
 1 
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ԳԻՐՔԸԳԻՐՔԸԳԻՐՔԸԳԻՐՔԸ    
    
    

((((ՄՄՄՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս Քրիստոսիեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս Քրիստոսիեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս Քրիստոսիեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս Քրիստոսի    
հրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններուն    

հոգեւոր բացատրութիւնը)հոգեւոր բացատրութիւնը)հոգեւոր բացատրութիւնը)հոգեւոր բացատրութիւնը)    
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««««Այս գործը մեր Աստուծոյն օգնութեամբ կատարուեցաւԱյս գործը մեր Աստուծոյն օգնութեամբ կատարուեցաւԱյս գործը մեր Աստուծոյն օգնութեամբ կատարուեցաւԱյս գործը մեր Աստուծոյն օգնութեամբ կատարուեցաւ»»»»    
((((Նէեմեայ 6.16):Նէեմեայ 6.16):Նէեմեայ 6.16):Նէեմեայ 6.16):    ԱսԱսԱսԱստուածահաճոյ ամէն գործ` Աստուծոյ տուածահաճոյ ամէն գործ` Աստուծոյ տուածահաճոյ ամէն գործ` Աստուծոյ տուածահաճոյ ամէն գործ` Աստուծոյ 
օգնուօգնուօգնուօգնութեամբ է որ կը կատարուի:թեամբ է որ կը կատարուի:թեամբ է որ կը կատարուի:թեամբ է որ կը կատարուի:    

2008 2008 2008 2008 թուի ամառն էր երբ թուի ամառն էր երբ թուի ամառն էր երբ թուի ամառն էր երբ Աստուծոյ առաջնորդութեամբ, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ, 
պատրաստեցիպատրաստեցիպատրաստեցիպատրաստեցի    մեր Տիրոջ Յիսուսմեր Տիրոջ Յիսուսմեր Տիրոջ Յիսուսմեր Տիրոջ Յիսուս    Քրիստոսի առակներուն Քրիստոսի առակներուն Քրիստոսի առակներուն Քրիստոսի առակներուն 
բացատրութիւնը ներկբացատրութիւնը ներկբացատրութիւնը ներկբացատրութիւնը ներկայացնող երկու հատորներայացնող երկու հատորներայացնող երկու հատորներայացնող երկու հատորներ: : : : Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
օգնուօգնուօգնուօգնութեամբ առաջին հատորը լոյս տեսաւ 2009 թուին, թեամբ առաջին հատորը լոյս տեսաւ 2009 թուին, թեամբ առաջին հատորը լոյս տեսաւ 2009 թուին, թեամբ առաջին հատորը լոյս տեսաւ 2009 թուին, իսկ իսկ իսկ իսկ 
երկրորդ հատորը` 2010 թուին:երկրորդ հատորը` 2010 թուին:երկրորդ հատորը` 2010 թուին:երկրորդ հատորը` 2010 թուին:    

Որոշ ժամանակ ետք, Որոշ ժամանակ ետք, Որոշ ժամանակ ետք, Որոշ ժամանակ ետք, 2011201120112011----ի Նոյեմբերին, Սուրբ Հոգիին ի Նոյեմբերին, Սուրբ Հոգիին ի Նոյեմբերին, Սուրբ Հոգիին ի Նոյեմբերին, Սուրբ Հոգիին 
ներգործութեամբ մտայղացումը ունեցայ ներգործութեամբ մտայղացումը ունեցայ ներգործութեամբ մտայղացումը ունեցայ ներգործութեամբ մտայղացումը ունեցայ պատրաստել մեր պատրաստել մեր պատրաստել մեր պատրաստել մեր 
Տիրոջ ՅիսուսՏիրոջ ՅիսուսՏիրոջ ՅիսուսՏիրոջ Յիսուս    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոստոստոստոսի հրաշքներուն եի հրաշքներուն եի հրաշքներուն եի հրաշքներուն եւ բժշկութեանց ւ բժշկութեանց ւ բժշկութեանց ւ բժշկութեանց 
բացատրութիւնն ու հոգեւորբացատրութիւնն ու հոգեւորբացատրութիւնն ու հոգեւորբացատրութիւնն ու հոգեւոր    մեկնութիւնը: Տիրոջ պարգեւած մեկնութիւնը: Տիրոջ պարգեւած մեկնութիւնը: Տիրոջ պարգեւած մեկնութիւնը: Տիրոջ պարգեւած 
շնորհքով եւ զօրուշնորհքով եւ զօրուշնորհքով եւ զօրուշնորհքով եւ զօրութեամթեամթեամթեամբբբբ,,,,    օրը 10օրը 10օրը 10օրը 10----12 12 12 12 ժամ ժամ ժամ ժամ աշխատելով, աշխատելով, աշխատելով, աշխատելով, շուրջ շուրջ շուրջ շուրջ 
տասը ամիսներու ընթացքին պատրաստեցի այս հատորը:տասը ամիսներու ընթացքին պատրաստեցի այս հատորը:տասը ամիսներու ընթացքին պատրաստեցի այս հատորը:տասը ամիսներու ընթացքին պատրաստեցի այս հատորը:    

Այս հրատարակութեան Այս հրատարակութեան Այս հրատարակութեան Այս հրատարակութեան առիթովառիթովառիթովառիթով, , , , կկկկ’’’’ուզեմ ուզեմ ուզեմ ուզեմ քանի մըքանի մըքանի մըքանի մը    կէտեր կէտեր կէտեր կէտեր 
ձեր ձեր ձեր ձեր ազնիւ ազնիւ ազնիւ ազնիւ ուշադրութեան յանձնել.ուշադրութեան յանձնել.ուշադրութեան յանձնել.ուշադրութեան յանձնել.----    

ա) ա) ա) ա) Ճիշդ է որ հատորիս մէջ քննական մեկնութեան, Ճիշդ է որ հատորիս մէջ քննական մեկնութեան, Ճիշդ է որ հատորիս մէջ քննական մեկնութեան, Ճիշդ է որ հատորիս մէջ քննական մեկնութեան, 
ինչպէս նաեւ տիպաբանական,ինչպէս նաեւ տիպաբանական,ինչպէս նաեւ տիպաբանական,ինչպէս նաեւ տիպաբանական,    փոխաբերական, այլաբանափոխաբերական, այլաբանափոխաբերական, այլաբանափոխաբերական, այլաբանա----
կկկկան եւ տարբեր մեկնութեանց տեսակներ ներկայացնողան եւ տարբեր մեկնութեանց տեսակներ ներկայացնողան եւ տարբեր մեկնութեանց տեսակներ ներկայացնողան եւ տարբեր մեկնութեանց տեսակներ ներկայացնող    որոշ որոշ որոշ որոշ 
էջեր կանէջեր կանէջեր կանէջեր կան,,,,    եւ սակայն, նեւ սակայն, նեւ սակայն, նեւ սակայն, նպատակս չէ եղած չոր ու ցամաք պատակս չէ եղած չոր ու ցամաք պատակս չէ եղած չոր ու ցամաք պատակս չէ եղած չոր ու ցամաք 
մեկնութիւն մը ներկայացնել, եւ ոմեկնութիւն մը ներկայացնել, եւ ոմեկնութիւն մը ներկայացնել, եւ ոմեկնութիւն մը ներկայացնել, եւ ո´́́́չ ալ մեկնութեան տեսակչ ալ մեկնութեան տեսակչ ալ մեկնութեան տեսակչ ալ մեկնութեան տեսակ----
ներով ընթերցողին միտքը չարչրկելներով ընթերցողին միտքը չարչրկելներով ընթերցողին միտքը չարչրկելներով ընթերցողին միտքը չարչրկել, , , , այլ` հոգեւոր գիտուայլ` հոգեւոր գիտուայլ` հոգեւոր գիտուայլ` հոգեւոր գիտու----
թեան ծարաւ ունեցող թեան ծարաւ ունեցող թեան ծարաւ ունեցող թեան ծարաւ ունեցող միտքերուն գոհացում տալ, այս իմմիտքերուն գոհացում տալ, այս իմմիտքերուն գոհացում տալ, այս իմմիտքերուն գոհացում տալ, այս իմասասասաս----
տով, հոգեւոր գիտութեան ծարաւ միտքերը, հոգեկան մեծ տով, հոգեւոր գիտութեան ծարաւ միտքերը, հոգեկան մեծ տով, հոգեւոր գիտութեան ծարաւ միտքերը, հոգեկան մեծ տով, հոգեւոր գիտութեան ծարաւ միտքերը, հոգեկան մեծ 
բաւակաբաւակաբաւակաբաւականութիւն պիտի գտնեն այսնութիւն պիտի գտնեն այսնութիւն պիտի գտնեն այսնութիւն պիտի գտնեն այս    հոգեշունչ հատորին մէջ:հոգեշունչ հատորին մէջ:հոգեշունչ հատորին մէջ:հոգեշունչ հատորին մէջ:    

բ)բ)բ)բ)    Աստուածաշնչական ոեւէ հատուածի վերաբերեալ Աստուածաշնչական ոեւէ հատուածի վերաբերեալ Աստուածաշնչական ոեւէ հատուածի վերաբերեալ Աստուածաշնչական ոեւէ հատուածի վերաբերեալ 
ներկայացուած մեկնութիւն մը, քարոզ մը, կամ պատգամ մը, ներկայացուած մեկնութիւն մը, քարոզ մը, կամ պատգամ մը, ներկայացուած մեկնութիւն մը, քարոզ մը, կամ պատգամ մը, ներկայացուած մեկնութիւն մը, քարոզ մը, կամ պատգամ մը, 
կը կորսնցնէ իր արժէքն ու իմաստը եթէ երբեք հեղինակը կը կորսնցնէ իր արժէքն ու իմաստը եթէ երբեք հեղինակը կը կորսնցնէ իր արժէքն ու իմաստը եթէ երբեք հեղինակը կը կորսնցնէ իր արժէքն ու իմաստը եթէ երբեք հեղինակը 
չփչփչփչփորձէ զայն կապել այսօրուան մարդուն` այսօրուան կեանորձէ զայն կապել այսօրուան մարդուն` այսօրուան կեանորձէ զայն կապել այսօրուան մարդուն` այսօրուան կեանորձէ զայն կապել այսօրուան մարդուն` այսօրուան կեան----
քին:քին:քին:քին:    Այս Այս Այս Այս իրողութեան գիտակից,իրողութեան գիտակից,իրողութեան գիտակից,իրողութեան գիտակից,    յատուկ յատուկ յատուկ յատուկ ճիգ թափած եմ ցոյց ճիգ թափած եմ ցոյց ճիգ թափած եմ ցոյց ճիգ թափած եմ ցոյց 
տալու տալու տալու տալու թէ իւրաթէ իւրաթէ իւրաթէ իւրաքանչիւր դրուագ եւ իւրաքանչիւր դրուագի քանչիւր դրուագ եւ իւրաքանչիւր դրուագի քանչիւր դրուագ եւ իւրաքանչիւր դրուագի քանչիւր դրուագ եւ իւրաքանչիւր դրուագի 
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իւրաքանչիւր տող ու բառ իիւրաքանչիւր տող ու բառ իիւրաքանչիւր տող ու բառ իիւրաքանչիւր տող ու բառ ի´́́́նչ ըսելիք ունի մեզի, եւ ինչ ըսելիք ունի մեզի, եւ ինչ ըսելիք ունի մեզի, եւ ինչ ըսելիք ունի մեզի, եւ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պատգամ ունի տալիքպատգամ ունի տալիքպատգամ ունի տալիքպատգամ ունի տալիք    այսօրուան մարդունայսօրուան մարդունայսօրուան մարդունայսօրուան մարդուն::::    

գգգգ))))    ԲոլորիԲոլորիԲոլորիԲոլորիս ծանօթ իրողութիւն էս ծանօթ իրողութիւն էս ծանօթ իրողութիւն էս ծանօթ իրողութիւն է,,,,    որ այսօր կան համալոր այսօր կան համալոր այսօր կան համալոր այսօր կան համալ----
սարաններ եւ անհատ քարոզիչներ, որոնք սարաններ եւ անհատ քարոզիչներ, որոնք սարաններ եւ անհատ քարոզիչներ, որոնք սարաններ եւ անհատ քարոզիչներ, որոնք կկկկ’’’’ուսուցանեն թէ ուսուցանեն թէ ուսուցանեն թէ ուսուցանեն թէ 
Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկութիւնները իսկապէս տեղի չեն Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկութիւնները իսկապէս տեղի չեն Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկութիւնները իսկապէս տեղի չեն Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկութիւնները իսկապէս տեղի չեն 
ունեցած ճիշդունեցած ճիշդունեցած ճիշդունեցած ճիշդ    այնպէս ինչպէս արձանագրուած են Աայնպէս ինչպէս արձանագրուած են Աայնպէս ինչպէս արձանագրուած են Աայնպէս ինչպէս արձանագրուած են Աւետաւետաւետաւետա----
րանրանրանրաններուն մէջ:ներուն մէջ:ներուն մէջ:ներուն մէջ:    Մեր Եկեղեցւոյ հայրերը հաւատացած են ու Մեր Եկեղեցւոյ հայրերը հաւատացած են ու Մեր Եկեղեցւոյ հայրերը հաւատացած են ու Մեր Եկեղեցւոյ հայրերը հաւատացած են ու 
մենք ամենք ամենք ամենք ալ կը հաւատանքլ կը հաւատանքլ կը հաւատանքլ կը հաւատանք, , , , որ Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկուոր Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկուոր Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկուոր Քրիստոսի հրաշքներն ու բժշկու----
թիւնները տեղի ունեցած են ճիշդ այնպէս ինչպէս արձաթիւնները տեղի ունեցած են ճիշդ այնպէս ինչպէս արձաթիւնները տեղի ունեցած են ճիշդ այնպէս ինչպէս արձաթիւնները տեղի ունեցած են ճիշդ այնպէս ինչպէս արձա----
նագրուած են Անագրուած են Անագրուած են Անագրուած են Աւեւեւեւետարաններուն մէջտարաններուն մէջտարաններուն մէջտարաններուն մէջ::::    Ուրանալ այս իրողուՈւրանալ այս իրողուՈւրանալ այս իրողուՈւրանալ այս իրողու----
թիւնը`թիւնը`թիւնը`թիւնը`    պիտի նշանապիտի նշանապիտի նշանապիտի նշանակէր ուրանալ Աստուածաշունչին կէր ուրանալ Աստուածաշունչին կէր ուրանալ Աստուածաշունչին կէր ուրանալ Աստուածաշունչին 
անսխալականութիւնը:անսխալականութիւնը:անսխալականութիւնը:անսխալականութիւնը:    

դ) Բացատրուած դ) Բացատրուած դ) Բացատրուած դ) Բացատրուած ամէն մէկամէն մէկամէն մէկամէն մէկ    դրուագի աւարտին կը գդրուագի աւարտին կը գդրուագի աւարտին կը գդրուագի աւարտին կը գտնէք տնէք տնէք տնէք 
աղօթք մը, որ նոյնինքն դրուագին արտացոլացումը կը հանաղօթք մը, որ նոյնինքն դրուագին արտացոլացումը կը հանաղօթք մը, որ նոյնինքն դրուագին արտացոլացումը կը հանաղօթք մը, որ նոյնինքն դրուագին արտացոլացումը կը հան----
դիդիդիդիսանայ:սանայ:սանայ:սանայ:    

ե) ե) ե) ե) Կատարուած Կատարուած Կատարուած Կատարուած հաւաքական բժշկութիւններհաւաքական բժշկութիւններհաւաքական բժշկութիւններհաւաքական բժշկութիւններըըըը ( ( ( (Մտ 8.16, Մտ 8.16, Մտ 8.16, Մտ 8.16, 
15.2915.2915.2915.29----31: 31: 31: 31: Մր 1.32Մր 1.32Մր 1.32Մր 1.32----34: 34: 34: 34: Ղկ 4.40Ղկ 4.40Ղկ 4.40Ղկ 4.40----41)41)41)41)    նկատի չեմ առած:նկատի չեմ առած:նկատի չեմ առած:նկատի չեմ առած:    

զ) զ) զ) զ) Քիչ դՔիչ դՔիչ դՔիչ դրուագրուագրուագրուագներներներներ    բացատրած ատեն համեմատած եմ բացատրած ատեն համեմատած եմ բացատրած ատեն համեմատած եմ բացատրած ատեն համեմատած եմ 
ուրիշ Աւետաուրիշ Աւետաուրիշ Աւետաուրիշ Աւետարաններու մէջ յիշուած անոնց համապատարաններու մէջ յիշուած անոնց համապատարաններու մէջ յիշուած անոնց համապատարաններու մէջ յիշուած անոնց համապատասսսս----
խան հատխան հատխան հատխան հատուածներուն հետուածներուն հետուածներուն հետուածներուն հետ, , , , որպէսզի ընթերցողին համար որպէսզի ընթերցողին համար որպէսզի ընթերցողին համար որպէսզի ընթերցողին համար 
տաղտկալի չդառտաղտկալի չդառտաղտկալի չդառտաղտկալի չդառնայ գիրքին ընթերցումը: նայ գիրքին ընթերցումը: նայ գիրքին ընթերցումը: նայ գիրքին ընթերցումը:     

Աւարտին,Աւարտին,Աւարտին,Աւարտին,    սրտի շնորհակալութեան յատուկ խօսք ուսրտի շնորհակալութեան յատուկ խօսք ուսրտի շնորհակալութեան յատուկ խօսք ուսրտի շնորհակալութեան յատուկ խօսք ունիմ նիմ նիմ նիմ 
անձանձիր ու անխոնջ կերպով աշխատող գործակիցիս` անձանձիր ու անխոնջ կերպով աշխատող գործակիցիս` անձանձիր ու անխոնջ կերպով աշխատող գործակիցիս` անձանձիր ու անխոնջ կերպով աշխատող գործակիցիս` 
Լիզա ՅովհաննէսեանԼիզա ՅովհաննէսեանԼիզա ՅովհաննէսեանԼիզա Յովհաննէսեանին, որ ին, որ ին, որ ին, որ ամբողջականամբողջականամբողջականամբողջական    բծախնդրութեամբ բծախնդրութեամբ բծախնդրութեամբ բծախնդրութեամբ 
կատակատակատակատարեց սոյն ծաւալունրեց սոյն ծաւալունրեց սոյն ծաւալունրեց սոյն ծաւալուն    հատորին վերատեսութեան հատորին վերատեսութեան հատորին վերատեսութեան հատորին վերատեսութեան գործըգործըգործըգործը, , , , 
ինչպէս նաեւ իր ամուսնոյն` ինչպէս նաեւ իր ամուսնոյն` ինչպէս նաեւ իր ամուսնոյն` ինչպէս նաեւ իր ամուսնոյն` ՊետիկՊետիկՊետիկՊետիկ    ՅովհաննէսեանՅովհաննէսեանՅովհաննէսեանՅովհաննէսեանին, որ ին, որ ին, որ ին, որ 
միշտ միշտ միշտ միշտ քաջաքաջաքաջաքաջալերլերլերլեր    հանդիսացաւ հանդիսացաւ հանդիսացաւ հանդիսացաւ անորանորանորանոր    իրիրիրիր    աշխատաշխատաշխատաշխատանքանքանքանքին մէջին մէջին մէջին մէջ::::    
Թող ամենակալ Տէրը առատապէս օրհնէ զԹող ամենակալ Տէրը առատապէս օրհնէ զԹող ամենակալ Տէրը առատապէս օրհնէ զԹող ամենակալ Տէրը առատապէս օրհնէ զիրենքիրենքիրենքիրենք::::    

    
Աղօթարար Վաղինակ Վրդ.Աղօթարար Վաղինակ Վրդ.Աղօթարար Վաղինակ Վրդ.Աղօթարար Վաղինակ Վրդ.    
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Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը    
((((Մարկոս 4.35Մարկոս 4.35Մարկոս 4.35Մարկոս 4.35----41)41)41)41)    

    
««««Նոյն օրը երեՆոյն օրը երեՆոյն օրը երեՆոյն օրը երեկոյեան,կոյեան,կոյեան,կոյեան,    Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.----    
""""Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք"Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք"Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք"Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինք"»»»» ( ( ( (Մր 4.35)Մր 4.35)Մր 4.35)Մր 4.35)::::    
1.1.1.1.----    ««««Նոյն օրը երեկոյեանՆոյն օրը երեկոյեանՆոյն օրը երեկոյեանՆոյն օրը երեկոյեան»»»»::::    Այս բառերը կը պարզեն, որ Այս բառերը կը պարզեն, որ Այս բառերը կը պարզեն, որ Այս բառերը կը պարզեն, որ 

Յիսուս յիշեալ օրուան ընթացքին արդէն իսկ բաւական գործ Յիսուս յիշեալ օրուան ընթացքին արդէն իսկ բաւական գործ Յիսուս յիշեալ օրուան ընթացքին արդէն իսկ բաւական գործ Յիսուս յիշեալ օրուան ընթացքին արդէն իսկ բաւական գործ 
կատարած էր, եւ հիմա, կատարած էր, եւ հիմա, կատարած էր, եւ հիմա, կատարած էր, եւ հիմա, ««««նոյն օրը երեկոյեաննոյն օրը երեկոյեաննոյն օրը երեկոյեաննոյն օրը երեկոյեան»,»,»,»,    կը պատկը պատկը պատկը պատ----

Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն Նոյն օրը երեկոյեան, Յիսուս իր աշակերտներուն 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    

««««Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինքԵկէք լիճին միւս կողմը անցնինքԵկէք լիճին միւս կողմը անցնինքԵկէք լիճին միւս կողմը անցնինք»:»:»:»:    
Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն բարձրացան այն բարձրացան այն բարձրացան այն 

նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէր: Հոն ուրիշ նաւակներ 
ալ կային: Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճը: ալ կային: Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճը: ալ կային: Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճը: ալ կային: Յանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճը: 
Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն 
լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը լեցնելու աստիճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը 
քնանար:քնանար:քնանար:քնանար:    

Աշակերտները արթնցուցին զինք եԱշակերտները արթնցուցին զինք եԱշակերտները արթնցուցին զինք եԱշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.ւ ըսին.ւ ըսին.ւ ըսին.----    
««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»:»:»:»:    
Յիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.Յիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.Յիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.Յիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.----    
««««ԴադրէԴադրէԴադրէԴադրէ´», ´», ´», ´», ----    եւ լիճին ըսաւ.եւ լիճին ըսաւ.եւ լիճին ըսաւ.եւ լիճին ըսաւ.---- « « « «ՀանդարտէՀանդարտէՀանդարտէՀանդարտէ´»:´»:´»:´»:    
Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիՀովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիՀովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիՀովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տի----

րեցրեցրեցրեց::::    
Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.----    
««««Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաԻնչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաԻնչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաԻնչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չոււատք չոււատք չոււատք չու----

նիքնիքնիքնիք»:»:»:»:    
Անոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կԱնոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կԱնոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կԱնոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
««««Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը Ո՞վ է արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը 

հնազանդին իրենհնազանդին իրենհնազանդին իրենհնազանդին իրեն»:»:»:»:    
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րաստուէր ուրիշ գործրաստուէր ուրիշ գործրաստուէր ուրիշ գործրաստուէր ուրիշ գործեր եւս կատարելուեր եւս կատարելուեր եւս կատարելուեր եւս կատարելու::::    Օր մը ամբողջ Տէրը Օր մը ամբողջ Տէրը Օր մը ամբողջ Տէրը Օր մը ամբողջ Տէրը 
աշխատած, քարոզած, բժշկած եւ ուսուցանած էրաշխատած, քարոզած, բժշկած եւ ուսուցանած էրաշխատած, քարոզած, բժշկած եւ ուսուցանած էրաշխատած, քարոզած, բժշկած եւ ուսուցանած էր::::    Օրը հասած Օրը հասած Օրը հասած Օրը հասած 
էր իր աւարտին, բայց Տէրը տակաւին ընելիք ունէրէր իր աւարտին, բայց Տէրը տակաւին ընելիք ունէրէր իր աւարտին, բայց Տէրը տակաւին ընելիք ունէրէր իր աւարտին, բայց Տէրը տակաւին ընելիք ունէր::::    ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    
սորվինք ժրաջանօրէսորվինք ժրաջանօրէսորվինք ժրաջանօրէսորվինք ժրաջանօրէ´́́́ն աշխատիլ, մին աշխատիլ, մին աշխատիլ, մին աշխատիլ, մի´́́́շտ աշխատիլ, ցերեկ ու շտ աշխատիլ, ցերեկ ու շտ աշխատիլ, ցերեկ ու շտ աշխատիլ, ցերեկ ու 
գիշեր աշխատիլգիշեր աշխատիլգիշեր աշխատիլգիշեր աշխատիլ::::    ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    սորվինք աշխատիլ մինչեւ երեկոսորվինք աշխատիլ մինչեւ երեկոսորվինք աշխատիլ մինչեւ երեկոսորվինք աշխատիլ մինչեւ երեկո´́́́յ, յ, յ, յ, 
մինչմինչմինչմինչեւ գիշեեւ գիշեեւ գիշեեւ գիշե´́́́ր, մինչեւ որ, մինչեւ որ, մինչեւ որ, մինչեւ ո´́́́ւշ գիշեր, մինչեւ որ մարդիկ Տիրոջ ւշ գիշեր, մինչեւ որ մարդիկ Տիրոջ ւշ գիշեր, մինչեւ որ մարդիկ Տիրոջ ւշ գիշեր, մինչեւ որ մարդիկ Տիրոջ 
խօսքը լսելով մեր բերնէն հոգեպէս կշտանան, մինչեւ որ խօսքը լսելով մեր բերնէն հոգեպէս կշտանան, մինչեւ որ խօսքը լսելով մեր բերնէն հոգեպէս կշտանան, մինչեւ որ խօսքը լսելով մեր բերնէն հոգեպէս կշտանան, մինչեւ որ 
տրտմած սիրտերը լեցուին աստուածային ցնծութեամբ, տրտմած սիրտերը լեցուին աստուածային ցնծութեամբ, տրտմած սիրտերը լեցուին աստուածային ցնծութեամբ, տրտմած սիրտերը լեցուին աստուածային ցնծութեամբ, 
մինչեւ որ իրագործուի աստուածային այն ծրագիրն ու մինչեւ որ իրագործուի աստուածային այն ծրագիրն ու մինչեւ որ իրագործուի աստուածային այն ծրագիրն ու մինչեւ որ իրագործուի աստուածային այն ծրագիրն ու 
նպատակը որ իւրաքանչիւր օրուան համար ճշդուած է, նպատակը որ իւրաքանչիւր օրուան համար ճշդուած է, նպատակը որ իւրաքանչիւր օրուան համար ճշդուած է, նպատակը որ իւրաքանչիւր օրուան համար ճշդուած է, 
նոյնինքն Անոյնինքն Անոյնինքն Անոյնինքն Աստուծոյ կողմէստուծոյ կողմէստուծոյ կողմէստուծոյ կողմէ::::    Կան հաւատացեալներ, որոնք երբ Կան հաւատացեալներ, որոնք երբ Կան հաւատացեալներ, որոնք երբ Կան հաւատացեալներ, որոնք երբ 
օրուան ընթացքին բարիք մը գործեն, ատով կը գոհանան, եւ օրուան ընթացքին բարիք մը գործեն, ատով կը գոհանան, եւ օրուան ընթացքին բարիք մը գործեն, ատով կը գոհանան, եւ օրուան ընթացքին բարիք մը գործեն, ատով կը գոհանան, եւ 
կը կարծեն որ այլեւս պէտք չունին ուրիշ բարիք մը գործելուկը կարծեն որ այլեւս պէտք չունին ուրիշ բարիք մը գործելուկը կարծեն որ այլեւս պէտք չունին ուրիշ բարիք մը գործելուկը կարծեն որ այլեւս պէտք չունին ուրիշ բարիք մը գործելու::::    
Այդպիսիներ կը խորհին, որ եթէ օրը մէԱյդպիսիներ կը խորհին, որ եթէ օրը մէԱյդպիսիներ կը խորհին, որ եթէ օրը մէԱյդպիսիներ կը խորհին, որ եթէ օրը մէ´́́́կ բարիք գործեն, կ բարիք գործեն, կ բարիք գործեն, կ բարիք գործեն, 
ատիկա բաւարար էատիկա բաւարար էատիկա բաւարար էատիկա բաւարար է::::    Յիսուս սակայն իր կեանքի ընթացքով Յիսուս սակայն իր կեանքի ընթացքով Յիսուս սակայն իր կեանքի ընթացքով Յիսուս սակայն իր կեանքի ընթացքով 
սորվեցուց մեզի, որ իւրաքանչիւր օրուան ընթացքին բազսորվեցուց մեզի, որ իւրաքանչիւր օրուան ընթացքին բազսորվեցուց մեզի, որ իւրաքանչիւր օրուան ընթացքին բազսորվեցուց մեզի, որ իւրաքանչիւր օրուան ընթացքին բազ----
մաթիւ բարիքներ կրնանք գործելմաթիւ բարիքներ կրնանք գործելմաթիւ բարիքներ կրնանք գործելմաթիւ բարիքներ կրնանք գործել::::    

2.2.2.2.----    ««««Եկէք լիճին միւս կողմը անցնինքԵկէք լիճին միւս կողմը անցնինքԵկէք լիճին միւս կողմը անցնինքԵկէք լիճին միւս կողմը անցնինք»»»»::::    Յիսուս ԿափառՅիսուս ԿափառՅիսուս ԿափառՅիսուս Կափառ----
նաում կը գտնուէրնաում կը գտնուէրնաում կը գտնուէրնաում կը գտնուէր::::    Լիճին միւս կողմը Գերգեսացիներուն Լիճին միւս կողմը Գերգեսացիներուն Լիճին միւս կողմը Գերգեսացիներուն Լիճին միւս կողմը Գերգեսացիներուն 
երկիրն էրերկիրն էրերկիրն էրերկիրն էր::::    Գալիլեայի լիճին վրայէն նաւարկելով՝ ԳերգեսաԳալիլեայի լիճին վրայէն նաւարկելով՝ ԳերգեսաԳալիլեայի լիճին վրայէն նաւարկելով՝ ԳերգեսաԳալիլեայի լիճին վրայէն նաւարկելով՝ Գերգեսա----
ցիներուն երկիրը գնացցիներուն երկիրը գնացցիներուն երկիրը գնացցիներուն երկիրը գնաց ( ( ( (Մտ 8.28), յատուկ կերպով հանդիՄտ 8.28), յատուկ կերպով հանդիՄտ 8.28), յատուկ կերպով հանդիՄտ 8.28), յատուկ կերպով հանդի----
պելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ ապա պելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ ապա պելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ ապա պելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ ապա 
««««կրկին լիճին միւս կողմըկրկին լիճին միւս կողմըկրկին լիճին միւս կողմըկրկին լիճին միւս կողմը»»»»    անցնելով՝ Կափառնաում վերաանցնելով՝ Կափառնաում վերաանցնելով՝ Կափառնաում վերաանցնելով՝ Կափառնաում վերա----
դառնալու (Մր 5.21դառնալու (Մր 5.21դառնալու (Մր 5.21դառնալու (Մր 5.21::::    Մտ 9.1)Մտ 9.1)Մտ 9.1)Մտ 9.1)::::    Յիսուս, որ աշխարհ եկած էր Յիսուս, որ աշխարհ եկած էր Յիսուս, որ աշխարհ եկած էր Յիսուս, որ աշխարհ եկած էր 
վերջ դնելու Սատանային գործունէութեան, չէր կրնար անվերջ դնելու Սատանային գործունէութեան, չէր կրնար անվերջ դնելու Սատանային գործունէութեան, չէր կրնար անվերջ դնելու Սատանային գործունէութեան, չէր կրնար ան----
տարբեր գտնուիլ Գերտարբեր գտնուիլ Գերտարբեր գտնուիլ Գերտարբեր գտնուիլ Գերգեսացի դիւահարին նկատմամբ, որ գեգեսացի դիւահարին նկատմամբ, որ գեգեսացի դիւահարին նկատմամբ, որ գեգեսացի դիւահարին նկատմամբ, որ գե----
րեվարուած էր Չարին կողմէրեվարուած էր Չարին կողմէրեվարուած էր Չարին կողմէրեվարուած էր Չարին կողմէ::::    ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք մեր Տիրոջ մեծուք մեր Տիրոջ մեծուք մեր Տիրոջ մեծուք մեր Տիրոջ մեծու----
թեանթեանթեանթեան::::    ՍքանչելիՍքանչելիՍքանչելիՍքանչելի´́́́    է անոր հոգինէ անոր հոգինէ անոր հոգինէ անոր հոգին::::    Գերգեսացի դիւահարը չէր Գերգեսացի դիւահարը չէր Գերգեսացի դիւահարը չէր Գերգեսացի դիւահարը չէր 
կրնար գալ Յիսուսի մօտ, ոկրնար գալ Յիսուսի մօտ, ոկրնար գալ Յիսուսի մօտ, ոկրնար գալ Յիսուսի մօտ, ո´́́́չ ալ մէկը կրնար զայն բերել Յիչ ալ մէկը կրնար զայն բերել Յիչ ալ մէկը կրնար զայն բերել Յիչ ալ մէկը կրնար զայն բերել Յի----
սուսի մօտ, բայց ահա Յիսուս իսուսի մօտ, բայց ահա Յիսուս իսուսի մօտ, բայց ահա Յիսուս իսուսի մօտ, բայց ահա Յիսուս ի´́́́նք գնաց անոր մօտնք գնաց անոր մօտնք գնաց անոր մօտնք գնաց անոր մօտ::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք չեն կորոնք չեն կորոնք չեն կորոնք չեն կրնար գալ Յիսուսի, եւ անոնք որոնք հաւատացրնար գալ Յիսուսի, եւ անոնք որոնք հաւատացրնար գալ Յիսուսի, եւ անոնք որոնք հաւատացրնար գալ Յիսուսի, եւ անոնք որոնք հաւատաց----
եալներուն կողմէ չեն բերուիր Յիսուսի, Յիսուս անպայման եալներուն կողմէ չեն բերուիր Յիսուսի, Յիսուս անպայման եալներուն կողմէ չեն բերուիր Յիսուսի, Յիսուս անպայման եալներուն կողմէ չեն բերուիր Յիսուսի, Յիսուս անպայման 
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ճամբայ մը կը գտնէ երթալու անոնց, եւ բուժելու զանոնք, թէճամբայ մը կը գտնէ երթալու անոնց, եւ բուժելու զանոնք, թէճամբայ մը կը գտնէ երթալու անոնց, եւ բուժելու զանոնք, թէճամբայ մը կը գտնէ երթալու անոնց, եւ բուժելու զանոնք, թէ´́́́    
հոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէ´́́́    մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս::::    Յիսուս քաղաքէ քաղաք գնաց Յիսուս քաղաքէ քաղաք գնաց Յիսուս քաղաքէ քաղաք գնաց Յիսուս քաղաքէ քաղաք գնաց 
մէկ հոգիի փրկութեան համար. մենք պատրա՞ստ ենք ընելու մէկ հոգիի փրկութեան համար. մենք պատրա՞ստ ենք ընելու մէկ հոգիի փրկութեան համար. մենք պատրա՞ստ ենք ընելու մէկ հոգիի փրկութեան համար. մենք պատրա՞ստ ենք ընելու 
նոնոնոնոյնըյնըյնըյնը::::    Պատրա՞ստ ենք կեանքի մրրկալից ալիքներուն Պատրա՞ստ ենք կեանքի մրրկալից ալիքներուն Պատրա՞ստ ենք կեանքի մրրկալից ալիքներուն Պատրա՞ստ ենք կեանքի մրրկալից ալիքներուն 
ընդմէջէն անցնելով հասնիլ փրկութեան կարօտ հոգիներունընդմէջէն անցնելով հասնիլ փրկութեան կարօտ հոգիներունընդմէջէն անցնելով հասնիլ փրկութեան կարօտ հոգիներունընդմէջէն անցնելով հասնիլ փրկութեան կարօտ հոգիներուն::::    
Պատրա՞ստ ենք յանձն առնելու ամէն դժուարութիւն ի խնդիր Պատրա՞ստ ենք յանձն առնելու ամէն դժուարութիւն ի խնդիր Պատրա՞ստ ենք յանձն առնելու ամէն դժուարութիւն ի խնդիր Պատրա՞ստ ենք յանձն առնելու ամէն դժուարութիւն ի խնդիր 
մարդոց ազատագրութեան Չարին ձեռքէնմարդոց ազատագրութեան Չարին ձեռքէնմարդոց ազատագրութեան Չարին ձեռքէնմարդոց ազատագրութեան Չարին ձեռքէն::::    

««««Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն Աշակերտները ձգեցին ժողովուրդը եւ բարձրացան այն 
նաւակին մէջ, ուր Յիսունաւակին մէջ, ուր Յիսունաւակին մէջ, ուր Յիսունաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը գտնուէրս կը գտնուէրս կը գտնուէրս կը գտնուէր::::    Հոն ուրիշ նաւակներ Հոն ուրիշ նաւակներ Հոն ուրիշ նաւակներ Հոն ուրիշ նաւակներ 
ալ կայինալ կայինալ կայինալ կային»»»» ( ( ( (Մր 4.36)Մր 4.36)Մր 4.36)Մր 4.36)::::    

1.1.1.1.----    ««««Ձգեցին ժողովուրդըՁգեցին ժողովուրդըՁգեցին ժողովուրդըՁգեցին ժողովուրդը»»»»::::    Այս բառերը ցոյց չեն տար որ Այս բառերը ցոյց չեն տար որ Այս բառերը ցոյց չեն տար որ Այս բառերը ցոյց չեն տար որ 
անոնք լքեցին ժողովուրդը եւ նաւակ բարձրացան ու գացինանոնք լքեցին ժողովուրդը եւ նաւակ բարձրացան ու գացինանոնք լքեցին ժողովուրդը եւ նաւակ բարձրացան ու գացինանոնք լքեցին ժողովուրդը եւ նաւակ բարձրացան ու գացին::::    
Այս բառերը կը պարզեն, որ Յիսուս անհրաժեշտ ուսուցումԱյս բառերը կը պարզեն, որ Յիսուս անհրաժեշտ ուսուցումԱյս բառերը կը պարզեն, որ Յիսուս անհրաժեշտ ուսուցումԱյս բառերը կը պարզեն, որ Յիսուս անհրաժեշտ ուսուցում----
ները փոխանցելէ, հիւանդները բժշկելէ, բոլորին հները փոխանցելէ, հիւանդները բժշկելէ, բոլորին հները փոխանցելէ, հիւանդները բժշկելէ, բոլորին հները փոխանցելէ, հիւանդները բժշկելէ, բոլորին հոգեւոր ոգեւոր ոգեւոր ոգեւոր 
կարիքները գոհացնելէ, սգաւոր սիրտերը մխիթարելէ եւ կարիքները գոհացնելէ, սգաւոր սիրտերը մխիթարելէ եւ կարիքները գոհացնելէ, սգաւոր սիրտերը մխիթարելէ եւ կարիքները գոհացնելէ, սգաւոր սիրտերը մխիթարելէ եւ 
տկարները գօտեպնդելէ ետկարները գօտեպնդելէ ետկարները գօտեպնդելէ ետկարները գօտեպնդելէ ե´́́́տք միայն նաւակ բարձրացաւ տք միայն նաւակ բարձրացաւ տք միայն նաւակ բարձրացաւ տք միայն նաւակ բարձրացաւ 
աշակերտներուն հետ միասին ու գնացաշակերտներուն հետ միասին ու գնացաշակերտներուն հետ միասին ու գնացաշակերտներուն հետ միասին ու գնաց::::    Գալով մեզի, երբ Գալով մեզի, երբ Գալով մեզի, երբ Գալով մեզի, երբ 
տուն մը կտուն մը կտուն մը կտուն մը կ’’’’այցելենք, ի՞նչ ձեւով յետոյ կը ձգենք այդ տան այցելենք, ի՞նչ ձեւով յետոյ կը ձգենք այդ տան այցելենք, ի՞նչ ձեւով յետոյ կը ձգենք այդ տան այցելենք, ի՞նչ ձեւով յետոյ կը ձգենք այդ տան 
անդամներըանդամներըանդամներըանդամները::::    Աստուծոյ խօսքը անոնց փոխանցելէ ե՞տք, թԱստուծոյ խօսքը անոնց փոխանցելէ ե՞տք, թԱստուծոյ խօսքը անոնց փոխանցելէ ե՞տք, թԱստուծոյ խօսքը անոնց փոխանցելէ ե՞տք, թէ՝ է՝ է՝ է՝ 
մեր մեր մեր մեր ««««ըսիըսիըսիըսի----ըսաւըսաւըսաւըսաւ»»»»ներով անոնց գլուխը ցաւցնելէ ետքներով անոնց գլուխը ցաւցնելէ ետքներով անոնց գլուխը ցաւցնելէ ետքներով անոնց գլուխը ցաւցնելէ ետք::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
հեռացաւ ժողովուրդէն, անոնց խաղաղութիւն ու զօրութիւն հեռացաւ ժողովուրդէն, անոնց խաղաղութիւն ու զօրութիւն հեռացաւ ժողովուրդէն, անոնց խաղաղութիւն ու զօրութիւն հեռացաւ ժողովուրդէն, անոնց խաղաղութիւն ու զօրութիւն 
ներշնչելէ ետք, անոնց հաւատքը գօտեպնդելէ ետք, իսկ մենք, ներշնչելէ ետք, անոնց հաւատքը գօտեպնդելէ ետք, իսկ մենք, ներշնչելէ ետք, անոնց հաւատքը գօտեպնդելէ ետք, իսկ մենք, ներշնչելէ ետք, անոնց հաւատքը գօտեպնդելէ ետք, իսկ մենք, 
ի՞նչ կու տանք կամ ի՞նչ կը փոխանցենք ժողովուրդին ի՞նչ կու տանք կամ ի՞նչ կը փոխանցենք ժողովուրդին ի՞նչ կու տանք կամ ի՞նչ կը փոխանցենք ժողովուրդին ի՞նչ կու տանք կամ ի՞նչ կը փոխանցենք ժողովուրդին 
անոնցմէ բաժնուելէ առաջանոնցմէ բաժնուելէ առաջանոնցմէ բաժնուելէ առաջանոնցմէ բաժնուելէ առաջ::::    

2.2.2.2.----    Նաւակ բարձրացան Նաւակ բարձրացան Նաւակ բարձրացան Նաւակ բարձրացան եւ նաւարկելու սկսան երբ արդէն եւ նաւարկելու սկսան երբ արդէն եւ նաւարկելու սկսան երբ արդէն եւ նաւարկելու սկսան երբ արդէն 
սկսած էր մթննալսկսած էր մթննալսկսած էր մթննալսկսած էր մթննալ::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր որ իր աշակերտները ուզէր որ իր աշակերտները ուզէր որ իր աշակերտները ուզէր որ իր աշակերտները 
սորվէին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ կեանքի մութ ու սորվէին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ կեանքի մութ ու սորվէին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ կեանքի մութ ու սորվէին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ կեանքի մութ ու 
փորձալից օրերունփորձալից օրերունփորձալից օրերունփորձալից օրերուն::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սիրելիներ, Տէրը կսիրելիներ, Տէրը կսիրելիներ, Տէրը կսիրելիներ, Տէրը կ’’’’ուզէ որ իր բոլոր ուզէ որ իր բոլոր ուզէ որ իր բոլոր ուզէ որ իր բոլոր 
հետեւորդները սորվին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ հետեւորդները սորվին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ հետեւորդները սորվին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ հետեւորդները սորվին նաւարկել գիշերով, այլ խօսքով՝ 
դժուարին պահերդժուարին պահերդժուարին պահերդժուարին պահերուն, երբ փորձութիւնները կը հարուածեն ուն, երբ փորձութիւնները կը հարուածեն ուն, երբ փորձութիւնները կը հարուածեն ուն, երբ փորձութիւնները կը հարուածեն 
անոնց կեանքին նաւակներըանոնց կեանքին նաւակներըանոնց կեանքին նաւակներըանոնց կեանքին նաւակները::::    Դիւրին է նաւարկել կեանքի Դիւրին է նաւարկել կեանքի Դիւրին է նաւարկել կեանքի Դիւրին է նաւարկել կեանքի 
ծովուն վրայ, երբ ծովը խաղաղ է եւ ալիքները՝ հանդարտծովուն վրայ, երբ ծովը խաղաղ է եւ ալիքները՝ հանդարտծովուն վրայ, երբ ծովը խաղաղ է եւ ալիքները՝ հանդարտծովուն վրայ, երբ ծովը խաղաղ է եւ ալիքները՝ հանդարտ::::    
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Բայց Տէրը կը սպասէ իր հաւատացեալներէն, որ անոնք Բայց Տէրը կը սպասէ իր հաւատացեալներէն, որ անոնք Բայց Տէրը կը սպասէ իր հաւատացեալներէն, որ անոնք Բայց Տէրը կը սպասէ իր հաւատացեալներէն, որ անոնք 
նաւարկեն փոթորկալից ալիքներուն ընդմէջէն, միշտ յիշելով, նաւարկեն փոթորկալից ալիքներուն ընդմէջէն, միշտ յիշելով, նաւարկեն փոթորկալից ալիքներուն ընդմէջէն, միշտ յիշելով, նաւարկեն փոթորկալից ալիքներուն ընդմէջէն, միշտ յիշելով, 
որ առանց անոնցոր առանց անոնցոր առանց անոնցոր առանց անոնց    ընդմէջէն անցնելու, մենք չենք կրնար ընդմէջէն անցնելու, մենք չենք կրնար ընդմէջէն անցնելու, մենք չենք կրնար ընդմէջէն անցնելու, մենք չենք կրնար 
հասնիլ Աստուծոյ արքայութեան խաղաղ նաւահանգիստըհասնիլ Աստուծոյ արքայութեան խաղաղ նաւահանգիստըհասնիլ Աստուծոյ արքայութեան խաղաղ նաւահանգիստըհասնիլ Աստուծոյ արքայութեան խաղաղ նաւահանգիստը::::    

3.3.3.3.----    ««««Բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը Բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը Բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը Բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս կը 
գտնուէրգտնուէրգտնուէրգտնուէր»»»»::::    Անոնք Յիսուսի հետ գացին դէպի լիճին խորերը, Անոնք Յիսուսի հետ գացին դէպի լիճին խորերը, Անոնք Յիսուսի հետ գացին դէպի լիճին խորերը, Անոնք Յիսուսի հետ գացին դէպի լիճին խորերը, 
դէպի մութը, դէպի հովը, դէպի փորձութիւնըդէպի մութը, դէպի հովը, դէպի փորձութիւնըդէպի մութը, դէպի հովը, դէպի փորձութիւնըդէպի մութը, դէպի հովը, դէպի փորձութիւնը::::    Մենք մի՞շտ կը Մենք մի՞շտ կը Մենք մի՞շտ կը Մենք մի՞շտ կը 
հետեւինք Յիսուսի, հետեւինք Յիսուսի, հետեւինք Յիսուսի, հետեւինք Յիսուսի, թէ՝ երբեմնթէ՝ երբեմնթէ՝ երբեմնթէ՝ երբեմն::::    Կը հետեւի՞նք Տիրոջ երբ Կը հետեւի՞նք Տիրոջ երբ Կը հետեւի՞նք Տիրոջ երբ Կը հետեւի՞նք Տիրոջ երբ 
փոթորկալից ճամբաներէ կփոթորկալից ճամբաներէ կփոթորկալից ճամբաներէ կփոթորկալից ճամբաներէ կ’’’’առաջնորդէ, թէ՝ կը հետեւինք առաջնորդէ, թէ՝ կը հետեւինք առաջնորդէ, թէ՝ կը հետեւինք առաջնորդէ, թէ՝ կը հետեւինք 
միայն երբ խաղաղ ճամբաներէ կմիայն երբ խաղաղ ճամբաներէ կմիայն երբ խաղաղ ճամբաներէ կմիայն երբ խաղաղ ճամբաներէ կ’’’’առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ::::    Ամէն մարդ կը Ամէն մարդ կը Ամէն մարդ կը Ամէն մարդ կը 
սիրէ ու կը փառաբանէ Յիսուսը, ամէն մարդ կը հետեւի սիրէ ու կը փառաբանէ Յիսուսը, ամէն մարդ կը հետեւի սիրէ ու կը փառաբանէ Յիսուսը, ամէն մարդ կը հետեւի սիրէ ու կը փառաբանէ Յիսուսը, ամէն մարդ կը հետեւի 
Յիսուսին, երբ ան հանգստաւէտ ու երջանկաբեր ճամբաներէ Յիսուսին, երբ ան հանգստաւէտ ու երջանկաբեր ճամբաներէ Յիսուսին, երբ ան հանգստաւէտ ու երջանկաբեր ճամբաներէ Յիսուսին, երբ ան հանգստաւէտ ու երջանկաբեր ճամբաներէ 
կկկկ’’’’առաջնորդէ, բայց առաջնորդէ, բայց առաջնորդէ, բայց առաջնորդէ, բայց քանի՞ հոգի յօժարակամ ու սիրով կը քանի՞ հոգի յօժարակամ ու սիրով կը քանի՞ հոգի յօժարակամ ու սիրով կը քանի՞ հոգի յօժարակամ ու սիրով կը 
հետեւի իրեն, երբ փշալից ճամբաներէ կհետեւի իրեն, երբ փշալից ճամբաներէ կհետեւի իրեն, երբ փշալից ճամբաներէ կհետեւի իրեն, երբ փշալից ճամբաներէ կ’’’’առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ::::    Մեզմէ Մեզմէ Մեզմէ Մեզմէ 
ո՞վ չի գիտեր որ կեանքի փշալից ճամբաներն են որ մեզ ո՞վ չի գիտեր որ կեանքի փշալից ճամբաներն են որ մեզ ո՞վ չի գիտեր որ կեանքի փշալից ճամբաներն են որ մեզ ո՞վ չի գիտեր որ կեանքի փշալից ճամբաներն են որ մեզ 
կկկկ’’’’առաջնորդեն վարդալից երկինքըառաջնորդեն վարդալից երկինքըառաջնորդեն վարդալից երկինքըառաջնորդեն վարդալից երկինքը::::    Ո՞վ չի գիտեր որ նեղ Ո՞վ չի գիտեր որ նեղ Ո՞վ չի գիտեր որ նեղ Ո՞վ չի գիտեր որ նեղ 
ճամբաներն են որ մեզ կճամբաներն են որ մեզ կճամբաներն են որ մեզ կճամբաներն են որ մեզ կ’’’’առաջնորդեն հոն՝ ուր չկաառաջնորդեն հոն՝ ուր չկաառաջնորդեն հոն՝ ուր չկաառաջնորդեն հոն՝ ուր չկա´́́́յ յ յ յ 
նեղութիւննեղութիւննեղութիւննեղութիւն::::    Ո՞վ չի գիտՈ՞վ չի գիտՈ՞վ չի գիտՈ՞վ չի գիտեր որ ցաւը մեզ կը տանի հոն՝ ուր եր որ ցաւը մեզ կը տանի հոն՝ ուր եր որ ցաւը մեզ կը տանի հոն՝ ուր եր որ ցաւը մեզ կը տանի հոն՝ ուր 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ ցաւյ ցաւյ ցաւյ ցաւ::::    Ո՞վ չի գիտեր որ արցունք ցանողը՝ ցնծութիւն Ո՞վ չի գիտեր որ արցունք ցանողը՝ ցնծութիւն Ո՞վ չի գիտեր որ արցունք ցանողը՝ ցնծութիւն Ո՞վ չի գիտեր որ արցունք ցանողը՝ ցնծութիւն 
պիտի հնձէ (Սղ 126.5պիտի հնձէ (Սղ 126.5պիտի հնձէ (Սղ 126.5պիտի հնձէ (Սղ 126.5----6)6)6)6)::::    Ո՞վ չի գիտեր որ հիմա լացողը՝ յետոյ Ո՞վ չի գիտեր որ հիմա լացողը՝ յետոյ Ո՞վ չի գիտեր որ հիմա լացողը՝ յետոյ Ո՞վ չի գիտեր որ հիմա լացողը՝ յետոյ 
պիտի խնդայ (Ղկ 6.21)պիտի խնդայ (Ղկ 6.21)պիտի խնդայ (Ղկ 6.21)պիտի խնդայ (Ղկ 6.21)::::    Ո՞վ չի գիտեր որ Ո՞վ չի գիտեր որ Ո՞վ չի գիտեր որ Ո՞վ չի գիտեր որ Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
««««չարչարանքներուն մասնակից կչարչարանքներուն մասնակից կչարչարանքներուն մասնակից կչարչարանքներուն մասնակից կ’’’’ըլլանք՝ որպէսզի իր ըլլանք՝ որպէսզի իր ըլլանք՝ որպէսզի իր ըլլանք՝ որպէսզի իր 
փառքին եւս մասնակիփառքին եւս մասնակիփառքին եւս մասնակիփառքին եւս մասնակից ըլլանքց ըլլանքց ըլլանքց ըլլանք»»»» ( ( ( (Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)::::    

4.4.4.4.----    Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ ««««հոն ուրիշ նաւակներ ալ կայինհոն ուրիշ նաւակներ ալ կայինհոն ուրիշ նաւակներ ալ կայինհոն ուրիշ նաւակներ ալ կային»,»,»,»,    բայց բայց բայց բայց 
աշակերտները աշակերտները աշակերտները աշակերտները ««««բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս բարձրացան այն նաւակին մէջ, ուր Յիսուս 
կը գտնուէրկը գտնուէրկը գտնուէրկը գտնուէր»»»»::::    Յիսուսի նաւակին կողքին, կեանքը միշտ ալ Յիսուսի նաւակին կողքին, կեանքը միշտ ալ Յիսուսի նաւակին կողքին, կեանքը միշտ ալ Յիսուսի նաւակին կողքին, կեանքը միշտ ալ 
ուրիշ նաւակներ պիտի դնէ մեր առջեւ. մեր նախընտրութիւնը ուրիշ նաւակներ պիտի դնէ մեր առջեւ. մեր նախընտրութիւնը ուրիշ նաւակներ պիտի դնէ մեր առջեւ. մեր նախընտրութիւնը ուրիշ նաւակներ պիտի դնէ մեր առջեւ. մեր նախընտրութիւնը 
պէտք է ըլլայ Տիրոպէտք է ըլլայ Տիրոպէտք է ըլլայ Տիրոպէտք է ըլլայ Տիրո´́́́ջ նաւակին մէջ ջ նաւակին մէջ ջ նաւակին մէջ ջ նաւակին մէջ բարձրանալըբարձրանալըբարձրանալըբարձրանալը::::    Կեանքը Կեանքը Կեանքը Կեանքը 
միշտ տարբերմիշտ տարբերմիշտ տարբերմիշտ տարբեր----տարբեր ճամբաներ պիտի դնէ մեր առջեւ. տարբեր ճամբաներ պիտի դնէ մեր առջեւ. տարբեր ճամբաներ պիտի դնէ մեր առջեւ. տարբեր ճամբաներ պիտի դնէ մեր առջեւ. 
հաւատացեալ մարդը Տիրոհաւատացեալ մարդը Տիրոհաւատացեալ մարդը Տիրոհաւատացեալ մարդը Տիրո´́́́ջ ճամբէն քալել պէտք է ջ ճամբէն քալել պէտք է ջ ճամբէն քալել պէտք է ջ ճամբէն քալել պէտք է 
նախընտրէնախընտրէնախընտրէնախընտրէ::::    Միշտ պիտի հանդիպինք քարոզիչներու. մենք Միշտ պիտի հանդիպինք քարոզիչներու. մենք Միշտ պիտի հանդիպինք քարոզիչներու. մենք Միշտ պիտի հանդիպինք քարոզիչներու. մենք 
անոնց չէ որ պէտք է հետեւինք, այլ՝ քարոզուածին՝ Յիսուսինանոնց չէ որ պէտք է հետեւինք, այլ՝ քարոզուածին՝ Յիսուսինանոնց չէ որ պէտք է հետեւինք, այլ՝ քարոզուածին՝ Յիսուսինանոնց չէ որ պէտք է հետեւինք, այլ՝ քարոզուածին՝ Յիսուսին::::    
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Գուցէ ուրիշ նաւակներ աւելիԳուցէ ուրիշ նաւակներ աւելիԳուցէ ուրիշ նաւակներ աւելիԳուցէ ուրիշ նաւակներ աւելի´́́́    հանգիստ ըլլհանգիստ ըլլհանգիստ ըլլհանգիստ ըլլան, քան Տիրոջ ան, քան Տիրոջ ան, քան Տիրոջ ան, քան Տիրոջ 
նաւակը. գուցէ անոնք հանգիստ խոստանան. բայց երկրաւոր նաւակը. գուցէ անոնք հանգիստ խոստանան. բայց երկրաւոր նաւակը. գուցէ անոնք հանգիստ խոստանան. բայց երկրաւոր նաւակը. գուցէ անոնք հանգիստ խոստանան. բայց երկրաւոր 
հանգիստը՝ երկնաւոր հանգիստին չհանգիստը՝ երկնաւոր հանգիստին չհանգիստը՝ երկնաւոր հանգիստին չհանգիստը՝ երկնաւոր հանգիստին չ’’’’առաջնորդերառաջնորդերառաջնորդերառաջնորդեր::::    

5.5.5.5.----    ««««Հոն ուրիշ նաւակներ ալ կայինՀոն ուրիշ նաւակներ ալ կայինՀոն ուրիշ նաւակներ ալ կայինՀոն ուրիշ նաւակներ ալ կային»»»»::::    Թէ որոԹէ որոԹէ որոԹէ որո´́́́նք են նք են նք են նք են 
ասոնք՝ չենք գիտերասոնք՝ չենք գիտերասոնք՝ չենք գիտերասոնք՝ չենք գիտեր::::    Աւետարանիչը անոնց ինքնութիւնը չի Աւետարանիչը անոնց ինքնութիւնը չի Աւետարանիչը անոնց ինքնութիւնը չի Աւետարանիչը անոնց ինքնութիւնը չի 
բացայայտերբացայայտերբացայայտերբացայայտեր::::    Բայց մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թԲայց մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թԲայց մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թԲայց մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ յիշեալ է յիշեալ է յիշեալ է յիշեալ 
նաւակներուն մէջ եղողները, վստահաբար Քրիստոսի ուսունաւակներուն մէջ եղողները, վստահաբար Քրիստոսի ուսունաւակներուն մէջ եղողները, վստահաբար Քրիստոսի ուսունաւակներուն մէջ եղողները, վստահաբար Քրիստոսի ուսու----
ցումները լսած, անոր կատարած սքանչելի գործերը տեսած եւ ցումները լսած, անոր կատարած սքանչելի գործերը տեսած եւ ցումները լսած, անոր կատարած սքանչելի գործերը տեսած եւ ցումները լսած, անոր կատարած սքանչելի գործերը տեսած եւ 
անոր հանդէպ մեծ վստահութիւն ու համարում ունեցող անոր հանդէպ մեծ վստահութիւն ու համարում ունեցող անոր հանդէպ մեծ վստահութիւն ու համարում ունեցող անոր հանդէպ մեծ վստահութիւն ու համարում ունեցող 
մարդիկ էին, որոնք կարծէք չէին ուզեր բաժնուիլ մարդիկ էին, որոնք կարծէք չէին ուզեր բաժնուիլ մարդիկ էին, որոնք կարծէք չէին ուզեր բաժնուիլ մարդիկ էին, որոնք կարծէք չէին ուզեր բաժնուիլ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ::::    
Հաւանական է որ անոնք 72 աշակերտներէն ըլլՀաւանական է որ անոնք 72 աշակերտներէն ըլլՀաւանական է որ անոնք 72 աշակերտներէն ըլլՀաւանական է որ անոնք 72 աշակերտներէն ըլլան (Ղկ 10.1)ան (Ղկ 10.1)ան (Ղկ 10.1)ան (Ղկ 10.1)::::    
Հիմնականը անոնց հաւատքի կեցուածքէն մեզի եկող պատՀիմնականը անոնց հաւատքի կեցուածքէն մեզի եկող պատՀիմնականը անոնց հաւատքի կեցուածքէն մեզի եկող պատՀիմնականը անոնց հաւատքի կեցուածքէն մեզի եկող պատ----
գամն էգամն էգամն էգամն է::::    Մենք եւս անոնց նման կը փափաքի՞նք լսել Յիսուսի Մենք եւս անոնց նման կը փափաքի՞նք լսել Յիսուսի Մենք եւս անոնց նման կը փափաքի՞նք լսել Յիսուսի Մենք եւս անոնց նման կը փափաքի՞նք լսել Յիսուսի 
մասին, երբ արդէն իսկ բաւական բան լսած ենք, թէ կը մասին, երբ արդէն իսկ բաւական բան լսած ենք, թէ կը մասին, երբ արդէն իսկ բաւական բան լսած ենք, թէ կը մասին, երբ արդէն իսկ բաւական բան լսած ենք, թէ կը 
յոգնինք եւ քիչ մը հանգիստ ընել կյոգնինք եւ քիչ մը հանգիստ ընել կյոգնինք եւ քիչ մը հանգիստ ընել կյոգնինք եւ քիչ մը հանգիստ ընել կ’’’’ուզենքուզենքուզենքուզենք::::    Անոնք շատ բան Անոնք շատ բան Անոնք շատ բան Անոնք շատ բան 
տեսան ու շատ բան լսեցին, բայց չբաւատեսան ու շատ բան լսեցին, բայց չբաւատեսան ու շատ բան լսեցին, բայց չբաւատեսան ու շատ բան լսեցին, բայց չբաւարարուեցան, այլ րարուեցան, այլ րարուեցան, այլ րարուեցան, այլ 
ուզեցին աւելիուզեցին աւելիուզեցին աւելիուզեցին աւելի´́́́ն տեսնել, աւելին տեսնել, աւելին տեսնել, աւելին տեսնել, աւելի´́́́ն լսել, ահա թէ ինչոն լսել, ահա թէ ինչոն լսել, ահա թէ ինչոն լսել, ահա թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
հետեւեցան անորհետեւեցան անորհետեւեցան անորհետեւեցան անոր::::    Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է 
մնայուն փափաք ունենայ յարատեւօրէն լսելու Տիրոջ ձայնը, մնայուն փափաք ունենայ յարատեւօրէն լսելու Տիրոջ ձայնը, մնայուն փափաք ունենայ յարատեւօրէն լսելու Տիրոջ ձայնը, մնայուն փափաք ունենայ յարատեւօրէն լսելու Տիրոջ ձայնը, 
անձանձրոյթ կերպով, սիրով, յօժարակամութեամբ եւ ուրաանձանձրոյթ կերպով, սիրով, յօժարակամութեամբ եւ ուրաանձանձրոյթ կերպով, սիրով, յօժարակամութեամբ եւ ուրաանձանձրոյթ կերպով, սիրով, յօժարակամութեամբ եւ ուրա----
խութեամբխութեամբխութեամբխութեամբ::::    

6.6.6.6.----    ««««Հոն ուրիշ նաւակներ ալՀոն ուրիշ նաւակներ ալՀոն ուրիշ նաւակներ ալՀոն ուրիշ նաւակներ ալ    կայինկայինկայինկային»»»»::::    Երբ փոթորիկը տեղի Երբ փոթորիկը տեղի Երբ փոթորիկը տեղի Երբ փոթորիկը տեղի 
ունեցաւ, վստահաբար յիշեալ նաւակներուն մէջ եղող մարունեցաւ, վստահաբար յիշեալ նաւակներուն մէջ եղող մարունեցաւ, վստահաբար յիշեալ նաւակներուն մէջ եղող մարունեցաւ, վստահաբար յիշեալ նաւակներուն մէջ եղող մար----
դիկը իրեդիկը իրեդիկը իրեդիկը իրե´́́́նք նաեւ վայելեցին Տիրոջ հրաշքընք նաեւ վայելեցին Տիրոջ հրաշքընք նաեւ վայելեցին Տիրոջ հրաշքընք նաեւ վայելեցին Տիրոջ հրաշքը::::    Անոնք յանձն Անոնք յանձն Անոնք յանձն Անոնք յանձն 
առին հետեւիլ Տիրոջ, եւ երբ փոթորիկը տեղի ունեցաւ՝ անոնք առին հետեւիլ Տիրոջ, եւ երբ փոթորիկը տեղի ունեցաւ՝ անոնք առին հետեւիլ Տիրոջ, եւ երբ փոթորիկը տեղի ունեցաւ՝ անոնք առին հետեւիլ Տիրոջ, եւ երբ փոթորիկը տեղի ունեցաւ՝ անոնք 
վայելեցին Տիրոջ պաշտպանութիւնըվայելեցին Տիրոջ պաշտպանութիւնըվայելեցին Տիրոջ պաշտպանութիւնըվայելեցին Տիրոջ պաշտպանութիւնը::::    Անոնք որոնք յանձն Անոնք որոնք յանձն Անոնք որոնք յանձն Անոնք որոնք յանձն 
կկկկ’’’’առնեն հետեւիլ Յիսառնեն հետեւիլ Յիսառնեն հետեւիլ Յիսառնեն հետեւիլ Յիսուսի՝ հոն ուր ան կուսի՝ հոն ուր ան կուսի՝ հոն ուր ան կուսի՝ հոն ուր ան կ’’’’երթայ, Յիսուս երթայ, Յիսուս երթայ, Յիսուս երթայ, Յիսուս 
պարտականութիւն կը սեպէ պաշտպանել զանոնք ու հոգ պարտականութիւն կը սեպէ պաշտպանել զանոնք ու հոգ պարտականութիւն կը սեպէ պաշտպանել զանոնք ու հոգ պարտականութիւն կը սեպէ պաշտպանել զանոնք ու հոգ 
տանիլ անոնցտանիլ անոնցտանիլ անոնցտանիլ անոնց::::    Յիսուս չի նմանիր այն մարդոց, որոնք կը Յիսուս չի նմանիր այն մարդոց, որոնք կը Յիսուս չի նմանիր այն մարդոց, որոնք կը Յիսուս չի նմանիր այն մարդոց, որոնք կը 
սիրեն ծափահարուիլ իրենց հետեւորդներուն կողմէ, բայց երբ սիրեն ծափահարուիլ իրենց հետեւորդներուն կողմէ, բայց երբ սիրեն ծափահարուիլ իրենց հետեւորդներուն կողմէ, բայց երբ սիրեն ծափահարուիլ իրենց հետեւորդներուն կողմէ, բայց երբ 
նեղութիւնը վրայ հասնի, կը լքեն իրենց հետեւորդներընեղութիւնը վրայ հասնի, կը լքեն իրենց հետեւորդներընեղութիւնը վրայ հասնի, կը լքեն իրենց հետեւորդներընեղութիւնը վրայ հասնի, կը լքեն իրենց հետեւորդները::::        
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««««Յանկարծ զօրաւոր հՅանկարծ զօրաւոր հՅանկարծ զօրաւոր հՅանկարծ զօրաւոր հով մը փոթորկեց լիճըով մը փոթորկեց լիճըով մը փոթորկեց լիճըով մը փոթորկեց լիճը::::    Ալիքները Ալիքները Ալիքները Ալիքները 
նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստինաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստինաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստինաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, զայն լեցնելու աստի----
ճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանարճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանարճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանարճան, մինչ Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանար»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
4.374.374.374.37----38)38)38)38)::::    

1.1.1.1.----    Չմոռնանք որ Յիսուս կՉմոռնանք որ Յիսուս կՉմոռնանք որ Յիսուս կՉմոռնանք որ Յիսուս կ’’’’երթար լիճին միւս կողմը երթար լիճին միւս կողմը երթար լիճին միւս կողմը երթար լիճին միւս կողմը 
ազատագրելու ու բուժելու համար Գերգեսացի դիւահարը, ազատագրելու ու բուժելու համար Գերգեսացի դիւահարը, ազատագրելու ու բուժելու համար Գերգեսացի դիւահարը, ազատագրելու ու բուժելու համար Գերգեսացի դիւահարը, 
երբ այս փոթոերբ այս փոթոերբ այս փոթոերբ այս փոթորիկը տեղի ունեցաւրիկը տեղի ունեցաւրիկը տեղի ունեցաւրիկը տեղի ունեցաւ::::    ԿԿԿԿ’’’’երթար բարիք գործելու, երթար բարիք գործելու, երթար բարիք գործելու, երթար բարիք գործելու, 
եւ ահա փորձութեան հանդիպեցաւեւ ահա փորձութեան հանդիպեցաւեւ ահա փորձութեան հանդիպեցաւեւ ահա փորձութեան հանդիպեցաւ::::    Ասիկա կը կրկնուի ամէն Ասիկա կը կրկնուի ամէն Ասիկա կը կրկնուի ամէն Ասիկա կը կրկնուի ամէն 
մէկ հաւատացեալի կեանքին մէջմէկ հաւատացեալի կեանքին մէջմէկ հաւատացեալի կեանքին մէջմէկ հաւատացեալի կեանքին մէջ::::    Երբ հաւատացեալ մարդը Երբ հաւատացեալ մարդը Երբ հաւատացեալ մարդը Երբ հաւատացեալ մարդը 
ուզէ բարիք մը գործել անձի մը՝ անպայման որ արգելքներու ուզէ բարիք մը գործել անձի մը՝ անպայման որ արգելքներու ուզէ բարիք մը գործել անձի մը՝ անպայման որ արգելքներու ուզէ բարիք մը գործել անձի մը՝ անպայման որ արգելքներու 
եւ նեղութիւններու պիտի հանդիպիեւ նեղութիւններու պիտի հանդիպիեւ նեղութիւններու պիտի հանդիպիեւ նեղութիւններու պիտի հանդիպի::::    Երբ ուզենք ազատագրել Երբ ուզենք ազատագրել Երբ ուզենք ազատագրել Երբ ուզենք ազատագրել 
անձ անձ անձ անձ մը Չարին տիրապետութենէն՝ Չարը անպայման որ մը Չարին տիրապետութենէն՝ Չարը անպայման որ մը Չարին տիրապետութենէն՝ Չարը անպայման որ մը Չարին տիրապետութենէն՝ Չարը անպայման որ 
պիտի պայքարի մեզի դէմպիտի պայքարի մեզի դէմպիտի պայքարի մեզի դէմպիտի պայքարի մեզի դէմ::::    Հաւատքի մարդը սակայն, Հաւատքի մարդը սակայն, Հաւատքի մարդը սակայն, Հաւատքի մարդը սակայն, 
նեղութեանց դիմաց ընկրկում չնեղութեանց դիմաց ընկրկում չնեղութեանց դիմաց ընկրկում չնեղութեանց դիմաց ընկրկում չ’’’’արձանագրերարձանագրերարձանագրերարձանագրեր::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տք կայ՝ հոն արգելքները կը վերացուինտք կայ՝ հոն արգելքները կը վերացուինտք կայ՝ հոն արգելքները կը վերացուինտք կայ՝ հոն արգելքները կը վերացուին::::    

2.2.2.2.----    ««««ՅանկարծՅանկարծՅանկարծՅանկարծ»»»»::::    Փորձութեանց հովերը յանկարծ կրնան Փորձութեանց հովերը յանկարծ կրնան Փորձութեանց հովերը յանկարծ կրնան Փորձութեանց հովերը յանկարծ կրնան 
հանդէս գալ, բայց չեհանդէս գալ, բայց չեհանդէս գալ, բայց չեհանդէս գալ, բայց չե´́́́ն կրնար արմն կրնար արմն կրնար արմն կրնար արմատախիլ ընել մեր ատախիլ ընել մեր ատախիլ ընել մեր ատախիլ ընել մեր 
հաւատքի ծառը, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին իհաւատքի ծառը, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին իհաւատքի ծառը, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին իհաւատքի ծառը, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն է ջրողը այդ նքն է ջրողը այդ նքն է ջրողը այդ նքն է ջրողը այդ 
ծառըծառըծառըծառը::::    Փորձութեանց ալիքները կրնան զարնուիլ մեր Փորձութեանց ալիքները կրնան զարնուիլ մեր Փորձութեանց ալիքները կրնան զարնուիլ մեր Փորձութեանց ալիքները կրնան զարնուիլ մեր 
հաւատքի նաւակին, բայց չեհաւատքի նաւակին, բայց չեհաւատքի նաւակին, բայց չեհաւատքի նաւակին, բայց չե´́́́ն կրնար զայն փշրել, եթէ երբեք ն կրնար զայն փշրել, եթէ երբեք ն կրնար զայն փշրել, եթէ երբեք ն կրնար զայն փշրել, եթէ երբեք 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է անոր ղեկավարընքն է անոր ղեկավարընքն է անոր ղեկավարընքն է անոր ղեկավարը::::    Կրնան լեցնել մեր Կրնան լեցնել մեր Կրնան լեցնել մեր Կրնան լեցնել մեր 
կեանքի նաւակը, բայց չեկեանքի նաւակը, բայց չեկեանքի նաւակը, բայց չեկեանքի նաւակը, բայց չե´́́́ն կրնար զայն ըն կրնար զայն ըն կրնար զայն ըն կրնար զայն ընկղմել, եթէ երբեք նկղմել, եթէ երբեք նկղմել, եթէ երբեք նկղմել, եթէ երբեք 
մեր երկնաւոր Հայրը իմեր երկնաւոր Հայրը իմեր երկնաւոր Հայրը իմեր երկնաւոր Հայրը ի´́́́նքն է անոր պահապանընքն է անոր պահապանընքն է անոր պահապանընքն է անոր պահապանը::::    

3.3.3.3.----    ««««Հով մը փոթորկեց լիճըՀով մը փոթորկեց լիճըՀով մը փոթորկեց լիճըՀով մը փոթորկեց լիճը»»»»::::    Ի՞նչ են մեր կեանքին մէջ այն Ի՞նչ են մեր կեանքին մէջ այն Ի՞նչ են մեր կեանքին մէջ այն Ի՞նչ են մեր կեանքին մէջ այն 
հովերը որոնք կը փոթորկեն խաղաղ լիճը մեր սրտին, խաղաղ հովերը որոնք կը փոթորկեն խաղաղ լիճը մեր սրտին, խաղաղ հովերը որոնք կը փոթորկեն խաղաղ լիճը մեր սրտին, խաղաղ հովերը որոնք կը փոթորկեն խաղաղ լիճը մեր սրտին, խաղաղ 
լիճը մեր հոգիին ու լիճը մեր հոգիին ու լիճը մեր հոգիին ու լիճը մեր հոգիին ու մտքիմտքիմտքիմտքինննն::::    Այդ հովը կրնայ ըլլալ՝ աննեԱյդ հովը կրնայ ըլլալ՝ աննեԱյդ հովը կրնայ ըլլալ՝ աննեԱյդ հովը կրնայ ըլլալ՝ աննե----
րողամտութիւնըրողամտութիւնըրողամտութիւնըրողամտութիւնը::::    Երբ կը մերժենք ներեԵրբ կը մերժենք ներեԵրբ կը մերժենք ներեԵրբ կը մերժենք ներել մեզ ցաւցնողին՝ կը լ մեզ ցաւցնողին՝ կը լ մեզ ցաւցնողին՝ կը լ մեզ ցաւցնողին՝ կը 
փոթորկի խաղաղ լիճը մեր սրտին, եւ կը կորսնցնենք մեր փոթորկի խաղաղ լիճը մեր սրտին, եւ կը կորսնցնենք մեր փոթորկի խաղաղ լիճը մեր սրտին, եւ կը կորսնցնենք մեր փոթորկի խաղաղ լիճը մեր սրտին, եւ կը կորսնցնենք մեր 
խաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնը::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’անիծենք մեզ անիծողին ու չարիք կը անիծենք մեզ անիծողին ու չարիք կը անիծենք մեզ անիծողին ու չարիք կը անիծենք մեզ անիծողին ու չարիք կը 
ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողին՝ մեր հոգին է որ կը ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողին՝ մեր հոգին է որ կը ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողին՝ մեր հոգին է որ կը ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողին՝ մեր հոգին է որ կը 
փոթորկի մեղքովփոթորկի մեղքովփոթորկի մեղքովփոթորկի մեղքով::::    ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք մեղքէնյշ ըլլանք մեղքէնյշ ըլլանք մեղքէնյշ ըլլանք մեղքէն::::    ՀեռոՀեռոՀեռոՀեռո´́́́ւ մնանք ւ մնանք ւ մնանք ւ մնանք 
մեղքէնմեղքէնմեղքէնմեղքէն::::    Անիկա հովիԱնիկա հովիԱնիկա հովիԱնիկա հովի´́́́    նման կը փոթոնման կը փոթոնման կը փոթոնման կը փոթորկէ մեր կեանքըրկէ մեր կեանքըրկէ մեր կեանքըրկէ մեր կեանքը    
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4.4.4.4.----    ««««Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, Ալիքները նաւակին զարնուելով՝ ներս կը թափէին, 
զայն լեցնելու աստիճանզայն լեցնելու աստիճանզայն լեցնելու աստիճանզայն լեցնելու աստիճան»»»»::::    Եկեղեցւոյ հայրեր նաւակը խորԵկեղեցւոյ հայրեր նաւակը խորԵկեղեցւոյ հայրեր նաւակը խորԵկեղեցւոյ հայրեր նաւակը խոր----
հհհհըըըըրդանիշ նկատած են Քրիստոսի Եկեղեցիինրդանիշ նկատած են Քրիստոսի Եկեղեցիինրդանիշ նկատած են Քրիստոսի Եկեղեցիինրդանիշ նկատած են Քրիստոսի Եկեղեցիին::::    Մեղքը իր Մեղքը իր Մեղքը իր Մեղքը իր 
ամբողջ զօրութեամբ կը յարձակի եկեղեցիին վրայ, եւ կը ամբողջ զօրութեամբ կը յարձակի եկեղեցիին վրայ, եւ կը ամբողջ զօրութեամբ կը յարձակի եկեղեցիին վրայ, եւ կը ամբողջ զօրութեամբ կը յարձակի եկեղեցիին վրայ, եւ կը 
փորձէ զայն լեցնել ու ընկղմել, ճիշդ ինչպէփորձէ զայն լեցնել ու ընկղմել, ճիշդ ինչպէփորձէ զայն լեցնել ու ընկղմել, ճիշդ ինչպէփորձէ զայն լեցնել ու ընկղմել, ճիշդ ինչպէս ալիքները ս ալիքները ս ալիքները ս ալիքները 
փորձեցին լեցնել նաւակը եւ ընկղմել զայն, եւ սակայն, թէպէտ փորձեցին լեցնել նաւակը եւ ընկղմել զայն, եւ սակայն, թէպէտ փորձեցին լեցնել նաւակը եւ ընկղմել զայն, եւ սակայն, թէպէտ փորձեցին լեցնել նաւակը եւ ընկղմել զայն, եւ սակայն, թէպէտ 
մեղքը կրնայ հարուածել եկեղեցին՝ Քրիստոսի մարմինը, մեղքը կրնայ հարուածել եկեղեցին՝ Քրիստոսի մարմինը, մեղքը կրնայ հարուածել եկեղեցին՝ Քրիստոսի մարմինը, մեղքը կրնայ հարուածել եկեղեցին՝ Քրիստոսի մարմինը, 
բայց չիբայց չիբայց չիբայց չի´́́́    կրնար կործանել զայն, չիկրնար կործանել զայն, չիկրնար կործանել զայն, չիկրնար կործանել զայն, չի´́́́    կրնար կործանել այն կրնար կործանել այն կրնար կործանել այն կրնար կործանել այն 
եկեղեցին՝ որուն գլոեկեղեցին՝ որուն գլոեկեղեցին՝ որուն գլոեկեղեցին՝ որուն գլո´́́́ւխն ու առաջնուխն ու առաջնուխն ու առաջնուխն ու առաջնո´́́́րդը, որուն ղեկավարդը, որուն ղեկավարդը, որուն ղեկավարդը, որուն ղեկավա´́́́րն րն րն րն 
ու պահապաու պահապաու պահապաու պահապա´́́́նը Քրիստոնը Քրիստոնը Քրիստոնը Քրիստո´́́́ս էս էս էս է::::    ԲնագիԲնագիԲնագիԲնագիրը մեզի կրը մեզի կրը մեզի կրը մեզի կ’’’’ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ 
««««Յիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանարՅիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանարՅիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանարՅիսուս նաւակին յետսակողմը կը քնանար»,»,»,»,    այսինքն, ճիշդ այսինքն, ճիշդ այսինքն, ճիշդ այսինքն, ճիշդ 
հոն՝ ուր կը գտնուէր ղեկըհոն՝ ուր կը գտնուէր ղեկըհոն՝ ուր կը գտնուէր ղեկըհոն՝ ուր կը գտնուէր ղեկը::::    Թէպէտ մարմինով քնացած էր, Թէպէտ մարմինով քնացած էր, Թէպէտ մարմինով քնացած էր, Թէպէտ մարմինով քնացած էր, 
բայց իր հոգիով ու սիրտով, կարծէք իբայց իր հոգիով ու սիրտով, կարծէք իբայց իր հոգիով ու սիրտով, կարծէք իբայց իր հոգիով ու սիրտով, կարծէք ի´́́́նքն էր որ կը հսկէր նքն էր որ կը հսկէր նքն էր որ կը հսկէր նքն էր որ կը հսկէր 
ղեկին վրայղեկին վրայղեկին վրայղեկին վրայ::::    Խորքին մէջ, ղեկին քով քնանալը, կը պարզէ որ Խորքին մէջ, ղեկին քով քնանալը, կը պարզէ որ Խորքին մէջ, ղեկին քով քնանալը, կը պարզէ որ Խորքին մէջ, ղեկին քով քնանալը, կը պարզէ որ 
Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն էր գլուխը ննքն էր գլուխը ննքն էր գլուխը ննքն էր գլուխը նաւակին մէջ եղող իր աշաաւակին մէջ եղող իր աշաաւակին մէջ եղող իր աշաաւակին մէջ եղող իր աշա----
կերտներունկերտներունկերտներունկերտներուն::::    Եւ եթէ երբեք աշակերտները կը ներկայացնեն Եւ եթէ երբեք աշակերտները կը ներկայացնեն Եւ եթէ երբեք աշակերտները կը ներկայացնեն Եւ եթէ երբեք աշակերտները կը ներկայացնեն 
առաջին եկեղեցին, ուրեմն, Քրիստոս իառաջին եկեղեցին, ուրեմն, Քրիստոս իառաջին եկեղեցին, ուրեմն, Քրիստոս իառաջին եկեղեցին, ուրեմն, Քրիստոս ի´́́́նք կը հանդիսանայ նք կը հանդիսանայ նք կը հանդիսանայ նք կը հանդիսանայ 
գլուխը իր առաջին եկեղեցիինգլուխը իր առաջին եկեղեցիինգլուխը իր առաջին եկեղեցիինգլուխը իր առաջին եկեղեցիին::::    Արդարեւ, Պօղոս առաքեալ Արդարեւ, Պօղոս առաքեալ Արդարեւ, Պօղոս առաքեալ Արդարեւ, Պօղոս առաքեալ 
քանի մը առիթներով կը շեշտէ թէ Քրիստոս իքանի մը առիթներով կը շեշտէ թէ Քրիստոս իքանի մը առիթներով կը շեշտէ թէ Քրիստոս իքանի մը առիթներով կը շեշտէ թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է գլուխը նքն է գլուխը նքն է գլուխը նքն է գլուխը 
եկեղեցւոյ (Կղ 1.18եկեղեցւոյ (Կղ 1.18եկեղեցւոյ (Կղ 1.18եկեղեցւոյ (Կղ 1.18::::    Եփ 1.Եփ 1.Եփ 1.Եփ 1.22, 4.15, 5.23)22, 4.15, 5.23)22, 4.15, 5.23)22, 4.15, 5.23)::::    

5.5.5.5.----    ««««Զայն լեցնելու աստիճանԶայն լեցնելու աստիճանԶայն լեցնելու աստիճանԶայն լեցնելու աստիճան»»»»::::    Ալիքները կը հարուածէին Ալիքները կը հարուածէին Ալիքները կը հարուածէին Ալիքները կը հարուածէին 
նաւակը ու կը փորձէին լեցնել զայննաւակը ու կը փորձէին լեցնել զայննաւակը ու կը փորձէին լեցնել զայննաւակը ու կը փորձէին լեցնել զայն::::    Իւրաքանչիւրիս սիրտը Իւրաքանչիւրիս սիրտը Իւրաքանչիւրիս սիրտը Իւրաքանչիւրիս սիրտը 
կը նմանի նաւակի մըկը նմանի նաւակի մըկը նմանի նաւակի մըկը նմանի նաւակի մը::::    Մեղքի ալիքները միշտ պիտի փորձեն Մեղքի ալիքները միշտ պիտի փորձեն Մեղքի ալիքները միշտ պիտի փորձեն Մեղքի ալիքները միշտ պիտի փորձեն 
հարուածել մեր սրտի նաւակը, լեցնելու եւ խորտակելու հարուածել մեր սրտի նաւակը, լեցնելու եւ խորտակելու հարուածել մեր սրտի նաւակը, լեցնելու եւ խորտակելու հարուածել մեր սրտի նաւակը, լեցնելու եւ խորտակելու 
համար զայնհամար զայնհամար զայնհամար զայն::::    Սիրտ մը որ բնակուածՍիրտ մը որ բնակուածՍիրտ մը որ բնակուածՍիրտ մը որ բնակուած    է Քրիստոսով՝ կրնաէ Քրիստոսով՝ կրնաէ Քրիստոսով՝ կրնաէ Քրիստոսով՝ կրնա´́́́յ յ յ յ 
խոցոտուիլ, բայց չիխոցոտուիլ, բայց չիխոցոտուիլ, բայց չիխոցոտուիլ, բայց չի´́́́    կրնար խորտակուիլկրնար խորտակուիլկրնար խորտակուիլկրնար խորտակուիլ::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ անխոցելի յ անխոցելի յ անխոցելի յ անխոցելի 
սիրտսիրտսիրտսիրտ::::    Մեղքը բոլոր սուրբերուն սիրտերը խոցոտած է Մեղքը բոլոր սուրբերուն սիրտերը խոցոտած է Մեղքը բոլոր սուրբերուն սիրտերը խոցոտած է Մեղքը բոլոր սուրբերուն սիրտերը խոցոտած է 
անցեալին, եւ կը շարունակէ խոցոտել ու վիրաւորել այսօր անցեալին, եւ կը շարունակէ խոցոտել ու վիրաւորել այսօր անցեալին, եւ կը շարունակէ խոցոտել ու վիրաւորել այսօր անցեալին, եւ կը շարունակէ խոցոտել ու վիրաւորել այսօր 
նաեւնաեւնաեւնաեւ::::    Մեղքին կողմէ խոցոտուիլը դատապարտելի չէ. դատաՄեղքին կողմէ խոցոտուիլը դատապարտելի չէ. դատաՄեղքին կողմէ խոցոտուիլը դատապարտելի չէ. դատաՄեղքին կողմէ խոցոտուիլը դատապարտելի չէ. դատա----
պարտելին՝ մեղքին անձնատուր ըլլապարտելին՝ մեղքին անձնատուր ըլլապարտելին՝ մեղքին անձնատուր ըլլապարտելին՝ մեղքին անձնատուր ըլլալն էլն էլն էլն է::::    

6.6.6.6.----    Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ հով պիտի ելլէր, փոթորիկ Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ հով պիտի ելլէր, փոթորիկ Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ հով պիտի ելլէր, փոթորիկ Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ հով պիտի ելլէր, փոթորիկ 
պիտի ըլլար եւ ալիքները նաւակը պիտի լեցնէինպիտի ըլլար եւ ալիքները նաւակը պիտի լեցնէինպիտի ըլլար եւ ալիքները նաւակը պիտի լեցնէինպիտի ըլլար եւ ալիքները նաւակը պիտի լեցնէին::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ ւշտ ւշտ ւշտ 
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գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր::::    Ինչո՞ւ արտօնեց անոնց պատահումըԻնչո՞ւ արտօնեց անոնց պատահումըԻնչո՞ւ արտօնեց անոնց պատահումըԻնչո՞ւ արտօնեց անոնց պատահումը::::    Արտօնեց, որԱրտօնեց, որԱրտօնեց, որԱրտօնեց, որ----
պէսզի սորվեցնէր եւ սկիզբէն ցոյց տար իր աշակերտներուն, պէսզի սորվեցնէր եւ սկիզբէն ցոյց տար իր աշակերտներուն, պէսզի սորվեցնէր եւ սկիզբէն ցոյց տար իր աշակերտներուն, պէսզի սորվեցնէր եւ սկիզբէն ցոյց տար իր աշակերտներուն, 
թէ իրենց հետագայ առաքելութիւնը դիւրին պիտի թէ իրենց հետագայ առաքելութիւնը դիւրին պիտի թէ իրենց հետագայ առաքելութիւնը դիւրին պիտի թէ իրենց հետագայ առաքելութիւնը դիւրին պիտի չըլլար, չըլլար, չըլլար, չըլլար, 
հեզասահ պիտի չըլլար, այլ՝ փոթորկալից ու դժուարինհեզասահ պիտի չըլլար, այլ՝ փոթորկալից ու դժուարինհեզասահ պիտի չըլլար, այլ՝ փոթորկալից ու դժուարինհեզասահ պիտի չըլլար, այլ՝ փոթորկալից ու դժուարին::::    
Տուեալ փորձութեան ընդմէջէն, Յիսուս կՏուեալ փորձութեան ընդմէջէն, Յիսուս կՏուեալ փորձութեան ընդմէջէն, Յիսուս կՏուեալ փորձութեան ընդմէջէն, Յիսուս կ’’’’ուզէ յիշեցնել իր ուզէ յիշեցնել իր ուզէ յիշեցնել իր ուզէ յիշեցնել իր 
բոլոր հետեւորդներուն, թէ իրենց քրիստոնէական կեանքը՝ բոլոր հետեւորդներուն, թէ իրենց քրիստոնէական կեանքը՝ բոլոր հետեւորդներուն, թէ իրենց քրիստոնէական կեանքը՝ բոլոր հետեւորդներուն, թէ իրենց քրիստոնէական կեանքը՝ 
դիւրին պիտի չըլլայ, խաղաղ եւ անվտանգ նաւարկութիւն մը դիւրին պիտի չըլլայ, խաղաղ եւ անվտանգ նաւարկութիւն մը դիւրին պիտի չըլլայ, խաղաղ եւ անվտանգ նաւարկութիւն մը դիւրին պիտի չըլլայ, խաղաղ եւ անվտանգ նաւարկութիւն մը 
պիտի չըլլայ երբեքպիտի չըլլայ երբեքպիտի չըլլայ երբեքպիտի չըլլայ երբեք::::    Առիթով մը ըսած ենք, Առիթով մը ըսած ենք, Առիթով մը ըսած ենք, Առիթով մը ըսած ենք, թէ Աստուած չի թէ Աստուած չի թէ Աստուած չի թէ Աստուած չի 
խոստանար իր զաւակներուն խաղաղ նաւարկութիւն մը, խոստանար իր զաւակներուն խաղաղ նաւարկութիւն մը, խոստանար իր զաւակներուն խաղաղ նաւարկութիւն մը, խոստանար իր զաւակներուն խաղաղ նաւարկութիւն մը, 
բայց կը խոստանայ ապահով ու յաղթական նաւարկութիւն բայց կը խոստանայ ապահով ու յաղթական նաւարկութիւն բայց կը խոստանայ ապահով ու յաղթական նաւարկութիւն բայց կը խոստանայ ապահով ու յաղթական նաւարկութիւն 
մըմըմըմը::::    Ուստի, իբրեւ հաւատացեալներ, երբ նեղութեանց կը Ուստի, իբրեւ հաւատացեալներ, երբ նեղութեանց կը Ուստի, իբրեւ հաւատացեալներ, երբ նեղութեանց կը Ուստի, իբրեւ հաւատացեալներ, երբ նեղութեանց կը 
հանդիպինք՝ չզարմանանք եւ հարցականի տակ չառնենք հանդիպինք՝ չզարմանանք եւ հարցականի տակ չառնենք հանդիպինք՝ չզարմանանք եւ հարցականի տակ չառնենք հանդիպինք՝ չզարմանանք եւ հարցականի տակ չառնենք 
Աստուծոյ սէրն ու հոգատարութիւնը, պաշտպանութիւնն ոԱստուծոյ սէրն ու հոգատարութիւնը, պաշտպանութիւնն ոԱստուծոյ սէրն ու հոգատարութիւնը, պաշտպանութիւնն ոԱստուծոյ սէրն ու հոգատարութիւնը, պաշտպանութիւնն ու ւ ւ ւ 
գուրգուրանքըգուրգուրանքըգուրգուրանքըգուրգուրանքը::::    Եթէ ուզենք ու փորձենք աստուածպաշտուԵթէ ուզենք ու փորձենք աստուածպաշտուԵթէ ուզենք ու փորձենք աստուածպաշտուԵթէ ուզենք ու փորձենք աստուածպաշտու----
թեան կեանք մը ապրիլ, անպայման որ պիտի հալածուինքթեան կեանք մը ապրիլ, անպայման որ պիտի հալածուինքթեան կեանք մը ապրիլ, անպայման որ պիտի հալածուինքթեան կեանք մը ապրիլ, անպայման որ պիտի հալածուինք::::    
Նոյնը կը վկայէ Պօղոս առաքեալ. Նոյնը կը վկայէ Պօղոս առաքեալ. Նոյնը կը վկայէ Պօղոս առաքեալ. Նոյնը կը վկայէ Պօղոս առաքեալ. ««««Բոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կ’’’’ուուուու----
զեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած զեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած զեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած զեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած 
ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին»»»»    
((((Բ.Տմ 3Բ.Տմ 3Բ.Տմ 3Բ.Տմ 3.12).12).12).12)::::    Երբեմն նեղութիւնները պատճառ կը դառնան որ Երբեմն նեղութիւնները պատճառ կը դառնան որ Երբեմն նեղութիւնները պատճառ կը դառնան որ Երբեմն նեղութիւնները պատճառ կը դառնան որ 
հաւատացեալներ խախտին իրենց հաւատքին մէջհաւատացեալներ խախտին իրենց հաւատքին մէջհաւատացեալներ խախտին իրենց հաւատքին մէջհաւատացեալներ խախտին իրենց հաւատքին մէջ::::    ԱռաքեաԱռաքեաԱռաքեաԱռաքեա----
լը իրազեկ այս իրողութեան՝ կլը իրազեկ այս իրողութեան՝ կլը իրազեկ այս իրողութեան՝ կլը իրազեկ այս իրողութեան՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր 
համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն 
պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով::::    Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ 
նեղութիւնննեղութիւնննեղութիւնննեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքերուն մէջ ապրելու կոչուած ենքերուն մէջ ապրելու կոչուած ենքերուն մէջ ապրելու կոչուած ենք»»»» ( ( ( (Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)::::    Ան Ան Ան Ան 
որ Քրիստոսի կը հաւատայ, պէտք է պատրաստ ըլլայ նաեւ որ Քրիստոսի կը հաւատայ, պէտք է պատրաստ ըլլայ նաեւ որ Քրիստոսի կը հաւատայ, պէտք է պատրաստ ըլլայ նաեւ որ Քրիստոսի կը հաւատայ, պէտք է պատրաստ ըլլայ նաեւ 
իր այդ հաւատքին համար հալածանք կրելուիր այդ հաւատքին համար հալածանք կրելուիր այդ հաւատքին համար հալածանք կրելուիր այդ հաւատքին համար հալածանք կրելու::::    Ո՞վ չի չարՈ՞վ չի չարՈ՞վ չի չարՈ՞վ չի չար----
չարուիր այն բանին համար՝ որուն կը հաւատայչարուիր այն բանին համար՝ որուն կը հաւատայչարուիր այն բանին համար՝ որուն կը հաւատայչարուիր այն բանին համար՝ որուն կը հաւատայ::::    Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, 
բազմաչարչար առաքեալն է որ կը հաստատէ. բազմաչարչար առաքեալն է որ կը հաստատէ. բազմաչարչար առաքեալն է որ կը հաստատէ. բազմաչարչար առաքեալն է որ կը հաստատէ. ««««Աստուած ոԱստուած ոԱստուած ոԱստուած ո´́́́չ չ չ չ 
միայն Քմիայն Քմիայն Քմիայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեզի, այլ նաեւ՝ րիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեզի, այլ նաեւ՝ րիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեզի, այլ նաեւ՝ րիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեզի, այլ նաեւ՝ 
անոր համար չարչարուելու շնորհքըանոր համար չարչարուելու շնորհքըանոր համար չարչարուելու շնորհքըանոր համար չարչարուելու շնորհքը»»»» ( ( ( (Փլպ 1.29)Փլպ 1.29)Փլպ 1.29)Փլպ 1.29)::::    

7.7.7.7.----    Տակաւին, Յիսուս թոյլ տուաւ որ փորձութիւնը Տակաւին, Յիսուս թոյլ տուաւ որ փորձութիւնը Տակաւին, Յիսուս թոյլ տուաւ որ փորձութիւնը Տակաւին, Յիսուս թոյլ տուաւ որ փորձութիւնը 
պատահի, որպէսզի իր աշակերտներուն բացայայտէ իր պատահի, որպէսզի իր աշակերտներուն բացայայտէ իր պատահի, որպէսզի իր աշակերտներուն բացայայտէ իր պատահի, որպէսզի իր աշակերտներուն բացայայտէ իր 
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աստուածային կարողութիւնն ու փառքըաստուածային կարողութիւնն ու փառքըաստուածային կարողութիւնն ու փառքըաստուածային կարողութիւնն ու փառքը::::    Յիշենք որ ի ծնէ Յիշենք որ ի ծնէ Յիշենք որ ի ծնէ Յիշենք որ ի ծնէ 
կոյր մարդուն համար եկոյր մարդուն համար եկոյր մարդուն համար եկոյր մարդուն համար եւս Յիսուս ըսաւ թէ ան կոյր ծնած է, ւս Յիսուս ըսաւ թէ ան կոյր ծնած է, ւս Յիսուս ըսաւ թէ ան կոյր ծնած է, ւս Յիսուս ըսաւ թէ ան կոյր ծնած է, 
որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի ««««Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովԱստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովԱստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովԱստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»»»» ( ( ( (Յհ 9.3)Յհ 9.3)Յհ 9.3)Յհ 9.3)::::    
Ծանր փորձութիւնները մեզի համար խրտչեցուցիչ են, Ծանր փորձութիւնները մեզի համար խրտչեցուցիչ են, Ծանր փորձութիւնները մեզի համար խրտչեցուցիչ են, Ծանր փորձութիւնները մեզի համար խրտչեցուցիչ են, 
մինչդեռ Քրիստոսի համար, անոնք առիթներ են իր զօրումինչդեռ Քրիստոսի համար, անոնք առիթներ են իր զօրումինչդեռ Քրիստոսի համար, անոնք առիթներ են իր զօրումինչդեռ Քրիստոսի համար, անոնք առիթներ են իր զօրու----
թիթիթիթի´́́́ւնը ցոյց տալու, Աստուծոյ փաւնը ցոյց տալու, Աստուծոյ փաւնը ցոյց տալու, Աստուծոյ փաւնը ցոյց տալու, Աստուծոյ փա´́́́ռքը հրապարակելուռքը հրապարակելուռքը հրապարակելուռքը հրապարակելու::::    

8.8.8.8.----    Կան մարդիկ որԿան մարդիկ որԿան մարդիկ որԿան մարդիկ որոնք կը կարծեն, որ փորձութիւնները ոնք կը կարծեն, որ փորձութիւնները ոնք կը կարծեն, որ փորձութիւնները ոնք կը կարծեն, որ փորձութիւնները 
Աստուծոյ բացակայութեան հետեւանքն ենԱստուծոյ բացակայութեան հետեւանքն ենԱստուծոյ բացակայութեան հետեւանքն ենԱստուծոյ բացակայութեան հետեւանքն են::::    Որոշ պարագաՈրոշ պարագաՈրոշ պարագաՈրոշ պարագա----
ներու կրնայ այս մտածումը շիտակ ըլլալներու կրնայ այս մտածումը շիտակ ըլլալներու կրնայ այս մտածումը շիտակ ըլլալներու կրնայ այս մտածումը շիտակ ըլլալ::::    Եւ սակայն, կրնայ Եւ սակայն, կրնայ Եւ սակայն, կրնայ Եւ սակայն, կրնայ 
եւ ճիշդ հակառակն ալ ըլլալեւ ճիշդ հակառակն ալ ըլլալեւ ճիշդ հակառակն ալ ըլլալեւ ճիշդ հակառակն ալ ըլլալ::::    Այսինքն, փորձութիւնները Այսինքն, փորձութիւնները Այսինքն, փորձութիւնները Այսինքն, փորձութիւնները 
կրնան նաեւ Աստուծոյ ներկայութեան արդիւնքը ըլլալկրնան նաեւ Աստուծոյ ներկայութեան արդիւնքը ըլլալկրնան նաեւ Աստուծոյ ներկայութեան արդիւնքը ըլլալկրնան նաեւ Աստուծոյ ներկայութեան արդիւնքը ըլլալ::::    Ըսել Ըսել Ըսել Ըսել 
կկկկ’’’’ուզեմ, թէ անուզեմ, թէ անուզեմ, թէ անուզեմ, թէ անոնք որոնք կոնք որոնք կոնք որոնք կոնք որոնք կ’’’’ընդունին Քրիստոսը իրենց կեանընդունին Քրիստոսը իրենց կեանընդունին Քրիստոսը իրենց կեանընդունին Քրիստոսը իրենց կեան----
քին ու սրտին մէջ՝ անոնք պատերազմ յայտարարած կքին ու սրտին մէջ՝ անոնք պատերազմ յայտարարած կքին ու սրտին մէջ՝ անոնք պատերազմ յայտարարած կքին ու սրտին մէջ՝ անոնք պատերազմ յայտարարած կ’’’’ըլլան ըլլան ըլլան ըլլան 
Սատանային դէմ, եւ երբ պատերազմ կը յայտարարեն ՍաՍատանային դէմ, եւ երբ պատերազմ կը յայտարարեն ՍաՍատանային դէմ, եւ երբ պատերազմ կը յայտարարեն ՍաՍատանային դէմ, եւ երբ պատերազմ կը յայտարարեն Սա----
տանային դէմ, բնականօրէն Սատանան պիտի պատերազմի տանային դէմ, բնականօրէն Սատանան պիտի պատերազմի տանային դէմ, բնականօրէն Սատանան պիտի պատերազմի տանային դէմ, բնականօրէն Սատանան պիտի պատերազմի 
իրենց դէմիրենց դէմիրենց դէմիրենց դէմ::::    Յիշենք որ Յիսուս նաւակին մէջ էր երբ փոթորիկը Յիշենք որ Յիսուս նաւակին մէջ էր երբ փոթորիկը Յիշենք որ Յիսուս նաւակին մէջ էր երբ փոթորիկը Յիշենք որ Յիսուս նաւակին մէջ էր երբ փոթորիկը 
տեղի ունեցաւտեղի ունեցաւտեղի ունեցաւտեղի ունեցաւ::::    Ուրեմն, եթէ Յիսուս ներկայ է մեր սրտին մէջ, Ուրեմն, եթէ Յիսուս ներկայ է մեր սրտին մէջ, Ուրեմն, եթէ Յիսուս ներկայ է մեր սրտին մէջ, Ուրեմն, եթէ Յիսուս ներկայ է մեր սրտին մէջ, 
ատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւններու պիտի չհանդիատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւններու պիտի չհանդիատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւններու պիտի չհանդիատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւններու պիտի չհանդի----
պինքպինքպինքպինք::::    

Հաւատացեալներուն մօտ երկու տարբեր մտածողութիւնՀաւատացեալներուն մօտ երկու տարբեր մտածողութիւնՀաւատացեալներուն մօտ երկու տարբեր մտածողութիւնՀաւատացեալներուն մօտ երկու տարբեր մտածողութիւն----
ներ կաններ կաններ կաններ կան::::    Ոմանք կը կարծեն որ հաւատացեալ մարդը միՈմանք կը կարծեն որ հաւատացեալ մարդը միՈմանք կը կարծեն որ հաւատացեալ մարդը միՈմանք կը կարծեն որ հաւատացեալ մարդը մի´́́́շտ շտ շտ շտ 
փորձութիւններու եւ նեղութիւններու կրնայ ենթարկուիլ, իսկ փորձութիւններու եւ նեղութիւններու կրնայ ենթարկուիլ, իսկ փորձութիւններու եւ նեղութիւններու կրնայ ենթարկուիլ, իսկ փորձութիւններու եւ նեղութիւններու կրնայ ենթարկուիլ, իսկ 
ուուուուրիշներ կը կարծեն, որ Քրիստոսի յանձնուած մարդուն րիշներ կը կարծեն, որ Քրիստոսի յանձնուած մարդուն րիշներ կը կարծեն, որ Քրիստոսի յանձնուած մարդուն րիշներ կը կարծեն, որ Քրիստոսի յանձնուած մարդուն 
կեանքը ամբողջութեամբ հեզասահ պէտք է ըլլայկեանքը ամբողջութեամբ հեզասահ պէտք է ըլլայկեանքը ամբողջութեամբ հեզասահ պէտք է ըլլայկեանքը ամբողջութեամբ հեզասահ պէտք է ըլլայ::::    Այս երկու Այս երկու Այս երկու Այս երկու 
մտածումներն ալ շիտակ չենմտածումներն ալ շիտակ չենմտածումներն ալ շիտակ չենմտածումներն ալ շիտակ չեն::::    ՈՈՈՈ´́́́չ փորձութիւններու հանդիչ փորձութիւններու հանդիչ փորձութիւններու հանդիչ փորձութիւններու հանդի----
պիլը ապացոյց մըն է որ մենք Քրիստոսի հետեւորդներն ենք, պիլը ապացոյց մըն է որ մենք Քրիստոսի հետեւորդներն ենք, պիլը ապացոյց մըն է որ մենք Քրիստոսի հետեւորդներն ենք, պիլը ապացոյց մըն է որ մենք Քրիստոսի հետեւորդներն ենք, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ փորձութիւններու չհանդիպիլըչ ալ փորձութիւններու չհանդիպիլըչ ալ փորձութիւններու չհանդիպիլըչ ալ փորձութիւններու չհանդիպիլը::::    Բոլոր մարդիԲոլոր մարդիԲոլոր մարդիԲոլոր մարդիկ, հակ, հակ, հակ, հա----
ւատացեալ թէ անհաւատ, ենթակայ են նոյն փորձութիւննեւատացեալ թէ անհաւատ, ենթակայ են նոյն փորձութիւննեւատացեալ թէ անհաւատ, ենթակայ են նոյն փորձութիւննեւատացեալ թէ անհաւատ, ենթակայ են նոյն փորձութիւննե----
րունրունրունրուն::::    Կրնայ նոյնիսկ անհաւատ մարդը բարիքի հանդիպիլ, Կրնայ նոյնիսկ անհաւատ մարդը բարիքի հանդիպիլ, Կրնայ նոյնիսկ անհաւատ մարդը բարիքի հանդիպիլ, Կրնայ նոյնիսկ անհաւատ մարդը բարիքի հանդիպիլ, 
իսկ հաւատացեալ մարդը՝ չարիքիիսկ հաւատացեալ մարդը՝ չարիքիիսկ հաւատացեալ մարդը՝ չարիքիիսկ հաւատացեալ մարդը՝ չարիքի::::    Սողոմոն կՍողոմոն կՍողոմոն կՍողոմոն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԱրդարԱրդարԱրդարԱրդար----
ներ կան, որոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, ներ կան, որոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, ներ կան, որոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, ներ կան, որոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, 
եւ ամբարիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործեւ ամբարիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործեւ ամբարիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործեւ ամբարիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս ին պէս ին պէս ին պէս 
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կը պատահիկը պատահիկը պատահիկը պատահի»»»» ( ( ( (Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)::::    Հետեւաբար, մարդոց պատահող Հետեւաբար, մարդոց պատահող Հետեւաբար, մարդոց պատահող Հետեւաբար, մարդոց պատահող 
փորձութեանց կամ անոնց դիմագրաւած դժուարութեանց փորձութեանց կամ անոնց դիմագրաւած դժուարութեանց փորձութեանց կամ անոնց դիմագրաւած դժուարութեանց փորձութեանց կամ անոնց դիմագրաւած դժուարութեանց 
վրայ հիմնուելով, պէտք չէ եզրակացութիւններ կատարենք եւ վրայ հիմնուելով, պէտք չէ եզրակացութիւններ կատարենք եւ վրայ հիմնուելով, պէտք չէ եզրակացութիւններ կատարենք եւ վրայ հիմնուելով, պէտք չէ եզրակացութիւններ կատարենք եւ 
յայտարարենք թէ այս մարդը հաւատացեալ է, միւսը՝ անհայայտարարենք թէ այս մարդը հաւատացեալ է, միւսը՝ անհայայտարարենք թէ այս մարդը հաւատացեալ է, միւսը՝ անհայայտարարենք թէ այս մարդը հաւատացեալ է, միւսը՝ անհա----
ւատւատւատւատ::::    Այս կէտին մասին ընդարձակ կերպով խօսած ենք, իԱյս կէտին մասին ընդարձակ կերպով խօսած ենք, իԱյս կէտին մասին ընդարձակ կերպով խօսած ենք, իԱյս կէտին մասին ընդարձակ կերպով խօսած ենք, ի    ծնէ ծնէ ծնէ ծնէ 
կոյրին բժշկութեան դրուագին բացատրութեան առիթովկոյրին բժշկութեան դրուագին բացատրութեան առիթովկոյրին բժշկութեան դրուագին բացատրութեան առիթովկոյրին բժշկութեան դրուագին բացատրութեան առիթով::::    

9.9.9.9.----    ««««Կը քնանարԿը քնանարԿը քնանարԿը քնանար»»»»::::    Նոր Կտակարանին մէջ ասիկա միակ Նոր Կտակարանին մէջ ասիկա միակ Նոր Կտակարանին մէջ ասիկա միակ Նոր Կտակարանին մէջ ասիկա միակ 
ակնարկութիւնն է Յիսուսի քնանալունակնարկութիւնն է Յիսուսի քնանալունակնարկութիւնն է Յիսուսի քնանալունակնարկութիւնն է Յիսուսի քնանալուն::::    Երբ փորձութիւնները Երբ փորձութիւնները Երբ փորձութիւնները Երբ փորձութիւնները 
մեզ կը հալածեն ու կը հարուածեն, որքամեզ կը հալածեն ու կը հարուածեն, որքամեզ կը հալածեն ու կը հարուածեն, որքամեզ կը հալածեն ու կը հարուածեն, որքա՜՜՜՜ն յաճախ կը զգանք ն յաճախ կը զգանք ն յաճախ կը զգանք ն յաճախ կը զգանք 
կամ կը կարծենք որ Յիսուս կամ կը կարծենք որ Յիսուս կամ կը կարծենք որ Յիսուս կամ կը կարծենք որ Յիսուս ««««քնացածքնացածքնացածքնացած» » » » է, չիէ, չիէ, չիէ, չի´́́́    լսեր մելսեր մելսեր մելսեր մեր ր ր ր 
աղաղակին ձայնը, անտարբեր է մեր ցաւին նկատմամբ, եւ կը աղաղակին ձայնը, անտարբեր է մեր ցաւին նկատմամբ, եւ կը աղաղակին ձայնը, անտարբեր է մեր ցաւին նկատմամբ, եւ կը աղաղակին ձայնը, անտարբեր է մեր ցաւին նկատմամբ, եւ կը 
մոռնանք որ Տէրը չիմոռնանք որ Տէրը չիմոռնանք որ Տէրը չիմոռնանք որ Տէրը չի´́́́    քնանար ու չիքնանար ու չիքնանար ու չիքնանար ու չի´́́́    մրափեր (Սղ 121.3մրափեր (Սղ 121.3մրափեր (Սղ 121.3մրափեր (Սղ 121.3----4)4)4)4)::::    
««««Կը քնանարԿը քնանարԿը քնանարԿը քնանար» » » » բացատրութիւնը մեկնիչ հայրեր բացատրութիւնը մեկնիչ հայրեր բացատրութիւնը մեկնիչ հայրեր բացատրութիւնը մեկնիչ հայրեր ««««լուռ կը մնարլուռ կը մնարլուռ կը մնարլուռ կը մնար» » » » 
իմաստով հասկցած ենիմաստով հասկցած ենիմաստով հասկցած ենիմաստով հասկցած են::::    Յաճախ երբ ծանր փորձութիւններու Յաճախ երբ ծանր փորձութիւններու Յաճախ երբ ծանր փորձութիւններու Յաճախ երբ ծանր փորձութիւններու 
առջեւ կը գտնուինք, կը զգանք կամ կը խորհիառջեւ կը գտնուինք, կը զգանք կամ կը խորհիառջեւ կը գտնուինք, կը զգանք կամ կը խորհիառջեւ կը գտնուինք, կը զգանք կամ կը խորհինք որ Աստուած նք որ Աստուած նք որ Աստուած նք որ Աստուած 
լոլոլոլո´́́́ւռ է, անձաւռ է, անձաւռ է, անձաւռ է, անձա´́́́յն է, չիյն է, չիյն է, չիյն է, չի´́́́    միջամտեր կամ չմիջամտեր կամ չմիջամտեր կամ չմիջամտեր կամ չ’’’’ոոոո´́́́ւզեր միջամտել, ւզեր միջամտել, ւզեր միջամտել, ւզեր միջամտել, 
չչչչ’’’’ոոոո´́́́ւզեր օգնել եւ մեզ դժուարին կացութենէն դուրս բերելւզեր օգնել եւ մեզ դժուարին կացութենէն դուրս բերելւզեր օգնել եւ մեզ դժուարին կացութենէն դուրս բերելւզեր օգնել եւ մեզ դժուարին կացութենէն դուրս բերել::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
սակայն, իրողութիւնը ատիկա չէսակայն, իրողութիւնը ատիկա չէսակայն, իրողութիւնը ատիկա չէսակայն, իրողութիւնը ատիկա չէ::::    Իրողութիւնը այն է, որ Իրողութիւնը այն է, որ Իրողութիւնը այն է, որ Իրողութիւնը այն է, որ 
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ´́́́    օգնել մեզի, կօգնել մեզի, կօգնել մեզի, կօգնել մեզի, կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ´́́́    միջամտել, բայց միջամտել, բայց միջամտել, բայց միջամտել, բայց 
ատիկա ընելէ առաջ, նախ իատիկա ընելէ առաջ, նախ իատիկա ընելէ առաջ, նախ իատիկա ընելէ առաջ, նախ ի´́́́ննննք իր ակնկալութիւնը ունի մեր ք իր ակնկալութիւնը ունի մեր ք իր ակնկալութիւնը ունի մեր ք իր ակնկալութիւնը ունի մեր 
անձերէնանձերէնանձերէնանձերէն::::    Գուցէ կԳուցէ կԳուցէ կԳուցէ կ’’’’ակնկալէ որ փորձութեան ժամանակ իրեակնկալէ որ փորձութեան ժամանակ իրեակնկալէ որ փորձութեան ժամանակ իրեակնկալէ որ փորձութեան ժամանակ իրե´́́́ն ն ն ն 
վստահինք, եւ վստահինք ամբովստահինք, եւ վստահինք ամբովստահինք, եւ վստահինք ամբովստահինք, եւ վստահինք ամբո´́́́ղջ սղջ սղջ սղջ սիիիիրտով ու հոգիովրտով ու հոգիովրտով ու հոգիովրտով ու հոգիով::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
երբեք փորձութիւնը սկսածին պէս աղօթենք եւ իսկոյն երբեք փորձութիւնը սկսածին պէս աղօթենք եւ իսկոյն երբեք փորձութիւնը սկսածին պէս աղօթենք եւ իսկոյն երբեք փորձութիւնը սկսածին պէս աղօթենք եւ իսկոյն 
պատասխանը ստանանք, եւ եթէ երբեք դժուարութեան մէջ պատասխանը ստանանք, եւ եթէ երբեք դժուարութեան մէջ պատասխանը ստանանք, եւ եթէ երբեք դժուարութեան մէջ պատասխանը ստանանք, եւ եթէ երբեք դժուարութեան մէջ 
իյնալնուս պէս աղաղակենք ուիյնալնուս պէս աղաղակենք ուիյնալնուս պէս աղաղակենք ուիյնալնուս պէս աղաղակենք ու    անմիջապէս դժուարութենէն անմիջապէս դժուարութենէն անմիջապէս դժուարութենէն անմիջապէս դժուարութենէն 
դուրս բերուինք, այդ պարագային, ի՞նչպէս համբերել պիտի դուրս բերուինք, այդ պարագային, ի՞նչպէս համբերել պիտի դուրս բերուինք, այդ պարագային, ի՞նչպէս համբերել պիտի դուրս բերուինք, այդ պարագային, ի՞նչպէս համբերել պիտի 
սորվինք, ի՞նչպէս փորձութեանց տոկալ պիտի սորվինք, սորվինք, ի՞նչպէս փորձութեանց տոկալ պիտի սորվինք, սորվինք, ի՞նչպէս փորձութեանց տոկալ պիտի սորվինք, սորվինք, ի՞նչպէս փորձութեանց տոկալ պիտի սորվինք, 
ի՞նչպէս յոյսով սպասել պիտի սորվինքի՞նչպէս յոյսով սպասել պիտի սորվինքի՞նչպէս յոյսով սպասել պիտի սորվինքի՞նչպէս յոյսով սպասել պիտի սորվինք::::    Եւ տակաւին, երբեմն Եւ տակաւին, երբեմն Եւ տակաւին, երբեմն Եւ տակաւին, երբեմն 
Աստուած փորձութեանց ժամանակ լուռ կը մնայ, որպէսզի Աստուած փորձութեանց ժամանակ լուռ կը մնայ, որպէսզի Աստուած փորձութեանց ժամանակ լուռ կը մնայ, որպէսզի Աստուած փորձութեանց ժամանակ լուռ կը մնայ, որպէսզի 
սորվեցնէ մեզի մեր հաւասորվեցնէ մեզի մեր հաւասորվեցնէ մեզի մեր հաւասորվեցնէ մեզի մեր հաւա´́́́տտտտքը գործածելքը գործածելքը գործածելքը գործածել::::    Ես կը հաւատամ որ Ես կը հաւատամ որ Ես կը հաւատամ որ Ես կը հաւատամ որ 
ճիշդ աճիշդ աճիշդ աճիշդ ա´́́́յս էր պատճառը թէ ինչոյս էր պատճառը թէ ինչոյս էր պատճառը թէ ինչոյս էր պատճառը թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս քնացաւ նաւակին ւ Յիսուս քնացաւ նաւակին ւ Յիսուս քնացաւ նաւակին ւ Յիսուս քնացաւ նաւակին 
մէջմէջմէջմէջ::::    Ան գիտէր որ փոթորիկը պիտի պատահի, բայց քնացաւ, Ան գիտէր որ փոթորիկը պիտի պատահի, բայց քնացաւ, Ան գիտէր որ փոթորիկը պիտի պատահի, բայց քնացաւ, Ան գիտէր որ փոթորիկը պիտի պատահի, բայց քնացաւ, 
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որպէսզի իր աշակերտներուն սորվեցնէր, իրենց հաւաորպէսզի իր աշակերտներուն սորվեցնէր, իրենց հաւաորպէսզի իր աշակերտներուն սորվեցնէր, իրենց հաւաորպէսզի իր աշակերտներուն սորվեցնէր, իրենց հաւա´́́́տքը տքը տքը տքը 
գործածել, իրենց հաւատքիգործածել, իրենց հաւատքիգործածել, իրենց հաւատքիգործածել, իրենց հաւատքի´́́́    զօրութեամբ խաղաղեցնել զօրութեամբ խաղաղեցնել զօրութեամբ խաղաղեցնել զօրութեամբ խաղաղեցնել 
փոթորիկը եւ ոփոթորիկը եւ ոփոթորիկը եւ ոփոթորիկը եւ ո´́́́չ թէ իրենչ թէ իրենչ թէ իրենչ թէ իրեն    դիմել անպայմանօրէնդիմել անպայմանօրէնդիմել անպայմանօրէնդիմել անպայմանօրէն::::    Այս չէ՞ որ Այս չէ՞ որ Այս չէ՞ որ Այս չէ՞ որ 
ցոյց կու տայ աշակերտներուն ուղղած իր հարցումը. ցոյց կու տայ աշակերտներուն ուղղած իր հարցումը. ցոյց կու տայ աշակերտներուն ուղղած իր հարցումը. ցոյց կու տայ աշակերտներուն ուղղած իր հարցումը. ««««ՏակաՏակաՏակաՏակա----
ւի՞ն հաւատք չունիքւի՞ն հաւատք չունիքւի՞ն հաւատք չունիքւի՞ն հաւատք չունիք»»»»::::    

10.10.10.10.----    ««««Կը քնանարԿը քնանարԿը քնանարԿը քնանար»»»»::::    Յիսուսի նման Յովնան մարգարէն ինք Յիսուսի նման Յովնան մարգարէն ինք Յիսուսի նման Յովնան մարգարէն ինք Յիսուսի նման Յովնան մարգարէն ինք 
նաեւ քնացաւ նաւուն մէջ երբ կը փախչէր դէպի Թարսիս (Յվն նաեւ քնացաւ նաւուն մէջ երբ կը փախչէր դէպի Թարսիս (Յվն նաեւ քնացաւ նաւուն մէջ երբ կը փախչէր դէպի Թարսիս (Յվն նաեւ քնացաւ նաւուն մէջ երբ կը փախչէր դէպի Թարսիս (Յվն 
1.5)1.5)1.5)1.5)::::    Անոնց քնանալուն պատճառները բոլորովին տաԱնոնց քնանալուն պատճառները բոլորովին տաԱնոնց քնանալուն պատճառները բոլորովին տաԱնոնց քնանալուն պատճառները բոլորովին տարբեր էին րբեր էին րբեր էին րբեր էին 
սակայնսակայնսակայնսակայն::::    Յիսուս իր պարտականութիւնը կատարած՝ հանՅիսուս իր պարտականութիւնը կատարած՝ հանՅիսուս իր պարտականութիւնը կատարած՝ հանՅիսուս իր պարտականութիւնը կատարած՝ հան----
գիստ խիղճով կը քնանար, մինչդեռ Յովնան մարգարէն իր գիստ խիղճով կը քնանար, մինչդեռ Յովնան մարգարէն իր գիստ խիղճով կը քնանար, մինչդեռ Յովնան մարգարէն իր գիստ խիղճով կը քնանար, մինչդեռ Յովնան մարգարէն իր 
պարտականութենէն փախուստ տուած՝ անհանգիստ ու պարտականութենէն փախուստ տուած՝ անհանգիստ ու պարտականութենէն փախուստ տուած՝ անհանգիստ ու պարտականութենէն փախուստ տուած՝ անհանգիստ ու 
խղճահարուած կը քնանարխղճահարուած կը քնանարխղճահարուած կը քնանարխղճահարուած կը քնանար::::    Գալով մեզի, մենք ե՞րբ կամ Գալով մեզի, մենք ե՞րբ կամ Գալով մեզի, մենք ե՞րբ կամ Գալով մեզի, մենք ե՞րբ կամ 
ի՞նչպէս կը քնանանք օրուան աւարտինի՞նչպէս կը քնանանք օրուան աւարտինի՞նչպէս կը քնանանք օրուան աւարտինի՞նչպէս կը քնանանք օրուան աւարտին::::    Յիսուսի՞ նման կը Յիսուսի՞ նման կը Յիսուսի՞ նման կը Յիսուսի՞ նման կը 
քնանաքնանաքնանաքնանանք, թէ Յովնանի նմաննք, թէ Յովնանի նմաննք, թէ Յովնանի նմաննք, թէ Յովնանի նման::::    Այլ խօսքով, Աստուծոյ կողմէ Այլ խօսքով, Աստուծոյ կողմէ Այլ խօսքով, Աստուծոյ կողմէ Այլ խօսքով, Աստուծոյ կողմէ 
մեզի յանձնուած պարտականութիւնները կատարելէ ե՞տք կը մեզի յանձնուած պարտականութիւնները կատարելէ ե՞տք կը մեզի յանձնուած պարտականութիւնները կատարելէ ե՞տք կը մեզի յանձնուած պարտականութիւնները կատարելէ ե՞տք կը 
քնանանք, թէ՝ անոնցմէ փախչելէ ետքքնանանք, թէ՝ անոնցմէ փախչելէ ետքքնանանք, թէ՝ անոնցմէ փախչելէ ետքքնանանք, թէ՝ անոնցմէ փախչելէ ետք::::    Յիսուս խաղաղուՅիսուս խաղաղուՅիսուս խաղաղուՅիսուս խաղաղու----
թեամբ լեցուն սիրտով մը կը քնանար նաւակին յետսակողմը, թեամբ լեցուն սիրտով մը կը քնանար նաւակին յետսակողմը, թեամբ լեցուն սիրտով մը կը քնանար նաւակին յետսակողմը, թեամբ լեցուն սիրտով մը կը քնանար նաւակին յետսակողմը, 
մինչդեռ Յովնան տրտմութեամինչդեռ Յովնան տրտմութեամինչդեռ Յովնան տրտմութեամինչդեռ Յովնան տրտմութեա´́́́մբ լեցուն սիրտով մը կը մբ լեցուն սիրտով մը կը մբ լեցուն սիրտով մը կը մբ լեցուն սիրտով մը կը 
քնանար,քնանար,քնանար,քնանար,    եւ այդ ալ, ոեւ այդ ալ, ոեւ այդ ալ, ոեւ այդ ալ, ո´́́́չ թէ նաւուն յետսակողմը, այլ անոր մէկ չ թէ նաւուն յետսակողմը, այլ անոր մէկ չ թէ նաւուն յետսակողմը, այլ անոր մէկ չ թէ նաւուն յետսակողմը, այլ անոր մէկ 
խորշին մէջխորշին մէջխորշին մէջխորշին մէջ::::    Մենք ի՞նչպէս կը քնանանքՄենք ի՞նչպէս կը քնանանքՄենք ի՞նչպէս կը քնանանքՄենք ի՞նչպէս կը քնանանք::::    Խաղաղ ու Խաղաղ ու Խաղաղ ու Խաղաղ ու 
գոհունա՞կ սիրտով, թէ՝ տրտում ու դժգոհ սիրտովգոհունա՞կ սիրտով, թէ՝ տրտում ու դժգոհ սիրտովգոհունա՞կ սիրտով, թէ՝ տրտում ու դժգոհ սիրտովգոհունա՞կ սիրտով, թէ՝ տրտում ու դժգոհ սիրտով::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք Յիսուսի նման կորոնք Յիսուսի նման կորոնք Յիսուսի նման կորոնք Յիսուսի նման կ’’’’աշխատին ու կը տքնին Աստուծոյ աշխատին ու կը տքնին Աստուծոյ աշխատին ու կը տքնին Աստուծոյ աշխատին ու կը տքնին Աստուծոյ 
փառքին համար, միայն անոփառքին համար, միայն անոփառքին համար, միայն անոփառքին համար, միայն անո´́́́նք կրնան խաղաղ քուն մը նք կրնան խաղաղ քուն մը նք կրնան խաղաղ քուն մը նք կրնան խաղաղ քուն մը 
ունենալ իրունենալ իրունենալ իրունենալ իրենց գլուխները բարձին դնելէ ետքենց գլուխները բարձին դնելէ ետքենց գլուխները բարձին դնելէ ետքենց գլուխները բարձին դնելէ ետք::::    

11.11.11.11.----    ««««Կը քնանարԿը քնանարԿը քնանարԿը քնանար»»»»::::    Տիրոջ քնանալը ապացոյց մըն էր, որ Տիրոջ քնանալը ապացոյց մըն էր, որ Տիրոջ քնանալը ապացոյց մըն էր, որ Տիրոջ քնանալը ապացոյց մըն էր, որ 
ան կատարեալ ու կատարելապէս մարդ էր, եւ ուրիշ ամէն ան կատարեալ ու կատարելապէս մարդ էր, եւ ուրիշ ամէն ան կատարեալ ու կատարելապէս մարդ էր, եւ ուրիշ ամէն ան կատարեալ ու կատարելապէս մարդ էր, եւ ուրիշ ամէն 
մարդու նման, պէտք ունէր հանգիստի, կերակուրի, ջուրի, մարդու նման, պէտք ունէր հանգիստի, կերակուրի, ջուրի, մարդու նման, պէտք ունէր հանգիստի, կերակուրի, ջուրի, մարդու նման, պէտք ունէր հանգիստի, կերակուրի, ջուրի, 
դադարիդադարիդադարիդադարի::::    Քնանալը անոր մարդկային երեսն է որ կը Քնանալը անոր մարդկային երեսն է որ կը Քնանալը անոր մարդկային երեսն է որ կը Քնանալը անոր մարդկային երեսն է որ կը 
բացայայտէբացայայտէբացայայտէբացայայտէ::::    Յիսուս իր քնանաՅիսուս իր քնանաՅիսուս իր քնանաՅիսուս իր քնանալով, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք լով, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք լով, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք լով, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’աշխատին Աստուծոյ թագաւորութեան տարածման աշխատին Աստուծոյ թագաւորութեան տարածման աշխատին Աստուծոյ թագաւորութեան տարածման աշխատին Աստուծոյ թագաւորութեան տարածման 
համար, պէտք է ժամանակ առ ժամանակ դադար տան իրենք համար, պէտք է ժամանակ առ ժամանակ դադար տան իրենք համար, պէտք է ժամանակ առ ժամանակ դադար տան իրենք համար, պէտք է ժամանակ առ ժամանակ դադար տան իրենք 
իրենց. ունենան առանձնութեան ու խոկումի պահեր, իրենց. ունենան առանձնութեան ու խոկումի պահեր, իրենց. ունենան առանձնութեան ու խոկումի պահեր, իրենց. ունենան առանձնութեան ու խոկումի պահեր, 
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ունենան հանգիստի ու վերաթարմացումի պահերունենան հանգիստի ու վերաթարմացումի պահերունենան հանգիստի ու վերաթարմացումի պահերունենան հանգիստի ու վերաթարմացումի պահեր::::    Յարատեւ Յարատեւ Յարատեւ Յարատեւ 
վազելը եւ անդադար կերպով աշխատիլըվազելը եւ անդադար կերպով աշխատիլըվազելը եւ անդադար կերպով աշխատիլըվազելը եւ անդադար կերպով աշխատիլը, , , , կրնայ յոգնեցնել կրնայ յոգնեցնել կրնայ յոգնեցնել կրնայ յոգնեցնել 
մեզ թէմեզ թէմեզ թէմեզ թէ´́́́    հոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէ´́́́    մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս::::    

12.12.12.12.----    ««««Կը քնանարԿը քնանարԿը քնանարԿը քնանար»»»»::::    Մեզմէ ո՞վ կրնայ Յիսուսի նման Մեզմէ ո՞վ կրնայ Յիսուսի նման Մեզմէ ո՞վ կրնայ Յիսուսի նման Մեզմէ ո՞վ կրնայ Յիսուսի նման 
խաղաղօրէն քնանալ փորձութեան գիրկին մէջխաղաղօրէն քնանալ փորձութեան գիրկին մէջխաղաղօրէն քնանալ փորձութեան գիրկին մէջխաղաղօրէն քնանալ փորձութեան գիրկին մէջ::::    Հովը կը փչէր, Հովը կը փչէր, Հովը կը փչէր, Հովը կը փչէր, 
փոթորիկը խիստ ուժեղ էր, ալիքները նաւակը կը հարուափոթորիկը խիստ ուժեղ էր, ալիքները նաւակը կը հարուափոթորիկը խիստ ուժեղ էր, ալիքները նաւակը կը հարուափոթորիկը խիստ ուժեղ էր, ալիքները նաւակը կը հարուա----
ծէին ու կը լեցնէին, իսկ մեր Տէրը կը քնանարծէին ու կը լեցնէին, իսկ մեր Տէրը կը քնանարծէին ու կը լեցնէին, իսկ մեր Տէրը կը քնանարծէին ու կը լեցնէին, իսկ մեր Տէրը կը քնանար::::    ԽաղաղութեԽաղաղութեԽաղաղութեԽաղաղութեան ան ան ան 
Իշխանը երբեք չէր կորսնցուցած իր խաղաղութիւնը փոթորԻշխանը երբեք չէր կորսնցուցած իր խաղաղութիւնը փոթորԻշխանը երբեք չէր կորսնցուցած իր խաղաղութիւնը փոթորԻշխանը երբեք չէր կորսնցուցած իր խաղաղութիւնը փոթոր----
կալից այդ պահունկալից այդ պահունկալից այդ պահունկալից այդ պահուն::::    Կրնա՞նք նմանիլ մեր ՏիրոջԿրնա՞նք նմանիլ մեր ՏիրոջԿրնա՞նք նմանիլ մեր ՏիրոջԿրնա՞նք նմանիլ մեր Տիրոջ::::    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
պահել մեր խաղաղութիւնը, երբ խռովութիւններ ու խռովապահել մեր խաղաղութիւնը, երբ խռովութիւններ ու խռովապահել մեր խաղաղութիւնը, երբ խռովութիւններ ու խռովապահել մեր խաղաղութիւնը, երբ խռովութիւններ ու խռովա----
րարներ մեզ շրջապատած ենրարներ մեզ շրջապատած ենրարներ մեզ շրջապատած ենրարներ մեզ շրջապատած են::::    Կրնա՞նք վառ պահել մեր յոյսը, Կրնա՞նք վառ պահել մեր յոյսը, Կրնա՞նք վառ պահել մեր յոյսը, Կրնա՞նք վառ պահել մեր յոյսը, 
երբ յուսահատութիւնը ուժգին կերպով կը թակէ մերերբ յուսահատութիւնը ուժգին կերպով կը թակէ մերերբ յուսահատութիւնը ուժգին կերպով կը թակէ մերերբ յուսահատութիւնը ուժգին կերպով կը թակէ մեր    կեանքին կեանքին կեանքին կեանքին 
դուռըդուռըդուռըդուռը::::    Կրնա՞նք ժպիտը պահել մեր երեսին, երբ մեր շուրջ Կրնա՞նք ժպիտը պահել մեր երեսին, երբ մեր շուրջ Կրնա՞նք ժպիտը պահել մեր երեսին, երբ մեր շուրջ Կրնա՞նք ժպիտը պահել մեր երեսին, երբ մեր շուրջ 
եղող մարդիկը խոժոռադէմ ենեղող մարդիկը խոժոռադէմ ենեղող մարդիկը խոժոռադէմ ենեղող մարդիկը խոժոռադէմ են::::    

««««Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.Աշակերտները արթնցուցին զինք եւ ըսին.----    """"ՎարդաՎարդաՎարդաՎարդա----
պեպեպեպե´́́́տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք"տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք"տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք"տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք"»»»» ( ( ( (Մր 4.38)Մր 4.38)Մր 4.38)Մր 4.38)::::    

1.1.1.1.----    ««««Աշակերտները արթնցուցին զինքԱշակերտները արթնցուցին զինքԱշակերտները արթնցուցին զինքԱշակերտները արթնցուցին զինք»»»»::::    Շատ հաւանաՇատ հաւանաՇատ հաւանաՇատ հաւանա----
բար աշակերտները պիտի չարթնբար աշակերտները պիտի չարթնբար աշակերտները պիտի չարթնբար աշակերտները պիտի չարթնցնէին Յիսուսը մինչեւ որ ցնէին Յիսուսը մինչեւ որ ցնէին Յիսուսը մինչեւ որ ցնէին Յիսուսը մինչեւ որ 
հասնէին Գերգեսացիներուն երկիրըհասնէին Գերգեսացիներուն երկիրըհասնէին Գերգեսացիներուն երկիրըհասնէին Գերգեսացիներուն երկիրը::::    Բայց արթնցուցին, Բայց արթնցուցին, Բայց արթնցուցին, Բայց արթնցուցին, 
որովհետեւ իրենք զիրենք վտանգի առջեւ գտանորովհետեւ իրենք զիրենք վտանգի առջեւ գտանորովհետեւ իրենք զիրենք վտանգի առջեւ գտանորովհետեւ իրենք զիրենք վտանգի առջեւ գտան::::    Մարդոց, Մարդոց, Մարդոց, Մարդոց, 
նոյնիսկ հաւատացեալներուն մեծ տոկոսը, Տիրոջ կը դիմեն նոյնիսկ հաւատացեալներուն մեծ տոկոսը, Տիրոջ կը դիմեն նոյնիսկ հաւատացեալներուն մեծ տոկոսը, Տիրոջ կը դիմեն նոյնիսկ հաւատացեալներուն մեծ տոկոսը, Տիրոջ կը դիմեն 
միայն երբ վտանգը վրայ հասնիմիայն երբ վտանգը վրայ հասնիմիայն երբ վտանգը վրայ հասնիմիայն երբ վտանգը վրայ հասնի::::    Լաւ է փորձութեանց Լաւ է փորձութեանց Լաւ է փորձութեանց Լաւ է փորձութեանց 
ժամանակ Տիրոջ դիմելը, քանի ատիկա վժամանակ Տիրոջ դիմելը, քանի ատիկա վժամանակ Տիրոջ դիմելը, քանի ատիկա վժամանակ Տիրոջ դիմելը, քանի ատիկա վստահութեան ու ստահութեան ու ստահութեան ու ստահութեան ու 
հաւատքի նշան է, բայց աւելի լաւ է Տիրոջ դիմելը եւ զայն հաւատքի նշան է, բայց աւելի լաւ է Տիրոջ դիմելը եւ զայն հաւատքի նշան է, բայց աւելի լաւ է Տիրոջ դիմելը եւ զայն հաւատքի նշան է, բայց աւելի լաւ է Տիրոջ դիմելը եւ զայն 
փառաբանելը երբ չկան փորձութիւններ, որովհետեւ ատիկա փառաբանելը երբ չկան փորձութիւններ, որովհետեւ ատիկա փառաբանելը երբ չկան փորձութիւններ, որովհետեւ ատիկա փառաբանելը երբ չկան փորձութիւններ, որովհետեւ ատիկա 
սիրոսիրոսիրոսիրո´́́́յ ու մտերմութեայ ու մտերմութեայ ու մտերմութեայ ու մտերմութեա´́́́ն նշան էն նշան էն նշան էն նշան է::::    Նեղութեան ժամանակ Նեղութեան ժամանակ Նեղութեան ժամանակ Նեղութեան ժամանակ 
Տիրոջ դիմելը երբեք չի կրնար սիրոյ նշան ըլլալՏիրոջ դիմելը երբեք չի կրնար սիրոյ նշան ըլլալՏիրոջ դիմելը երբեք չի կրնար սիրոյ նշան ըլլալՏիրոջ դիմելը երբեք չի կրնար սիրոյ նշան ըլլալ::::    Մենք ե՞րբ կը Մենք ե՞րբ կը Մենք ե՞րբ կը Մենք ե՞րբ կը 
դիմենք Տիրոջդիմենք Տիրոջդիմենք Տիրոջդիմենք Տիրոջ::::    Միայն նեղութեա՞Միայն նեղութեա՞Միայն նեղութեա՞Միայն նեղութեա՞ն ժամանակն ժամանակն ժամանակն ժամանակ::::    Կը սիրե՞նք Կը սիրե՞նք Կը սիրե՞նք Կը սիրե՞նք 
Յիսուսը, թէ՝ միայն կը հաւատանք ու կը վստահինք իրենՅիսուսը, թէ՝ միայն կը հաւատանք ու կը վստահինք իրենՅիսուսը, թէ՝ միայն կը հաւատանք ու կը վստահինք իրենՅիսուսը, թէ՝ միայն կը հաւատանք ու կը վստահինք իրեն::::    
Յիսուսը սիրող մարդը՝ միՅիսուսը սիրող մարդը՝ միՅիսուսը սիրող մարդը՝ միՅիսուսը սիրող մարդը՝ մի´́́́շտ կը դիմէ Յիսուսին, եւ ոշտ կը դիմէ Յիսուսին, եւ ոշտ կը դիմէ Յիսուսին, եւ ոշտ կը դիմէ Յիսուսին, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
միայն երբ անոր կարիքը ունիմիայն երբ անոր կարիքը ունիմիայն երբ անոր կարիքը ունիմիայն երբ անոր կարիքը ունի::::    
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2.2.2.2.----    Աշակերտները Յիսուսին դիմելով ու աղաղակելով, Աշակերտները Յիսուսին դիմելով ու աղաղակելով, Աշակերտները Յիսուսին դիմելով ու աղաղակելով, Աշակերտները Յիսուսին դիմելով ու աղաղակելով, 
մեզի սորվեցուցին, որ փորձութեանց ժամանակ պէտք է Յիմեզի սորվեցուցին, որ փորձութեանց ժամանակ պէտք է Յիմեզի սորվեցուցին, որ փորձութեանց ժամանակ պէտք է Յիմեզի սորվեցուցին, որ փորձութեանց ժամանակ պէտք է Յի----
սուսին դիմելսուսին դիմելսուսին դիմելսուսին դիմել::::    Շատեր իրենց նմաններուն կը դիմեն նեղուՇատեր իրենց նմաններուն կը դիմեն նեղուՇատեր իրենց նմաններուն կը դիմեն նեղուՇատեր իրենց նմաններուն կը դիմեն նեղու----
թեան ատեն, եւ երբեք չեն մտածեր Տիրոջ դիմելու մասին, թեան ատեն, եւ երբեք չեն մտածեր Տիրոջ դիմելու մասին, թեան ատեն, եւ երբեք չեն մտածեր Տիրոջ դիմելու մասին, թեան ատեն, եւ երբեք չեն մտածեր Տիրոջ դիմելու մասին, 
մինչեւ որ իրենք զիրենք լուրջ վտանգի մը դէմ յանդիման մինչեւ որ իրենք զիրենք լուրջ վտանգի մը դէմ յանդիման մինչեւ որ իրենք զիրենք լուրջ վտանգի մը դէմ յանդիման մինչեւ որ իրենք զիրենք լուրջ վտանգի մը դէմ յանդիման 
գտնենգտնենգտնենգտնեն::::    Այս վերաբերումնքը կԱյս վերաբերումնքը կԱյս վերաբերումնքը կԱյս վերաբերումնքը կ’’’’անհանգստացնէ ու կը վիրաւոանհանգստացնէ ու կը վիրաւոանհանգստացնէ ու կը վիրաւոանհանգստացնէ ու կը վիրաւո----
րէ Յիսուսը, որովհետեւ Յիսուս կրէ Յիսուսը, որովհետեւ Յիսուս կրէ Յիսուսը, որովհետեւ Յիսուս կրէ Յիսուսը, որովհետեւ Յիսուս կ’’’’ուզէ որ նախապատուզէ որ նախապատուզէ որ նախապատուզէ որ նախապատ----
ուութիւնը իրեուութիւնը իրեուութիւնը իրեուութիւնը իրե´́́́ն տանք, այլ խօսքով՝ նախ իրեն տանք, այլ խօսքով՝ նախ իրեն տանք, այլ խօսքով՝ նախ իրեն տանք, այլ խօսքով՝ նախ իրե´́́́ն դիմենք, նախ ն դիմենք, նախ ն դիմենք, նախ ն դիմենք, նախ 
իրմէիրմէիրմէիրմէ´́́́    խնդրենք, նախ իրեխնդրենք, նախ իրեխնդրենք, նախ իրեխնդրենք, նախ իրե´́́́ն աղաղակենքն աղաղակենքն աղաղակենքն աղաղակենք::::    Աստուած ապաւէն Աստուած ապաւէն Աստուած ապաւէն Աստուած ապաւէն 
չիչիչիչի´́́́    կանգնիր այն մարդուն որ կը կարծէ թէ մարդիկ կրնան կանգնիր այն մարդուն որ կը կարծէ թէ մարդիկ կրնան կանգնիր այն մարդուն որ կը կարծէ թէ մարդիկ կրնան կանգնիր այն մարդուն որ կը կարծէ թէ մարդիկ կրնան 
ապաւէն կանգնիլ իրենապաւէն կանգնիլ իրենապաւէն կանգնիլ իրենապաւէն կանգնիլ իրեն::::    Մեր բարեկամին դիմելէ առաջ՝ նախ Մեր բարեկամին դիմելէ առաջ՝ նախ Մեր բարեկամին դիմելէ առաջ՝ նախ Մեր բարեկամին դիմելէ առաջ՝ նախ 
մեր Աստուծոյն դիմենքմեր Աստուծոյն դիմենքմեր Աստուծոյն դիմենքմեր Աստուծոյն դիմենք::::    Մեր դրացիին դուռը զարնեՄեր դրացիին դուռը զարնեՄեր դրացիին դուռը զարնեՄեր դրացիին դուռը զարնելէ առաջ՝ լէ առաջ՝ լէ առաջ՝ լէ առաջ՝ 
նախ երկինքի դուռը զարնենքնախ երկինքի դուռը զարնենքնախ երկինքի դուռը զարնենքնախ երկինքի դուռը զարնենք::::    

3.3.3.3.----    Աշակերտները կը դիմեն Տիրոջ ըսելով. Աշակերտները կը դիմեն Տիրոջ ըսելով. Աշակերտները կը դիմեն Տիրոջ ըսելով. Աշակերտները կը դիմեն Տիրոջ ըսելով. ««««Հոգդ չէ՞ որ Հոգդ չէ՞ որ Հոգդ չէ՞ որ Հոգդ չէ՞ որ 
մենք կը կորսուինքմենք կը կորսուինքմենք կը կորսուինքմենք կը կորսուինք»»»»::::    Աշակերտներուն այս խօսքին մէջ Աշակերտներուն այս խօսքին մէջ Աշակերտներուն այս խօսքին մէջ Աշակերտներուն այս խօսքին մէջ 
խստութիւն կայխստութիւն կայխստութիւն կայխստութիւն կայ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , աշակերտները իրենց խօսքին մէջ աշակերտները իրենց խօսքին մէջ աշակերտները իրենց խօսքին մէջ աշակերտները իրենց խօսքին մէջ 
Տիրոջ հետ աւելիՏիրոջ հետ աւելիՏիրոջ հետ աւելիՏիրոջ հետ աւելի´́́́    կոշտ, աւելիկոշտ, աւելիկոշտ, աւելիկոշտ, աւելի´́́́    խիստ եւ աւելիխիստ եւ աւելիխիստ եւ աւելիխիստ եւ աւելի´́́́    պահանջպահանջպահանջպահանջ----
կոտ էին, քան Յիսոկոտ էին, քան Յիսոկոտ էին, քան Յիսոկոտ էին, քան Յիսուս իր խօսքին մէջ իրենց հետւս իր խօսքին մէջ իրենց հետւս իր խօսքին մէջ իրենց հետւս իր խօսքին մէջ իրենց հետ::::    Յիսուս միշտ Յիսուս միշտ Յիսուս միշտ Յիսուս միշտ 
քաղցրութեամբ վարուած էր անոնց հետքաղցրութեամբ վարուած էր անոնց հետքաղցրութեամբ վարուած էր անոնց հետքաղցրութեամբ վարուած էր անոնց հետ::::    ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանքյշ ըլլանքյշ ըլլանքյշ ըլլանք::::    Գուցէ Գուցէ Գուցէ Գուցէ 
մեր ալ պարագան նոյնն էմեր ալ պարագան նոյնն էմեր ալ պարագան նոյնն էմեր ալ պարագան նոյնն է::::    Մենք եւս երբեմն Տիրոջ հանդէպ Մենք եւս երբեմն Տիրոջ հանդէպ Մենք եւս երբեմն Տիրոջ հանդէպ Մենք եւս երբեմն Տիրոջ հանդէպ 
աւելիաւելիաւելիաւելի´́́́    խստապահանջ կխստապահանջ կխստապահանջ կխստապահանջ կ’’’’ըլլանք քան Տէրը մեզի հանդէպըլլանք քան Տէրը մեզի հանդէպըլլանք քան Տէրը մեզի հանդէպըլլանք քան Տէրը մեզի հանդէպ::::    
Յաճախ կը մտածենք Տիրոջ պարտականութեան մասին մեզի Յաճախ կը մտածենք Տիրոջ պարտականութեան մասին մեզի Յաճախ կը մտածենք Տիրոջ պարտականութեան մասին մեզի Յաճախ կը մտածենք Տիրոջ պարտականութեան մասին մեզի 
հանդէպ, բհանդէպ, բհանդէպ, բհանդէպ, բայց քիչ կը մտածենք մեայց քիչ կը մտածենք մեայց քիչ կը մտածենք մեայց քիչ կը մտածենք մե´́́́ր պարտականութեան ր պարտականութեան ր պարտականութեան ր պարտականութեան 
մասին Տիրոջ հանդէպմասին Տիրոջ հանդէպմասին Տիրոջ հանդէպմասին Տիրոջ հանդէպ::::    Շատ կը հանդիպինք մարդոց, որոնք Շատ կը հանդիպինք մարդոց, որոնք Շատ կը հանդիպինք մարդոց, որոնք Շատ կը հանդիպինք մարդոց, որոնք 
կը խօսին Աստուծմէ իրենց սպասելիքներուն մասին, բայց քիչ կը խօսին Աստուծմէ իրենց սպասելիքներուն մասին, բայց քիչ կը խօսին Աստուծմէ իրենց սպասելիքներուն մասին, բայց քիչ կը խօսին Աստուծմէ իրենց սպասելիքներուն մասին, բայց քիչ 
կը հանդիպինք մարդոց՝ որոնք կը խօսին Աստուծոյ կը հանդիպինք մարդոց՝ որոնք կը խօսին Աստուծոյ կը հանդիպինք մարդոց՝ որոնք կը խօսին Աստուծոյ կը հանդիպինք մարդոց՝ որոնք կը խօսին Աստուծոյ 
սպասելիքներուն մասին իրենցմէսպասելիքներուն մասին իրենցմէսպասելիքներուն մասին իրենցմէսպասելիքներուն մասին իրենցմէ::::    Քանի՞ հոգիներ աղօթքի Քանի՞ հոգիներ աղօթքի Քանի՞ հոգիներ աղօթքի Քանի՞ հոգիներ աղօթքի 
պահուն կը մտածեպահուն կը մտածեպահուն կը մտածեպահուն կը մտածեն Աստուծոյ բան մը տալոն Աստուծոյ բան մը տալոն Աստուծոյ բան մը տալոն Աստուծոյ բան մը տալո´́́́ւ մասին, ւ մասին, ւ մասին, ւ մասին, 
փոխանակ մտածելու Աստուծմէ բան մը առնելու մասինփոխանակ մտածելու Աստուծմէ բան մը առնելու մասինփոխանակ մտածելու Աստուծմէ բան մը առնելու մասինփոխանակ մտածելու Աստուծմէ բան մը առնելու մասին::::    
Աղօթքի պահը, Աստուծմէ բան մը առնելու պահը չէ միայն, Աղօթքի պահը, Աստուծմէ բան մը առնելու պահը չէ միայն, Աղօթքի պահը, Աստուծմէ բան մը առնելու պահը չէ միայն, Աղօթքի պահը, Աստուծմէ բան մը առնելու պահը չէ միայն, 
այլ՝ Աստուծոյ տալոայլ՝ Աստուծոյ տալոայլ՝ Աստուծոյ տալոայլ՝ Աստուծոյ տալո´́́́ւ պահն է. տալու մեր սէրը, մեր սիրտը, ւ պահն է. տալու մեր սէրը, մեր սիրտը, ւ պահն է. տալու մեր սէրը, մեր սիրտը, ւ պահն է. տալու մեր սէրը, մեր սիրտը, 
մեր ապրումները, մեր զգացումները, մեր երգն ու փառաբամեր ապրումները, մեր զգացումները, մեր երգն ու փառաբամեր ապրումները, մեր զգացումները, մեր երգն ու փառաբամեր ապրումները, մեր զգացումները, մեր երգն ու փառաբա----
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նութիւնընութիւնընութիւնընութիւնը::::    Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ հոգիներ աղօթքի պահուն կը խնդրեն հոգիներ աղօթքի պահուն կը խնդրեն հոգիներ աղօթքի պահուն կը խնդրեն հոգիներ աղօթքի պահուն կը խնդրեն 
Աստուծոյ օրհնութիւնը, իրենց գործերու յաջողութեան Աստուծոյ օրհնութիւնը, իրենց գործերու յաջողութեան Աստուծոյ օրհնութիւնը, իրենց գործերու յաջողութեան Աստուծոյ օրհնութիւնը, իրենց գործերու յաջողութեան 
համար, փոխանակ խնդրելու Աստուծմէ որ զիրենք գործածէ համար, փոխանակ խնդրելու Աստուծմէ որ զիրենք գործածէ համար, փոխանակ խնդրելու Աստուծմէ որ զիրենք գործածէ համար, փոխանակ խնդրելու Աստուծմէ որ զիրենք գործածէ 
իիիի´́́́ր ծրագիրին ու իր ծրագիրին ու իր ծրագիրին ու իր ծրագիրին ու ի´́́́ր գործին յաջողութեան համարր գործին յաջողութեան համարր գործին յաջողութեան համարր գործին յաջողութեան համար::::    

4.4.4.4.----    ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»»»»::::    Ինծի Ինծի Ինծի Ինծի 
համար աշակերտներուն ունեցհամար աշակերտներուն ունեցհամար աշակերտներուն ունեցհամար աշակերտներուն ունեցած այս արտայայտութիւնը ած այս արտայայտութիւնը ած այս արտայայտութիւնը ած այս արտայայտութիւնը 
չափազանց զարմանալի էչափազանց զարմանալի էչափազանց զարմանալի էչափազանց զարմանալի է::::    Անոնք ի՞նչպէս կրնային մտածել Անոնք ի՞նչպէս կրնային մտածել Անոնք ի՞նչպէս կրնային մտածել Անոնք ի՞նչպէս կրնային մտածել 
որ Յիսուսին հոգը չէ որ իրենք կը կորսուինոր Յիսուսին հոգը չէ որ իրենք կը կորսուինոր Յիսուսին հոգը չէ որ իրենք կը կորսուինոր Յիսուսին հոգը չէ որ իրենք կը կորսուին::::    Իրենք որ Իրենք որ Իրենք որ Իրենք որ 
շարունակ Յիսուսի հետ էին, կը տեսնէին անոր սէրն ու գութը շարունակ Յիսուսի հետ էին, կը տեսնէին անոր սէրն ու գութը շարունակ Յիսուսի հետ էին, կը տեսնէին անոր սէրն ու գութը շարունակ Յիսուսի հետ էին, կը տեսնէին անոր սէրն ու գութը 
մարդոց հանդէպ, ականատես կմարդոց հանդէպ, ականատես կմարդոց հանդէպ, ականատես կմարդոց հանդէպ, ականատես կ’’’’ըլլային անոր գորովալից ըլլային անոր գորովալից ըլլային անոր գորովալից ըլլային անոր գորովալից 
վերաբերմունքին մարդոց հանդվերաբերմունքին մարդոց հանդվերաբերմունքին մարդոց հանդվերաբերմունքին մարդոց հանդէպ, կը լսէին անոր քաջալեէպ, կը լսէին անոր քաջալեէպ, կը լսէին անոր քաջալեէպ, կը լսէին անոր քաջալե----
րական ու մխիթարական խօսքերն ու պատգամները, հիմա րական ու մխիթարական խօսքերն ու պատգամները, հիմա րական ու մխիթարական խօսքերն ու պատգամները, հիմա րական ու մխիթարական խօսքերն ու պատգամները, հիմա 
ի՞նչպէս կը մտածեն որ Յիսուս անհոգ է իրենց հանդէպի՞նչպէս կը մտածեն որ Յիսուս անհոգ է իրենց հանդէպի՞նչպէս կը մտածեն որ Յիսուս անհոգ է իրենց հանդէպի՞նչպէս կը մտածեն որ Յիսուս անհոգ է իրենց հանդէպ::::    
Արդեօք մենք եւս, որ շատ բան գիտենք ու լսած ենք Յիսուսի Արդեօք մենք եւս, որ շատ բան գիտենք ու լսած ենք Յիսուսի Արդեօք մենք եւս, որ շատ բան գիտենք ու լսած ենք Յիսուսի Արդեօք մենք եւս, որ շատ բան գիտենք ու լսած ենք Յիսուսի 
սիրոյն ու գթութեան մասին, երբեմն չե՞նք մտածեր որ ան սիրոյն ու գթութեան մասին, երբեմն չե՞նք մտածեր որ ան սիրոյն ու գթութեան մասին, երբեմն չե՞նք մտածեր որ ան սիրոյն ու գթութեան մասին, երբեմն չե՞նք մտածեր որ ան 
անհոգ ու անտարբեր է մեր ցաանհոգ ու անտարբեր է մեր ցաանհոգ ու անտարբեր է մեր ցաանհոգ ու անտարբեր է մեր ցաւին նկատմամբ, մանաւանդ ւին նկատմամբ, մանաւանդ ւին նկատմամբ, մանաւանդ ւին նկատմամբ, մանաւանդ 
երբ կը խնդրենք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ցաւը ու չի հեռացերբ կը խնդրենք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ցաւը ու չի հեռացերբ կը խնդրենք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ցաւը ու չի հեռացերբ կը խնդրենք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ցաւը ու չի հեռաց----
ներ. գործի յաջողութիւն կը խնդրենք ու չենք ստանար. մեր ներ. գործի յաջողութիւն կը խնդրենք ու չենք ստանար. մեր ներ. գործի յաջողութիւն կը խնդրենք ու չենք ստանար. մեր ներ. գործի յաջողութիւն կը խնդրենք ու չենք ստանար. մեր 
սիրելիին առողջութեան համար կսիրելիին առողջութեան համար կսիրելիին առողջութեան համար կսիրելիին առողջութեան համար կ’’’’աղօթենք եւ պատասխան աղօթենք եւ պատասխան աղօթենք եւ պատասխան աղօթենք եւ պատասխան 
չենք ստանար. ոչենք ստանար. ոչենք ստանար. ոչենք ստանար. ո´́́́չ սիրելիներ, Յիսուս անհոգ չէչ սիրելիներ, Յիսուս անհոգ չէչ սիրելիներ, Յիսուս անհոգ չէչ սիրելիներ, Յիսուս անհոգ չէ::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
հոգատահոգատահոգատահոգատա´́́́ր Աստուած էր Աստուած էր Աստուած էր Աստուած է::::    ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուս աշխարհ եկաւ հոգեպէս ւս աշխարհ եկաւ հոգեպէս ւս աշխարհ եկաւ հոգեպէս ւս աշխարհ եկաւ հոգեպէս 
յոգնած ու բեռնաւորուած մարդոց հանգիյոգնած ու բեռնաւորուած մարդոց հանգիյոգնած ու բեռնաւորուած մարդոց հանգիյոգնած ու բեռնաւորուած մարդոց հանգի´́́́ստ շնորհելու (Մտ ստ շնորհելու (Մտ ստ շնորհելու (Մտ ստ շնորհելու (Մտ 
11.28)11.28)11.28)11.28)::::    Յիսուս եկաւ աշխաՅիսուս եկաւ աշխաՅիսուս եկաւ աշխաՅիսուս եկաւ աշխա´́́́րհը փրկելու (Յհ 12.47)րհը փրկելու (Յհ 12.47)րհը փրկելու (Յհ 12.47)րհը փրկելու (Յհ 12.47)::::    Ան չԱն չԱն չԱն չ’’’’ուզեր ուզեր ուզեր ուզեր 
որ ոեւէ մէկը կորսուի (Ա.Տմ 2.3որ ոեւէ մէկը կորսուի (Ա.Տմ 2.3որ ոեւէ մէկը կորսուի (Ա.Տմ 2.3որ ոեւէ մէկը կորսուի (Ա.Տմ 2.3----4), 4), 4), 4), նոյնիսկ իր հաւատքին մէջ նոյնիսկ իր հաւատքին մէջ նոյնիսկ իր հաւատքին մէջ նոյնիսկ իր հաւատքին մէջ 
ամենէն փոքրիկ մարդն անգամ (Մտ 18.14)ամենէն փոքրիկ մարդն անգամ (Մտ 18.14)ամենէն փոքրիկ մարդն անգամ (Մտ 18.14)ամենէն փոքրիկ մարդն անգամ (Մտ 18.14)::::    Երբ բան մը կը Երբ բան մը կը Երբ բան մը կը Երբ բան մը կը 
խնդրենք ոխնդրենք ոխնդրենք ոխնդրենք ու մեր խնդրանքը չենք ստանար, ատիկա չի ւ մեր խնդրանքը չենք ստանար, ատիկա չի ւ մեր խնդրանքը չենք ստանար, ատիկա չի ւ մեր խնդրանքը չենք ստանար, ատիկա չի 
նշանակեր թէ Յիսուս անհոգ է մեզի հանդէպ, այլ կը նշանակէ նշանակեր թէ Յիսուս անհոգ է մեզի հանդէպ, այլ կը նշանակէ նշանակեր թէ Յիսուս անհոգ է մեզի հանդէպ, այլ կը նշանակէ նշանակեր թէ Յիսուս անհոգ է մեզի հանդէպ, այլ կը նշանակէ 
թէ իր կաթէ իր կաթէ իր կաթէ իր կա´́́́մքը տարբեր է, իր ծրագիմքը տարբեր է, իր ծրագիմքը տարբեր է, իր ծրագիմքը տարբեր է, իր ծրագի´́́́րը տարբեր էրը տարբեր էրը տարբեր էրը տարբեր է::::    
ԸնդունիԸնդունիԸնդունիԸնդունի´́́́նք որ չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը եւ չենք որ չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը եւ չենք որ չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը եւ չենք որ չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը եւ չե´́́́նք նք նք նք 
կրնար ճանչնալ անոր ծրագիրըկրնար ճանչնալ անոր ծրագիրըկրնար ճանչնալ անոր ծրագիրըկրնար ճանչնալ անոր ծրագիրը::::    ԽոնաԽոնաԽոնաԽոնա´́́́րհ ըլլանք ընդունելու րհ ըլլանք ընդունելու րհ ըլլանք ընդունելու րհ ըլլանք ընդունելու 
մեր տգիտութմեր տգիտութմեր տգիտութմեր տգիտութիւնը Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրին վերաբերիւնը Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրին վերաբերիւնը Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրին վերաբերիւնը Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրին վերաբեր----
եալեալեալեալ::::    Աշխարհի մէջ ապրող իւրաքանչիւր անձի համար Աշխարհի մէջ ապրող իւրաքանչիւր անձի համար Աշխարհի մէջ ապրող իւրաքանչիւր անձի համար Աշխարհի մէջ ապրող իւրաքանչիւր անձի համար 



 18 

Յիսուս յատուկ ծրագիր մը ունիՅիսուս յատուկ ծրագիր մը ունիՅիսուս յատուկ ծրագիր մը ունիՅիսուս յատուկ ծրագիր մը ունի::::    Ո՞վ կրնայ այդ բոլորը Ո՞վ կրնայ այդ բոլորը Ո՞վ կրնայ այդ բոլորը Ո՞վ կրնայ այդ բոլորը 
գիտնալգիտնալգիտնալգիտնալ::::    Մարդկային ո՞ր միտքը կրնայ հասկնալ Աստուծոյ Մարդկային ո՞ր միտքը կրնայ հասկնալ Աստուծոյ Մարդկային ո՞ր միտքը կրնայ հասկնալ Աստուծոյ Մարդկային ո՞ր միտքը կրնայ հասկնալ Աստուծոյ 
միտքըմիտքըմիտքըմիտքը::::    Ո՞ր սահմանափակ արարածը կրնայ ըմբռնել անսահՈ՞ր սահմանափակ արարածը կրնայ ըմբռնել անսահՈ՞ր սահմանափակ արարածը կրնայ ըմբռնել անսահՈ՞ր սահմանափակ արարածը կրնայ ըմբռնել անսահ----
մանափակ Արարիչըմանափակ Արարիչըմանափակ Արարիչըմանափակ Արարիչը::::    

5.5.5.5.----    ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինքտ, հոգդ չէ՞ որ մենք կը կորսուինք»»»»::::    ԱշաԱշաԱշաԱշա----
կերտներուն այս հաստատումը Մատթէոսի աւետարանին կերտներուն այս հաստատումը Մատթէոսի աւետարանին կերտներուն այս հաստատումը Մատթէոսի աւետարանին կերտներուն այս հաստատումը Մատթէոսի աւետարանին 
մէջ տարբեր ձեւով կը ներկայանայ. մէջ տարբեր ձեւով կը ներկայանայ. մէջ տարբեր ձեւով կը ներկայանայ. մէջ տարբեր ձեւով կը ներկայանայ. ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    մեզ, ահա մեզ, ահա մեզ, ահա մեզ, ահա 
կը կորսուինքկը կորսուինքկը կորսուինքկը կորսուինք»»»» ( ( ( (Մտ 8.25)Մտ 8.25)Մտ 8.25)Մտ 8.25)::::    Աշակերտները գիտէին որ կրնային Աշակերտները գիտէին որ կրնային Աշակերտները գիտէին որ կրնային Աշակերտները գիտէին որ կրնային 
կորսուիլ, եւ կը հաւատային որ Յիսոկորսուիլ, եւ կը հաւատային որ Յիսոկորսուիլ, եւ կը հաւատային որ Յիսոկորսուիլ, եւ կը հաւատային որ Յիսո´́́́ւս միայն կրնարւս միայն կրնարւս միայն կրնարւս միայն կրնար    զիրենք զիրենք զիրենք զիրենք 
փրկելփրկելփրկելփրկել::::    Աշակերտներուն նման, մենք եւս կը հաւատա՞նք որ Աշակերտներուն նման, մենք եւս կը հաւատա՞նք որ Աշակերտներուն նման, մենք եւս կը հաւատա՞նք որ Աշակերտներուն նման, մենք եւս կը հաւատա՞նք որ 
կրնանք կորսուիլ, եթէ Յիսուս մեզ չազատէ ու չփրկէկրնանք կորսուիլ, եթէ Յիսուս մեզ չազատէ ու չփրկէկրնանք կորսուիլ, եթէ Յիսուս մեզ չազատէ ու չփրկէկրնանք կորսուիլ, եթէ Յիսուս մեզ չազատէ ու չփրկէ::::        ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ր, ր, ր, 
ազատէազատէազատէազատէ´́́́    մեզ, ահա կը կորսուինքմեզ, ահա կը կորսուինքմեզ, ահա կը կորսուինքմեզ, ահա կը կորսուինք»»»»::::    ԱԱԱԱ´́́́յս պէտք է ըլլայ աղայս պէտք է ըլլայ աղայս պէտք է ըլլայ աղայս պէտք է ըլլայ աղա----
ղաղաղաղա´́́́կը՝ փրկութեան կարօտ իւրաքանչիւր հոգիիկը՝ փրկութեան կարօտ իւրաքանչիւր հոգիիկը՝ փրկութեան կարօտ իւրաքանչիւր հոգիիկը՝ փրկութեան կարօտ իւրաքանչիւր հոգիի::::    ««««ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´́́́    
մեզմեզմեզմեզ»»»»::::    ԱԱԱԱ´́́́յս պէտք է ըլլայ կայս պէտք է ըլլայ կայս պէտք է ըլլայ կայս պէտք է ըլլայ կա´́́́նչը՝ ազատնչը՝ ազատնչը՝ ազատնչը՝ ազատութիւն փնտռող ամէն ութիւն փնտռող ամէն ութիւն փնտռող ամէն ութիւն փնտռող ամէն 
մէկ սրտիմէկ սրտիմէկ սրտիմէկ սրտի::::    Մարդը չունիՄարդը չունիՄարդը չունիՄարդը չունի´́́́    ազատութիւն՝ առանց Ազատարար ազատութիւն՝ առանց Ազատարար ազատութիւն՝ առանց Ազատարար ազատութիւն՝ առանց Ազատարար 
ՅիսուսինՅիսուսինՅիսուսինՅիսուսին::::    ԿորսուաԿորսուաԿորսուաԿորսուա´́́́ծ է մարդը՝ առանց Փրկիչինծ է մարդը՝ առանց Փրկիչինծ է մարդը՝ առանց Փրկիչինծ է մարդը՝ առանց Փրկիչին::::    ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ր, ր, ր, 
ազատէ մեզազատէ մեզազատէ մեզազատէ մեզ»»»»::::    Ան որ չԱն որ չԱն որ չԱն որ չ’’’’ընդունիր Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ իր ընդունիր Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ իր ընդունիր Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ իր ընդունիր Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ իր 
անձին Տէրը՝ չունիանձին Տէրը՝ չունիանձին Տէրը՝ չունիանձին Տէրը՝ չունի´́́́    ազատութիւնազատութիւնազատութիւնազատութիւն::::    Աշակերտները Յիսուսը Աշակերտները Յիսուսը Աշակերտները Յիսուսը Աշակերտները Յիսուսը 
««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » կոչելով, ցոյց տուին թէ իրկոչելով, ցոյց տուին թէ իրկոչելով, ցոյց տուին թէ իրկոչելով, ցոյց տուին թէ իրենք ընդունած էին զայն իբրեւ ենք ընդունած էին զայն իբրեւ ենք ընդունած էին զայն իբրեւ ենք ընդունած էին զայն իբրեւ 
իրենց Տէրն ու Փրկիչըիրենց Տէրն ու Փրկիչըիրենց Տէրն ու Փրկիչըիրենց Տէրն ու Փրկիչը::::    ««««Ահա կը կորսուինքԱհա կը կորսուինքԱհա կը կորսուինքԱհա կը կորսուինք»»»»    ըսին ըսին ըսին ըսին 
աշակերտները եւ դիմեցին Յիսուսիաշակերտները եւ դիմեցին Յիսուսիաշակերտները եւ դիմեցին Յիսուսիաշակերտները եւ դիմեցին Յիսուսի::::    Անոնք որոնք կը զգան թէ Անոնք որոնք կը զգան թէ Անոնք որոնք կը զգան թէ Անոնք որոնք կը զգան թէ 
իրենք կորսուած են կամ կրնան կորսուիլ՝ թող Յիսուսիիրենք կորսուած են կամ կրնան կորսուիլ՝ թող Յիսուսիիրենք կորսուած են կամ կրնան կորսուիլ՝ թող Յիսուսիիրենք կորսուած են կամ կրնան կորսուիլ՝ թող Յիսուսի´́́́    
դիմեն, թող խնդրեն ու աղաչեն, թող աղաղակեն ու հայցեն, դիմեն, թող խնդրեն ու աղաչեն, թող աղաղակեն ու հայցեն, դիմեն, թող խնդրեն ու աղաչեն, թող աղաղակեն ու հայցեն, դիմեն, թող խնդրեն ու աղաչեն, թող աղաղակեն ու հայցեն, 
ճիշդ ինչպէս աշակերտներըճիշդ ինչպէս աշակերտներըճիշդ ինչպէս աշակերտներըճիշդ ինչպէս աշակերտները    ըրինըրինըրինըրին::::    Միայն ՅիսոՄիայն ՅիսոՄիայն ՅիսոՄիայն Յիսո´́́́ւս կրնայ մեզ ւս կրնայ մեզ ւս կրնայ մեզ ւս կրնայ մեզ 
յաւիտենական կորուստէն ազատելյաւիտենական կորուստէն ազատելյաւիտենական կորուստէն ազատելյաւիտենական կորուստէն ազատել::::    

««««Յիսուս ոտքՅիսուս ոտքՅիսուս ոտքՅիսուս ոտքի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.ի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.ի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.ի ելլելով սաստեց հովը, ըսելով.----    
""""ԴադրէԴադրէԴադրէԴադրէ´́́́", ", ", ", ----    եւ լիճին ըսաւ.եւ լիճին ըսաւ.եւ լիճին ըսաւ.եւ լիճին ըսաւ.----    """"ՀանդարտէՀանդարտէՀանդարտէՀանդարտէ´́́́""""::::    
Հովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեցՀովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեցՀովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեցՀովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն տիրեց»»»»    

((((Մր 4.39)Մր 4.39)Մր 4.39)Մր 4.39)::::    
1.1.1.1.----    ««««Ոտքի ելլելովՈտքի ելլելովՈտքի ելլելովՈտքի ելլելով»»»»::::    Յիսուս հովը սաստելու համար՝ Յիսուս հովը սաստելու համար՝ Յիսուս հովը սաստելու համար՝ Յիսուս հովը սաստելու համար՝ 

ոտքիոտքիոտքիոտքի´́́́    ելաւելաւելաւելաւ::::    ՀարցումՀարցումՀարցումՀարցում::::    Չէ՞ր կրնար նստած վիճակի մէջ Չէ՞ր կրնար նստած վիճակի մէջ Չէ՞ր կրնար նստած վիճակի մէջ Չէ՞ր կրնար նստած վիճակի մէջ 
սաստել հովը եւ հանդարտեցնել լիճըսաստել հովը եւ հանդարտեցնել լիճըսաստել հովը եւ հանդարտեցնել լիճըսաստել հովը եւ հանդարտեցնել լիճը::::    Ի՞նչ ցոյց կու տայ ոտքի Ի՞նչ ցոյց կու տայ ոտքի Ի՞նչ ցոյց կու տայ ոտքի Ի՞նչ ցոյց կու տայ ոտքի 
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ելլելով փոթորիկը հանդարտեցնելըելլելով փոթորիկը հանդարտեցնելըելլելով փոթորիկը հանդարտեցնելըելլելով փոթորիկը հանդարտեցնելը::::    Ոտքի ելլելը՝ յարձակիՈտքի ելլելը՝ յարձակիՈտքի ելլելը՝ յարձակիՈտքի ելլելը՝ յարձակի´́́́լ լ լ լ 
կը նշանակէ, դէմ դնեկը նշանակէ, դէմ դնեկը նշանակէ, դէմ դնեկը նշանակէ, դէմ դնե´́́́լ ու դիմադրել ու դիմադրել ու դիմադրել ու դիմադրե´́́́լ կը նշանակէլ կը նշանակէլ կը նշանակէլ կը նշանակէ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
սովորաբար կը խօսինք Սատանային դէմ մենք զմեզ սովորաբար կը խօսինք Սատանային դէմ մենք զմեզ սովորաբար կը խօսինք Սատանային դէմ մենք զմեզ սովորաբար կը խօսինք Սատանային դէմ մենք զմեզ 
պաշտպաշտպաշտպաշտպանելու մասինպանելու մասինպանելու մասինպանելու մասին::::    Շատ քիչ կը խօսինք, կամ գրեթէ չենք Շատ քիչ կը խօսինք, կամ գրեթէ չենք Շատ քիչ կը խօսինք, կամ գրեթէ չենք Շատ քիչ կը խօսինք, կամ գրեթէ չենք 
խօսիր, Սատանային դէմ յարձակելու մասին, անոր դէմ խօսիր, Սատանային դէմ յարձակելու մասին, անոր դէմ խօսիր, Սատանային դէմ յարձակելու մասին, անոր դէմ խօսիր, Սատանային դէմ յարձակելու մասին, անոր դէմ 
դնելու մասինդնելու մասինդնելու մասինդնելու մասին::::    Եւ սակայն, պէտք է ոտքիԵւ սակայն, պէտք է ոտքիԵւ սակայն, պէտք է ոտքիԵւ սակայն, պէտք է ոտքի´́́́    ելլել հովին դէմ, ելլել հովին դէմ, ելլել հովին դէմ, ելլել հովին դէմ, 
Փորձիչին ու անոր փորձութիւններուն դէմՓորձիչին ու անոր փորձութիւններուն դէմՓորձիչին ու անոր փորձութիւններուն դէմՓորձիչին ու անոր փորձութիւններուն դէմ::::    Ոտքի ելլել, կը Ոտքի ելլել, կը Ոտքի ելլել, կը Ոտքի ելլել, կը 
նշանակէ՝ յարձակիլ Չարին ու անոր չար ծրագիրներուն դնշանակէ՝ յարձակիլ Չարին ու անոր չար ծրագիրներուն դնշանակէ՝ յարձակիլ Չարին ու անոր չար ծրագիրներուն դնշանակէ՝ յարձակիլ Չարին ու անոր չար ծրագիրներուն դէմէմէմէմ::::    
Հաւատացեալին պարտականութիւնը, Չարին դէմ լոկ Հաւատացեալին պարտականութիւնը, Չարին դէմ լոկ Հաւատացեալին պարտականութիւնը, Չարին դէմ լոկ Հաւատացեալին պարտականութիւնը, Չարին դէմ լոկ 
ինքնապաշտպանութիւն կատարելը չէինքնապաշտպանութիւն կատարելը չէինքնապաշտպանութիւն կատարելը չէինքնապաշտպանութիւն կատարելը չէ::::    Նոր Կտակարանը Նոր Կտակարանը Նոր Կտակարանը Նոր Կտակարանը 
ցոյց կու տայ, որ հաւատացեալ մարդը ի պահանջել հարկին ցոյց կու տայ, որ հաւատացեալ մարդը ի պահանջել հարկին ցոյց կու տայ, որ հաւատացեալ մարդը ի պահանջել հարկին ցոյց կու տայ, որ հաւատացեալ մարդը ի պահանջել հարկին 
պէտք է յարձակողականի դիմէպէտք է յարձակողականի դիմէպէտք է յարձակողականի դիմէպէտք է յարձակողականի դիմէ::::    Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի 
Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդարութեամբ զինուելու, եւ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդարութեամբ զինուելու, եւ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդարութեամբ զինուելու, եւ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդարութեամբ զինուելու, եւ 
««««չարին դէմ չարին դէմ չարին դէմ չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք պաշտպանելույարձակելու եւ ինքզինք պաշտպանելույարձակելու եւ ինքզինք պաշտպանելույարձակելու եւ ինքզինք պաշտպանելու»»»»    մասին մասին մասին մասին 
((((Բ.Կր 6.7)Բ.Կր 6.7)Բ.Կր 6.7)Բ.Կր 6.7)::::    Առաքեալը այստեղ ոԱռաքեալը այստեղ ոԱռաքեալը այստեղ ոԱռաքեալը այստեղ ո´́́́չ միայն կը խօսի մեր չ միայն կը խօսի մեր չ միայն կը խօսի մեր չ միայն կը խօսի մեր 
անձերը չարին դէմ պաշտպանելու մասին, այլեւ՝ չարին դէմ անձերը չարին դէմ պաշտպանելու մասին, այլեւ՝ չարին դէմ անձերը չարին դէմ պաշտպանելու մասին, այլեւ՝ չարին դէմ անձերը չարին դէմ պաշտպանելու մասին, այլեւ՝ չարին դէմ 
յարձակելու մասինյարձակելու մասինյարձակելու մասինյարձակելու մասին::::    Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, որ եթէ Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, որ եթէ Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, որ եթէ Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, որ եթէ 
հնազանդինք Աստուծոյ եւ դէմ դնենք Սատանային՝ հեռու հնազանդինք Աստուծոյ եւ դէմ դնենք Սատանային՝ հեռու հնազանդինք Աստուծոյ եւ դէմ դնենք Սատանային՝ հեռու հնազանդինք Աստուծոյ եւ դէմ դնենք Սատանային՝ հեռու 
պիտի փախչպիտի փախչպիտի փախչպիտի փախչի մեզմէ (Յկ 4.7)ի մեզմէ (Յկ 4.7)ի մեզմէ (Յկ 4.7)ի մեզմէ (Յկ 4.7)::::    Սատանային դէմ դնելը՝ միայն Սատանային դէմ դնելը՝ միայն Սատանային դէմ դնելը՝ միայն Սատանային դէմ դնելը՝ միայն 
մենք զմեզ անոր յարձակումներուն դէմ պաշտպանելը չէ, մենք զմեզ անոր յարձակումներուն դէմ պաշտպանելը չէ, մենք զմեզ անոր յարձակումներուն դէմ պաշտպանելը չէ, մենք զմեզ անոր յարձակումներուն դէմ պաշտպանելը չէ, 
այլեւ՝ անոր դէմ յարձակում գործելն է, անոր ծրագիրներուն այլեւ՝ անոր դէմ յարձակում գործելն է, անոր ծրագիրներուն այլեւ՝ անոր դէմ յարձակում գործելն է, անոր ծրագիրներուն այլեւ՝ անոր դէմ յարձակում գործելն է, անոր ծրագիրներուն 
դէմ պայքարիլն էդէմ պայքարիլն էդէմ պայքարիլն էդէմ պայքարիլն է::::    Պետրոս առաքեալ նաեւ կը խօսի Պետրոս առաքեալ նաեւ կը խօսի Պետրոս առաքեալ նաեւ կը խօսի Պետրոս առաքեալ նաեւ կը խօսի 
Սատանային դէմ դնելու մասին (Ա.Պտ 5.9)Սատանային դէմ դնելու մասին (Ա.Պտ 5.9)Սատանային դէմ դնելու մասին (Ա.Պտ 5.9)Սատանային դէմ դնելու մասին (Ա.Պտ 5.9)::::    

2.2.2.2.----    Տէրը հովին ըսաւ՝ Տէրը հովին ըսաւ՝ Տէրը հովին ըսաւ՝ Տէրը հովին ըսաւ՝ ««««ԴադրէԴադրէԴադրէԴադրէ´́́́»,»,»,»,    իսկ լիճին՝ իսկ լիճին՝ իսկ լիճին՝ իսկ լիճին՝ 
««««ՀանդարտէՀանդարտէՀանդարտէՀանդարտէ´́́́»»»»::::    Երբ հովը դադրի՝ լիճը ինքնաբերաբար կը Երբ հովը դադրի՝ լիճը ինքնաբերաբար կը Երբ հովը դադրի՝ լիճը ինքնաբերաբար կը Երբ հովը դադրի՝ լիճը ինքնաբերաբար կը 
հանդարտիհանդարտիհանդարտիհանդարտի::::    Ահա թէ ինչու, Յիսուս նախ հովը դադրեցուց, եւ Ահա թէ ինչու, Յիսուս նախ հովը դադրեցուց, եւ Ահա թէ ինչու, Յիսուս նախ հովը դադրեցուց, եւ Ահա թէ ինչու, Յիսուս նախ հովը դադրեցուց, եւ 
անկէ ետք միայն լիճը հանդարտեցուցանկէ ետք միայն լիճը հանդարտեցուցանկէ ետք միայն լիճը հանդարտեցուցանկէ ետք միայն լիճը հանդարտեցուց::::    Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ 
մարդուն սիրտն ու հոգին պէտք է նմանին խաղաղ լիճի մըմարդուն սիրտն ու հոգին պէտք է նմանին խաղաղ լիճի մըմարդուն սիրտն ու հոգին պէտք է նմանին խաղաղ լիճի մըմարդուն սիրտն ու հոգին պէտք է նմանին խաղաղ լիճի մը::::    
Բայց այդ լիճը խռովեցնող հովեր միշտ Բայց այդ լիճը խռովեցնող հովեր միշտ Բայց այդ լիճը խռովեցնող հովեր միշտ Բայց այդ լիճը խռովեցնող հովեր միշտ ալ պիտի ըլլանալ պիտի ըլլանալ պիտի ըլլանալ պիտի ըլլան::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
են մեր կեանքին մէջ այն հովերը որոնք կը խանգարեն են մեր կեանքին մէջ այն հովերը որոնք կը խանգարեն են մեր կեանքին մէջ այն հովերը որոնք կը խանգարեն են մեր կեանքին մէջ այն հովերը որոնք կը խանգարեն 
խաղաղութիւնը մեր սրտի լիճին, մեր հոգիի լիճին, մեր խաղաղութիւնը մեր սրտի լիճին, մեր հոգիի լիճին, մեր խաղաղութիւնը մեր սրտի լիճին, մեր հոգիի լիճին, մեր խաղաղութիւնը մեր սրտի լիճին, մեր հոգիի լիճին, մեր 
կեանքի լիճին, մեր ընտանիքի լիճին, մեր գործի լիճինկեանքի լիճին, մեր ընտանիքի լիճին, մեր գործի լիճինկեանքի լիճին, մեր ընտանիքի լիճին, մեր գործի լիճինկեանքի լիճին, մեր ընտանիքի լիճին, մեր գործի լիճին::::    
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Իւրաքանչիւր մարդ իր կեանքին մէջ հով մը ունի որ երբեմն Իւրաքանչիւր մարդ իր կեանքին մէջ հով մը ունի որ երբեմն Իւրաքանչիւր մարդ իր կեանքին մէջ հով մը ունի որ երբեմն Իւրաքանչիւր մարդ իր կեանքին մէջ հով մը ունի որ երբեմն 
երբեմն փչելու կը սկսի ու կը խանգաերբեմն փչելու կը սկսի ու կը խանգաերբեմն փչելու կը սկսի ու կը խանգաերբեմն փչելու կը սկսի ու կը խանգարէ իր սրտի րէ իր սրտի րէ իր սրտի րէ իր սրտի 
խաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնը::::    Այդ հովը կրնայ ոեւէ մեղք մը, մոլութիւն մը, Այդ հովը կրնայ ոեւէ մեղք մը, մոլութիւն մը, Այդ հովը կրնայ ոեւէ մեղք մը, մոլութիւն մը, Այդ հովը կրնայ ոեւէ մեղք մը, մոլութիւն մը, 
անօրէնութիւն մը, կամ կիրք մը ըլլալ, որ երբ գրգռուի՝ անօրէնութիւն մը, կամ կիրք մը ըլլալ, որ երբ գրգռուի՝ անօրէնութիւն մը, կամ կիրք մը ըլլալ, որ երբ գրգռուի՝ անօրէնութիւն մը, կամ կիրք մը ըլլալ, որ երբ գրգռուի՝ 
բարձրացող ալիքներու նման կը յարձակի մեր վրայ եւ կը բարձրացող ալիքներու նման կը յարձակի մեր վրայ եւ կը բարձրացող ալիքներու նման կը յարձակի մեր վրայ եւ կը բարձրացող ալիքներու նման կը յարձակի մեր վրայ եւ կը 
փորձէ կուլ տալ մեզփորձէ կուլ տալ մեզփորձէ կուլ տալ մեզփորձէ կուլ տալ մեզ::::    Նման պարագաներու, հաւատացեալներ Նման պարագաներու, հաւատացեալներ Նման պարագաներու, հաւատացեալներ Նման պարագաներու, հաւատացեալներ 
պէտք է ընեն ինչ որ Յիսուս իպէտք է ընեն ինչ որ Յիսուս իպէտք է ընեն ինչ որ Յիսուս իպէտք է ընեն ինչ որ Յիսուս ի´́́́նք ըրնք ըրնք ըրնք ըրաւաւաւաւ::::    Պէտք է հաւատքով Պէտք է հաւատքով Պէտք է հաւատքով Պէտք է հաւատքով 
ոտքիոտքիոտքիոտքի´́́́    ելլեն եւ սանձեն մեղքի հովն ու փոթորիկը, ալիքն ու ելլեն եւ սանձեն մեղքի հովն ու փոթորիկը, ալիքն ու ելլեն եւ սանձեն մեղքի հովն ու փոթորիկը, ալիքն ու ելլեն եւ սանձեն մեղքի հովն ու փոթորիկը, ալիքն ու 
ալեկոծութիւնը, որպէսզի վերստին գտնեն իրենց ալեկոծութիւնը, որպէսզի վերստին գտնեն իրենց ալեկոծութիւնը, որպէսզի վերստին գտնեն իրենց ալեկոծութիւնը, որպէսզի վերստին գտնեն իրենց 
խաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնը::::    ՄեՄեՄեՄե´́́́ղքն է որ կը կորսնցնէ մարդուն սրտին ղքն է որ կը կորսնցնէ մարդուն սրտին ղքն է որ կը կորսնցնէ մարդուն սրտին ղքն է որ կը կորսնցնէ մարդուն սրտին 
խաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնը::::    Պէտք է դէմ դնել մեղքին, որպէսզի պահենք Պէտք է դէմ դնել մեղքին, որպէսզի պահենք Պէտք է դէմ դնել մեղքին, որպէսզի պահենք Պէտք է դէմ դնել մեղքին, որպէսզի պահենք 
մեր խաղաղութիւնըմեր խաղաղութիւնըմեր խաղաղութիւնըմեր խաղաղութիւնը::::    Հոն ուր մեղք կաՀոն ուր մեղք կաՀոն ուր մեղք կաՀոն ուր մեղք կայ՝ հոն չկայ՝ հոն չկայ՝ հոն չկայ՝ հոն չկա´́́́յ յ յ յ 
խաղաղութիւնխաղաղութիւնխաղաղութիւնխաղաղութիւն::::    Սիրտ մը որուն մէջ մեղքի սէրը կը բնակի՝ հոն Սիրտ մը որուն մէջ մեղքի սէրը կը բնակի՝ հոն Սիրտ մը որուն մէջ մեղքի սէրը կը բնակի՝ հոն Սիրտ մը որուն մէջ մեղքի սէրը կը բնակի՝ հոն 
խռովութիւնը կը տիրէխռովութիւնը կը տիրէխռովութիւնը կը տիրէխռովութիւնը կը տիրէ::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս հրամայեց հովին որ դադրի ու լիճին՝ որ Յիսուս հրամայեց հովին որ դադրի ու լիճին՝ որ Յիսուս հրամայեց հովին որ դադրի ու լիճին՝ որ Յիսուս հրամայեց հովին որ դադրի ու լիճին՝ որ 
հանդարտի, եւ իսկոյն իր հրամանը կատարուեցաւհանդարտի, եւ իսկոյն իր հրամանը կատարուեցաւհանդարտի, եւ իսկոյն իր հրամանը կատարուեցաւհանդարտի, եւ իսկոյն իր հրամանը կատարուեցաւ::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
բերնէն ելած ամէն մէկ բառին մէջ մեբերնէն ելած ամէն մէկ բառին մէջ մեբերնէն ելած ամէն մէկ բառին մէջ մեբերնէն ելած ամէն մէկ բառին մէջ մե´́́́ծ զօրութիւն կայծ զօրութիւն կայծ զօրութիւն կայծ զօրութիւն կայ::::    
Մովսէս մարգարէնՄովսէս մարգարէնՄովսէս մարգարէնՄովսէս մարգարէն    գաւազանով պատռեց Կարմիր ծովը (Ել գաւազանով պատռեց Կարմիր ծովը (Ել գաւազանով պատռեց Կարմիր ծովը (Ել գաւազանով պատռեց Կարմիր ծովը (Ել 
14.2114.2114.2114.21----22), 22), 22), 22), Եղիա մարգարէն իր վերարկուով պատռեց ՅորդաԵղիա մարգարէն իր վերարկուով պատռեց ՅորդաԵղիա մարգարէն իր վերարկուով պատռեց ՅորդաԵղիա մարգարէն իր վերարկուով պատռեց Յորդա----
նան գետը (Դ.Թգ 2.8), Եղիսէ Եղիա մարգարէին վերարկուին նան գետը (Դ.Թգ 2.8), Եղիսէ Եղիա մարգարէին վերարկուին նան գետը (Դ.Թգ 2.8), Եղիսէ Եղիա մարգարէին վերարկուին նան գետը (Դ.Թգ 2.8), Եղիսէ Եղիա մարգարէին վերարկուին 
միջոցաւ պատռեց Յորդանանի գետը (Դ.Թգ 2.14), Յեսու միջոցաւ պատռեց Յորդանանի գետը (Դ.Թգ 2.14), Յեսու միջոցաւ պատռեց Յորդանանի գետը (Դ.Թգ 2.14), Յեսու միջոցաւ պատռեց Յորդանանի գետը (Դ.Թգ 2.14), Յեսու 
Ուխտի Տապանակին միջոցաւ ճեղքեց Յորդանան գետը (Յես Ուխտի Տապանակին միջոցաւ ճեղքեց Յորդանան գետը (Յես Ուխտի Տապանակին միջոցաւ ճեղքեց Յորդանան գետը (Յես Ուխտի Տապանակին միջոցաւ ճեղքեց Յորդանան գետը (Յես 
3.143.143.143.14----17), 17), 17), 17), բայց մերբայց մերբայց մերբայց մեր    Տէրը, տէրերուն Տէրը ու թագաւորներուն Տէրը, տէրերուն Տէրը ու թագաւորներուն Տէրը, տէրերուն Տէրը ու թագաւորներուն Տէրը, տէրերուն Տէրը ու թագաւորներուն 
Թագաւորը՝ Յիսուս, լոկ բառոԹագաւորը՝ Յիսուս, լոկ բառոԹագաւորը՝ Յիսուս, լոկ բառոԹագաւորը՝ Յիսուս, լոկ բառո´́́́վ մը խաղաղեցուց մրրկալից վ մը խաղաղեցուց մրրկալից վ մը խաղաղեցուց մրրկալից վ մը խաղաղեցուց մրրկալից 
լիճըլիճըլիճըլիճը::::    Ան Հին ԿտակարանիԱն Հին ԿտակարանիԱն Հին ԿտակարանիԱն Հին Կտակարանինննն    նոնոնոնո´́́́յն Աստուածն է որ լոկ բառով յն Աստուածն է որ լոկ բառով յն Աստուածն է որ լոկ բառով յն Աստուածն է որ լոկ բառով 
մը ստեղծեց երկինքն ու երկիրըմը ստեղծեց երկինքն ու երկիրըմը ստեղծեց երկինքն ու երկիրըմը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը::::    Ան լոկ բառով մը կրնայ Ան լոկ բառով մը կրնայ Ան լոկ բառով մը կրնայ Ան լոկ բառով մը կրնայ 
հանդարտեցնել մեղքի յարձակող ալիքները մեր կեանքին հանդարտեցնել մեղքի յարձակող ալիքները մեր կեանքին հանդարտեցնել մեղքի յարձակող ալիքները մեր կեանքին հանդարտեցնել մեղքի յարձակող ալիքները մեր կեանքին 
մէջ, եթէ երմէջ, եթէ երմէջ, եթէ երմէջ, եթէ երբեք հաւատքով խնդրենք իրմէբեք հաւատքով խնդրենք իրմէբեք հաւատքով խնդրենք իրմէբեք հաւատքով խնդրենք իրմէ::::    ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ հրամանով կ հրամանով կ հրամանով կ հրամանով 
կրնայ խաղաղութիւն բերել մեր սիրտերունկրնայ խաղաղութիւն բերել մեր սիրտերունկրնայ խաղաղութիւն բերել մեր սիրտերունկրնայ խաղաղութիւն բերել մեր սիրտերուն::::    ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ կ կ կ 
հրահանգով կրնայ անդորրութիւն ու նորոգութիւն բերել մեր հրահանգով կրնայ անդորրութիւն ու նորոգութիւն բերել մեր հրահանգով կրնայ անդորրութիւն ու նորոգութիւն բերել մեր հրահանգով կրնայ անդորրութիւն ու նորոգութիւն բերել մեր 
միտքերունմիտքերունմիտքերունմիտքերուն::::    ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ կաթիլ արիւնով կրնայ քաւութիւն, կ կաթիլ արիւնով կրնայ քաւութիւն, կ կաթիլ արիւնով կրնայ քաւութիւն, կ կաթիլ արիւնով կրնայ քաւութիւն, 
փրկութիւն ու սրբութիւն բերել մեր հոգիներունփրկութիւն ու սրբութիւն բերել մեր հոգիներունփրկութիւն ու սրբութիւն բերել մեր հոգիներունփրկութիւն ու սրբութիւն բերել մեր հոգիներուն::::    
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4.4.4.4.----    ««««Հովը դադրեցաւ եւ կատՀովը դադրեցաւ եւ կատՀովը դադրեցաւ եւ կատՀովը դադրեցաւ եւ կատարեալ հանդարտութիւն արեալ հանդարտութիւն արեալ հանդարտութիւն արեալ հանդարտութիւն 
տիրեցտիրեցտիրեցտիրեց»»»»::::    Երբ Արարիչը ծովերուն ու լիճերուն կը հրամայէ՝ Երբ Արարիչը ծովերուն ու լիճերուն կը հրամայէ՝ Երբ Արարիչը ծովերուն ու լիճերուն կը հրամայէ՝ Երբ Արարիչը ծովերուն ու լիճերուն կը հրամայէ՝ 
ծովերն ու լիճերը պարտին հնազանդիլծովերն ու լիճերը պարտին հնազանդիլծովերն ու լիճերը պարտին հնազանդիլծովերն ու լիճերը պարտին հնազանդիլ::::    Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս Երբ Քրիստոս 
հրամայէ՝ մեղքի հովերը կը դադրինհրամայէ՝ մեղքի հովերը կը դադրինհրամայէ՝ մեղքի հովերը կը դադրինհրամայէ՝ մեղքի հովերը կը դադրին::::    Յիսուս հովն ու լիճը Յիսուս հովն ու լիճը Յիսուս հովն ու լիճը Յիսուս հովն ու լիճը 
խաղաղեցնելով, ցոյց տուաւ թէ իխաղաղեցնելով, ցոյց տուաւ թէ իխաղաղեցնելով, ցոյց տուաւ թէ իխաղաղեցնելով, ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է անոնց Տէրն ու նքն է անոնց Տէրն ու նքն է անոնց Տէրն ու նքն է անոնց Տէրն ու 
տիրողըտիրողըտիրողըտիրողը::::    Խորքին մէջ, Քրիստոսի կատաԽորքին մէջ, Քրիստոսի կատաԽորքին մէջ, Քրիստոսի կատաԽորքին մէջ, Քրիստոսի կատարած ամէն մէկ րած ամէն մէկ րած ամէն մէկ րած ամէն մէկ 
հրաշքը եւ խօսած ամէն մէկ խօսքը, մեզի ճշմարտութիւն մը հրաշքը եւ խօսած ամէն մէկ խօսքը, մեզի ճշմարտութիւն մը հրաշքը եւ խօսած ամէն մէկ խօսքը, մեզի ճշմարտութիւն մը հրաշքը եւ խօսած ամէն մէկ խօսքը, մեզի ճշմարտութիւն մը 
կը սորվեցնեն Քրիստոսի անձին ու նկարագիրին մասինկը սորվեցնեն Քրիստոսի անձին ու նկարագիրին մասինկը սորվեցնեն Քրիստոսի անձին ու նկարագիրին մասինկը սորվեցնեն Քրիստոսի անձին ու նկարագիրին մասին::::    
Յիշենք անոնցմէ մի քանին.Յիշենք անոնցմէ մի քանին.Յիշենք անոնցմէ մի քանին.Յիշենք անոնցմէ մի քանին.----    

Երբ Յիսուս փոթորկած ծովը խաղաղեցուց, ատով ցոյց Երբ Յիսուս փոթորկած ծովը խաղաղեցուց, ատով ցոյց Երբ Յիսուս փոթորկած ծովը խաղաղեցուց, ատով ցոյց Երբ Յիսուս փոթորկած ծովը խաղաղեցուց, ատով ցոյց 
տուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ ի´́́́նքն է որ մեզ յաղթական դուրս կը բերէ կեանքի նքն է որ մեզ յաղթական դուրս կը բերէ կեանքի նքն է որ մեզ յաղթական դուրս կը բերէ կեանքի նքն է որ մեզ յաղթական դուրս կը բերէ կեանքի 
փորձութիւններէփորձութիւններէփորձութիւններէփորձութիւններէնննն::::    

Երբ կոյրերու աչքերը բացաւ, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ կոյրերու աչքերը բացաւ, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ կոյրերու աչքերը բացաւ, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ կոյրերու աչքերը բացաւ, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է աշխարհի լոյսը եւ իէ աշխարհի լոյսը եւ իէ աշխարհի լոյսը եւ իէ աշխարհի լոյսը եւ ի´́́́նքն է մեր հոգիի աչքերը բացողընքն է մեր հոգիի աչքերը բացողընքն է մեր հոգիի աչքերը բացողընքն է մեր հոգիի աչքերը բացողը::::    

Երբ չար ոգիներուն հրամայեց որ խոզերուն մէջ մտնեն, Երբ չար ոգիներուն հրամայեց որ խոզերուն մէջ մտնեն, Երբ չար ոգիներուն հրամայեց որ խոզերուն մէջ մտնեն, Երբ չար ոգիներուն հրամայեց որ խոզերուն մէջ մտնեն, 
ատով ցոյց տուաւ թէ անոնք առանց իր թոյլտուութեան չեն ատով ցոյց տուաւ թէ անոնք առանց իր թոյլտուութեան չեն ատով ցոյց տուաւ թէ անոնք առանց իր թոյլտուութեան չեն ատով ցոյց տուաւ թէ անոնք առանց իր թոյլտուութեան չեն 
կրնար կրնար կրնար կրնար ոեւէոեւէոեւէոեւէ    բանի վնասելբանի վնասելբանի վնասելբանի վնասել::::    

Երբ ծառը անիծեց ու զայնԵրբ ծառը անիծեց ու զայնԵրբ ծառը անիծեց ու զայնԵրբ ծառը անիծեց ու զայն    չորցուց, ատով ցոյց տուաւ թէ չորցուց, ատով ցոյց տուաւ թէ չորցուց, ատով ցոյց տուաւ թէ չորցուց, ատով ցոյց տուաւ թէ 
իիիի´́́́նքն է ապրեցնողն ու մեռցնողը, եւ թէ առանց իր նքն է ապրեցնողն ու մեռցնողը, եւ թէ առանց իր նքն է ապրեցնողն ու մեռցնողը, եւ թէ առանց իր նքն է ապրեցնողն ու մեռցնողը, եւ թէ առանց իր 
հրամանին՝ երկիրը անպտուղ կը մնայհրամանին՝ երկիրը անպտուղ կը մնայհրամանին՝ երկիրը անպտուղ կը մնայհրամանին՝ երկիրը անպտուղ կը մնայ::::    

Երբ յարութիւն տուաւ մեռելներու, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ յարութիւն տուաւ մեռելներու, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ յարութիւն տուաւ մեռելներու, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ յարութիւն տուաւ մեռելներու, ատով ցոյց տուաւ թէ 
իիիի´́́́նքն է կեանքի տէրը եւ թէ իր հրամանով է որ բոլոր նքն է կեանքի տէրը եւ թէ իր հրամանով է որ բոլոր նքն է կեանքի տէրը եւ թէ իր հրամանով է որ բոլոր նքն է կեանքի տէրը եւ թէ իր հրամանով է որ բոլոր 
մեռելները յարութիւն պիտի առնենմեռելները յարութիւն պիտի առնենմեռելները յարութիւն պիտի առնենմեռելները յարութիւն պիտի առնեն::::    

Երբ մանր ձուկերԵրբ մանր ձուկերԵրբ մանր ձուկերԵրբ մանր ձուկերը առատացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ ը առատացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ ը առատացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ ը առատացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ 
իիիի´́́́նքն է պզտիկը մեծցնողը եւ մեծը պզտիկցնողը, եւ թէ ինքն է պզտիկը մեծցնողը եւ մեծը պզտիկցնողը, եւ թէ ինքն է պզտիկը մեծցնողը եւ մեծը պզտիկցնողը, եւ թէ ինքն է պզտիկը մեծցնողը եւ մեծը պզտիկցնողը, եւ թէ ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է մեր պզտիկ գործերը առատօրէն օրհնողըէ մեր պզտիկ գործերը առատօրէն օրհնողըէ մեր պզտիկ գործերը առատօրէն օրհնողըէ մեր պզտիկ գործերը առատօրէն օրհնողը::::    

Երբ հիւանդները բժշկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ հիւանդները բժշկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ հիւանդները բժշկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ հիւանդները բժշկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
կոտրած սիրտերը բժշկողըկոտրած սիրտերը բժշկողըկոտրած սիրտերը բժշկողըկոտրած սիրտերը բժշկողը::::    

Երբ չար ոգիները դոԵրբ չար ոգիները դոԵրբ չար ոգիները դոԵրբ չար ոգիները դո´́́́ւրս շպրտեց մարդոցմէ, ատով ցոյց ւրս շպրտեց մարդոցմէ, ատով ցոյց ւրս շպրտեց մարդոցմէ, ատով ցոյց ւրս շպրտեց մարդոցմէ, ատով ցոյց 
տուաւ տուաւ տուաւ տուաւ թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նքն է դատաւորը Սատանային ու անոր չար նքն է դատաւորը Սատանային ու անոր չար նքն է դատաւորը Սատանային ու անոր չար նքն է դատաւորը Սատանային ու անոր չար 
դեւերունդեւերունդեւերունդեւերուն::::    
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Երբ ջուրը գինիի փոխեց, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ ջուրը գինիի փոխեց, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ ջուրը գինիի փոխեց, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ ջուրը գինիի փոխեց, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
օրհնողը երկրին բոլոր բերքերըօրհնողը երկրին բոլոր բերքերըօրհնողը երկրին բոլոր բերքերըօրհնողը երկրին բոլոր բերքերը::::    

Երբ հացը օրհնեց ու բազմացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ հացը օրհնեց ու բազմացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ հացը օրհնեց ու բազմացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ հացը օրհնեց ու բազմացուց, ատով ցոյց տուաւ թէ 
իիիի´́́́նքն է անօթին կշտացնողը, մարդոց հոգեւոր կարիքները նքն է անօթին կշտացնողը, մարդոց հոգեւոր կարիքները նքն է անօթին կշտացնողը, մարդոց հոգեւոր կարիքները նքն է անօթին կշտացնողը, մարդոց հոգեւոր կարիքները 
գոհացնողըգոհացնողըգոհացնողըգոհացնողը::::    

Երբ խօսեցաւ լԵրբ խօսեցաւ լԵրբ խօսեցաւ լԵրբ խօսեցաւ լեռը տեղէն հանելու եւ զանիկա ծովուն եռը տեղէն հանելու եւ զանիկա ծովուն եռը տեղէն հանելու եւ զանիկա ծովուն եռը տեղէն հանելու եւ զանիկա ծովուն 
մէջտեղ տանելու մասին, ատով ցոյց տուաւ թէ ինք մէջտեղ տանելու մասին, ատով ցոյց տուաւ թէ ինք մէջտեղ տանելու մասին, ատով ցոյց տուաւ թէ ինք մէջտեղ տանելու մասին, ատով ցոյց տուաւ թէ ինք 
անկարելիին Աստուածն էանկարելիին Աստուածն էանկարելիին Աստուածն էանկարելիին Աստուածն է::::    

Երբ ներեց մարդոց մեղքերը, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ ներեց մարդոց մեղքերը, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ ներեց մարդոց մեղքերը, ատով ցոյց տուաւ թէ իԵրբ ներեց մարդոց մեղքերը, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է մաքրիչը մարդկային սերունդին, եւ թէ իր ձեռքերուն մէջ է է մաքրիչը մարդկային սերունդին, եւ թէ իր ձեռքերուն մէջ է է մաքրիչը մարդկային սերունդին, եւ թէ իր ձեռքերուն մէջ է է մաքրիչը մարդկային սերունդին, եւ թէ իր ձեռքերուն մէջ է 
մարդոց յաւիտենական ճակատագիրըմարդոց յաւիտենական ճակատագիրըմարդոց յաւիտենական ճակատագիրըմարդոց յաւիտենական ճակատագիրը::::    

Երբ Օրէնքի ուսոԵրբ Օրէնքի ուսոԵրբ Օրէնքի ուսոԵրբ Օրէնքի ուսուցիչներուն ըսաւ. ւցիչներուն ըսաւ. ւցիչներուն ըսաւ. ւցիչներուն ըսաւ. ««««Ինչո՞ւ այդպէս կը Ինչո՞ւ այդպէս կը Ինչո՞ւ այդպէս կը Ինչո՞ւ այդպէս կը 
մտածէքմտածէքմտածէքմտածէք»,»,»,»,    ատով ցոյց տուաւ թէ ինք գիտէ ու կը քննէ մարդոց ատով ցոյց տուաւ թէ ինք գիտէ ու կը քննէ մարդոց ատով ցոյց տուաւ թէ ինք գիտէ ու կը քննէ մարդոց ատով ցոյց տուաւ թէ ինք գիտէ ու կը քննէ մարդոց 
ամենածածուկ մտածումներն անգամամենածածուկ մտածումներն անգամամենածածուկ մտածումներն անգամամենածածուկ մտածումներն անգամ::::    

Երբ խօսեցաւ իր երկրորդ գալստեան ժամանակ Երբ խօսեցաւ իր երկրորդ գալստեան ժամանակ Երբ խօսեցաւ իր երկրորդ գալստեան ժամանակ Երբ խօսեցաւ իր երկրորդ գալստեան ժամանակ 
երկնային մարմիններու սասանումին մասին, ատով ցոյց երկնային մարմիններու սասանումին մասին, ատով ցոյց երկնային մարմիններու սասանումին մասին, ատով ցոյց երկնային մարմիններու սասանումին մասին, ատով ցոյց 
տուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ ի´́́́նքն է որ կը հսկէ համայն տիեզերքին ենքն է որ կը հսկէ համայն տիեզերքին ենքն է որ կը հսկէ համայն տիեզերքին ենքն է որ կը հսկէ համայն տիեզերքին եւ անոր ւ անոր ւ անոր ւ անոր 
տարերքինտարերքինտարերքինտարերքին::::    

Երբ Մատթէոսն ու Զակքէոսը կանչեց, ատով ցոյց տուաւ Երբ Մատթէոսն ու Զակքէոսը կանչեց, ատով ցոյց տուաւ Երբ Մատթէոսն ու Զակքէոսը կանչեց, ատով ցոյց տուաւ Երբ Մատթէոսն ու Զակքէոսը կանչեց, ատով ցոյց տուաւ 
թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նքն է որ կորսուած մեղաւորները կը սրբէ ու զանոնք իր նքն է որ կորսուած մեղաւորները կը սրբէ ու զանոնք իր նքն է որ կորսուած մեղաւորները կը սրբէ ու զանոնք իր նքն է որ կորսուած մեղաւորները կը սրբէ ու զանոնք իր 
վկաները կը դարձնէվկաները կը դարձնէվկաները կը դարձնէվկաները կը դարձնէ::::    

Երբ Պրոպատիկէի անդամալոյծը բժշկեց, ատով ցոյց Երբ Պրոպատիկէի անդամալոյծը բժշկեց, ատով ցոյց Երբ Պրոպատիկէի անդամալոյծը բժշկեց, ատով ցոյց Երբ Պրոպատիկէի անդամալոյծը բժշկեց, ատով ցոյց 
տուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ ի´́́́նքն է որ հիւանդանոցներուն մէջ հիւանդները կը նքն է որ հիւանդանոցներուն մէջ հիւանդները կը նքն է որ հիւանդանոցներուն մէջ հիւանդները կը նքն է որ հիւանդանոցներուն մէջ հիւանդները կը 
բժշկէբժշկէբժշկէբժշկէ::::    

Երբ մարդԵրբ մարդԵրբ մարդԵրբ մարդու մը գօսացած ձեռքը բժշկեց, ատով ցոյց ու մը գօսացած ձեռքը բժշկեց, ատով ցոյց ու մը գօսացած ձեռքը բժշկեց, ատով ցոյց ու մը գօսացած ձեռքը բժշկեց, ատով ցոյց 
տուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ ի´́́́նքն է որ մարդոց ձեռքերը կը զօրացնէ եւ նքն է որ մարդոց ձեռքերը կը զօրացնէ եւ նքն է որ մարդոց ձեռքերը կը զօրացնէ եւ նքն է որ մարդոց ձեռքերը կը զօրացնէ եւ 
գործելու կարողութիւն կը շնորհէգործելու կարողութիւն կը շնորհէգործելու կարողութիւն կը շնորհէգործելու կարողութիւն կը շնորհէ::::    

Երբ թոյլ տուաւ որ մեղաւոր կինը մօտենայ իրեն եւ իր Երբ թոյլ տուաւ որ մեղաւոր կինը մօտենայ իրեն եւ իր Երբ թոյլ տուաւ որ մեղաւոր կինը մօտենայ իրեն եւ իր Երբ թոյլ տուաւ որ մեղաւոր կինը մօտենայ իրեն եւ իր 
ոտքերը օծէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իոտքերը օծէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իոտքերը օծէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իոտքերը օծէ, ատով ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է որ մեղաւորները նքն է որ մեղաւորները նքն է որ մեղաւորները նքն է որ մեղաւորները 
իրեն կը մօտեցնէ, եւ թէ մարդիկը իրիրեն կը մօտեցնէ, եւ թէ մարդիկը իրիրեն կը մօտեցնէ, եւ թէ մարդիկը իրիրեն կը մօտեցնէ, եւ թէ մարդիկը իրեն գալու ճամբան բաց է են գալու ճամբան բաց է են գալու ճամբան բաց է են գալու ճամբան բաց է 
բոլոր մեղաւորներուն առջեւբոլոր մեղաւորներուն առջեւբոլոր մեղաւորներուն առջեւբոլոր մեղաւորներուն առջեւ::::    
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Երբ աշակերտներ ընտրեց ու ղրկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ աշակերտներ ընտրեց ու ղրկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ աշակերտներ ընտրեց ու ղրկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ աշակերտներ ընտրեց ու ղրկեց, ատով ցոյց տուաւ թէ 
իիիի´́́́նքն է որ իր խօսքի քարոզութեան համար մարդիկը պէտք է նքն է որ իր խօսքի քարոզութեան համար մարդիկը պէտք է նքն է որ իր խօսքի քարոզութեան համար մարդիկը պէտք է նքն է որ իր խօսքի քարոզութեան համար մարդիկը պէտք է 
ղրկէղրկէղրկէղրկէ::::    

Երբ երկու աշակերտներ ղրկեց էշը բերելու, ատով ցոյց Երբ երկու աշակերտներ ղրկեց էշը բերելու, ատով ցոյց Երբ երկու աշակերտներ ղրկեց էշը բերելու, ատով ցոյց Երբ երկու աշակերտներ ղրկեց էշը բերելու, ատով ցոյց 
տուաւ թէ աշխարհի մէջ գոյութիւն ունեցող ամէն բանտուաւ թէ աշխարհի մէջ գոյութիւն ունեցող ամէն բանտուաւ թէ աշխարհի մէջ գոյութիւն ունեցող ամէն բանտուաւ թէ աշխարհի մէջ գոյութիւն ունեցող ամէն բան    իր իր իր իր 
տրամադրութեան տակ էտրամադրութեան տակ էտրամադրութեան տակ էտրամադրութեան տակ է::::    

Երբ տաճարին տուրքը վճարեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ տաճարին տուրքը վճարեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ տաճարին տուրքը վճարեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ տաճարին տուրքը վճարեց, ատով ցոյց տուաւ թէ 
հաւատացեալներ պէտք է իրենց ունեցածէն բաժին հանեն հաւատացեալներ պէտք է իրենց ունեցածէն բաժին հանեն հաւատացեալներ պէտք է իրենց ունեցածէն բաժին հանեն հաւատացեալներ պէտք է իրենց ունեցածէն բաժին հանեն 
եկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիինեկեղեցիին::::    

Երբ ծովու ջուրին վրայէն քալեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ ծովու ջուրին վրայէն քալեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ ծովու ջուրին վրայէն քալեց, ատով ցոյց տուաւ թէ Երբ ծովու ջուրին վրայէն քալեց, ատով ցոյց տուաւ թէ 
ինք իշխանութիւն ունի ծովերուն ու ովկիանոսներուն վրայինք իշխանութիւն ունի ծովերուն ու ովկիանոսներուն վրայինք իշխանութիւն ունի ծովերուն ու ովկիանոսներուն վրայինք իշխանութիւն ունի ծովերուն ու ովկիանոսներուն վրայ::::    

Երբ ձուկին բերնէն արծԵրբ ձուկին բերնէն արծԵրբ ձուկին բերնէն արծԵրբ ձուկին բերնէն արծաթ դահեկան դուրս բերել տուաւ, աթ դահեկան դուրս բերել տուաւ, աթ դահեկան դուրս բերել տուաւ, աթ դահեկան դուրս բերել տուաւ, 
ատով ցոյց տուաւ թէ աշխարհի բոլոր սողուններն ու ատով ցոյց տուաւ թէ աշխարհի բոլոր սողուններն ու ատով ցոյց տուաւ թէ աշխարհի բոլոր սողուններն ու ատով ցոյց տուաւ թէ աշխարհի բոլոր սողուններն ու 
կենդանիները մարդոց բարիքին համար ստեղծուած ենկենդանիները մարդոց բարիքին համար ստեղծուած ենկենդանիները մարդոց բարիքին համար ստեղծուած ենկենդանիները մարդոց բարիքին համար ստեղծուած են::::    

5.5.5.5.----    ««««ԴադրէԴադրէԴադրէԴադրէ´́́́, , , , հանդարտէհանդարտէհանդարտէհանդարտէ´́́́»»»»::::    Սիրելի ընթերցող, այս երկու Սիրելի ընթերցող, այս երկու Սիրելի ընթերցող, այս երկու Սիրելի ընթերցող, այս երկու 
բառերը լոկ բառեր չեն, այլ Տիրոջ կողմէ կատարուած բառերը լոկ բառեր չեն, այլ Տիրոջ կողմէ կատարուած բառերը լոկ բառեր չեն, այլ Տիրոջ կողմէ կատարուած բառերը լոկ բառեր չեն, այլ Տիրոջ կողմէ կատարուած 
հրահանգներհրահանգներհրահանգներհրահանգներ::::    Ան այսօր մեզի կԱն այսօր մեզի կԱն այսօր մեզի կԱն այսօր մեզի կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ. « « « «Եթէ ուրիշները Եթէ ուրիշները Եթէ ուրիշները Եթէ ուրիշները 
բամբասելու մեղքով բռնուած ես՝ դադրէբամբասելու մեղքով բռնուած ես՝ դադրէբամբասելու մեղքով բռնուած ես՝ դադրէբամբասելու մեղքով բռնուած ես՝ դադրէ´́́́    ատիկա ընելէ եւ ատիկա ընելէ եւ ատիկա ընելէ եւ ատիկա ընելէ եւ 
սկսէ անոնց համար բարեխօսելսկսէ անոնց համար բարեխօսելսկսէ անոնց համար բարեխօսելսկսէ անոնց համար բարեխօսել::::    Եթէ հակառակորդներու կը Եթէ հակառակորդներու կը Եթէ հակառակորդներու կը Եթէ հակառակորդներու կը 
հանդիպիս եւ փափաք կհանդիպիս եւ փափաք կհանդիպիս եւ փափաք կհանդիպիս եւ փափաք կ’’’’ունենաս հակառակելու անոնց՝ ունենաս հակառակելու անոնց՝ ունենաս հակառակելու անոնց՝ ունենաս հակառակելու անոնց՝ 
հանդարտէհանդարտէհանդարտէհանդարտէ´́́́    եւ թոյլ տուր որ ատիկա Աստուած իեւ թոյլ տուր որ ատիկա Աստուած իեւ թոյլ տուր որ ատիկա Աստուած իեւ թոյլ տուր որ ատիկա Աստուած ի´́́́նք ընէ նք ընէ նք ընէ նք ընէ 
((((Ա.Պտ 5.5)Ա.Պտ 5.5)Ա.Պտ 5.5)Ա.Պտ 5.5)::::    Եթէ չարախօսուեցար, միԵթէ չարախօսուեցար, միԵթէ չարախօսուեցար, միԵթէ չարախօսուեցար, մի´́́́    փորձերփորձերփորձերփորձեր    չարախօսել, չարախօսել, չարախօսել, չարախօսել, 
լոլոլոլո´́́́ւռ մնայ եւ ձգէ որ Տէրը ինք պաշտպանէ քեզւռ մնայ եւ ձգէ որ Տէրը ինք պաշտպանէ քեզւռ մնայ եւ ձգէ որ Տէրը ինք պաշտպանէ քեզւռ մնայ եւ ձգէ որ Տէրը ինք պաշտպանէ քեզ::::    Եթէ մարդիկ Եթէ մարդիկ Եթէ մարդիկ Եթէ մարդիկ 
քեզ բարկացուցին եւ կը զգաս որ դուն ալ պիտի բարկանաս՝ քեզ բարկացուցին եւ կը զգաս որ դուն ալ պիտի բարկանաս՝ քեզ բարկացուցին եւ կը զգաս որ դուն ալ պիտի բարկանաս՝ քեզ բարկացուցին եւ կը զգաս որ դուն ալ պիտի բարկանաս՝ 
հանդարտէհանդարտէհանդարտէհանդարտէ´́́́, , , , եւ գիտցիր թէ եւ գիտցիր թէ եւ գիտցիր թէ եւ գիտցիր թէ ««««մեր բարկանալովը չենք կրնար մեր բարկանալովը չենք կրնար մեր բարկանալովը չենք կրնար մեր բարկանալովը չենք կրնար 
Աստուծոյ արդար ծրագիրը իրականացնելԱստուծոյ արդար ծրագիրը իրականացնելԱստուծոյ արդար ծրագիրը իրականացնելԱստուծոյ արդար ծրագիրը իրականացնել» » » » (Յկ (Յկ (Յկ (Յկ 1.20)»1.20)»1.20)»1.20)»::::    

6.6.6.6.----    Տէրը նաւակին մէջ էր, ահա թէ ինչոՏէրը նաւակին մէջ էր, ահա թէ ինչոՏէրը նաւակին մէջ էր, ահա թէ ինչոՏէրը նաւակին մէջ էր, ահա թէ ինչո´́́́ւ նաւակը ւ նաւակը ւ նաւակը ւ նաւակը 
չընկղմեցաւչընկղմեցաւչընկղմեցաւչընկղմեցաւ::::    Այն սիրտը որուն մէջ կը բնակի Տէրը, այն հոգին Այն սիրտը որուն մէջ կը բնակի Տէրը, այն հոգին Այն սիրտը որուն մէջ կը բնակի Տէրը, այն հոգին Այն սիրտը որուն մէջ կը բնակի Տէրը, այն հոգին 
որուն մէջ կորուն մէջ կորուն մէջ կորուն մէջ կ’’’’ապրի Տէրը՝ այն սիրտն ու հոգին չեապրի Տէրը՝ այն սիրտն ու հոգին չեապրի Տէրը՝ այն սիրտն ու հոգին չեապրի Տէրը՝ այն սիրտն ու հոգին չե´́́́ն կրնար ն կրնար ն կրնար ն կրնար 
ընկղմիլ կեանքի փոթորիկներուն դիմացընկղմիլ կեանքի փոթորիկներուն դիմացընկղմիլ կեանքի փոթորիկներուն դիմացընկղմիլ կեանքի փոթորիկներուն դիմաց::::    Սիրտ մը որուն Սիրտ մը որուն Սիրտ մը որուն Սիրտ մը որուն 
բնակիչը Յիսուս չէ՝ այդ սիրտը դատապարտուած է ընկղմելու բնակիչը Յիսուս չէ՝ այդ սիրտը դատապարտուած է ընկղմելու բնակիչը Յիսուս չէ՝ այդ սիրտը դատապարտուած է ընկղմելու բնակիչը Յիսուս չէ՝ այդ սիրտը դատապարտուած է ընկղմելու 
տեսակտեսակտեսակտեսակ----տեսակ մեղքերու ցեխերուն մէտեսակ մեղքերու ցեխերուն մէտեսակ մեղքերու ցեխերուն մէտեսակ մեղքերու ցեխերուն մէջջջջ::::    Բայց սիրտ մը որ իր Բայց սիրտ մը որ իր Բայց սիրտ մը որ իր Բայց սիրտ մը որ իր 
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մէջ ընդունած է Յիսուսը իբրեւ Տէմէջ ընդունած է Յիսուսը իբրեւ Տէմէջ ընդունած է Յիսուսը իբրեւ Տէմէջ ընդունած է Յիսուսը իբրեւ Տէ´́́́ր ու Փրկիր ու Փրկիր ու Փրկիր ու Փրկի´́́́չ, Յիսուս պարչ, Յիսուս պարչ, Յիսուս պարչ, Յիսուս պար----
տականութիւն կը սեպէ տէտականութիւն կը սեպէ տէտականութիւն կը սեպէ տէտականութիւն կը սեպէ տէ´́́́ր ու պաշտպար ու պաշտպար ու պաշտպար ու պաշտպա´́́́ն կանգնիլ անորն կանգնիլ անորն կանգնիլ անորն կանգնիլ անոր::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս դադրեցուց հովը եւ հանդարտեցուց լիճը, Յիսուս դադրեցուց հովը եւ հանդարտեցուց լիճը, Յիսուս դադրեցուց հովը եւ հանդարտեցուց լիճը, Յիսուս դադրեցուց հովը եւ հանդարտեցուց լիճը, 
որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, թէ իորպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, թէ իորպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, թէ իորպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, թէ ի´́́́նք պիտի ըլլար նք պիտի ըլլար նք պիտի ըլլար նք պիտի ըլլար 
հետագային իրենց պաշտպանը հետագային իրենց պաշտպանը հետագային իրենց պաշտպանը հետագային իրենց պաշտպանը կեանքի փոթորիկներուն դէմկեանքի փոթորիկներուն դէմկեանքի փոթորիկներուն դէմկեանքի փոթորիկներուն դէմ::::    
ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ ինքզինք պաշտպանել կեանքի փորձութեանց չ ոք կրնայ ինքզինք պաշտպանել կեանքի փորձութեանց չ ոք կրնայ ինքզինք պաշտպանել կեանքի փորձութեանց չ ոք կրնայ ինքզինք պաշտպանել կեանքի փորձութեանց 
դիմաց, եթէ Տէրը զայն անպաշտպան թողուդիմաց, եթէ Տէրը զայն անպաշտպան թողուդիմաց, եթէ Տէրը զայն անպաշտպան թողուդիմաց, եթէ Տէրը զայն անպաշտպան թողու::::    Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքն է մեր նքն է մեր նքն է մեր նքն է մեր 
թիկնապահըթիկնապահըթիկնապահըթիկնապահը::::    Առանց իր թիկնապահութեան՝ մեղքին դէմ մեր Առանց իր թիկնապահութեան՝ մեղքին դէմ մեր Առանց իր թիկնապահութեան՝ մեղքին դէմ մեր Առանց իր թիկնապահութեան՝ մեղքին դէմ մեր 
պատերազմին մէջ, մեր պարտութիւնը անխուսափելի էպատերազմին մէջ, մեր պարտութիւնը անխուսափելի էպատերազմին մէջ, մեր պարտութիւնը անխուսափելի էպատերազմին մէջ, մեր պարտութիւնը անխուսափելի է::::    

8.8.8.8.----    Ընդհանրական եկեղեցւոյ հԸնդհանրական եկեղեցւոյ հԸնդհանրական եկեղեցւոյ հԸնդհանրական եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք ծովուն այրերէն ոմանք ծովուն այրերէն ոմանք ծովուն այրերէն ոմանք ծովուն 
ալիքները խորհրդանիշ կը նկատեն ամբարիշտ մարդոց եւ ալիքները խորհրդանիշ կը նկատեն ամբարիշտ մարդոց եւ ալիքները խորհրդանիշ կը նկատեն ամբարիշտ մարդոց եւ ալիքները խորհրդանիշ կը նկատեն ամբարիշտ մարդոց եւ 
անոնց ամբարշտութիւններունանոնց ամբարշտութիւններունանոնց ամբարշտութիւններունանոնց ամբարշտութիւններուն::::    Աստուածաշունչն ալ նոյն Աստուածաշունչն ալ նոյն Աստուածաշունչն ալ նոյն Աստուածաշունչն ալ նոյն 
ճշմարտութիւնը կը հաստատէ. ճշմարտութիւնը կը հաստատէ. ճշմարտութիւնը կը հաստատէ. ճշմարտութիւնը կը հաստատէ. ««««Ամբարիշտները ալեծուփ Ամբարիշտները ալեծուփ Ամբարիշտները ալեծուփ Ամբարիշտները ալեծուփ 
ծովու պէս են, որ չի կրնար հանդարտիլ, որուն ջուրերը տիղմ ծովու պէս են, որ չի կրնար հանդարտիլ, որուն ջուրերը տիղմ ծովու պէս են, որ չի կրնար հանդարտիլ, որուն ջուրերը տիղմ ծովու պէս են, որ չի կրնար հանդարտիլ, որուն ջուրերը տիղմ 
ու ցեխ դուրս կը նետենու ցեխ դուրս կը նետենու ցեխ դուրս կը նետենու ցեխ դուրս կը նետեն»»»» ( ( ( (Ես 57.20Ես 57.20Ես 57.20Ես 57.20))))::::    Այս իմաստով, ամբարիշտ Այս իմաստով, ամբարիշտ Այս իմաստով, ամբարիշտ Այս իմաստով, ամբարիշտ 
մարդիկ իրենք են որ իրենց ամբարշտութիւններով խռովումարդիկ իրենք են որ իրենց ամբարշտութիւններով խռովումարդիկ իրենք են որ իրենց ամբարշտութիւններով խռովումարդիկ իրենք են որ իրենց ամբարշտութիւններով խռովու----
թեան պատճառ կը դառնան ամէն տեղթեան պատճառ կը դառնան ամէն տեղթեան պատճառ կը դառնան ամէն տեղթեան պատճառ կը դառնան ամէն տեղ::::    Յիսուս լիճին Յիսուս լիճին Յիսուս լիճին Յիսուս լիճին 
ալիքները հանդարտեցնելով եւ լիճը խաղաղեցնելով, ցոյց ալիքները հանդարտեցնելով եւ լիճը խաղաղեցնելով, ցոյց ալիքները հանդարտեցնելով եւ լիճը խաղաղեցնելով, ցոյց ալիքները հանդարտեցնելով եւ լիճը խաղաղեցնելով, ցոյց 
տուաւ որ իտուաւ որ իտուաւ որ իտուաւ որ ի´́́́ր ձեռքով է որ ժամանակներու աւարտին ր ձեռքով է որ ժամանակներու աւարտին ր ձեռքով է որ ժամանակներու աւարտին ր ձեռքով է որ ժամանակներու աւարտին 
ամբարիշտ մարդիկ, իրենց ամբարշտութիւննեամբարիշտ մարդիկ, իրենց ամբարշտութիւննեամբարիշտ մարդիկ, իրենց ամբարշտութիւննեամբարիշտ մարդիկ, իրենց ամբարշտութիւններով պիտի րով պիտի րով պիտի րով պիտի 
դատապարտուին գեհենի կրակինդատապարտուին գեհենի կրակինդատապարտուին գեհենի կրակինդատապարտուին գեհենի կրակին::::    

9.9.9.9.----    Վերջապէս, տրուած ըլլալով որ ծովը ներկայացուած է Վերջապէս, տրուած ըլլալով որ ծովը ներկայացուած է Վերջապէս, տրուած ըլլալով որ ծովը ներկայացուած է Վերջապէս, տրուած ըլլալով որ ծովը ներկայացուած է 
իբրեւ բնակարան Լեւիաթանին, այսինքն՝ Սատանային (Ես իբրեւ բնակարան Լեւիաթանին, այսինքն՝ Սատանային (Ես իբրեւ բնակարան Լեւիաթանին, այսինքն՝ Սատանային (Ես իբրեւ բնակարան Լեւիաթանին, այսինքն՝ Սատանային (Ես 
27.1), 27.1), 27.1), 27.1), կրնանք ըսել որ ծովը կամ լիճը հանդարտեցնելը, կը կրնանք ըսել որ ծովը կամ լիճը հանդարտեցնելը, կը կրնանք ըսել որ ծովը կամ լիճը հանդարտեցնելը, կը կրնանք ըսել որ ծովը կամ լիճը հանդարտեցնելը, կը 
նախապատկերացնէ Չարին պարտութիւնը, կամ աւելի ճիշդ՝ նախապատկերացնէ Չարին պարտութիւնը, կամ աւելի ճիշդ՝ նախապատկերացնէ Չարին պարտութիւնը, կամ աւելի ճիշդ՝ նախապատկերացնէ Չարին պարտութիւնը, կամ աւելի ճիշդ՝ 
Տիրոջ կամքին Տիրոջ կամքին Տիրոջ կամքին Տիրոջ կամքին անոր ենթարկուիլը, Աստուծոյ կամքէն դուրս անոր ենթարկուիլը, Աստուծոյ կամքէն դուրս անոր ենթարկուիլը, Աստուծոյ կամքէն դուրս անոր ենթարկուիլը, Աստուծոյ կամքէն դուրս 
գալ չկարենալը, քանի ծովու ջուրերուն ու ալիքներուն գալ չկարենալը, քանի ծովու ջուրերուն ու ալիքներուն գալ չկարենալը, քանի ծովու ջուրերուն ու ալիքներուն գալ չկարենալը, քանի ծովու ջուրերուն ու ալիքներուն 
Աստուած սահման դրած է եւ անկէ դուրս գալ չեն կրնար (Յոբ Աստուած սահման դրած է եւ անկէ դուրս գալ չեն կրնար (Յոբ Աստուած սահման դրած է եւ անկէ դուրս գալ չեն կրնար (Յոբ Աստուած սահման դրած է եւ անկէ դուրս գալ չեն կրնար (Յոբ 
8.29)8.29)8.29)8.29)::::    

««««ԱպաԱպաԱպաԱպա    Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.----    
""""Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք"Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք"Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք"Ինչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք. տակաւի՞ն հաւատք չունիք"»»»»    

((((Մր 4.40)Մր 4.40)Մր 4.40)Մր 4.40)::::    
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1.1.1.1.----    ««««ԻԻԻԻնչո՞ւ այդպէս վախկոտ էքնչո՞ւ այդպէս վախկոտ էքնչո՞ւ այդպէս վախկոտ էքնչո՞ւ այդպէս վախկոտ էք»»»»::::    Ծանր փորձութիւնները Ծանր փորձութիւնները Ծանր փորձութիւնները Ծանր փորձութիւնները 
սովորաբար վախ կը յառաջացնեն մարդոց սրտին մէջ, թէկուզ սովորաբար վախ կը յառաջացնեն մարդոց սրտին մէջ, թէկուզ սովորաբար վախ կը յառաջացնեն մարդոց սրտին մէջ, թէկուզ սովորաբար վախ կը յառաջացնեն մարդոց սրտին մէջ, թէկուզ 
անոնք ըլլան հաւատացեալանոնք ըլլան հաւատացեալանոնք ըլլան հաւատացեալանոնք ըլլան հաւատացեալ::::    Աշակերտներուն վախը Աշակերտներուն վախը Աշակերտներուն վախը Աշակերտներուն վախը 
պատճառ դարձած էր իրենց հաւատքի տկարացմանպատճառ դարձած էր իրենց հաւատքի տկարացմանպատճառ դարձած էր իրենց հաւատքի տկարացմանպատճառ դարձած էր իրենց հաւատքի տկարացման::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
վախ կայ՝ հոն հաւատքը թերի կվախ կայ՝ հոն հաւատքը թերի կվախ կայ՝ հոն հաւատքը թերի կվախ կայ՝ հոն հաւատքը թերի կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Իսկ երբ հաւատքը Իսկ երբ հաւատքը Իսկ երբ հաւատքը Իսկ երբ հաւատքը 
թերի ըլլայ՝ չեթերի ըլլայ՝ չեթերի ըլլայ՝ չեթերի ըլլայ՝ չե´́́́նք կրնար յաղթել մեզի ներկայացող նք կրնար յաղթել մեզի ներկայացող նք կրնար յաղթել մեզի ներկայացող նք կրնար յաղթել մեզի ներկայացող 
փորձութիւններունփորձութիւններունփորձութիւններունփորձութիւններուն::::    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա´́́́տքն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ տքն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ տքն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ տքն է որ մեզ յաղթող կը դարձնէ 
Չարին ու անոր արձակած չար նետերուն դէմ, աշխարհին ու Չարին ու անոր արձակած չար նետերուն դէմ, աշխարհին ու Չարին ու անոր արձակած չար նետերուն դէմ, աշխարհին ու Չարին ու անոր արձակած չար նետերուն դէմ, աշխարհին ու 
անոր հրապոյրներուն դէմ, ինչպէս Յովհաննէս կանոր հրապոյրներուն դէմ, ինչպէս Յովհաննէս կանոր հրապոյրներուն դէմ, ինչպէս Յովհաննէս կանոր հրապոյրներուն դէմ, ինչպէս Յովհաննէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Աշխարհին վրայ յաղթանակ տանողը մեր հաւատքն է Աշխարհին վրայ յաղթանակ տանողը մեր հաւատքն է Աշխարհին վրայ յաղթանակ տանողը մեր հաւատքն է Աշխարհին վրայ յաղթանակ տանողը մեր հաւատքն է »»»»    
((((Ա.Յհ 5.4)Ա.Յհ 5.4)Ա.Յհ 5.4)Ա.Յհ 5.4)::::    

2.2.2.2.----    ««««ՏակաւիՏակաւիՏակաւիՏակաւի՞ն հաւատք չունիք՞ն հաւատք չունիք՞ն հաւատք չունիք՞ն հաւատք չունիք»»»»::::    Յիսուսի այս հարցումը Յիսուսի այս հարցումը Յիսուսի այս հարցումը Յիսուսի այս հարցումը 
ցոյց չի տար թէ աշակերտները ցոյց չի տար թէ աշակերտները ցոյց չի տար թէ աշակերտները ցոյց չի տար թէ աշակերտները հաւատք չունէինհաւատք չունէինհաւատք չունէինհաւատք չունէին, , , , կամ թէ չէին կամ թէ չէին կամ թէ չէին կամ թէ չէին 
հաւատար որ Յիսուս կրնար փոթորիկը հանդարտեցնել, այլ հաւատար որ Յիսուս կրնար փոթորիկը հանդարտեցնել, այլ հաւատար որ Յիսուս կրնար փոթորիկը հանդարտեցնել, այլ հաւատար որ Յիսուս կրնար փոթորիկը հանդարտեցնել, այլ 
պարզապէս ցոյց կու տայ, թէ իրեպարզապէս ցոյց կու տայ, թէ իրեպարզապէս ցոյց կու տայ, թէ իրեպարզապէս ցոյց կու տայ, թէ իրե´́́́նք անհրաժեշտ հաւանք անհրաժեշտ հաւանք անհրաժեշտ հաւանք անհրաժեշտ հաւա´́́́տքը տքը տքը տքը 
չունէին խաղաղեցնելու փոթորիկըչունէին խաղաղեցնելու փոթորիկըչունէին խաղաղեցնելու փոթորիկըչունէին խաղաղեցնելու փոթորիկը::::    Հետեւաբար, Յիսուս Հետեւաբար, Յիսուս Հետեւաբար, Յիսուս Հետեւաբար, Յիսուս 
յանդիմանեյանդիմանեյանդիմանեյանդիմանեց զիրենք, ոց զիրենք, ոց զիրենք, ոց զիրենք, ո´́́́չ թէ որովհետեւ չէին հաւատացած չ թէ որովհետեւ չէին հաւատացած չ թէ որովհետեւ չէին հաւատացած չ թէ որովհետեւ չէին հաւատացած 
իրեն, այլ որովհետեւ չէին կրցած իրենց հաւատքը գործածել իրեն, այլ որովհետեւ չէին կրցած իրենց հաւատքը գործածել իրեն, այլ որովհետեւ չէին կրցած իրենց հաւատքը գործածել իրեն, այլ որովհետեւ չէին կրցած իրենց հաւատքը գործածել 
եւ իրենց հաւատքիեւ իրենց հաւատքիեւ իրենց հաւատքիեւ իրենց հաւատքի´́́́    զօրութեամբ խաղաղեցնել փոթորիկըզօրութեամբ խաղաղեցնել փոթորիկըզօրութեամբ խաղաղեցնել փոթորիկըզօրութեամբ խաղաղեցնել փոթորիկը::::    
Աշակերտները կը հաւատային որ Յիսուս կրնար փոթորիկն Աշակերտները կը հաւատային որ Յիսուս կրնար փոթորիկն Աշակերտները կը հաւատային որ Յիսուս կրնար փոթորիկն Աշակերտները կը հաւատային որ Յիսուս կրնար փոթորիկն 
ու ալեկոծութիւնը հանդարտեցնել, բայց չէին հաւատար որ ու ալեկոծութիւնը հանդարտեցնել, բայց չէին հաւատար որ ու ալեկոծութիւնը հանդարտեցնել, բայց չէին հաւատար որ ու ալեկոծութիւնը հանդարտեցնել, բայց չէին հաւատար որ 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք կնք կնք կնք կրնային նման բան կատարելրնային նման բան կատարելրնային նման բան կատարելրնային նման բան կատարել::::    Անոնք ունէիԱնոնք ունէիԱնոնք ունէիԱնոնք ունէի´́́́ն ն ն ն 
հաւատք, բայց ուժեհաւատք, բայց ուժեհաւատք, բայց ուժեհաւատք, բայց ուժե´́́́ղ չէր ատիկաղ չէր ատիկաղ չէր ատիկաղ չէր ատիկա::::    Զօրաւոր փորձութեանց Զօրաւոր փորձութեանց Զօրաւոր փորձութեանց Զօրաւոր փորձութեանց 
դիմաց՝ զօրաւոդիմաց՝ զօրաւոդիմաց՝ զօրաւոդիմաց՝ զօրաւո´́́́ր հաւատք պէտք է ունենալր հաւատք պէտք է ունենալր հաւատք պէտք է ունենալր հաւատք պէտք է ունենալ::::    Անզօր հաւատք Անզօր հաւատք Անզօր հաւատք Անզօր հաւատք 
ունեցող մարդը՝ կը տապալիունեցող մարդը՝ կը տապալիունեցող մարդը՝ կը տապալիունեցող մարդը՝ կը տապալի´́́́    երբ զօրաւոր փորձութեան մը երբ զօրաւոր փորձութեան մը երբ զօրաւոր փորձութեան մը երբ զօրաւոր փորձութեան մը 
հանդիպիհանդիպիհանդիպիհանդիպի::::    

««««Անոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կԱնոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կԱնոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կԱնոնք չափազանց վախցան եւ իրարու կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
""""Ո՞վ է արդՈ՞վ է արդՈ՞վ է արդՈ՞վ է արդեօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը եօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը եօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը եօք այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը 

հնազանդին իրեն"հնազանդին իրեն"հնազանդին իրեն"հնազանդին իրեն"»»»» ( ( ( (Մր 4.41)Մր 4.41)Մր 4.41)Մր 4.41)::::    
1.1.1.1.----    ««««Անոնք չափազանց վախցանԱնոնք չափազանց վախցանԱնոնք չափազանց վախցանԱնոնք չափազանց վախցան»»»»::::    Նախապէս փոթորիկէն Նախապէս փոթորիկէն Նախապէս փոթորիկէն Նախապէս փոթորիկէն 

վախցան, իսկ փոթորիկի հանդարտեցումէն ետք՝ վախցան, իսկ փոթորիկի հանդարտեցումէն ետք՝ վախցան, իսկ փոթորիկի հանդարտեցումէն ետք՝ վախցան, իսկ փոթորիկի հանդարտեցումէն ետք՝ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    
վախցանվախցանվախցանվախցան::::    Առաջին անգամ վախցան ալիքներէն, իսկ երկրորդ Առաջին անգամ վախցան ալիքներէն, իսկ երկրորդ Առաջին անգամ վախցան ալիքներէն, իսկ երկրորդ Առաջին անգամ վախցան ալիքներէն, իսկ երկրորդ 
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անգամ վախցան ալիքները Հանդարտեցնողէնանգամ վախցան ալիքները Հանդարտեցնողէնանգամ վախցան ալիքները Հանդարտեցնողէնանգամ վախցան ալիքները Հանդարտեցնողէն::::    ՎՎՎՎախցան՝ ախցան՝ ախցան՝ ախցան՝ 
որովհետեւ չէին տեսած նման բանորովհետեւ չէին տեսած նման բանորովհետեւ չէին տեսած նման բանորովհետեւ չէին տեսած նման բան::::    Չէին լսած կամ տեսած որ Չէին լսած կամ տեսած որ Չէին լսած կամ տեսած որ Չէին լսած կամ տեսած որ 
մարդ մը կարենար ծովերը խաղաղեցնելմարդ մը կարենար ծովերը խաղաղեցնելմարդ մը կարենար ծովերը խաղաղեցնելմարդ մը կարենար ծովերը խաղաղեցնել::::    Անոնք գիտէին որ Անոնք գիտէին որ Անոնք գիտէին որ Անոնք գիտէին որ 
ծովը խաղաղեցնելը՝ Աստուծոծովը խաղաղեցնելը՝ Աստուծոծովը խաղաղեցնելը՝ Աստուծոծովը խաղաղեցնելը՝ Աստուծո´́́́յ գործն էր (Յոբ 26.12). ուստի յ գործն էր (Յոբ 26.12). ուստի յ գործն էր (Յոբ 26.12). ուստի յ գործն էր (Յոբ 26.12). ուստի 
վախցավախցավախցավախցա´́́́ն ն ն ն ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ::::    Այդ վախին մէջ անշուշտ կային զարԱյդ վախին մէջ անշուշտ կային զարԱյդ վախին մէջ անշուշտ կային զարԱյդ վախին մէջ անշուշտ կային զար----
մանքն ու հիացումը նաեւմանքն ու հիացումը նաեւմանքն ու հիացումը նաեւմանքն ու հիացումը նաեւ::::    Մատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կ’’’’ըսէ ոըսէ ոըսէ ոըսէ որ աշակերտները ր աշակերտները ր աշակերտները ր աշակերտները 
հիացան (Մտ 8.27), իսկ Ղուկաս կը վկայէ, որ թէհիացան (Մտ 8.27), իսկ Ղուկաս կը վկայէ, որ թէհիացան (Մտ 8.27), իսկ Ղուկաս կը վկայէ, որ թէհիացան (Մտ 8.27), իսկ Ղուկաս կը վկայէ, որ թէ´́́́    վախցան եւ վախցան եւ վախցան եւ վախցան եւ 
թէթէթէթէ´́́́    հիացանհիացանհիացանհիացան::::    Մենք ալ պէտք է վախնանք ԱստուծմէՄենք ալ պէտք է վախնանք ԱստուծմէՄենք ալ պէտք է վախնանք ԱստուծմէՄենք ալ պէտք է վախնանք Աստուծմէ::::    
Վախնալ, ոՎախնալ, ոՎախնալ, ոՎախնալ, ո´́́́չ թէ սարսափիլ իմաստով, այլ Աստուծոյ հանդէպ չ թէ սարսափիլ իմաստով, այլ Աստուծոյ հանդէպ չ թէ սարսափիլ իմաստով, այլ Աստուծոյ հանդէպ չ թէ սարսափիլ իմաստով, այլ Աստուծոյ հանդէպ 
երկիւղալից ու յարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել իմասերկիւղալից ու յարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել իմասերկիւղալից ու յարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել իմասերկիւղալից ու յարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել իմաս----
տովտովտովտով::::    Այս կէտին մասին յաւելեալ մանրաԱյս կէտին մասին յաւելեալ մանրաԱյս կէտին մասին յաւելեալ մանրաԱյս կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ մը մասնութեամբ մը մասնութեամբ մը մասնութեամբ մը 
անդրադարձած ենք, անդրադարձած ենք, անդրադարձած ենք, անդրադարձած ենք, ««««Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէն» » » » նիւթին նիւթին նիւթին նիւթին 
վերաբերեալ մեր բացատրութեան մէջվերաբերեալ մեր բացատրութեան մէջվերաբերեալ մեր բացատրութեան մէջվերաբերեալ մեր բացատրութեան մէջ::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Մտ 14.27ս Մտ 14.27ս Մտ 14.27ս Մտ 14.27----ի ի ի ի 
բացատրութեան 5բացատրութեան 5բացատրութեան 5բացատրութեան 5----րդ կէտըրդ կէտըրդ կէտըրդ կէտը::::    

2.2.2.2.----    ««««Ո՞վ է արդեօք այս մարդըՈ՞վ է արդեօք այս մարդըՈ՞վ է արդեօք այս մարդըՈ՞վ է արդեօք այս մարդը»»»»::::    Այս Մարդը Յիսուս Այս Մարդը Յիսուս Այս Մարդը Յիսուս Այս Մարդը Յիսուս 
ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստո´́́́սն էսն էսն էսն է::::    Այս Մարդը ծովը ստեղծողն ու զայն իրեն Այս Մարդը ծովը ստեղծողն ու զայն իրեն Այս Մարդը ծովը ստեղծողն ու զայն իրեն Այս Մարդը ծովը ստեղծողն ու զայն իրեն 
հնազանդեցնողն է հնազանդեցնողն է հնազանդեցնողն է հնազանդեցնողն է ((((Սղ 95.5)Սղ 95.5)Սղ 95.5)Սղ 95.5)::::    Այս Մարդը ծովուն ջուրերը Այս Մարդը ծովուն ջուրերը Այս Մարդը ծովուն ջուրերը Այս Մարդը ծովուն ջուրերը 
ճեղքող Ելից գիրքի Աստուածն է (Ել 14.21ճեղքող Ելից գիրքի Աստուածն է (Ել 14.21ճեղքող Ելից գիրքի Աստուածն է (Ել 14.21ճեղքող Ելից գիրքի Աստուածն է (Ել 14.21----22222222::::    Նե 9.11)Նե 9.11)Նե 9.11)Նե 9.11)::::    Այս Այս Այս Այս 
Մարդը իր ամենակալ ձեռքը ծովուն վրայ երկնցնողն է (Ես Մարդը իր ամենակալ ձեռքը ծովուն վրայ երկնցնողն է (Ես Մարդը իր ամենակալ ձեռքը ծովուն վրայ երկնցնողն է (Ես Մարդը իր ամենակալ ձեռքը ծովուն վրայ երկնցնողն է (Ես 
23.11)23.11)23.11)23.11)::::    Այս Մարդը ծովուն սահման դնողն է, որպէսզի իր Այս Մարդը ծովուն սահման դնողն է, որպէսզի իր Այս Մարդը ծովուն սահման դնողն է, որպէսզի իր Այս Մարդը ծովուն սահման դնողն է, որպէսզի իր 
սահմանէն դուրս չգայ (Եր 5.22)սահմանէն դուրս չգայ (Եր 5.22)սահմանէն դուրս չգայ (Եր 5.22)սահմանէն դուրս չգայ (Եր 5.22)::::    Այս Մարդը երկրին հիմերը Այս Մարդը երկրին հիմերը Այս Մարդը երկրին հիմերը Այս Մարդը երկրին հիմերը 
ծովեծովեծովեծովերուն վրայ հաստատողն է (Սղ 24.2)րուն վրայ հաստատողն է (Սղ 24.2)րուն վրայ հաստատողն է (Սղ 24.2)րուն վրայ հաստատողն է (Սղ 24.2)::::    

3.3.3.3.----    ««««Նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրենՆոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրենՆոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրենՆոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրեն»»»»::::    Անբան Անբան Անբան Անբան 
բնութիւնը կը հնազանդի իր Արարիչին, իսկ բանական էակբնութիւնը կը հնազանդի իր Արարիչին, իսկ բանական էակբնութիւնը կը հնազանդի իր Արարիչին, իսկ բանական էակբնութիւնը կը հնազանդի իր Արարիչին, իսկ բանական էակ----
ներ չեն հնազանդիր անորներ չեն հնազանդիր անորներ չեն հնազանդիր անորներ չեն հնազանդիր անոր::::    Երանի բանականները սորվին Երանի բանականները սորվին Երանի բանականները սորվին Երանի բանականները սորվին 
հնազանդիլ իրենց Աստուծոյն, ինչպէս անբան ու անշունչ հնազանդիլ իրենց Աստուծոյն, ինչպէս անբան ու անշունչ հնազանդիլ իրենց Աստուծոյն, ինչպէս անբան ու անշունչ հնազանդիլ իրենց Աստուծոյն, ինչպէս անբան ու անշունչ 
հովն ու ծովուն ալիքնհովն ու ծովուն ալիքնհովն ու ծովուն ալիքնհովն ու ծովուն ալիքները հնազանդեցաները հնազանդեցաները հնազանդեցաները հնազանդեցան::::    

4.4.4.4.----    Տէրը թոյլ տուաւ որ այս փորձութիւնը պատահի, նախ Տէրը թոյլ տուաւ որ այս փորձութիւնը պատահի, նախ Տէրը թոյլ տուաւ որ այս փորձութիւնը պատահի, նախ Տէրը թոյլ տուաւ որ այս փորձութիւնը պատահի, նախ 
որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, որ անոնք տակաւին որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, որ անոնք տակաւին որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, որ անոնք տակաւին որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն, որ անոնք տակաւին 
անհրաժեշտ հաւատքը չունէին, իսկ երկրորդ, որպէսզի անհրաժեշտ հաւատքը չունէին, իսկ երկրորդ, որպէսզի անհրաժեշտ հաւատքը չունէին, իսկ երկրորդ, որպէսզի անհրաժեշտ հաւատքը չունէին, իսկ երկրորդ, որպէսզի 
զօրացնէր անոնց հաւատքն ու վստահութիւնը իր անձին զօրացնէր անոնց հաւատքն ու վստահութիւնը իր անձին զօրացնէր անոնց հաւատքն ու վստահութիւնը իր անձին զօրացնէր անոնց հաւատքն ու վստահութիւնը իր անձին 
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ::::    Փորձութիւններէն յաղթական դուրսՓորձութիւններէն յաղթական դուրսՓորձութիւններէն յաղթական դուրսՓորձութիւններէն յաղթական դուրս    գալը չէ՞ որ գալը չէ՞ որ գալը չէ՞ որ գալը չէ՞ որ 



 27 

մեր հաւատքը կը զօրացնէ Տիրոջ հանդէպմեր հաւատքը կը զօրացնէ Տիրոջ հանդէպմեր հաւատքը կը զօրացնէ Տիրոջ հանդէպմեր հաւատքը կը զօրացնէ Տիրոջ հանդէպ::::    Ուստի, փորձուՈւստի, փորձուՈւստի, փորձուՈւստի, փորձու----
թիւնները թող մեր հաւատքի խախտման պատճառ չդառնան, թիւնները թող մեր հաւատքի խախտման պատճառ չդառնան, թիւնները թող մեր հաւատքի խախտման պատճառ չդառնան, թիւնները թող մեր հաւատքի խախտման պատճառ չդառնան, 
այլ ընդհակառակը` մեր հաւատքի առաւել հզօայլ ընդհակառակը` մեր հաւատքի առաւել հզօայլ ընդհակառակը` մեր հաւատքի առաւել հզօայլ ընդհակառակը` մեր հաւատքի առաւել հզօրացման ու րացման ու րացման ու րացման ու 
խորացման առիթներխորացման առիթներխորացման առիթներխորացման առիթներ::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, հաւատքով Տէր, հաւատքով Տէր, հաւատքով Տէր, հաւատքո´́́́վ Քեզի կը դիմենքվ Քեզի կը դիմենքվ Քեզի կը դիմենքվ Քեզի կը դիմենք    
Ինչպէս դիմեցին աշակերտներդ,Ինչպէս դիմեցին աշակերտներդ,Ինչպէս դիմեցին աշակերտներդ,Ինչպէս դիմեցին աշակերտներդ,    
Եւ կԵւ կԵւ կԵւ կ’’’’աղաչենք ու կը խնդրենք Քեզմէ,աղաչենք ու կը խնդրենք Քեզմէ,աղաչենք ու կը խնդրենք Քեզմէ,աղաչենք ու կը խնդրենք Քեզմէ,    
ԱրձակէԱրձակէԱրձակէԱրձակէ´ ´ ´ ´ Տէրունական հրամանդՏէրունական հրամանդՏէրունական հրամանդՏէրունական հրամանդ    
Եւ հանդարտեցոԵւ հանդարտեցոԵւ հանդարտեցոԵւ հանդարտեցո´́́́ւր խռովայոյզ ծովը մեր կեանքին,ւր խռովայոյզ ծովը մեր կեանքին,ւր խռովայոյզ ծովը մեր կեանքին,ւր խռովայոյզ ծովը մեր կեանքին,    
ԽաղաղեցոԽաղաղեցոԽաղաղեցոԽաղաղեցո´́́́ւր մեղքերով ալեկոծուած մւր մեղքերով ալեկոծուած մւր մեղքերով ալեկոծուած մւր մեղքերով ալեկոծուած մեր սիրտերը,եր սիրտերը,եր սիրտերը,եր սիրտերը,    
Ձեռքերուդ մէՁեռքերուդ մէՁեռքերուդ մէՁեռքերուդ մէ´́́́ջ առ ղեկը մեր կեանքին,ջ առ ղեկը մեր կեանքին,ջ առ ղեկը մեր կեանքին,ջ առ ղեկը մեր կեանքին,    
Եւ ազատէԵւ ազատէԵւ ազատէԵւ ազատէ´ ´ ´ ´ մեզ յաւիտենական կորուստէն,մեզ յաւիտենական կորուստէն,մեզ յաւիտենական կորուստէն,մեզ յաւիտենական կորուստէն,    
Որովհետեւ Քեզմէ զատ ուրիշ մէկը չի կրնարՈրովհետեւ Քեզմէ զատ ուրիշ մէկը չի կրնարՈրովհետեւ Քեզմէ զատ ուրիշ մէկը չի կրնարՈրովհետեւ Քեզմէ զատ ուրիշ մէկը չի կրնար    
Մեզի դէմ բարձրացող մեղքի ալիքները սանձելՄեզի դէմ բարձրացող մեղքի ալիքները սանձելՄեզի դէմ բարձրացող մեղքի ալիքները սանձելՄեզի դէմ բարձրացող մեղքի ալիքները սանձել    
Եւ մեզ յաղթող դարձնել անոնց դէմ:Եւ մեզ յաղթող դարձնել անոնց դէմ:Եւ մեզ յաղթող դարձնել անոնց դէմ:Եւ մեզ յաղթող դարձնել անոնց դէմ:    
Փա՜ռք Քեզի, ազատարաՓա՜ռք Քեզի, ազատարաՓա՜ռք Քեզի, ազատարաՓա՜ռք Քեզի, ազատարա´́́́ր Փրկիչ:ր Փրկիչ:ր Փրկիչ:ր Փրկիչ:    
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Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըԲեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըԲեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըԲեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնը    
((((Մարկոս 8.22Մարկոս 8.22Մարկոս 8.22Մարկոս 8.22----26)26)26)26)    

    
««««Ապա ԲԱպա ԲԱպա ԲԱպա Բեթսայիդա եկանեթսայիդա եկանեթսայիդա եկանեթսայիդա եկան::::    Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ 

կկկկ’’’’աղաչէին իրեն որ դպչի անորաղաչէին իրեն որ դպչի անորաղաչէին իրեն որ դպչի անորաղաչէին իրեն որ դպչի անոր»»»» ( ( ( (Մր 8.22)Մր 8.22)Մր 8.22)Մր 8.22)::::    
1.1.1.1.----    ««««Յիսուսի բերին կոյր մըՅիսուսի բերին կոյր մըՅիսուսի բերին կոյր մըՅիսուսի բերին կոյր մը»»»»::::    Բոլոր մարդիկ կոյր են երբ Բոլոր մարդիկ կոյր են երբ Բոլոր մարդիկ կոյր են երբ Բոլոր մարդիկ կոյր են երբ 

տակաւին չեն եկած կամ չեն բերուած Յիսուսիտակաւին չեն եկած կամ չեն բերուած Յիսուսիտակաւին չեն եկած կամ չեն բերուած Յիսուսիտակաւին չեն եկած կամ չեն բերուած Յիսուսի::::    Բոլոր մարդիկ Բոլոր մարդիկ Բոլոր մարդիկ Բոլոր մարդիկ 
կոյր են երբ տակաւին Յիսուս չէ դպած անոնց հոգիի կոյր են երբ տակաւին Յիսուս չէ դպած անոնց հոգիի կոյր են երբ տակաւին Յիսուս չէ դպած անոնց հոգիի կոյր են երբ տակաւին Յիսուս չէ դպած անոնց հոգիի 
աչքերունաչքերունաչքերունաչքերուն::::    Առանց Առանց Առանց Առանց ««««Ես եմ աշխարհի լոյսըԵս եմ աշխարհի լոյսըԵս եմ աշխարհի լոյսըԵս եմ աշխարհի լոյսը»»»»    ըսող Փրկիչին՝ ըսող Փրկիչին՝ ըսող Փրկիչին՝ ըսող Փրկիչին՝ 
մենք խաւարի մէջ ենքմենք խաւարի մէջ ենքմենք խաւարի մէջ ենքմենք խաւարի մէջ ենք::::    Որպէսզի կարենանք մարդիկը Որպէսզի կարենանք մարդիկը Որպէսզի կարենանք մարդիկը Որպէսզի կարենանք մարդիկը 
Յիսուսի բերել՝ նախ մենք պէտք է Յիսուսի եկած ըլլանքՅիսուսի բերել՝ նախ մենք պէտք է Յիսուսի եկած ըլլանքՅիսուսի բերել՝ նախ մենք պէտք է Յիսուսի եկած ըլլանքՅիսուսի բերել՝ նախ մենք պէտք է Յիսուսի եկած ըլլանք::::    
Անդրէասը գտնելէ ետք Յիսուսը՝ իր եղբայրը Պետրոսն ալ Անդրէասը գտնելէ ետք Յիսուսը՝ իր եղբայրը Պետրոսն ալ Անդրէասը գտնելէ ետք Յիսուսը՝ իր եղբայրը Պետրոսն ալ Անդրէասը գտնելէ ետք Յիսուսը՝ իր եղբայրը Պետրոսն ալ 
բերաւ Յիսուսին (Յհ 1.40բերաւ Յիսուսին (Յհ 1.40բերաւ Յիսուսին (Յհ 1.40բերաւ Յիսուսին (Յհ 1.40----42)42)42)42)::::    Փիլիպպոս հանդիպելէ ետք Փիլիպպոս հանդիպելէ ետք Փիլիպպոս հանդիպելէ ետք Փիլիպպոս հանդիպելէ ետք 

Ապա Բեթսայիդա եկան: Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ Ապա Բեթսայիդա եկան: Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ Ապա Բեթսայիդա եկան: Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ Ապա Բեթսայիդա եկան: Հոն Յիսուսի բերին կոյր մը եւ 
կկկկ’’’’աղաչէին իրեն որ դպչի անոր:աղաչէին իրեն որ դպչի անոր:աղաչէին իրեն որ դպչի անոր:աղաչէին իրեն որ դպչի անոր:    

Յիսուս կոյրին ձեռքը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս Յիսուս կոյրին ձեռքը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս Յիսուս կոյրին ձեռքը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս Յիսուս կոյրին ձեռքը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս 
հանեհանեհանեհանեց, թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ ց, թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ ց, թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ ց, թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ 
անոր աչքերունանոր աչքերունանոր աչքերունանոր աչքերուն    եւ հարցուց.եւ հարցուց.եւ հարցուց.եւ հարցուց.----    

««««Բան մը կը տեսնե՞սԲան մը կը տեսնե՞սԲան մը կը տեսնե՞սԲան մը կը տեսնե՞ս»:»:»:»:    
Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.----    
««««Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը 

քալենքալենքալենքալեն»:»:»:»:    
Յիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայ: Յիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայ: Յիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայ: Յիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայ: 

Անիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եԱնիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եԱնիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եԱնիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը ւ տեսողութիւնը ւ տեսողութիւնը ւ տեսողութիւնը 
վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէր:վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէր:վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէր:վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէր:    

ՅՅՅՅիսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.իսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.իսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.իսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.----    
««««Գիւղ միԳիւղ միԳիւղ միԳիւղ մի´ ´ ´ ´ մտներ, այլ տունդ գնա: Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ մտներ, այլ տունդ գնա: Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ մտներ, այլ տունդ գնա: Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ մտներ, այլ տունդ գնա: Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ 

հոն ոեւէ մէկուն բան չըսեսհոն ոեւէ մէկուն բան չըսեսհոն ոեւէ մէկուն բան չըսեսհոն ոեւէ մէկուն բան չըսես»:»:»:»:    
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Յիսուսին՝ գնաց գտաւՅիսուսին՝ գնաց գտաւՅիսուսին՝ գնաց գտաւՅիսուսին՝ գնաց գտաւ    Նաթանայէլը եւ զայն առաջնորդեց Նաթանայէլը եւ զայն առաջնորդեց Նաթանայէլը եւ զայն առաջնորդեց Նաթանայէլը եւ զայն առաջնորդեց 
անոր (Յհ 1.45անոր (Յհ 1.45անոր (Յհ 1.45անոր (Յհ 1.45----47)47)47)47)::::    Այն չորս հոգիները որոնք անդամալոյծ մը Այն չորս հոգիները որոնք անդամալոյծ մը Այն չորս հոգիները որոնք անդամալոյծ մը Այն չորս հոգիները որոնք անդամալոյծ մը 
բերին Յիսուսին, անոբերին Յիսուսին, անոբերին Յիսուսին, անոբերին Յիսուսին, անո´́́́նք եւս նախապէս հանդիպած էին նք եւս նախապէս հանդիպած էին նք եւս նախապէս հանդիպած էին նք եւս նախապէս հանդիպած էին 
Յիսուսին (Մր 2.1Յիսուսին (Մր 2.1Յիսուսին (Մր 2.1Յիսուսին (Մր 2.1----4)4)4)4)::::    Քրիստոսով մեր երկնաւոր Հօր հետ Քրիստոսով մեր երկնաւոր Հօր հետ Քրիստոսով մեր երկնաւոր Հօր հետ Քրիստոսով մեր երկնաւոր Հօր հետ 
հաշտուելէ ետք՝ հաշտուելէ ետք՝ հաշտուելէ ետք՝ հաշտուելէ ետք՝ ««««ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուրիշներն ալ հաշտութեան բերել»»»»ը՝ ը՝ ը՝ ը՝ 
Աստուծոյ կողմէ մեզիԱստուծոյ կողմէ մեզիԱստուծոյ կողմէ մեզիԱստուծոյ կողմէ մեզի    տրուած պարտականութիւն մըն է տրուած պարտականութիւն մըն է տրուած պարտականութիւն մըն է տրուած պարտականութիւն մըն է 
((((Բ.Կր 5.18)Բ.Կր 5.18)Բ.Կր 5.18)Բ.Կր 5.18)::::    

2.2.2.2.----    ««««ԿԿԿԿ’’’’աղաչէին իրեն որ դպչի անորաղաչէին իրեն որ դպչի անորաղաչէին իրեն որ դպչի անորաղաչէին իրեն որ դպչի անոր»»»»::::    Մեզի բնագիրը Մեզի բնագիրը Մեզի բնագիրը Մեզի բնագիրը 
չչչչ’’’’ըսեր որ եթէ երբեք կոյրը Յիսուսին բերողները՝ կոյրին ըսեր որ եթէ երբեք կոյրը Յիսուսին բերողները՝ կոյրին ըսեր որ եթէ երբեք կոյրը Յիսուսին բերողները՝ կոյրին ըսեր որ եթէ երբեք կոյրը Յիսուսին բերողները՝ կոյրին 
ազգականներն էին, կամ հարազատներն էինազգականներն էին, կամ հարազատներն էինազգականներն էին, կամ հարազատներն էինազգականներն էին, կամ հարազատներն էին::::    Ես կը կարծեմ Ես կը կարծեմ Ես կը կարծեմ Ես կը կարծեմ 
որ անոնք պարզապէս կոյրին անկեղծ բարեկամներն էինոր անոնք պարզապէս կոյրին անկեղծ բարեկամներն էինոր անոնք պարզապէս կոյրին անկեղծ բարեկամներն էինոր անոնք պարզապէս կոյրին անկեղծ բարեկամներն էին::::    
Բարեկամներ՝ ոԲարեկամներ՝ ոԲարեկամներ՝ ոԲարեկամներ՝ որոնք սէրոնք սէրոնք սէրոնք սէ´́́́ր ունէին իրենց կոյր բարեկամին ր ունէին իրենց կոյր բարեկամին ր ունէին իրենց կոյր բարեկամին ր ունէին իրենց կոյր բարեկամին 
հանդէպ, ահանդէպ, ահանդէպ, ահանդէպ, ա´́́́յս է ինչ որ ցոյց կու տայ յս է ինչ որ ցոյց կու տայ յս է ինչ որ ցոյց կու տայ յս է ինչ որ ցոյց կու տայ ««««կկկկ’’’’աղաչէինաղաչէինաղաչէինաղաչէին» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
չէին սիրեր զինք՝ ինչո՞ւ պիտի աղաչէին անոր բժշկութեան չէին սիրեր զինք՝ ինչո՞ւ պիտի աղաչէին անոր բժշկութեան չէին սիրեր զինք՝ ինչո՞ւ պիտի աղաչէին անոր բժշկութեան չէին սիրեր զինք՝ ինչո՞ւ պիտի աղաչէին անոր բժշկութեան 
համարհամարհամարհամար::::    Սորվինք իրենցմէ, աղաչանք մատուցել Աստուծոյ Սորվինք իրենցմէ, աղաչանք մատուցել Աստուծոյ Սորվինք իրենցմէ, աղաչանք մատուցել Աստուծոյ Սորվինք իրենցմէ, աղաչանք մատուցել Աստուծոյ 
մեր բարեկամներուն փրկութեան համարմեր բարեկամներուն փրկութեան համարմեր բարեկամներուն փրկութեան համարմեր բարեկամներուն փրկութեան համար::::    

3.3.3.3.----    ««««Որ դպչի անորՈր դպչի անորՈր դպչի անորՈր դպչի անոր»»»»::::    ԱնոԱնոԱնոԱնոնք ոչ միայն սէր ունէին իրենց նք ոչ միայն սէր ունէին իրենց նք ոչ միայն սէր ունէին իրենց նք ոչ միայն սէր ունէին իրենց 
կոյր բարեկամին հանդէպ, այլեւ հաւակոյր բարեկամին հանդէպ, այլեւ հաւակոյր բարեկամին հանդէպ, այլեւ հաւակոյր բարեկամին հանդէպ, այլեւ հաւա´́́́տք ունէին Տէր տք ունէին Տէր տք ունէին Տէր տք ունէին Տէր 
Յիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար զօրութեան հանդէպ::::    
Անոնք մեծամեծ բաներ չպահանջեցին, այլ լոկ ձեռքի հպում Անոնք մեծամեծ բաներ չպահանջեցին, այլ լոկ ձեռքի հպում Անոնք մեծամեծ բաներ չպահանջեցին, այլ լոկ ձեռքի հպում Անոնք մեծամեծ բաներ չպահանջեցին, այլ լոկ ձեռքի հպում 
մը, եւ ասիկա ցոյց կու տայ անոնց բացարձակ վստահութիւնը մը, եւ ասիկա ցոյց կու տայ անոնց բացարձակ վստահութիւնը մը, եւ ասիկա ցոյց կու տայ անոնց բացարձակ վստահութիւնը մը, եւ ասիկա ցոյց կու տայ անոնց բացարձակ վստահութիւնը 
Յիսուսի հրաշագործ զօրուՅիսուսի հրաշագործ զօրուՅիսուսի հրաշագործ զօրուՅիսուսի հրաշագործ զօրութեան նկատմամբթեան նկատմամբթեան նկատմամբթեան նկատմամբ::::    Անոնց նման Անոնց նման Անոնց նման Անոնց նման 
մենք ալ կը հաւատա՞նք Յիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար մենք ալ կը հաւատա՞նք Յիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար մենք ալ կը հաւատա՞նք Յիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար մենք ալ կը հաւատա՞նք Յիսուսի ձեռքի հպումին բժշկարար 
զօրութեանզօրութեանզօրութեանզօրութեան::::    

4.4.4.4.----    Չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը բժշկուելու յոյս ու Չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը բժշկուելու յոյս ու Չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը բժշկուելու յոյս ու Չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը բժշկուելու յոյս ու 
հաւատք ունէր թէ ոչհաւատք ունէր թէ ոչհաւատք ունէր թէ ոչհաւատք ունէր թէ ոչ::::    Աւետարանիչը այդ մասին ոչ մէկ Աւետարանիչը այդ մասին ոչ մէկ Աւետարանիչը այդ մասին ոչ մէկ Աւետարանիչը այդ մասին ոչ մէկ 
ակնարկութիւն կակնարկութիւն կակնարկութիւն կակնարկութիւն կ’’’’ընէընէընէընէ::::    Յիսուս զայն բերողներուն հաւատքին Յիսուս զայն բերողներուն հաւատքին Յիսուս զայն բերողներուն հաւատքին Յիսուս զայն բերողներուն հաւատքին 
համար էր որ բուհամար էր որ բուհամար էր որ բուհամար էր որ բուժեց զայնժեց զայնժեց զայնժեց զայն::::    Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տէրը իր Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տէրը իր Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տէրը իր Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տէրը իր 
հաւատացեալներուն սիրոյն՝ իր օրհնութիւնները կը թափէ հաւատացեալներուն սիրոյն՝ իր օրհնութիւնները կը թափէ հաւատացեալներուն սիրոյն՝ իր օրհնութիւնները կը թափէ հաւատացեալներուն սիրոյն՝ իր օրհնութիւնները կը թափէ 
ուրիշներուն վրայուրիշներուն վրայուրիշներուն վրայուրիշներուն վրայ::::    Մենք ըլլանք այնպիսիՄենք ըլլանք այնպիսիՄենք ըլլանք այնպիսիՄենք ըլլանք այնպիսի´́́́    հաւատացեալներ, հաւատացեալներ, հաւատացեալներ, հաւատացեալներ, 
որ մեր պատճառով ուրիշները օրհնուինոր մեր պատճառով ուրիշները օրհնուինոր մեր պատճառով ուրիշները օրհնուինոր մեր պատճառով ուրիշները օրհնուին::::    
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5.5.5.5.----    Հաստատեցինք թէ չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը Հաստատեցինք թէ չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը Հաստատեցինք թէ չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը Հաստատեցինք թէ չենք գիտեր եթէ երբեք կոյրը 
հաւատք ունէր թէ ոչհաւատք ունէր թէ ոչհաւատք ունէր թէ ոչհաւատք ունէր թէ ոչ::::    Ան ՅիսուսիԱն ՅիսուսիԱն ՅիսուսիԱն Յիսուսի    գալէ եգալէ եգալէ եգալէ ե´́́́տք է որ ընդգրկեց տք է որ ընդգրկեց տք է որ ընդգրկեց տք է որ ընդգրկեց 
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը::::    Այսօր ալ մարդիկ Յիսուսի մօտենալէ ու անոր Այսօր ալ մարդիկ Յիսուսի մօտենալէ ու անոր Այսօր ալ մարդիկ Յիսուսի մօտենալէ ու անոր Այսօր ալ մարդիկ Յիսուսի մօտենալէ ու անոր 
սիրոյն ու զօրութեան մասին լսելէ եսիրոյն ու զօրութեան մասին լսելէ եսիրոյն ու զօրութեան մասին լսելէ եսիրոյն ու զօրութեան մասին լսելէ ե´́́́տք միայն կը սկսին տք միայն կը սկսին տք միայն կը սկսին տք միայն կը սկսին 
հաւատալ անորհաւատալ անորհաւատալ անորհաւատալ անոր::::    Ուստի, չսպասենք որ մարդիկ հաւատան Ուստի, չսպասենք որ մարդիկ հաւատան Ուստի, չսպասենք որ մարդիկ հաւատան Ուստի, չսպասենք որ մարդիկ հաւատան 
Յիսուսի, որպէսզի խօսինք անոնց Յիսուսի մասին, այլ Յիսուսի, որպէսզի խօսինք անոնց Յիսուսի մասին, այլ Յիսուսի, որպէսզի խօսինք անոնց Յիսուսի մասին, այլ Յիսուսի, որպէսզի խօսինք անոնց Յիսուսի մասին, այլ 
խօսինք Յիսուսի մասին եւ սպասենք խօսինք Յիսուսի մասին եւ սպասենք խօսինք Յիսուսի մասին եւ սպասենք խօսինք Յիսուսի մասին եւ սպասենք ու ակնկալենք որ պիտի ու ակնկալենք որ պիտի ու ակնկալենք որ պիտի ու ակնկալենք որ պիտի 
հաւատանհաւատանհաւատանհաւատան::::    

6.6.6.6.----    Մենք կոյրին մօտ Յիսուսին հանդիպելու փափաք չենք Մենք կոյրին մօտ Յիսուսին հանդիպելու փափաք չենք Մենք կոյրին մօտ Յիսուսին հանդիպելու փափաք չենք Մենք կոյրին մօտ Յիսուսին հանդիպելու փափաք չենք 
գտներգտներգտներգտներ::::    Այդ փափաքը կոյրը բերողներուն մօտ է որ կը Այդ փափաքը կոյրը բերողներուն մօտ է որ կը Այդ փափաքը կոյրը բերողներուն մօտ է որ կը Այդ փափաքը կոյրը բերողներուն մօտ է որ կը 
գտնենքգտնենքգտնենքգտնենք::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք հոգեւորապէս ն մարդիկ կան որոնք հոգեւորապէս ն մարդիկ կան որոնք հոգեւորապէս ն մարդիկ կան որոնք հոգեւորապէս 
կոյր են եւ չեն կրնար Յիսուսի մօտ գալ եւ ոկոյր են եւ չեն կրնար Յիսուսի մօտ գալ եւ ոկոյր են եւ չեն կրնար Յիսուսի մօտ գալ եւ ոկոյր են եւ չեն կրնար Յիսուսի մօտ գալ եւ ո´́́́չ ալ փափաք չ ալ փափաք չ ալ փափաք չ ալ փափաք 
ունին գալու, բայց բնաւ չունին գալու, բայց բնաւ չունին գալու, բայց բնաւ չունին գալու, բայց բնաւ չեն վարանիր ուրիշներէն խնդրելու են վարանիր ուրիշներէն խնդրելու են վարանիր ուրիշներէն խնդրելու են վարանիր ուրիշներէն խնդրելու 
որ աղօթեն իրենց համարոր աղօթեն իրենց համարոր աղօթեն իրենց համարոր աղօթեն իրենց համար::::    ԼաԼաԼաԼա´́́́ւ է աղօթել այդպիսիներուն ւ է աղօթել այդպիսիներուն ւ է աղօթել այդպիսիներուն ւ է աղօթել այդպիսիներուն 
համար, բայց աւելի լաւ է՝ որ քաջալերենք անոնց անձնապէս համար, բայց աւելի լաւ է՝ որ քաջալերենք անոնց անձնապէս համար, բայց աւելի լաւ է՝ որ քաջալերենք անոնց անձնապէս համար, բայց աւելի լաւ է՝ որ քաջալերենք անոնց անձնապէս 
մօտենալու Յիսուսինմօտենալու Յիսուսինմօտենալու Յիսուսինմօտենալու Յիսուսին::::    Հոգեւորապէս կոյր մարդը չի կրնար Հոգեւորապէս կոյր մարդը չի կրնար Հոգեւորապէս կոյր մարդը չի կրնար Հոգեւորապէս կոյր մարդը չի կրնար 
Յիսուսի մօտենալ առանց հաւատացեալներուն օգնութեանՅիսուսի մօտենալ առանց հաւատացեալներուն օգնութեանՅիսուսի մօտենալ առանց հաւատացեալներուն օգնութեանՅիսուսի մօտենալ առանց հաւատացեալներուն օգնութեան::::    

««««Յիսուս կոյրին ձեռՅիսուս կոյրին ձեռՅիսուս կոյրին ձեռՅիսուս կոյրին ձեռքը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս հանեց, քը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս հանեց, քը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս հանեց, քը բռնելով՝ զայն գիւղէն դուրս հանեց, 
թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ անոր թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ անոր թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ անոր թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ անոր 
աչքերունաչքերունաչքերունաչքերուն»»»» ( ( ( (Մր 8.23)Մր 8.23)Մր 8.23)Մր 8.23)::::    

1.1.1.1.----    ««««Յիսուս կոյրին ձեռքէն բռնելովՅիսուս կոյրին ձեռքէն բռնելովՅիսուս կոյրին ձեռքէն բռնելովՅիսուս կոյրին ձեռքէն բռնելով»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
Յիսուս փոխանակ կոյրը իր քով բերողներուն պատուիրէ որ Յիսուս փոխանակ կոյրը իր քով բերողներուն պատուիրէ որ Յիսուս փոխանակ կոյրը իր քով բերողներուն պատուիրէ որ Յիսուս փոխանակ կոյրը իր քով բերողներուն պատուիրէ որ 
բռնեն անոր ձեռքէն եւ զայն գիւղէն դուրս հանեն, ինբռնեն անոր ձեռքէն եւ զայն գիւղէն դուրս հանեն, ինբռնեն անոր ձեռքէն եւ զայն գիւղէն դուրս հանեն, ինբռնեն անոր ձեռքէն եւ զայն գիւղէն դուրս հանեն, ինք ք ք ք 
անձաանձաանձաանձա´́́́մբ կոյրը առաջնորդեց մբ կոյրը առաջնորդեց մբ կոյրը առաջնորդեց մբ կոյրը առաջնորդեց ««««ձեռքը բռնելովձեռքը բռնելովձեռքը բռնելովձեռքը բռնելով»»»»::::    Յիսուս անոր Յիսուս անոր Յիսուս անոր Յիսուս անոր 
ձեռքը բռնեց, որպէսզի նախ կոյրը զգար ու ապրէր Յիսուսի ձեռքը բռնեց, որպէսզի նախ կոյրը զգար ու ապրէր Յիսուսի ձեռքը բռնեց, որպէսզի նախ կոյրը զգար ու ապրէր Յիսուսի ձեռքը բռնեց, որպէսզի նախ կոյրը զգար ու ապրէր Յիսուսի 
սիրոյն հպումըսիրոյն հպումըսիրոյն հպումըսիրոյն հպումը::::    Յիսուս չէր ուզեր որ կոյրը կամ կոյրը իր քով Յիսուս չէր ուզեր որ կոյրը կամ կոյրը իր քով Յիսուս չէր ուզեր որ կոյրը կամ կոյրը իր քով Յիսուս չէր ուզեր որ կոյրը կամ կոյրը իր քով 
բերողները մտածեն թէ ինք պարզապէս մարդիկը բժշկելու բերողները մտածեն թէ ինք պարզապէս մարդիկը բժշկելու բերողները մտածեն թէ ինք պարզապէս մարդիկը բժշկելու բերողները մտածեն թէ ինք պարզապէս մարդիկը բժշկելու 
զօրութիւնը ունեցող մըն է, այլ կզօրութիւնը ունեցող մըն է, այլ կզօրութիւնը ունեցող մըն է, այլ կզօրութիւնը ունեցող մըն է, այլ կ’’’’ուզէր ոուզէր ոուզէր ոուզէր որ անոնք անդրար անոնք անդրար անոնք անդրար անոնք անդրա----
դառնային թէ ինք յատուկ սէր ունէր իրենց եւ բոլոր մարդոց դառնային թէ ինք յատուկ սէր ունէր իրենց եւ բոլոր մարդոց դառնային թէ ինք յատուկ սէր ունէր իրենց եւ բոլոր մարդոց դառնային թէ ինք յատուկ սէր ունէր իրենց եւ բոլոր մարդոց 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Սիրելի ընթերցող, ո՞վ է Յիսուս քեզի համարՍիրելի ընթերցող, ո՞վ է Յիսուս քեզի համարՍիրելի ընթերցող, ո՞վ է Յիսուս քեզի համարՍիրելի ընթերցող, ո՞վ է Յիսուս քեզի համար::::    Լոկ Լոկ Լոկ Լոկ 
բժշկող Աստուա՞ծ մը, թէ նաեւ քեզ սիրող Փրկիչ մըբժշկող Աստուա՞ծ մը, թէ նաեւ քեզ սիրող Փրկիչ մըբժշկող Աստուա՞ծ մը, թէ նաեւ քեզ սիրող Փրկիչ մըբժշկող Աստուա՞ծ մը, թէ նաեւ քեզ սիրող Փրկիչ մը::::    Զգացա՞ծ Զգացա՞ծ Զգացա՞ծ Զգացա՞ծ 
ես անոր ձեռքին սիրազեղ հպումը, թէ ան քեզի համար լոկ ես անոր ձեռքին սիրազեղ հպումը, թէ ան քեզի համար լոկ ես անոր ձեռքին սիրազեղ հպումը, թէ ան քեզի համար լոկ ես անոր ձեռքին սիրազեղ հպումը, թէ ան քեզի համար լոկ 
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երկինքի մէջ բնակող Տէր մըերկինքի մէջ բնակող Տէր մըերկինքի մէջ բնակող Տէր մըերկինքի մէջ բնակող Տէր մըն է, որուն կը կանչես միայն երբ ն է, որուն կը կանչես միայն երբ ն է, որուն կը կանչես միայն երբ ն է, որուն կը կանչես միայն երբ 
օգնութեան կարիք ունիսօգնութեան կարիք ունիսօգնութեան կարիք ունիսօգնութեան կարիք ունիս::::    

2.2.2.2.----    ««««Զայն գիւղէն դուրս հանեցԶայն գիւղէն դուրս հանեցԶայն գիւղէն դուրս հանեցԶայն գիւղէն դուրս հանեց»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս 
Բեթսայիդայէն դուրս հանեց կոյրը զայն բժշկելէ առաջԲեթսայիդայէն դուրս հանեց կոյրը զայն բժշկելէ առաջԲեթսայիդայէն դուրս հանեց կոյրը զայն բժշկելէ առաջԲեթսայիդայէն դուրս հանեց կոյրը զայն բժշկելէ առաջ::::    
Բեթսայիդայի բնակիչներուն մեծ մասը թերահաւատներ էին Բեթսայիդայի բնակիչներուն մեծ մասը թերահաւատներ էին Բեթսայիդայի բնակիչներուն մեծ մասը թերահաւատներ էին Բեթսայիդայի բնակիչներուն մեծ մասը թերահաւատներ էին 
((((Մտ 11.21)Մտ 11.21)Մտ 11.21)Մտ 11.21)::::    Յիսուս չուզեց անոնց ներկայութեան գործեՅիսուս չուզեց անոնց ներկայութեան գործեՅիսուս չուզեց անոնց ներկայութեան գործեՅիսուս չուզեց անոնց ներկայութեան գործել այս լ այս լ այս լ այս 
հրաշքըհրաշքըհրաշքըհրաշքը::::    Հոսկէ կը սորվինք թէ անհաւատութիւնը կամ թերաՀոսկէ կը սորվինք թէ անհաւատութիւնը կամ թերաՀոսկէ կը սորվինք թէ անհաւատութիւնը կամ թերաՀոսկէ կը սորվինք թէ անհաւատութիւնը կամ թերա----
հաւատութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մենք չվայելենք հաւատութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մենք չվայելենք հաւատութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մենք չվայելենք հաւատութիւնը պատճառ կը դառնայ որ մենք չվայելենք 
Աստուծոյ հրաշքները մեր կեանքին մէջԱստուծոյ հրաշքները մեր կեանքին մէջԱստուծոյ հրաշքները մեր կեանքին մէջԱստուծոյ հրաշքները մեր կեանքին մէջ::::    ««««Յիսուս չկրցաւ ոեւէ Յիսուս չկրցաւ ոեւէ Յիսուս չկրցաւ ոեւէ Յիսուս չկրցաւ ոեւէ 
հրաշք գործելհրաշք գործելհրաշք գործելհրաշք գործել»»»»    Նազարէթի մէջ (Մր 6.5Նազարէթի մէջ (Մր 6.5Նազարէթի մէջ (Մր 6.5Նազարէթի մէջ (Մր 6.5----6), 6), 6), 6), որովհետեւ անոր որովհետեւ անոր որովհետեւ անոր որովհետեւ անոր 
բնակիչները անհաւատ էինբնակիչները անհաւատ էինբնակիչները անհաւատ էինբնակիչները անհաւատ էին::::    

3.3.3.3.---- « « « «ԲեթսայիդաԲեթսայիդաԲեթսայիդաԲեթսայիդա» » » » անունը կը նշանակէ՝ անունը կը նշանակէ՝ անունը կը նշանակէ՝ անունը կը նշանակէ՝ ««««ձորի տունձորի տունձորի տունձորի տուն»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
իմաստով, կոյրը Բեթսայիդայէն դուրս հանել, պատկերաւոր իմաստով, կոյրը Բեթսայիդայէն դուրս հանել, պատկերաւոր իմաստով, կոյրը Բեթսայիդայէն դուրս հանել, պատկերաւոր իմաստով, կոյրը Բեթսայիդայէն դուրս հանել, պատկերաւոր 
բացատրութեամբ մը, կը նշանակէր զայն դուրս հանել մեղքի բացատրութեամբ մը, կը նշանակէր զայն դուրս հանել մեղքի բացատրութեամբ մը, կը նշանակէր զայն դուրս հանել մեղքի բացատրութեամբ մը, կը նշանակէր զայն դուրս հանել մեղքի 
ձորէն, անհաւատութեան ձորէնձորէն, անհաւատութեան ձորէնձորէն, անհաւատութեան ձորէնձորէն, անհաւատութեան ձորէն::::    Միայն ՅիսոՄիայն ՅիսոՄիայն ՅիսոՄիայն Յիսո´́́́ւս կրնայ մեզ ւս կրնայ մեզ ւս կրնայ մեզ ւս կրնայ մեզ 
դոդոդոդո´́́́ւրս բերել մեղքի ձորէնւրս բերել մեղքի ձորէնւրս բերել մեղքի ձորէնւրս բերել մեղքի ձորէն::::    ԵրկարեԵրկարեԵրկարեԵրկարե´́́́նք մեր ձեռքը իրեննք մեր ձեռքը իրեննք մեր ձեռքը իրեննք մեր ձեռքը իրեն::::    
ԱմոԱմոԱմոԱմո´́́́ւր բռնեւր բռնեւր բռնեւր բռնենք մեր Ազատարարին ձեռքէննք մեր Ազատարարին ձեռքէննք մեր Ազատարարին ձեռքէննք մեր Ազատարարին ձեռքէն::::    

4.4.4.4.----    ««««Թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ Թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ Թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ Թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ապա ձեռքով դպաւ 
անոր աչքերունանոր աչքերունանոր աչքերունանոր աչքերուն»»»»::::    Ինչո՞ւ արդեօք Յիսուս թուքով թրջեց կոյրին Ինչո՞ւ արդեօք Յիսուս թուքով թրջեց կոյրին Ինչո՞ւ արդեօք Յիսուս թուքով թրջեց կոյրին Ինչո՞ւ արդեօք Յիսուս թուքով թրջեց կոյրին 
աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը::::    Ինչո՞ւ լոկ խօսքով մը կամ լոկ ձեռքի հպումով մը Ինչո՞ւ լոկ խօսքով մը կամ լոկ ձեռքի հպումով մը Ինչո՞ւ լոկ խօսքով մը կամ լոկ ձեռքի հպումով մը Ինչո՞ւ լոկ խօսքով մը կամ լոկ ձեռքի հպումով մը 
զայն չբժշկեցզայն չբժշկեցզայն չբժշկեցզայն չբժշկեց::::    Որոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կ’’’’ըսեն թէ Յիսուս թուքը ըսեն թէ Յիսուս թուքը ըսեն թէ Յիսուս թուքը ըսեն թէ Յիսուս թուքը 
գործածեց որպէս դեղգործածեց որպէս դեղգործածեց որպէս դեղգործածեց որպէս դեղ::::    Այս իմաստով, թուքի գործածութեամբ Այս իմաստով, թուքի գործածութեամբ Այս իմաստով, թուքի գործածութեամբ Այս իմաստով, թուքի գործածութեամբ 
Յիսուս դեղի միջոցաւ բժշկութիւնն է որ հաստատած եղաւՅիսուս դեղի միջոցաւ բժշկութիւնն է որ հաստատած եղաւՅիսուս դեղի միջոցաւ բժշկութիւնն է որ հաստատած եղաւՅիսուս դեղի միջոցաւ բժշկութիւնն է որ հաստատած եղաւ::::    
Աստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը խօսի, բժիշկնեԱստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը խօսի, բժիշկնեԱստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը խօսի, բժիշկնեԱստուածաշունչը բազմաթիւ անգամներ կը խօսի, բժիշկնե----
րու ու բժշկութիւններու մասին, ուստի սխալ չէ անոնց դիմել րու ու բժշկութիւններու մասին, ուստի սխալ չէ անոնց դիմել րու ու բժշկութիւններու մասին, ուստի սխալ չէ անոնց դիմել րու ու բժշկութիւններու մասին, ուստի սխալ չէ անոնց դիմել 
երբ հիւանդ կերբ հիւանդ կերբ հիւանդ կերբ հիւանդ կ’’’’ըլլանք, բայց միշտ պէտք է յիշել որ բժիշկները ըլլանք, բայց միշտ պէտք է յիշել որ բժիշկները ըլլանք, բայց միշտ պէտք է յիշել որ բժիշկները ըլլանք, բայց միշտ պէտք է յիշել որ բժիշկները 
պարզապպարզապպարզապպարզապէս գործիքներ են Աստուծոյ ձեռքին մէջ, եւ իսկական էս գործիքներ են Աստուծոյ ձեռքին մէջ, եւ իսկական էս գործիքներ են Աստուծոյ ձեռքին մէջ, եւ իսկական էս գործիքներ են Աստուծոյ ձեռքին մէջ, եւ իսկական 
բժշկողը Աստուած իբժշկողը Աստուած իբժշկողը Աստուած իբժշկողը Աստուած ի´́́́նք էնք էնք էնք է::::    Երկնաւոր բժիշկին ձեռքն է որ կը Երկնաւոր բժիշկին ձեռքն է որ կը Երկնաւոր բժիշկին ձեռքն է որ կը Երկնաւոր բժիշկին ձեռքն է որ կը 
բուժէ մեզ եւ ոբուժէ մեզ եւ ոբուժէ մեզ եւ ոբուժէ մեզ եւ ո´́́́չ թէ երկրաւոր բժիշկին ձեռքըչ թէ երկրաւոր բժիշկին ձեռքըչ թէ երկրաւոր բժիշկին ձեռքըչ թէ երկրաւոր բժիշկին ձեռքը::::    

5.5.5.5.----    Կան նաեւ մեկնիչներ որոնք կը խորհին որ Յիսուս Կան նաեւ մեկնիչներ որոնք կը խորհին որ Յիսուս Կան նաեւ մեկնիչներ որոնք կը խորհին որ Յիսուս Կան նաեւ մեկնիչներ որոնք կը խորհին որ Յիսուս 
թուք գործածեց, ցոյց տալու համար որ Աստուած տարբերթուք գործածեց, ցոյց տալու համար որ Աստուած տարբերթուք գործածեց, ցոյց տալու համար որ Աստուած տարբերթուք գործածեց, ցոյց տալու համար որ Աստուած տարբեր----
տարբեր ձեւտարբեր ձեւտարբեր ձեւտարբեր ձեւերով կրնայ բուժել մարդիկըերով կրնայ բուժել մարդիկըերով կրնայ բուժել մարդիկըերով կրնայ բուժել մարդիկը::::    Արդարեւ, երբ կը Արդարեւ, երբ կը Արդարեւ, երբ կը Արդարեւ, երբ կը 
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կարդանք Աստուածաշունչը, կը տեսնենք թէկարդանք Աստուածաշունչը, կը տեսնենք թէկարդանք Աստուածաշունչը, կը տեսնենք թէկարդանք Աստուածաշունչը, կը տեսնենք թէ    Յիսուս երբեմն Յիսուս երբեմն Յիսուս երբեմն Յիսուս երբեմն 
հրաշագործեց ու բհրաշագործեց ու բհրաշագործեց ու բհրաշագործեց ու բժժժժշշշշկեց խօսքով (Ղկ 17.14կեց խօսքով (Ղկ 17.14կեց խօսքով (Ղկ 17.14կեց խօսքով (Ղկ 17.14::::    Մտ 8.3), երբեմն՝ Մտ 8.3), երբեմն՝ Մտ 8.3), երբեմն՝ Մտ 8.3), երբեմն՝ 
հպումով (Ղկ 7.14), երբեմն՝ հրամանով (Մտ 8.13), երբեմն՝ հպումով (Ղկ 7.14), երբեմն՝ հրամանով (Մտ 8.13), երբեմն՝ հպումով (Ղկ 7.14), երբեմն՝ հրամանով (Մտ 8.13), երբեմն՝ հպումով (Ղկ 7.14), երբեմն՝ հրամանով (Մտ 8.13), երբեմն՝ 
սաստումով (Մտ 17.18), երբեմն՝ հրահանգով (Մր 2.11սաստումով (Մտ 17.18), երբեմն՝ հրահանգով (Մր 2.11սաստումով (Մտ 17.18), երբեմն՝ հրահանգով (Մր 2.11սաստումով (Մտ 17.18), երբեմն՝ հրահանգով (Մր 2.11::::    Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
7.14), 7.14), 7.14), 7.14), երբեմն՝ թուքով (Մր 8.23), երբեմն՝ թուք ու ցեխով (Յհ երբեմն՝ թուքով (Մր 8.23), երբեմն՝ թուք ու ցեխով (Յհ երբեմն՝ թուքով (Մր 8.23), երբեմն՝ թուք ու ցեխով (Յհ երբեմն՝ թուքով (Մր 8.23), երբեմն՝ թուք ու ցեխով (Յհ 
9.6), 9.6), 9.6), 9.6), երբեմն՝ պարզապէս կամենալով (Մտ 8.23), եւ երբեմն ալ՝ երբեմն՝ պարզապէս կամենալով (Մտ 8.23), եւ երբեմն ալ՝ երբեմն՝ պարզապէս կամենալով (Մտ 8.23), եւ երբեմն ալ՝ երբեմն՝ պարզապէս կամենալով (Մտ 8.23), եւ երբեմն ալ՝ 
առանց բառ մը իսկ խօսելու (Յհ 2.7առանց բառ մը իսկ խօսելու (Յհ 2.7առանց բառ մը իսկ խօսելու (Յհ 2.7առանց բառ մը իսկ խօսելու (Յհ 2.7----8)8)8)8)::::    Այս իրականութիւնը Այս իրականութիւնը Այս իրականութիւնը Այս իրականութիւնը 
ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի մօտ մարդկային կեանքին մէջ ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի մօտ մարդկային կեանքին մէջ ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի մօտ մարդկային կեանքին մէջ ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի մօտ մարդկային կեանքին մէջ 
միջամտելու եւ զանոնք իրեն դարձմիջամտելու եւ զանոնք իրեն դարձմիջամտելու եւ զանոնք իրեն դարձմիջամտելու եւ զանոնք իրեն դարձնելու միջոցներն ու նելու միջոցներն ու նելու միջոցներն ու նելու միջոցներն ու 
կերպերը անհաշիւ ենկերպերը անհաշիւ ենկերպերը անհաշիւ ենկերպերը անհաշիւ են::::    Յիսուս ամենէն քարացած սիրտերն Յիսուս ամենէն քարացած սիրտերն Յիսուս ամենէն քարացած սիրտերն Յիսուս ամենէն քարացած սիրտերն 
անգամ կրնայ կակուղցնելանգամ կրնայ կակուղցնելանգամ կրնայ կակուղցնելանգամ կրնայ կակուղցնել::::    Ան կարող է անիծող ու հայհոյող Ան կարող է անիծող ու հայհոյող Ան կարող է անիծող ու հայհոյող Ան կարող է անիծող ու հայհոյող 
բերանները՝ զԱստուած փառաբանող ու օրհներգող բերաննեբերանները՝ զԱստուած փառաբանող ու օրհներգող բերաննեբերանները՝ զԱստուած փառաբանող ու օրհներգող բերաննեբերանները՝ զԱստուած փառաբանող ու օրհներգող բերաննե----
րու վերածելրու վերածելրու վերածելրու վերածել::::    Ան կարող է ստախօս շրթները՝ ճշմարտութեան Ան կարող է ստախօս շրթները՝ ճշմարտութեան Ան կարող է ստախօս շրթները՝ ճշմարտութեան Ան կարող է ստախօս շրթները՝ ճշմարտութեան 
վկայ դարձնելվկայ դարձնելվկայ դարձնելվկայ դարձնել::::    

6.6.6.6.----    ««««Եւ ապա ձեռԵւ ապա ձեռԵւ ապա ձեռԵւ ապա ձեռքով դպաւ անոր աչքերունքով դպաւ անոր աչքերունքով դպաւ անոր աչքերունքով դպաւ անոր աչքերուն»»»»::::    Տեսանք Տեսանք Տեսանք Տեսանք 
ասկէ առաջ որ Յիսուս բռնած էր կոյրին ձեռքէնասկէ առաջ որ Յիսուս բռնած էր կոյրին ձեռքէնասկէ առաջ որ Յիսուս բռնած էր կոյրին ձեռքէնասկէ առաջ որ Յիսուս բռնած էր կոյրին ձեռքէն::::    Իսկ հոս կը Իսկ հոս կը Իսկ հոս կը Իսկ հոս կը 
տեսնենք թէ ձեռքով կը դպնայ անոր աչքերունտեսնենք թէ ձեռքով կը դպնայ անոր աչքերունտեսնենք թէ ձեռքով կը դպնայ անոր աչքերունտեսնենք թէ ձեռքով կը դպնայ անոր աչքերուն::::    Ասիկա ձեռքի Ասիկա ձեռքի Ասիկա ձեռքի Ասիկա ձեռքի 
երկրորդ հպումն էերկրորդ հպումն էերկրորդ հպումն էերկրորդ հպումն է::::    Յիսուս վերստին կՅիսուս վերստին կՅիսուս վերստին կՅիսուս վերստին կ’’’’ուզէ ցոյց տալ կոյր ուզէ ցոյց տալ կոյր ուզէ ցոյց տալ կոյր ուզէ ցոյց տալ կոյր 
մարդուն թէ ինք սէմարդուն թէ ինք սէմարդուն թէ ինք սէմարդուն թէ ինք սէ´́́́ր է, ամբողջակար է, ամբողջակար է, ամբողջակար է, ամբողջակա´́́́ն սէն սէն սէն սէ´́́́ր, հպոր, հպոր, հպոր, հպո´́́́ղ սէր, ղ սէր, ղ սէր, ղ սէր, 
բուժոբուժոբուժոբուժո´́́́ղ սղ սղ սղ սէր, յորդոէր, յորդոէր, յորդոէր, յորդո´́́́ղ սէրղ սէրղ սէրղ սէր::::    Բայց ասկէ աւելի, Տէրը կԲայց ասկէ աւելի, Տէրը կԲայց ասկէ աւելի, Տէրը կԲայց ասկէ աւելի, Տէրը կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
կոյր մարդը գիտնայ թէ ինք ոկոյր մարդը գիտնայ թէ ինք ոկոյր մարդը գիտնայ թէ ինք ոկոյր մարդը գիտնայ թէ ինք ո´́́́չ միայն պարգեւիչն է լոյսին, չ միայն պարգեւիչն է լոյսին, չ միայն պարգեւիչն է լոյսին, չ միայն պարգեւիչն է լոյսին, 
այլեւ՝ Արարիայլեւ՝ Արարիայլեւ՝ Արարիայլեւ՝ Արարի´́́́չն է լոյսին, եւ Լոյսի Աստուածն էր որ կը չն է լոյսին, եւ Լոյսի Աստուածն էր որ կը չն է լոյսին, եւ Լոյսի Աստուածն էր որ կը չն է լոյսին, եւ Լոյսի Աստուածն էր որ կը 
դպնար իր խաւարած աչքերունդպնար իր խաւարած աչքերունդպնար իր խաւարած աչքերունդպնար իր խաւարած աչքերուն::::    

««««Եւ հարցուց.Եւ հարցուց.Եւ հարցուց.Եւ հարցուց.----    """"Բան մը կը տեսնե՞ս"Բան մը կը տեսնե՞ս"Բան մը կը տեսնե՞ս"Բան մը կը տեսնե՞ս"»»»» ( ( ( (Մր 8.23)Մր 8.23)Մր 8.23)Մր 8.23)::::    
Այս հարցումով Յիսուս ուզեցԱյս հարցումով Յիսուս ուզեցԱյս հարցումով Յիսուս ուզեցԱյս հարցումով Յիսուս ուզեց    կոյրին մէջ իր տեսողուկոյրին մէջ իր տեսողուկոյրին մէջ իր տեսողուկոյրին մէջ իր տեսողու----

թիւնը վերագտնելու յոթիւնը վերագտնելու յոթիւնը վերագտնելու յոթիւնը վերագտնելու յո´́́́յս ու հաւայս ու հաւայս ու հաւայս ու հաւա´́́́տք արթնցնելտք արթնցնելտք արթնցնելտք արթնցնել::::    Այս Այս Այս Այս 
հարցումը նաեւ մեզիհարցումը նաեւ մեզիհարցումը նաեւ մեզիհարցումը նաեւ մեզի´́́́    ուղղուած է.ուղղուած է.ուղղուած է.ուղղուած է.----    ««««Բան մը կը տեսնե՞նքԲան մը կը տեսնե՞նքԲան մը կը տեսնե՞նքԲան մը կը տեսնե՞նք»»»»::::    
Ի՞նչ կը տեսնենք մեր աչքերով եթէ երբեք Յիսուս բուժած է Ի՞նչ կը տեսնենք մեր աչքերով եթէ երբեք Յիսուս բուժած է Ի՞նչ կը տեսնենք մեր աչքերով եթէ երբեք Յիսուս բուժած է Ի՞նչ կը տեսնենք մեր աչքերով եթէ երբեք Յիսուս բուժած է 
մեր աչքերըմեր աչքերըմեր աչքերըմեր աչքերը::::    Մեր նմանին մէջ կը տեսնե՞նք Յիսուսի արեան Մեր նմանին մէջ կը տեսնե՞նք Յիսուսի արեան Մեր նմանին մէջ կը տեսնե՞նք Յիսուսի արեան Մեր նմանին մէջ կը տեսնե՞նք Յիսուսի արեան 
գինը եղող արարածի մը նգինը եղող արարածի մը նգինը եղող արարածի մը նգինը եղող արարածի մը ներկայութիւնըերկայութիւնըերկայութիւնըերկայութիւնը::::    Ի՞նչ կը խօսինք մեր Ի՞նչ կը խօսինք մեր Ի՞նչ կը խօսինք մեր Ի՞նչ կը խօսինք մեր 
լեզուներով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր լեզուներըլեզուներով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր լեզուներըլեզուներով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր լեզուներըլեզուներով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր լեզուները::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք մեր ձեռքերով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր ձեռքերըընենք մեր ձեռքերով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր ձեռքերըընենք մեր ձեռքերով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր ձեռքերըընենք մեր ձեռքերով եթէ երբեք Տէրը բուժած է մեր ձեռքերը::::    
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««««Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.Անիկա աչքերը բացաւ եւ ըսաւ.----    
""""Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը Մարդիկ կը տեսնեմ որոնք կարծես ծառ են, բայց կը 

քալեն"քալեն"քալեն"քալեն"»»»» ( ( ( (Մր 8.24)Մր 8.24)Մր 8.24)Մր 8.24)::::    
1.1.1.1.----    ՊատահականոՊատահականոՊատահականոՊատահականութիւն չէ որ կոյրը մարդիկը քալող ւթիւն չէ որ կոյրը մարդիկը քալող ւթիւն չէ որ կոյրը մարդիկը քալող ւթիւն չէ որ կոյրը մարդիկը քալող 

ծառերու նման կը տեսնէծառերու նման կը տեսնէծառերու նման կը տեսնէծառերու նման կը տեսնէ::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ 
շատեշատեշատեշատե՜՜՜՜ր կան որոնք ծառի նման են, որոնք այսօր կան բայց ր կան որոնք ծառի նման են, որոնք այսօր կան բայց ր կան որոնք ծառի նման են, որոնք այսօր կան բայց ր կան որոնք ծառի նման են, որոնք այսօր կան բայց 
վաղը կը չորնան ու առ յաւէտ կվաղը կը չորնան ու առ յաւէտ կվաղը կը չորնան ու առ յաւէտ կվաղը կը չորնան ու առ յաւէտ կ’’’’անյայտանանանյայտանանանյայտանանանյայտանան::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
Աստուծոյ համար ու Աստուծմով չեն ապրիր, անոնք որոնք Աստուծոյ համար ու Աստուծմով չեն ապրիր, անոնք որոնք Աստուծոյ համար ու Աստուծմով չեն ապրիր, անոնք որոնք Աստուծոյ համար ու Աստուծմով չեն ապրիր, անոնք որոնք 
յաւիտենական կեյաւիտենական կեյաւիտենական կեյաւիտենական կեանքի մասին չեն մտածեր ու անոր համար անքի մասին չեն մտածեր ու անոր համար անքի մասին չեն մտածեր ու անոր համար անքի մասին չեն մտածեր ու անոր համար 
չեն պայքարիր՝ ոչեն պայքարիր՝ ոչեն պայքարիր՝ ոչեն պայքարիր՝ ո´́́́չ մէկ տարբերութիւն ունին բոյսերէն, չ մէկ տարբերութիւն ունին բոյսերէն, չ մէկ տարբերութիւն ունին բոյսերէն, չ մէկ տարբերութիւն ունին բոյսերէն, 
ծառերէն կամ նոյնիսկ անասուններէնծառերէն կամ նոյնիսկ անասուններէնծառերէն կամ նոյնիսկ անասուններէնծառերէն կամ նոյնիսկ անասուններէն::::    Նոյնինքն ԱստուածաՆոյնինքն ԱստուածաՆոյնինքն ԱստուածաՆոյնինքն Աստուածա----
շունչը կը վկայէ այս մասին բազմաթիւ անգամներշունչը կը վկայէ այս մասին բազմաթիւ անգամներշունչը կը վկայէ այս մասին բազմաթիւ անգամներշունչը կը վկայէ այս մասին բազմաթիւ անգամներ::::    Յիշեմ մէկՅիշեմ մէկՅիշեմ մէկՅիշեմ մէկ----
երկու օրինակներերկու օրինակներերկու օրինակներերկու օրինակներ::::    Դաւիթ խօսելով չարութիւն եւ Դաւիթ խօսելով չարութիւն եւ Դաւիթ խօսելով չարութիւն եւ Դաւիթ խօսելով չարութիւն եւ 
անօրէնութիւն գործոանօրէնութիւն գործոանօրէնութիւն գործոանօրէնութիւն գործողներուն մասին՝ կղներուն մասին՝ կղներուն մասին՝ կղներուն մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք խոտի Անոնք խոտի Անոնք խոտի Անոնք խոտի 
պէս շուտով պիտի կտրուին ու կանաչ խոտի պէս պիտի պէս շուտով պիտի կտրուին ու կանաչ խոտի պէս պիտի պէս շուտով պիտի կտրուին ու կանաչ խոտի պէս պիտի պէս շուտով պիտի կտրուին ու կանաչ խոտի պէս պիտի 
չորնանչորնանչորնանչորնան»»»» ( ( ( (Սղ 37.2)Սղ 37.2)Սղ 37.2)Սղ 37.2)::::    Սողոմոն խօսելով առաՍողոմոն խօսելով առաՍողոմոն խօսելով առաՍողոմոն խօսելով առա´́́́նց Աստուծոյ ու նց Աստուծոյ ու նց Աստուծոյ ու նց Աստուծոյ ու 
առաառաառաառա´́́́նց հաւատքի ապրող մարդոց մասին՝ կնց հաւատքի ապրող մարդոց մասին՝ կնց հաւատքի ապրող մարդոց մասին՝ կնց հաւատքի ապրող մարդոց մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարդը Մարդը Մարդը Մարդը 
անասունէն աւելի բան մը չունիանասունէն աւելի բան մը չունիանասունէն աւելի բան մը չունիանասունէն աւելի բան մը չունի»»»» ( ( ( (Ժղ 3.18Ժղ 3.18Ժղ 3.18Ժղ 3.18----19) 19) 19) 19) Սաղմոսագիրը Սաղմոսագիրը Սաղմոսագիրը Սաղմոսագիրը 
նաեւ կը հաստատէ թնաեւ կը հաստատէ թնաեւ կը հաստատէ թնաեւ կը հաստատէ թէ առանց Աստուծոյ ապրող մարդը է առանց Աստուծոյ ապրող մարդը է առանց Աստուծոյ ապրող մարդը է առանց Աստուծոյ ապրող մարդը 
««««Անասուններուն նման է, որոնք կը կորսուինԱնասուններուն նման է, որոնք կը կորսուինԱնասուններուն նման է, որոնք կը կորսուինԱնասուններուն նման է, որոնք կը կորսուին»»»» ( ( ( (Սղ 49.12)Սղ 49.12)Սղ 49.12)Սղ 49.12)::::    
Նոյնիսկ Նոր կտակարանը, խօսելով ամբարիշտ մարդոց Նոյնիսկ Նոր կտակարանը, խօսելով ամբարիշտ մարդոց Նոյնիսկ Նոր կտակարանը, խօսելով ամբարիշտ մարդոց Նոյնիսկ Նոր կտակարանը, խօսելով ամբարիշտ մարդոց 
մասին, կը հաստատէ թէ անոնք մասին, կը հաստատէ թէ անոնք մասին, կը հաստատէ թէ անոնք մասին, կը հաստատէ թէ անոնք ««««պիտի կորսուին անասունպիտի կորսուին անասունպիտի կորսուին անասունպիտի կորսուին անասուն----
ներու պէսներու պէսներու պէսներու պէս»»»» ( ( ( (Բ.Պտ 2.12)Բ.Պտ 2.12)Բ.Պտ 2.12)Բ.Պտ 2.12)::::    

2.2.2.2.----    ««««Բայց կը քալենԲայց կը քալենԲայց կը քալենԲայց կը քալեն»»»»::::    Քալող ծառերը կը ներկայացնեն Քալող ծառերը կը ներկայացնեն Քալող ծառերը կը ներկայացնեն Քալող ծառերը կը ներկայացնեն 
իրեիրեիրեիրենց հաւատքին մէջ խախուտ եղող մարդիկը, որոնք նց հաւատքին մէջ խախուտ եղող մարդիկը, որոնք նց հաւատքին մէջ խախուտ եղող մարդիկը, որոնք նց հաւատքին մէջ խախուտ եղող մարդիկը, որոնք 
հաստատ չեն, եւ որոնք փորձութեան հովերուն դիմաց կը հաստատ չեն, եւ որոնք փորձութեան հովերուն դիմաց կը հաստատ չեն, եւ որոնք փորձութեան հովերուն դիմաց կը հաստատ չեն, եւ որոնք փորձութեան հովերուն դիմաց կը 
տարուբերին, կը տատանինտարուբերին, կը տատանինտարուբերին, կը տատանինտարուբերին, կը տատանին::::    Մենք ի՞նչ ենքՄենք ի՞նչ ենքՄենք ի՞նչ ենքՄենք ի՞նչ ենք::::    Քալո՞ղ Քալո՞ղ Քալո՞ղ Քալո՞ղ ««««ծառծառծառծառ», », », », թէ՝ թէ՝ թէ՝ թէ՝ 
հաստատուն, անսասան եւ անշարժհաստատուն, անսասան եւ անշարժհաստատուն, անսասան եւ անշարժհաստատուն, անսասան եւ անշարժ::::    Փորձութիւնները չեն Փորձութիւնները չեն Փորձութիւնները չեն Փորձութիւնները չեն 
կրնար շարժել մեր հաւատքը եթէ երբեք հաստատուած ենք կրնար շարժել մեր հաւատքը եթէ երբեք հաստատուած ենք կրնար շարժել մեր հաւատքը եթէ երբեք հաստատուած ենք կրնար շարժել մեր հաւատքը եթէ երբեք հաստատուած ենք 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսի վրայի վրայի վրայի վրայ::::    
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««««Յիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայՅիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայՅիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայՅիսուս դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն վրայ::::    
Անիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագԱնիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագԱնիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագԱնիկա աչքերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագըըըըտտտտ----
նելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէրնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէրնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէրնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը տեսնէր»»»» ( ( ( (Մր 8.25)Մր 8.25)Մր 8.25)Մր 8.25)::::    

1.1.1.1.----    Հոս կը տեսնենք թէ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով Հոս կը տեսնենք թէ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով Հոս կը տեսնենք թէ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով Հոս կը տեսնենք թէ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով 
իր ձեռքը կը դնէ կոյրին աչքերուն վրայիր ձեռքը կը դնէ կոյրին աչքերուն վրայիր ձեռքը կը դնէ կոյրին աչքերուն վրայիր ձեռքը կը դնէ կոյրին աչքերուն վրայ::::    Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, 
աաաասիկա Տիրոջ ձեռքին երրորդ հպումն էրսիկա Տիրոջ ձեռքին երրորդ հպումն էրսիկա Տիրոջ ձեռքին երրորդ հպումն էրսիկա Տիրոջ ձեռքին երրորդ հպումն էր::::    Ինչո՞ւ Տէրը մէԻնչո՞ւ Տէրը մէԻնչո՞ւ Տէրը մէԻնչո՞ւ Տէրը մէ´́́́կ կ կ կ 
հպումով չբուժեց կոյրըհպումով չբուժեց կոյրըհպումով չբուժեց կոյրըհպումով չբուժեց կոյրը::::    Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.----    

ա) Կոյրին հաւատքը թերի էրա) Կոյրին հաւատքը թերի էրա) Կոյրին հաւատքը թերի էրա) Կոյրին հաւատքը թերի էր::::    Յիսուս նախ ուզեց անոր Յիսուս նախ ուզեց անոր Յիսուս նախ ուզեց անոր Յիսուս նախ ուզեց անոր 
մէջ հաւամէջ հաւամէջ հաւամէջ հաւա´́́́տք արթնցնելտք արթնցնելտք արթնցնելտք արթնցնել::::    Մարմնաւոր առողջութիւն շնորհելէ Մարմնաւոր առողջութիւն շնորհելէ Մարմնաւոր առողջութիւն շնորհելէ Մարմնաւոր առողջութիւն շնորհելէ 
առաջ անոր՝ նախ ուզեց հոգեւոառաջ անոր՝ նախ ուզեց հոգեւոառաջ անոր՝ նախ ուզեց հոգեւոառաջ անոր՝ նախ ուզեց հոգեւո´́́́ր առողջութիւն շնորհելր առողջութիւն շնորհելր առողջութիւն շնորհելր առողջութիւն շնորհել::::    
Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ սովորաբար կսովորաբար կսովորաբար կսովորաբար կ’’’’աղօթեն նիւթական առատութեան եւ աղօթեն նիւթական առատութեան եւ աղօթեն նիւթական առատութեան եւ աղօթեն նիւթական առատութեան եւ 
մարմնաւոր առողջութեան համար, առանց անդրադառնալու մարմնաւոր առողջութեան համար, առանց անդրադառնալու մարմնաւոր առողջութեան համար, առանց անդրադառնալու մարմնաւոր առողջութեան համար, առանց անդրադառնալու 
որ Տիրոջ համար աւելի կարեւոր է հոգին քան մարմինըոր Տիրոջ համար աւելի կարեւոր է հոգին քան մարմինըոր Տիրոջ համար աւելի կարեւոր է հոգին քան մարմինըոր Տիրոջ համար աւելի կարեւոր է հոգին քան մարմինը::::    

բ) Մէկ անգամէն չբուժուիլը նաեւ ցոյց կու տայ մեզի որ բ) Մէկ անգամէն չբուժուիլը նաեւ ցոյց կու տայ մեզի որ բ) Մէկ անգամէն չբուժուիլը նաեւ ցոյց կու տայ մեզի որ բ) Մէկ անգամէն չբուժուիլը նաեւ ցոյց կու տայ մեզի որ 
հոգեւոր կամ մարմնաւոր բուժումները կրնան մէհոգեւոր կամ մարմնաւոր բուժումները կրնան մէհոգեւոր կամ մարմնաւոր բուժումները կրնան մէհոգեւոր կամ մարմնաւոր բուժումները կրնան մէ´́́́կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն 
չիրականանաչիրականանաչիրականանաչիրականանալ երբ աղօթենքլ երբ աղօթենքլ երբ աղօթենքլ երբ աղօթենք::::    Կոյրին աստիճանաբար Կոյրին աստիճանաբար Կոյրին աստիճանաբար Կոյրին աստիճանաբար 
բուժուիլը կը պարզէ թէ բուժումներ կան որոնք աստիճանաբուժուիլը կը պարզէ թէ բուժումներ կան որոնք աստիճանաբուժուիլը կը պարզէ թէ բուժումներ կան որոնք աստիճանաբուժուիլը կը պարզէ թէ բուժումներ կան որոնք աստիճանա----
բար միայն կրնան տեղի ունենալբար միայն կրնան տեղի ունենալբար միայն կրնան տեղի ունենալբար միայն կրնան տեղի ունենալ::::    Երկար տարիներէ ի վեր Երկար տարիներէ ի վեր Երկար տարիներէ ի վեր Երկար տարիներէ ի վեր 
մեղքի կեանքը սիրած ու ապրած մարդը, մէկ անգամէն կամ մեղքի կեանքը սիրած ու ապրած մարդը, մէկ անգամէն կամ մեղքի կեանքը սիրած ու ապրած մարդը, մէկ անգամէն կամ մեղքի կեանքը սիրած ու ապրած մարդը, մէկ անգամէն կամ 
արագ ձեւով չի կրնար փոխուիլ, բացի հարկաւ եթէ Աստուած արագ ձեւով չի կրնար փոխուիլ, բացի հարկաւ եթէ Աստուած արագ ձեւով չի կրնար փոխուիլ, բացի հարկաւ եթէ Աստուած արագ ձեւով չի կրնար փոխուիլ, բացի հարկաւ եթէ Աստուած 
ինք ուզէ զօրաւոինք ուզէ զօրաւոինք ուզէ զօրաւոինք ուզէ զօրաւոր հրաշքով մը զայն փոխելր հրաշքով մը զայն փոխելր հրաշքով մը զայն փոխելր հրաշքով մը զայն փոխել::::    Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ 
ընդունին Քրիստոսը իրենց կեանքին մէջ, խիստ ու ընդունին Քրիստոսը իրենց կեանքին մէջ, խիստ ու ընդունին Քրիստոսը իրենց կեանքին մէջ, խիստ ու ընդունին Քրիստոսը իրենց կեանքին մէջ, խիստ ու 
պահանջկոտ չըլլանք անոնց նկատմամբ, այլ ժամանակ պահանջկոտ չըլլանք անոնց նկատմամբ, այլ ժամանակ պահանջկոտ չըլլանք անոնց նկատմամբ, այլ ժամանակ պահանջկոտ չըլլանք անոնց նկատմամբ, այլ ժամանակ 
տանք որ հասուննան եւ թոյլ տանք որ որոշ փորձառուտանք որ հասուննան եւ թոյլ տանք որ որոշ փորձառուտանք որ հասուննան եւ թոյլ տանք որ որոշ փորձառուտանք որ հասուննան եւ թոյլ տանք որ որոշ փորձառու----
թիւններէ անցնինթիւններէ անցնինթիւններէ անցնինթիւններէ անցնին::::    

2.2.2.2.----    Երբ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով դպաւ կոյրին Երբ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով դպաւ կոյրին Երբ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով դպաւ կոյրին Երբ Յիսուս երկրորդ անգամ ըլլալով դպաւ կոյրին 
աչքերուն, ան սկաչքերուն, ան սկաչքերուն, ան սկաչքերուն, ան սկսաւ ամէն ինչ յստակ տեսնելսաւ ամէն ինչ յստակ տեսնելսաւ ամէն ինչ յստակ տեսնելսաւ ամէն ինչ յստակ տեսնել::::    Առաջին Առաջին Առաջին Առաջին 
անգամ Յիսուս թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ձեռքով դպաւ անգամ Յիսուս թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ձեռքով դպաւ անգամ Յիսուս թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ձեռքով դպաւ անգամ Յիսուս թուքով թրջեց անոր աչքերը եւ ձեռքով դպաւ 
աչքերուն, երկրորդ անգամ սակայն, թուք չգործածեց, այլ աչքերուն, երկրորդ անգամ սակայն, թուք չգործածեց, այլ աչքերուն, երկրորդ անգամ սակայն, թուք չգործածեց, այլ աչքերուն, երկրորդ անգամ սակայն, թուք չգործածեց, այլ 
պարզապէս ձեռքերը դրաւ աչքերուն վրայպարզապէս ձեռքերը դրաւ աչքերուն վրայպարզապէս ձեռքերը դրաւ աչքերուն վրայպարզապէս ձեռքերը դրաւ աչքերուն վրայ::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    
Սորվեցնելու համար իրեն ու մեզի, թէ թուքը չէր որ զինք Սորվեցնելու համար իրեն ու մեզի, թէ թուքը չէր որ զինք Սորվեցնելու համար իրեն ու մեզի, թէ թուքը չէր որ զինք Սորվեցնելու համար իրեն ու մեզի, թէ թուքը չէր որ զինք 
բուժեց, այլ՝ բուժեց, այլ՝ բուժեց, այլ՝ բուժեց, այլ՝ իր ձեռքին բժշկարար հպումըիր ձեռքին բժշկարար հպումըիր ձեռքին բժշկարար հպումըիր ձեռքին բժշկարար հպումը::::    Երբ հիւանԵրբ հիւանԵրբ հիւանԵրբ հիւան----
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դանանք եւ դեղ առնենք ու բուժուինք, յիշենք որ Տիրոջ դանանք եւ դեղ առնենք ու բուժուինք, յիշենք որ Տիրոջ դանանք եւ դեղ առնենք ու բուժուինք, յիշենք որ Տիրոջ դանանք եւ դեղ առնենք ու բուժուինք, յիշենք որ Տիրոջ 
ողորմութիւնն է որ մեզ բուժեց եւ ոողորմութիւնն է որ մեզ բուժեց եւ ոողորմութիւնն է որ մեզ բուժեց եւ ոողորմութիւնն է որ մեզ բուժեց եւ ո´́́́չ թէ լոկ դեղի չ թէ լոկ դեղի չ թէ լոկ դեղի չ թէ լոկ դեղի 
գործածութիւնը, որպէսզի չըլլայ որ մեզի համար պատշաճին գործածութիւնը, որպէսզի չըլլայ որ մեզի համար պատշաճին գործածութիւնը, որպէսզի չըլլայ որ մեզի համար պատշաճին գործածութիւնը, որպէսզի չըլլայ որ մեզի համար պատշաճին 
Տիրոջ բառերը՝ Ովսեայ մարգարէին բերնով ըսուած. Տիրոջ բառերը՝ Ովսեայ մարգարէին բերնով ըսուած. Տիրոջ բառերը՝ Ովսեայ մարգարէին բերնով ըսուած. Տիրոջ բառերը՝ Ովսեայ մարգարէին բերնով ըսուած. ««««ՉգիտՉգիտՉգիտՉգիտ----
ցան թէ ես զիրենցան թէ ես զիրենցան թէ ես զիրենցան թէ ես զիրենք բժշկեցիք բժշկեցիք բժշկեցիք բժշկեցի»»»» ( ( ( (Ովս 11.3)Ովս 11.3)Ովս 11.3)Ովս 11.3)::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս տեսնելով որ կոյրին աչքերը առաջին հպումով Յիսուս տեսնելով որ կոյրին աչքերը առաջին հպումով Յիսուս տեսնելով որ կոյրին աչքերը առաջին հպումով Յիսուս տեսնելով որ կոյրին աչքերը առաջին հպումով 
չբացուեցան, երկրորդ անգամ դարձեալ դպաւ անոր աչքեչբացուեցան, երկրորդ անգամ դարձեալ դպաւ անոր աչքեչբացուեցան, երկրորդ անգամ դարձեալ դպաւ անոր աչքեչբացուեցան, երկրորդ անգամ դարձեալ դպաւ անոր աչքե----
րուն, որպէսզի, մէկ կողմէ ցոյց տայ թէ կեանքին մէջ միշտ ալ րուն, որպէսզի, մէկ կողմէ ցոյց տայ թէ կեանքին մէջ միշտ ալ րուն, որպէսզի, մէկ կողմէ ցոյց տայ թէ կեանքին մէջ միշտ ալ րուն, որպէսզի, մէկ կողմէ ցոյց տայ թէ կեանքին մէջ միշտ ալ 
պիտի ըլլան մարդիկ, որոնց ինք անգամներ ու անգամներ պիտի ըլլան մարդիկ, որոնց ինք անգամներ ու անգամներ պիտի ըլլան մարդիկ, որոնց ինք անգամներ ու անգամներ պիտի ըլլան մարդիկ, որոնց ինք անգամներ ու անգամներ 
պէտք է հպի, որպէսզի հոգեպպէտք է հպի, որպէսզի հոգեպպէտք է հպի, որպէսզի հոգեպպէտք է հպի, որպէսզի հոգեպէս բժշկուին, իսկ միւս կողմէ, էս բժշկուին, իսկ միւս կողմէ, էս բժշկուին, իսկ միւս կողմէ, էս բժշկուին, իսկ միւս կողմէ, 
որպէսզի յիշեցնէ մեզի, թէ երբ ինք գործ մը սկսի, զայն իր որպէսզի յիշեցնէ մեզի, թէ երբ ինք գործ մը սկսի, զայն իր որպէսզի յիշեցնէ մեզի, թէ երբ ինք գործ մը սկսի, զայն իր որպէսզի յիշեցնէ մեզի, թէ երբ ինք գործ մը սկսի, զայն իր 
աւարտին կը հասցնէաւարտին կը հասցնէաւարտին կը հասցնէաւարտին կը հասցնէ::::    Տէրը գործ մը կիսկատար չի թողուրՏէրը գործ մը կիսկատար չի թողուրՏէրը գործ մը կիսկատար չի թողուրՏէրը գործ մը կիսկատար չի թողուր::::    
Մենք եւս պէտք է նոյնը ընենքՄենք եւս պէտք է նոյնը ընենքՄենք եւս պէտք է նոյնը ընենքՄենք եւս պէտք է նոյնը ընենք::::    Պէտք է իր աւարտին Պէտք է իր աւարտին Պէտք է իր աւարտին Պէտք է իր աւարտին 
հասցնենք ինչ որ կը սկսինքհասցնենք ինչ որ կը սկսինքհասցնենք ինչ որ կը սկսինքհասցնենք ինչ որ կը սկսինք::::    Դժուարութիւնները պէտք չէ Դժուարութիւնները պէտք չէ Դժուարութիւնները պէտք չէ Դժուարութիւնները պէտք չէ 
պատճառ ըլլան որ նահանպատճառ ըլլան որ նահանպատճառ ըլլան որ նահանպատճառ ըլլան որ նահանջենքջենքջենքջենք::::    Տիրոջ այգիին մէջ Տիրոջ այգիին մէջ Տիրոջ այգիին մէջ Տիրոջ այգիին մէջ 
աշխատանքի պահուն երբ փուշերու հանդիպինք՝ այգիէն աշխատանքի պահուն երբ փուշերու հանդիպինք՝ այգիէն աշխատանքի պահուն երբ փուշերու հանդիպինք՝ այգիէն աշխատանքի պահուն երբ փուշերու հանդիպինք՝ այգիէն 
դուրս գալով վարդաստաններ չփնտռենքդուրս գալով վարդաստաններ չփնտռենքդուրս գալով վարդաստաններ չփնտռենքդուրս գալով վարդաստաններ չփնտռենք::::    

4.4.4.4.----    ««««Տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը Տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը Տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը Տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն ինչ յստակ կը 
տեսնէրտեսնէրտեսնէրտեսնէր»»»»::::    Ինչպէս երբ Յիսուս բացաւ այս կոյրին նիւթական Ինչպէս երբ Յիսուս բացաւ այս կոյրին նիւթական Ինչպէս երբ Յիսուս բացաւ այս կոյրին նիւթական Ինչպէս երբ Յիսուս բացաւ այս կոյրին նիւթական 
աչքերը, ան սկսաւ ամէն ինչ որ նիւթական է՝ յստակ տաչքերը, ան սկսաւ ամէն ինչ որ նիւթական է՝ յստակ տաչքերը, ան սկսաւ ամէն ինչ որ նիւթական է՝ յստակ տաչքերը, ան սկսաւ ամէն ինչ որ նիւթական է՝ յստակ տեսնել, եսնել, եսնել, եսնել, 
նոյնպէս ալ երբ ան բանայ մեր հոգիի աչքերը՝ կը սկսինք նոյնպէս ալ երբ ան բանայ մեր հոգիի աչքերը՝ կը սկսինք նոյնպէս ալ երբ ան բանայ մեր հոգիի աչքերը՝ կը սկսինք նոյնպէս ալ երբ ան բանայ մեր հոգիի աչքերը՝ կը սկսինք 
յստակ տեսնել հոգեւոր բոլոր իրականութիւններըյստակ տեսնել հոգեւոր բոլոր իրականութիւններըյստակ տեսնել հոգեւոր բոլոր իրականութիւններըյստակ տեսնել հոգեւոր բոլոր իրականութիւնները::::    Դպա՞ծ է Դպա՞ծ է Դպա՞ծ է Դպա՞ծ է 
Յիսուս հոգիիդ աչքերուն եւ բացա՞ծ է զանոնքՅիսուս հոգիիդ աչքերուն եւ բացա՞ծ է զանոնքՅիսուս հոգիիդ աչքերուն եւ բացա՞ծ է զանոնքՅիսուս հոգիիդ աչքերուն եւ բացա՞ծ է զանոնք::::    Ունի՞ս Ունի՞ս Ունի՞ս Ունի՞ս 
հոգեւոր տեսողութիւնհոգեւոր տեսողութիւնհոգեւոր տեսողութիւնհոգեւոր տեսողութիւն::::    Հոգեւոր հայեացքով կը դիտե՞ս քեզ Հոգեւոր հայեացքով կը դիտե՞ս քեզ Հոգեւոր հայեացքով կը դիտե՞ս քեզ Հոգեւոր հայեացքով կը դիտե՞ս քեզ 
շրջապատող հարցերըշրջապատող հարցերըշրջապատող հարցերըշրջապատող հարցերը::::    Օրինակ, երբ ծանր փորձոՕրինակ, երբ ծանր փորձոՕրինակ, երբ ծանր փորձոՕրինակ, երբ ծանր փորձութեան մը ւթեան մը ւթեան մը ւթեան մը 
հանդիպիս, ի՞նչ կը նկատես այդ փորձութիւնը. առիթ մը հանդիպիս, ի՞նչ կը նկատես այդ փորձութիւնը. առիթ մը հանդիպիս, ի՞նչ կը նկատես այդ փորձութիւնը. առիթ մը հանդիպիս, ի՞նչ կը նկատես այդ փորձութիւնը. առիթ մը 
տրտնջալո՞ւ, թէ՝ առիթ մը գոհութիւն յայտնելու Աստուծոյ, եւ տրտնջալո՞ւ, թէ՝ առիթ մը գոհութիւն յայտնելու Աստուծոյ, եւ տրտնջալո՞ւ, թէ՝ առիթ մը գոհութիւն յայտնելու Աստուծոյ, եւ տրտնջալո՞ւ, թէ՝ առիթ մը գոհութիւն յայտնելու Աստուծոյ, եւ 
գոհութիւն յայտնելով՝ զԱստուած փառաւորելուգոհութիւն յայտնելով՝ զԱստուած փառաւորելուգոհութիւն յայտնելով՝ զԱստուած փառաւորելուգոհութիւն յայտնելով՝ զԱստուած փառաւորելու::::    

««««ՅՅՅՅիսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.իսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.իսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.իսուս զայն տուն ղրկեց եւ ըսաւ.----    
""""Գիւղ միԳիւղ միԳիւղ միԳիւղ մի´́́́    մտներ, այլ տունդ գնամտներ, այլ տունդ գնամտներ, այլ տունդ գնամտներ, այլ տունդ գնա::::    Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ Իսկ երբ գիւղ երթաս՝ 

հոն ոեւէ մէհոն ոեւէ մէհոն ոեւէ մէհոն ոեւէ մէկուն բան չըսես"կուն բան չըսես"կուն բան չըսես"կուն բան չըսես"»»»» ( ( ( (Մր 8.26)Մր 8.26)Մր 8.26)Մր 8.26)::::    
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1.1.1.1.----    ««««Յիսուս զայն տուն ղրկեցՅիսուս զայն տուն ղրկեցՅիսուս զայն տուն ղրկեցՅիսուս զայն տուն ղրկեց»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս 
ուզեց որ բժշկուած կոյրը ուզեց որ բժշկուած կոյրը ուզեց որ բժշկուած կոյրը ուզեց որ բժշկուած կոյրը ոեւէոեւէոեւէոեւէ    տեղ երթալէ առաջ եւ ոեւէ տեղ երթալէ առաջ եւ ոեւէ տեղ երթալէ առաջ եւ ոեւէ տեղ երթալէ առաջ եւ ոեւէ 
մարդու հանդիպելէ առաջ, նախ տուն երթարմարդու հանդիպելէ առաջ, նախ տուն երթարմարդու հանդիպելէ առաջ, նախ տուն երթարմարդու հանդիպելէ առաջ, նախ տուն երթար::::    Յիսուս ուզեց Յիսուս ուզեց Յիսուս ուզեց Յիսուս ուզեց 
որ նախ տուն երթար, որպէսզի ամէն բանէ առաջ տնեցիները որ նախ տուն երթար, որպէսզի ամէն բանէ առաջ տնեցիները որ նախ տուն երթար, որպէսզի ամէն բանէ առաջ տնեցիները որ նախ տուն երթար, որպէսզի ամէն բանէ առաջ տնեցիները 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք վկաները դառնայնք վկաները դառնայնք վկաները դառնայնք վկաները դառնային ճշմարտութեանին ճշմարտութեանին ճշմարտութեանին ճշմարտութեան::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
անուղղակիօրէն մեզի կը սորվեցնէ որ երբ մեր հոգիին անուղղակիօրէն մեզի կը սորվեցնէ որ երբ մեր հոգիին անուղղակիօրէն մեզի կը սորվեցնէ որ երբ մեր հոգիին անուղղակիօրէն մեզի կը սորվեցնէ որ երբ մեր հոգիին 
աչքերը բացուին եւ ճանչնանք փրկութիւնը, այդ փրկութիւնը աչքերը բացուին եւ ճանչնանք փրկութիւնը, այդ փրկութիւնը աչքերը բացուին եւ ճանչնանք փրկութիւնը, այդ փրկութիւնը աչքերը բացուին եւ ճանչնանք փրկութիւնը, այդ փրկութիւնը 
ոեւէոեւէոեւէոեւէ    տեղ տարածելէ առաջ, նախ մեր ընտանիքի անդամտեղ տարածելէ առաջ, նախ մեր ընտանիքի անդամտեղ տարածելէ առաջ, նախ մեր ընտանիքի անդամտեղ տարածելէ առաջ, նախ մեր ընտանիքի անդամ----
ներուն, մեր սիրելիներուն եւ հարազատներուն մէջ պէտք է ներուն, մեր սիրելիներուն եւ հարազատներուն մէջ պէտք է ներուն, մեր սիրելիներուն եւ հարազատներուն մէջ պէտք է ներուն, մեր սիրելիներուն եւ հարազատներուն մէջ պէտք է 
տարածենքտարածենքտարածենքտարածենք::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս չուզեց ոՅիսուս չուզեց ոՅիսուս չուզեց ոՅիսուս չուզեց որ կոյրը ճշմարտութիւնը տեսնելէ ետք՝ ր կոյրը ճշմարտութիւնը տեսնելէ ետք՝ ր կոյրը ճշմարտութիւնը տեսնելէ ետք՝ ր կոյրը ճշմարտութիւնը տեսնելէ ետք՝ 
անմիջապէս երթար եւ մարդոց պատմէր այդ մասին, այլ անմիջապէս երթար եւ մարդոց պատմէր այդ մասին, այլ անմիջապէս երթար եւ մարդոց պատմէր այդ մասին, այլ անմիջապէս երթար եւ մարդոց պատմէր այդ մասին, այլ 
կարծէք ուզեց որ երթար ու պահ մը առանձնանար, աղօթէր ու կարծէք ուզեց որ երթար ու պահ մը առանձնանար, աղօթէր ու կարծէք ուզեց որ երթար ու պահ մը առանձնանար, աղօթէր ու կարծէք ուզեց որ երթար ու պահ մը առանձնանար, աղօթէր ու 
խոկար պատահածին մասինխոկար պատահածին մասինխոկար պատահածին մասինխոկար պատահածին մասին::::    Մենք եւս երբ մեր հոգեւոր Մենք եւս երբ մեր հոգեւոր Մենք եւս երբ մեր հոգեւոր Մենք եւս երբ մեր հոգեւոր 
կեանքին մէջ նոր փորձառութիւն մը ձեռք կը ձգենք՝ իսկոյն կեանքին մէջ նոր փորձառութիւն մը ձեռք կը ձգենք՝ իսկոյն կեանքին մէջ նոր փորձառութիւն մը ձեռք կը ձգենք՝ իսկոյն կեանքին մէջ նոր փորձառութիւն մը ձեռք կը ձգենք՝ իսկոյն 
պէտք չէ երթանք եւպէտք չէ երթանք եւպէտք չէ երթանք եւպէտք չէ երթանք եւ    ամէն մարդու պատմենք մեր փորձաամէն մարդու պատմենք մեր փորձաամէն մարդու պատմենք մեր փորձաամէն մարդու պատմենք մեր փորձա----
ռութեան մասին. պէտք է առանձնութեան պահեր ունենանք ռութեան մասին. պէտք է առանձնութեան պահեր ունենանք ռութեան մասին. պէտք է առանձնութեան պահեր ունենանք ռութեան մասին. պէտք է առանձնութեան պահեր ունենանք 
եւ խոկանք պատահածին մասինեւ խոկանք պատահածին մասինեւ խոկանք պատահածին մասինեւ խոկանք պատահածին մասին::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս կոյրին չպատուիրեց Յիսուս կոյրին չպատուիրեց Յիսուս կոյրին չպատուիրեց Յիսուս կոյրին չպատուիրեց ոեւէոեւէոեւէոեւէ    տեղ՝ ոեւէ մարդու տեղ՝ ոեւէ մարդու տեղ՝ ոեւէ մարդու տեղ՝ ոեւէ մարդու 
բան չըսել, այլ՝ լոկ Բեթսայիդացիներունբան չըսել, այլ՝ լոկ Բեթսայիդացիներունբան չըսել, այլ՝ լոկ Բեթսայիդացիներունբան չըսել, այլ՝ լոկ Բեթսայիդացիներուն::::    Եւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւ::::    ՍորվեցՍորվեցՍորվեցՍորվեց----
նելու համար մեզի որ անհաւատ մարդիկ չեն կնելու համար մեզի որ անհաւատ մարդիկ չեն կնելու համար մեզի որ անհաւատ մարդիկ չեն կնելու համար մեզի որ անհաւատ մարդիկ չեն կրնար րնար րնար րնար 
ականատես վկաները ըլլալ իր գործած հրաշքներուն, եւ մենք ականատես վկաները ըլլալ իր գործած հրաշքներուն, եւ մենք ականատես վկաները ըլլալ իր գործած հրաշքներուն, եւ մենք ականատես վկաները ըլլալ իր գործած հրաշքներուն, եւ մենք 
ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Բեթսայիդայի բնակիչները ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Բեթսայիդայի բնակիչները ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Բեթսայիդայի բնակիչները ասկէ առաջ հաստատեցինք թէ Բեթսայիդայի բնակիչները 
անհաւատ մարդիկ էին, եւ դարձի չէին գար նոյնիսկ եթէ անհաւատ մարդիկ էին, եւ դարձի չէին գար նոյնիսկ եթէ անհաւատ մարդիկ էին, եւ դարձի չէին գար նոյնիսկ եթէ անհաւատ մարդիկ էին, եւ դարձի չէին գար նոյնիսկ եթէ 
հրաշքներ տեսնէին (Մտ 11.21)հրաշքներ տեսնէին (Մտ 11.21)հրաշքներ տեսնէին (Մտ 11.21)հրաշքներ տեսնէին (Մտ 11.21)::::    

4.4.4.4.----    Նկատի ունենալով որ Բեթսայիդայի բնակիչները Նկատի ունենալով որ Բեթսայիդայի բնակիչները Նկատի ունենալով որ Բեթսայիդայի բնակիչները Նկատի ունենալով որ Բեթսայիդայի բնակիչները 
անհաւատ կամ թերահաւատ մաանհաւատ կամ թերահաւատ մաանհաւատ կամ թերահաւատ մաանհաւատ կամ թերահաւատ մարդիկ էին, շատ հաւանական րդիկ էին, շատ հաւանական րդիկ էին, շատ հաւանական րդիկ էին, շատ հաւանական 
է որ Յիսուս չուզեց որ կոյրը երթար եւ անոնց բան մը է որ Յիսուս չուզեց որ կոյրը երթար եւ անոնց բան մը է որ Յիսուս չուզեց որ կոյրը երթար եւ անոնց բան մը է որ Յիսուս չուզեց որ կոյրը երթար եւ անոնց բան մը 
պատմէր, քանի գիտէր որ անոնք կրնային ծաղրել զինք եւ պատմէր, քանի գիտէր որ անոնք կրնային ծաղրել զինք եւ պատմէր, քանի գիտէր որ անոնք կրնային ծաղրել զինք եւ պատմէր, քանի գիտէր որ անոնք կրնային ծաղրել զինք եւ 
չհաւատալ որ կոյր էրչհաւատալ որ կոյր էրչհաւատալ որ կոյր էրչհաւատալ որ կոյր էր::::    Քիչ չէ թիւը այն մարդոց՝ որոնք երբ կը Քիչ չէ թիւը այն մարդոց՝ որոնք երբ կը Քիչ չէ թիւը այն մարդոց՝ որոնք երբ կը Քիչ չէ թիւը այն մարդոց՝ որոնք երբ կը 
լսեն Տիրոջ մեծ ու հրաշալի գործերուն մասին՝ հաւատք չեն լսեն Տիրոջ մեծ ու հրաշալի գործերուն մասին՝ հաւատք չեն լսեն Տիրոջ մեծ ու հրաշալի գործերուն մասին՝ հաւատք չեն լսեն Տիրոջ մեծ ու հրաշալի գործերուն մասին՝ հաւատք չեն 
ընծայեր, այլ ընդհակընծայեր, այլ ընդհակընծայեր, այլ ընդհակընծայեր, այլ ընդհակառակը՝ կը ծաղրենառակը՝ կը ծաղրենառակը՝ կը ծաղրենառակը՝ կը ծաղրեն::::        
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս Քրիստոս,ր Յիսուս Քրիստոս,ր Յիսուս Քրիստոս,ր Յիսուս Քրիստոս,    

Ինչպէս բռնեցիր կոյրին ձեռքէնԻնչպէս բռնեցիր կոյրին ձեռքէնԻնչպէս բռնեցիր կոյրին ձեռքէնԻնչպէս բռնեցիր կոյրին ձեռքէն    
ԵԵԵԵւ զայն գիւղէն դուրս հանեցիրւ զայն գիւղէն դուրս հանեցիրւ զայն գիւղէն դուրս հանեցիրւ զայն գիւղէն դուրս հանեցիր,,,,    
Այնպէս ալ բռնէ ձեռքէսԱյնպէս ալ բռնէ ձեռքէսԱյնպէս ալ բռնէ ձեռքէսԱյնպէս ալ բռնէ ձեռքէս    
ԵԵԵԵւ դուրս հանէ զիս մեղքի գուբերէն:ւ դուրս հանէ զիս մեղքի գուբերէն:ւ դուրս հանէ զիս մեղքի գուբերէն:ւ դուրս հանէ զիս մեղքի գուբերէն:    
Ինչպէս դպար կոյրին աչքերուն եԻնչպէս դպար կոյրին աչքերուն եԻնչպէս դպար կոյրին աչքերուն եԻնչպէս դպար կոյրին աչքերուն եւ բուժեցիր զայնւ բուժեցիր զայնւ բուժեցիր զայնւ բուժեցիր զայն,,,,    
ԻԻԻԻ´́́́մ ալ աչքերուս դպիր ու բուժէ զիս:մ ալ աչքերուս դպիր ու բուժէ զիս:մ ալ աչքերուս դպիր ու բուժէ զիս:մ ալ աչքերուս դպիր ու բուժէ զիս:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր սրտիս եւ զայն լեցուր սիրովդ:ր սրտիս եւ զայն լեցուր սիրովդ:ր սրտիս եւ զայն լեցուր սիրովդ:ր սրտիս եւ զայն լեցուր սիրովդ:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր հոգիիս եւ զայն լեցուր հոգիիդ կրակով:ր հոգիիս եւ զայն լեցուր հոգիիդ կրակով:ր հոգիիս եւ զայն լեցուր հոգիիդ կրակով:ր հոգիիս եւ զայն լեցուր հոգիիդ կրակով:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր տկարութիւններոր տկարութիւններոր տկարութիւններոր տկարութիւններուսւսւսւս    
ԵԵԵԵւ զիս ազատագրէ անոնցմէ:ւ զիս ազատագրէ անոնցմէ:ւ զիս ազատագրէ անոնցմէ:ւ զիս ազատագրէ անոնցմէ:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր ականջներուս,ր ականջներուս,ր ականջներուս,ր ականջներուս,    
ՈՈՈՈրպէսզի լսեմ ձայնը Սուրբ Հոգիին:րպէսզի լսեմ ձայնը Սուրբ Հոգիին:րպէսզի լսեմ ձայնը Սուրբ Հոգիին:րպէսզի լսեմ ձայնը Սուրբ Հոգիին:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր ինծի, որպէսզի ապրիմ ր ինծի, որպէսզի ապրիմ ր ինծի, որպէսզի ապրիմ ր ինծի, որպէսզի ապրիմ սիրոյդ հպումըսիրոյդ հպումըսիրոյդ հպումըսիրոյդ հպումը    
Եւ երթամ ու մարդոց պատմեմ սիրոյդ մասին:Եւ երթամ ու մարդոց պատմեմ սիրոյդ մասին:Եւ երթամ ու մարդոց պատմեմ սիրոյդ մասին:Եւ երթամ ու մարդոց պատմեմ սիրոյդ մասին:    
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Յիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէ    
((((Մատթէոս 8.1Մատթէոս 8.1Մատթէոս 8.1Մատթէոս 8.1----4)4)4)4)    

    
««««Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը 

հետեւեցաւ իրենհետեւեցաւ իրենհետեւեցաւ իրենհետեւեցաւ իրեն»»»» ( ( ( (Մտ 8.1)Մտ 8.1)Մտ 8.1)Մտ 8.1)::::    
Մեզի ծանօթ Լերան Քարոզը (Մտ 5Մեզի ծանօթ Լերան Քարոզը (Մտ 5Մեզի ծանօթ Լերան Քարոզը (Մտ 5Մեզի ծանօթ Լերան Քարոզը (Մտ 5----7 7 7 7 գլուխներ) գլուխներ) գլուխներ) գլուխներ) 

ամբողջացնելէ ետք, Յիսուս լեռնէն վար կամբողջացնելէ ետք, Յիսուս լեռնէն վար կամբողջացնելէ ետք, Յիսուս լեռնէն վար կամբողջացնելէ ետք, Յիսուս լեռնէն վար կ’’’’իջնէ եւ ահա մեծ իջնէ եւ ահա մեծ իջնէ եւ ահա մեծ իջնէ եւ ահա մեծ 
բազմուբազմուբազմուբազմութիւն մը կը հետեւի իրենթիւն մը կը հետեւի իրենթիւն մը կը հետեւի իրենթիւն մը կը հետեւի իրեն::::    Սա ցոյց կու տայ, թէ անոնք Սա ցոյց կու տայ, թէ անոնք Սա ցոյց կու տայ, թէ անոնք Սա ցոյց կու տայ, թէ անոնք 
որոնք Աստուծոյ խօսքը անկեղծութեամբ ու ճշմարտութեամբ որոնք Աստուծոյ խօսքը անկեղծութեամբ ու ճշմարտութեամբ որոնք Աստուծոյ խօսքը անկեղծութեամբ ու ճշմարտութեամբ որոնք Աստուծոյ խօսքը անկեղծութեամբ ու ճշմարտութեամբ 
կը քարոզեն՝ մեծ թիւով հետեւորդներ կկը քարոզեն՝ մեծ թիւով հետեւորդներ կկը քարոզեն՝ մեծ թիւով հետեւորդներ կկը քարոզեն՝ մեծ թիւով հետեւորդներ կ’’’’ունենանունենանունենանունենան::::    

Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ ունեցողները, պէտք է Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ ունեցողները, պէտք է Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ ունեցողները, պէտք է Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ ունեցողները, պէտք է 
հետեւին Քրիստոսի, եւ հետեւին անոնց՝ որոնք Քրիստոսի հետեւին Քրիստոսի, եւ հետեւին անոնց՝ որոնք Քրիստոսի հետեւին Քրիստոսի, եւ հետեւին անոնց՝ որոնք Քրիստոսի հետեւին Քրիստոսի, եւ հետեւին անոնց՝ որոնք Քրիստոսի 
խօսքերը կխօսքերը կխօսքերը կխօսքերը կը քարոզեն, ոչ թէ ը քարոզեն, ոչ թէ ը քարոզեն, ոչ թէ ը քարոզեն, ոչ թէ ««««իմաստութեան ճարտար իմաստութեան ճարտար իմաստութեան ճարտար իմաստութեան ճարտար 
խօսքերով, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ ներգործուխօսքերով, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ ներգործուխօսքերով, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ ներգործուխօսքերով, այլ՝ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ եւ ներգործու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.4)Ա.Կր 2.4)Ա.Կր 2.4)Ա.Կր 2.4)::::    

Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը Երբ Յիսուս լեռնէն վար իջաւ, մեծ բազմութիւն մը 
հետեւեցաւ իրեն:հետեւեցաւ իրեն:հետեւեցաւ իրեն:հետեւեցաւ իրեն:    

Եւ ահա բորոտ մը իրեն մօտենԵւ ահա բորոտ մը իրեն մօտենԵւ ահա բորոտ մը իրեն մօտենԵւ ահա բորոտ մը իրեն մօտենալով՝ ծունկի եկաւ եւ ալով՝ ծունկի եկաւ եւ ալով՝ ծունկի եկաւ եւ ալով՝ ծունկի եկաւ եւ 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    

««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»:»:»:»:    
Յիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.Յիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.Յիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.Յիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.----    
««««ԿԿԿԿ’’’’ուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէ´»:´»:´»:´»:    
Եւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ::::    
Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    
««««ՆայէՆայէՆայէՆայէ´, ´, ´, ´, ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ 

քահանային ցոյց քահանային ցոյց քահանային ցոյց քահանային ցոյց տուր: Ապա, իբրեւ ժողովուրդին տուր: Ապա, իբրեւ ժողովուրդին տուր: Ապա, իբրեւ ժողովուրդին տուր: Ապա, իբրեւ ժողովուրդին 
վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ 
մատուցանէ, ինչպէս որ Մովսէս հրամայած էմատուցանէ, ինչպէս որ Մովսէս հրամայած էմատուցանէ, ինչպէս որ Մովսէս հրամայած էմատուցանէ, ինչպէս որ Մովսէս հրամայած է»:»:»:»:    
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Կասկած չկայ որ Յիսուսի խօսած լերան քարոզին Կասկած չկայ որ Յիսուսի խօսած լերան քարոզին Կասկած չկայ որ Յիսուսի խօսած լերան քարոզին Կասկած չկայ որ Յիսուսի խօսած լերան քարոզին 
ամփոփումն է Մատթէոսի 5, 6, եւ 7 գլուխները եւ ոամփոփումն է Մատթէոսի 5, 6, եւ 7 գլուխները եւ ոամփոփումն է Մատթէոսի 5, 6, եւ 7 գլուխները եւ ոամփոփումն է Մատթէոսի 5, 6, եւ 7 գլուխները եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ամբողջութիւնը, սա կը նշանակէ թէ Յիսուս բաւական երկաամբողջութիւնը, սա կը նշանակէ թէ Յիսուս բաւական երկաամբողջութիւնը, սա կը նշանակէ թէ Յիսուս բաւական երկաամբողջութիւնը, սա կը նշանակէ թէ Յիսուս բաւական երկա՜՜՜՜րրրր    
քարոզ մը տուաւ ժողովուրդին, եւ ժողովուրդը ոքարոզ մը տուաւ ժողովուրդին, եւ ժողովուրդը ոքարոզ մը տուաւ ժողովուրդին, եւ ժողովուրդը ոքարոզ մը տուաւ ժողովուրդին, եւ ժողովուրդը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
չձանձրացաւ, այլեւ հիացաւ անոր ուսուցման վրայ (Մտ 7.28չձանձրացաւ, այլեւ հիացաւ անոր ուսուցման վրայ (Մտ 7.28չձանձրացաւ, այլեւ հիացաւ անոր ուսուցման վրայ (Մտ 7.28չձանձրացաւ, այլեւ հիացաւ անոր ուսուցման վրայ (Մտ 7.28----
29)29)29)29)::::    Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսողներս, սորվինք այս Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսողներս, սորվինք այս Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսողներս, սորվինք այս Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսողներս, սորվինք այս 
ժողովուրդէն՝ չձանձրանալ երբ Աստուծոյ խօսքը կը ժողովուրդէն՝ չձանձրանալ երբ Աստուծոյ խօսքը կը ժողովուրդէն՝ չձանձրանալ երբ Աստուծոյ խօսքը կը ժողովուրդէն՝ չձանձրանալ երբ Աստուծոյ խօսքը կը 
փոխանցուի մեզիփոխանցուի մեզիփոխանցուի մեզիփոխանցուի մեզի::::    

Նախքան բորոտի բժշկութեան դրուագՆախքան բորոտի բժշկութեան դրուագՆախքան բորոտի բժշկութեան դրուագՆախքան բորոտի բժշկութեան դրուագին բացատրութիւին բացատրութիւին բացատրութիւին բացատրութիւ----
նը, կարեւոր է բորոտին կամ բորոտութեան մասին գիտնալ նը, կարեւոր է բորոտին կամ բորոտութեան մասին գիտնալ նը, կարեւոր է բորոտին կամ բորոտութեան մասին գիտնալ նը, կարեւոր է բորոտին կամ բորոտութեան մասին գիտնալ 
հետեւեալները.հետեւեալները.հետեւեալները.հետեւեալները.----    

1.1.1.1.----    Հին Կտակարանին մէջ ունինք օրինակը երեք Հին Կտակարանին մէջ ունինք օրինակը երեք Հին Կտակարանին մէջ ունինք օրինակը երեք Հին Կտակարանին մէջ ունինք օրինակը երեք 
անձերու՝ Մարիամի (Թւ 12.10), Գէեզի (Դ.Թգ 5.25անձերու՝ Մարիամի (Թւ 12.10), Գէեզի (Դ.Թգ 5.25անձերու՝ Մարիամի (Թւ 12.10), Գէեզի (Դ.Թգ 5.25անձերու՝ Մարիամի (Թւ 12.10), Գէեզի (Դ.Թգ 5.25----27), 27), 27), 27), եւ եւ եւ եւ 
Ոզիայի (Բ.Մն 26.18Ոզիայի (Բ.Մն 26.18Ոզիայի (Բ.Մն 26.18Ոզիայի (Բ.Մն 26.18----23), 23), 23), 23), որոնք բորոտութեամբ պատժուեցան որոնք բորոտութեամբ պատժուեցան որոնք բորոտութեամբ պատժուեցան որոնք բորոտութեամբ պատժուեցան 
Աստուծոյ կողմէԱստուծոյ կողմէԱստուծոյ կողմէԱստուծոյ կողմէ::::    Ասիկա պաԱսիկա պաԱսիկա պաԱսիկա պատճառ դարձաւ որ հրեաներ տճառ դարձաւ որ հրեաներ տճառ դարձաւ որ հրեաներ տճառ դարձաւ որ հրեաներ 
բորոտութիւնը նկատէին Աստուծոյ պատիժը, եւ ուստի բորոտութիւնը նկատէին Աստուծոյ պատիժը, եւ ուստի բորոտութիւնը նկատէին Աստուծոյ պատիժը, եւ ուստի բորոտութիւնը նկատէին Աստուծոյ պատիժը, եւ ուստի 
բորոտութեամբ բռնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ պատժուած բորոտութեամբ բռնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ պատժուած բորոտութեամբ բռնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ պատժուած բորոտութեամբ բռնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ պատժուած 
մարդմարդմարդմարդ::::    Յիսուս բորոտները մաքրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Յիսուս բորոտները մաքրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Յիսուս բորոտները մաքրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Յիսուս բորոտները մաքրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք 
աշխարհ եկած է Աստուծոյ բարկութիւնն ու պատիժը հեռացաշխարհ եկած է Աստուծոյ բարկութիւնն ու պատիժը հեռացաշխարհ եկած է Աստուծոյ բարկութիւնն ու պատիժը հեռացաշխարհ եկած է Աստուծոյ բարկութիւնն ու պատիժը հեռաց----
նելու մարդոցմէնելու մարդոցմէնելու մարդոցմէնելու մարդոցմէ::::    Սիրելի բարեկՍիրելի բարեկՍիրելի բարեկՍիրելի բարեկամ, դուն թոյլ տուա՞ծ ես որ ամ, դուն թոյլ տուա՞ծ ես որ ամ, դուն թոյլ տուա՞ծ ես որ ամ, դուն թոյլ տուա՞ծ ես որ 
Քրիստոս մաքրէ մեղքի բորոտութիւնը կեանքէդ եւ քեզ Քրիստոս մաքրէ մեղքի բորոտութիւնը կեանքէդ եւ քեզ Քրիստոս մաքրէ մեղքի բորոտութիւնը կեանքէդ եւ քեզ Քրիստոս մաքրէ մեղքի բորոտութիւնը կեանքէդ եւ քեզ 
ազատագրէ Աստուծոյ պատիժէնազատագրէ Աստուծոյ պատիժէնազատագրէ Աստուծոյ պատիժէնազատագրէ Աստուծոյ պատիժէն::::    

2.2.2.2.----    Հին Կտակարանի ժողովուրդը կը հաւատար որ Հին Կտակարանի ժողովուրդը կը հաւատար որ Հին Կտակարանի ժողովուրդը կը հաւատար որ Հին Կտակարանի ժողովուրդը կը հաւատար որ 
բորոտութիւնը ուղղակիօրէն Աստուծոյ կողմէ տրուած բորոտութիւնը ուղղակիօրէն Աստուծոյ կողմէ տրուած բորոտութիւնը ուղղակիօրէն Աստուծոյ կողմէ տրուած բորոտութիւնը ուղղակիօրէն Աստուծոյ կողմէ տրուած 
պատիժ մըն էր եւ միայն Աստուած իպատիժ մըն էր եւ միայն Աստուած իպատիժ մըն էր եւ միայն Աստուած իպատիժ մըն էր եւ միայն Աստուած ի´́́́նք կրնար զայն բուժելնք կրնար զայն բուժելնք կրնար զայն բուժելնք կրնար զայն բուժել::::    
Ասոր ամենէԱսոր ամենէԱսոր ամենէԱսոր ամենէն գեղեցիկ ապացոյցը Իսրայէլի թագաւորին ն գեղեցիկ ապացոյցը Իսրայէլի թագաւորին ն գեղեցիկ ապացոյցը Իսրայէլի թագաւորին ն գեղեցիկ ապացոյցը Իսրայէլի թագաւորին 
խօսքն է ուղղուած այն մարդոց որոնք քովը եկած էին խօսքն է ուղղուած այն մարդոց որոնք քովը եկած էին խօսքն է ուղղուած այն մարդոց որոնք քովը եկած էին խօսքն է ուղղուած այն մարդոց որոնք քովը եկած էին 
Նէեմանի համար բորոտութենէ բժշկութիւն պահանջելու Նէեմանի համար բորոտութենէ բժշկութիւն պահանջելու Նէեմանի համար բորոտութենէ բժշկութիւն պահանջելու Նէեմանի համար բորոտութենէ բժշկութիւն պահանջելու 
իրմէ կամ Եղիսէ մարգարէէն. իրմէ կամ Եղիսէ մարգարէէն. իրմէ կամ Եղիսէ մարգարէէն. իրմէ կամ Եղիսէ մարգարէէն. ««««Միթէ ես մեռցնելու ու Միթէ ես մեռցնելու ու Միթէ ես մեռցնելու ու Միթէ ես մեռցնելու ու 
ապրեցնելու կարողութիւն ունեցող Աստուա՞ծն եմ, որ ասիկա ապրեցնելու կարողութիւն ունեցող Աստուա՞ծն եմ, որ ասիկա ապրեցնելու կարողութիւն ունեցող Աստուա՞ծն եմ, որ ասիկա ապրեցնելու կարողութիւն ունեցող Աստուա՞ծն եմ, որ ասիկա 
ինծի մարդ մը ղրկեր էինծի մարդ մը ղրկեր էինծի մարդ մը ղրկեր էինծի մարդ մը ղրկեր է՝ իր բորոտութենէն բժշկելու համար՝ իր բորոտութենէն բժշկելու համար՝ իր բորոտութենէն բժշկելու համար՝ իր բորոտութենէն բժշկելու համար»»»»    
((((Դ.Թգ 5.7)Դ.Թգ 5.7)Դ.Թգ 5.7)Դ.Թգ 5.7)::::    Յիսուս բորոտ մարդը բուժելով, կարծէք կՅիսուս բորոտ մարդը բուժելով, կարծէք կՅիսուս բորոտ մարդը բուժելով, կարծէք կՅիսուս բորոտ մարդը բուժելով, կարծէք կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
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հրեաներուն բացայայտել իր աստուածային ինքնութիւնը, եւ հրեաներուն բացայայտել իր աստուածային ինքնութիւնը, եւ հրեաներուն բացայայտել իր աստուածային ինքնութիւնը, եւ հրեաներուն բացայայտել իր աստուածային ինքնութիւնը, եւ 
ցոյց տալ թէ իցոյց տալ թէ իցոյց տալ թէ իցոյց տալ թէ ի´́́́նքն է այն Աստուածը որ կը մաքրէ բորոտներընքն է այն Աստուածը որ կը մաքրէ բորոտներընքն է այն Աստուածը որ կը մաքրէ բորոտներընքն է այն Աստուածը որ կը մաքրէ բորոտները::::    

3.3.3.3.----    Բորոտները դատապարտուած էին առանձին Բորոտները դատապարտուած էին առանձին Բորոտները դատապարտուած էին առանձին Բորոտները դատապարտուած էին առանձին 
սենեակներու մէջ ապսենեակներու մէջ ապսենեակներու մէջ ապսենեակներու մէջ ապրելու եւ ոեւէ մէկուն հետ չյարաբերելուրելու եւ ոեւէ մէկուն հետ չյարաբերելուրելու եւ ոեւէ մէկուն հետ չյարաբերելուրելու եւ ոեւէ մէկուն հետ չյարաբերելու::::    
Անոնք երբեմն բռնի ուժով անգամ կրնային հեռացուիլ Անոնք երբեմն բռնի ուժով անգամ կրնային հեռացուիլ Անոնք երբեմն բռնի ուժով անգամ կրնային հեռացուիլ Անոնք երբեմն բռնի ուժով անգամ կրնային հեռացուիլ 
ընկերութենէնընկերութենէնընկերութենէնընկերութենէն::::    Բորոտ մարդը ամենէն շատ գթութեան ու Բորոտ մարդը ամենէն շատ գթութեան ու Բորոտ մարդը ամենէն շատ գթութեան ու Բորոտ մարդը ամենէն շատ գթութեան ու 
կարեկցութեան կարիքը ունէր, որովհետեւ ինքզինք լքուած, կարեկցութեան կարիքը ունէր, որովհետեւ ինքզինք լքուած, կարեկցութեան կարիքը ունէր, որովհետեւ ինքզինք լքուած, կարեկցութեան կարիքը ունէր, որովհետեւ ինքզինք լքուած, 
մոռցուած, անտեսուած ու մերժուած կը զգարմոռցուած, անտեսուած ու մերժուած կը զգարմոռցուած, անտեսուած ու մերժուած կը զգարմոռցուած, անտեսուած ու մերժուած կը զգար::::    Յիսուս այս Յիսուս այս Յիսուս այս Յիսուս այս 
կամ այլ բորոտնեկամ այլ բորոտնեկամ այլ բորոտնեկամ այլ բորոտներ բուժելով, պարզեց հրեաներուն թէ ինք ր բուժելով, պարզեց հրեաներուն թէ ինք ր բուժելով, պարզեց հրեաներուն թէ ինք ր բուժելով, պարզեց հրեաներուն թէ ինք 
տարբեր էր իրենցմէ եւ իրենց ուսուցիչներէնտարբեր էր իրենցմէ եւ իրենց ուսուցիչներէնտարբեր էր իրենցմէ եւ իրենց ուսուցիչներէնտարբեր էր իրենցմէ եւ իրենց ուսուցիչներէն::::    Ինք չէր Ինք չէր Ինք չէր Ինք չէր 
անտեսեր վիրաւորը, չէր մոռնար անտեսուածը, չէր մերժեր անտեսեր վիրաւորը, չէր մոռնար անտեսուածը, չէր մերժեր անտեսեր վիրաւորը, չէր մոռնար անտեսուածը, չէր մերժեր անտեսեր վիրաւորը, չէր մոռնար անտեսուածը, չէր մերժեր 
արդէն իսկ մերժուած զգացողըարդէն իսկ մերժուած զգացողըարդէն իսկ մերժուած զգացողըարդէն իսկ մերժուած զգացողը::::    Իր այս վերաբերմունքով, Իր այս վերաբերմունքով, Իր այս վերաբերմունքով, Իր այս վերաբերմունքով, 
Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ մեր երկնաւոր Հայրը երբեք Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ մեր երկնաւոր Հայրը երբեք Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ մեր երկնաւոր Հայրը երբեք Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ մեր երկնաւոր Հայրը երբեք 
չչչչ’’’’անարգեր ու չիանարգեր ու չիանարգեր ու չիանարգեր ու չի    լքեր ոեւէ անձ՝ լքեր ոեւէ անձ՝ լքեր ոեւէ անձ՝ լքեր ոեւէ անձ՝ ոեւէոեւէոեւէոեւէ    պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով::::    

4.4.4.4.----    Կարեւոր է գիտնալ որ բորոտութիւնը թէպէտ Կարեւոր է գիտնալ որ բորոտութիւնը թէպէտ Կարեւոր է գիտնալ որ բորոտութիւնը թէպէտ Կարեւոր է գիտնալ որ բորոտութիւնը թէպէտ 
մահացու հիւանդութիւն մը չէր, բայց մարդս դժբախտացնող մահացու հիւանդութիւն մը չէր, բայց մարդս դժբախտացնող մահացու հիւանդութիւն մը չէր, բայց մարդս դժբախտացնող մահացու հիւանդութիւն մը չէր, բայց մարդս դժբախտացնող 
եւ ծայր աստիճան թշուառութեան մատնող հիւանդութիւն եւ ծայր աստիճան թշուառութեան մատնող հիւանդութիւն եւ ծայր աստիճան թշուառութեան մատնող հիւանդութիւն եւ ծայր աստիճան թշուառութեան մատնող հիւանդութիւն 
մըն էրմըն էրմըն էրմըն էր::::    Սա ցոյց կու տայ որ մեղքը կրնայ շուտով չսպաննել Սա ցոյց կու տայ որ մեղքը կրնայ շուտով չսպաննել Սա ցոյց կու տայ որ մեղքը կրնայ շուտով չսպաննել Սա ցոյց կու տայ որ մեղքը կրնայ շուտով չսպաննել 
մարդը, բայց անպայման որ կըմարդը, բայց անպայման որ կըմարդը, բայց անպայման որ կըմարդը, բայց անպայման որ կը    դժբախտացնէ զանիկադժբախտացնէ զանիկադժբախտացնէ զանիկադժբախտացնէ զանիկա::::    

5.5.5.5.----    Բորոտութիւնը մորթային վարակիչ հիւանդութիւն Բորոտութիւնը մորթային վարակիչ հիւանդութիւն Բորոտութիւնը մորթային վարակիչ հիւանդութիւն Բորոտութիւնը մորթային վարակիչ հիւանդութիւն 
մըն էր, զորս մարմինը մըն էր, զորս մարմինը մըն էր, զորս մարմինը մըն էր, զորս մարմինը ««««ձիւնի պէս բորոտձիւնի պէս բորոտձիւնի պէս բորոտձիւնի պէս բորոտ» » » » կը դարձնէր (Թւ կը դարձնէր (Թւ կը դարձնէր (Թւ կը դարձնէր (Թւ 
12.1012.1012.1012.10::::    Դ.Թգ 5.25Դ.Թգ 5.25Դ.Թգ 5.25Դ.Թգ 5.25----27)27)27)27)::::    

««««Բորոտ մը իրեն մԲորոտ մը իրեն մԲորոտ մը իրեն մԲորոտ մը իրեն մօտենալով՝ ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.օտենալով՝ ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.օտենալով՝ ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.օտենալով՝ ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել""""»»»» ( ( ( (Մտ 8.2)Մտ 8.2)Մտ 8.2)Մտ 8.2)::::    
1.1.1.1.----    Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’ըսեն թըսեն թըսեն թըսեն թէ այս բորոտին բուժումը տեղի է այս բորոտին բուժումը տեղի է այս բորոտին բուժումը տեղի է այս բորոտին բուժումը տեղի 

ունեցած է լերան քարոզի ներկայացումէն առաջ, ոմանք ալ ունեցած է լերան քարոզի ներկայացումէն առաջ, ոմանք ալ ունեցած է լերան քարոզի ներկայացումէն առաջ, ոմանք ալ ունեցած է լերան քարոզի ներկայացումէն առաջ, ոմանք ալ 
կկկկ’’’’ըսեն թէ տեղի ունեցած է անկէ ետքըսեն թէ տեղի ունեցած է անկէ ետքըսեն թէ տեղի ունեցած է անկէ ետքըսեն թէ տեղի ունեցած է անկէ ետք::::    Եթէ պահ մը ընդունինք Եթէ պահ մը ընդունինք Եթէ պահ մը ընդունինք Եթէ պահ մը ընդունինք 
որ բորոտին բուժումը տեղի ունեցած է լերան քարոզի որ բորոտին բուժումը տեղի ունեցած է լերան քարոզի որ բորոտին բուժումը տեղի ունեցած է լերան քարոզի որ բորոտին բուժումը տեղի ունեցած է լերան քարոզի 
ներկայացումէն ետք, կրնանք դիւրաւ ենթադրել, որ բորոտը ներկայացումէն ետք, կրնանք դիւրաւ ենթադրել, որ բորոտը ներկայացումէն ետք, կրնանք դիւրաւ ենթադրել, որ բորոտը ներկայացումէն ետք, կրնանք դիւրաւ ենթադրել, որ բորոտը 
լսելէ ետք Տիրոջ խօսլսելէ ետք Տիրոջ խօսլսելէ ետք Տիրոջ խօսլսելէ ետք Տիրոջ խօսքերը, մեծապէս ազդուեցաւ եւ իր մէջ քերը, մեծապէս ազդուեցաւ եւ իր մէջ քերը, մեծապէս ազդուեցաւ եւ իր մէջ քերը, մեծապէս ազդուեցաւ եւ իր մէջ 
հաւատքի կրակը հրահրուեցաւ եւ անոր մօտեցաւ ծնկաչոք հաւատքի կրակը հրահրուեցաւ եւ անոր մօտեցաւ ծնկաչոք հաւատքի կրակը հրահրուեցաւ եւ անոր մօտեցաւ ծնկաչոք հաւատքի կրակը հրահրուեցաւ եւ անոր մօտեցաւ ծնկաչոք 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»»»»::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
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բորոտ մարդիկ ընկերութենէն հեռու կբորոտ մարդիկ ընկերութենէն հեռու կբորոտ մարդիկ ընկերութենէն հեռու կբորոտ մարդիկ ընկերութենէն հեռու կ’’’’ապրէին, բայց շատ ապրէին, բայց շատ ապրէին, բայց շատ ապրէին, բայց շատ 
յստակ է որ յիշեալ բորոտ մարդը ամբողջական մինակույստակ է որ յիշեալ բորոտ մարդը ամբողջական մինակույստակ է որ յիշեալ բորոտ մարդը ամբողջական մինակույստակ է որ յիշեալ բորոտ մարդը ամբողջական մինակու----
թեան չէր դատապարտթեան չէր դատապարտթեան չէր դատապարտթեան չէր դատապարտուած, այլապէս պիտի չկրնար ուած, այլապէս պիտի չկրնար ուած, այլապէս պիտի չկրնար ուած, այլապէս պիտի չկրնար 
բազմութիւնը ճեղքելով՝ Յիսուսի հասնիլբազմութիւնը ճեղքելով՝ Յիսուսի հասնիլբազմութիւնը ճեղքելով՝ Յիսուսի հասնիլբազմութիւնը ճեղքելով՝ Յիսուսի հասնիլ::::    

2.2.2.2.----    ««««Բորոտ մըԲորոտ մըԲորոտ մըԲորոտ մը»»»»::::    Աստուածաշունչին մէջ բորոտութիւնը Աստուածաշունչին մէջ բորոտութիւնը Աստուածաշունչին մէջ բորոտութիւնը Աստուածաշունչին մէջ բորոտութիւնը 
մարմնաւոր հասկացողութիւն ունի, բայց կայ նաեւ աննիւմարմնաւոր հասկացողութիւն ունի, բայց կայ նաեւ աննիւմարմնաւոր հասկացողութիւն ունի, բայց կայ նաեւ աննիւմարմնաւոր հասկացողութիւն ունի, բայց կայ նաեւ աննիւ----
թական բորոտութիւնը որ մեղքն էթական բորոտութիւնը որ մեղքն էթական բորոտութիւնը որ մեղքն էթական բորոտութիւնը որ մեղքն է::::    Մեղքը հոգիին բորոՄեղքը հոգիին բորոՄեղքը հոգիին բորոՄեղքը հոգիին բորոտուտուտուտու----
թիւնն էթիւնն էթիւնն էթիւնն է::::    Մէկուն հոգիին մէջ կրնայ նախանձՄէկուն հոգիին մէջ կրնայ նախանձՄէկուն հոգիին մէջ կրնայ նախանձՄէկուն հոգիին մէջ կրնայ նախանձի բորոտութիւնը ի բորոտութիւնը ի բորոտութիւնը ի բորոտութիւնը 
ըլլալ, ուրիշի մը հոգիին մէջ՝ դրամասիրութեան բորոտուըլլալ, ուրիշի մը հոգիին մէջ՝ դրամասիրութեան բորոտուըլլալ, ուրիշի մը հոգիին մէջ՝ դրամասիրութեան բորոտուըլլալ, ուրիշի մը հոգիին մէջ՝ դրամասիրութեան բորոտու----
թիւնը, երրորդի մը հոգիին մէջ՝ աններողամտութեան թիւնը, երրորդի մը հոգիին մէջ՝ աններողամտութեան թիւնը, երրորդի մը հոգիին մէջ՝ աններողամտութեան թիւնը, երրորդի մը հոգիին մէջ՝ աններողամտութեան 
բորոտութիւն, եւ այլնբորոտութիւն, եւ այլնբորոտութիւն, եւ այլնբորոտութիւն, եւ այլն::::    

3.3.3.3.----    ««««Բորոտ մը իրեն մօտենալովԲորոտ մը իրեն մօտենալովԲորոտ մը իրեն մօտենալովԲորոտ մը իրեն մօտենալով»»»»::::    Սովորաբար բորոտ Սովորաբար բորոտ Սովորաբար բորոտ Սովորաբար բորոտ 
մարդիկ չէին համարձակեր մօտենալ իրենց նմաններուն, մարդիկ չէին համարձակեր մօտենալ իրենց նմաններուն, մարդիկ չէին համարձակեր մօտենալ իրենց նմաններուն, մարդիկ չէին համարձակեր մօտենալ իրենց նմաններուն, 
խօսիլ անոնց հետ եւ բան մխօսիլ անոնց հետ եւ բան մխօսիլ անոնց հետ եւ բան մխօսիլ անոնց հետ եւ բան մը խնդրել, վախնալով որ կրնան ը խնդրել, վախնալով որ կրնան ը խնդրել, վախնալով որ կրնան ը խնդրել, վախնալով որ կրնան 
անարգական ձեւով մը հեռացուիլանարգական ձեւով մը հեռացուիլանարգական ձեւով մը հեռացուիլանարգական ձեւով մը հեռացուիլ::::    Այս բորոտը սակայն, Այս բորոտը սակայն, Այս բորոտը սակայն, Այս բորոտը սակայն, 
համարձակած էր մօտենալ Յիսուսի, խօսիլ անոր հետ եւ համարձակած էր մօտենալ Յիսուսի, խօսիլ անոր հետ եւ համարձակած էր մօտենալ Յիսուսի, խօսիլ անոր հետ եւ համարձակած էր մօտենալ Յիսուսի, խօսիլ անոր հետ եւ 
բուժում խնդրելբուժում խնդրելբուժում խնդրելբուժում խնդրել::::    Վստահաբար ան տեսած էր անչափ Վստահաբար ան տեսած էր անչափ Վստահաբար ան տեսած էր անչափ Վստահաբար ան տեսած էր անչափ 
քաղցրութիւն ու մարդասիրութիւն Յիսուսի անձին մէջ եւ քաղցրութիւն ու մարդասիրութիւն Յիսուսի անձին մէջ եւ քաղցրութիւն ու մարդասիրութիւն Յիսուսի անձին մէջ եւ քաղցրութիւն ու մարդասիրութիւն Յիսուսի անձին մէջ եւ 
հաւատացած էր թէ անոր պէս մէկը չէր կհաւատացած էր թէ անոր պէս մէկը չէր կհաւատացած էր թէ անոր պէս մէկը չէր կհաւատացած էր թէ անոր պէս մէկը չէր կրնար զինք մերժելրնար զինք մերժելրնար զինք մերժելրնար զինք մերժել::::    
Գալով մեզի, մենք կրնա՞նք ըլլալ այնքաԳալով մեզի, մենք կրնա՞նք ըլլալ այնքաԳալով մեզի, մենք կրնա՞նք ըլլալ այնքաԳալով մեզի, մենք կրնա՞նք ըլլալ այնքա´́́́ն քաղցր եւ այնքան քաղցր եւ այնքան քաղցր եւ այնքան քաղցր եւ այնքա´́́́ն ն ն ն 
համեստ ու մարդասէր, որ վստահութիւն ներշնչենք մեր համեստ ու մարդասէր, որ վստահութիւն ներշնչենք մեր համեստ ու մարդասէր, որ վստահութիւն ներշնչենք մեր համեստ ու մարդասէր, որ վստահութիւն ներշնչենք մեր 
նմաններուն, մանաւանդ, լքուած ու աղքատ դասակարգի նմաններուն, մանաւանդ, լքուած ու աղքատ դասակարգի նմաններուն, մանաւանդ, լքուած ու աղքատ դասակարգի նմաններուն, մանաւանդ, լքուած ու աղքատ դասակարգի 
մարդոց, որ անվախօրէն մօտենան ու խօսին մեր հետմարդոց, որ անվախօրէն մօտենան ու խօսին մեր հետմարդոց, որ անվախօրէն մօտենան ու խօսին մեր հետմարդոց, որ անվախօրէն մօտենան ու խօսին մեր հետ::::    

4.4.4.4.----    ««««Ծունկի եկաւ եւ ըսաւԾունկի եկաւ եւ ըսաւԾունկի եկաւ եւ ըսաւԾունկի եկաւ եւ ըսաւ»»»»::::    Ծունկի գալըԾունկի գալըԾունկի գալըԾունկի գալը    բացարձակ յարբացարձակ յարբացարձակ յարբացարձակ յար----
գանքի եւ միաժամանակ բացարձակ խոնարհութեան նշան էգանքի եւ միաժամանակ բացարձակ խոնարհութեան նշան էգանքի եւ միաժամանակ բացարձակ խոնարհութեան նշան էգանքի եւ միաժամանակ բացարձակ խոնարհութեան նշան է::::    
Այս հիւանդ մարդը իր այս կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ Այս հիւանդ մարդը իր այս կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ Այս հիւանդ մարդը իր այս կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ Այս հիւանդ մարդը իր այս կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ 
բացարձակ յարգանքով մօտենալ Տիրոջ, եւ մանաւանդ, բացարձակ յարգանքով մօտենալ Տիրոջ, եւ մանաւանդ, բացարձակ յարգանքով մօտենալ Տիրոջ, եւ մանաւանդ, բացարձակ յարգանքով մօտենալ Տիրոջ, եւ մանաւանդ, 
խոնարհեցնել մեր անձերը երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւխոնարհեցնել մեր անձերը երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւխոնարհեցնել մեր անձերը երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւխոնարհեցնել մեր անձերը երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւ::::    

5.5.5.5.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»»»»::::    Բորոտ հաւաԲորոտ հաւաԲորոտ հաւաԲորոտ հաւա----
տացեալը ոչ միայն մեզի կը սորվեցնէ յարգանքով ու խոնարտացեալը ոչ միայն մեզի կը սորվեցնէ յարգանքով ու խոնարտացեալը ոչ միայն մեզի կը սորվեցնէ յարգանքով ու խոնարտացեալը ոչ միայն մեզի կը սորվեցնէ յարգանքով ու խոնար----
հութեամբ մօտենալ Տիրոջ, այլ նաեւ կը սորվեցնէ թէ իհութեամբ մօտենալ Տիրոջ, այլ նաեւ կը սորվեցնէ թէ իհութեամբ մօտենալ Տիրոջ, այլ նաեւ կը սորվեցնէ թէ իհութեամբ մօտենալ Տիրոջ, այլ նաեւ կը սորվեցնէ թէ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 
պէտք է մօտենալպէտք է մօտենալպէտք է մօտենալպէտք է մօտենալ::::    Պէտք է մօտենալ զայն Պէտք է մօտենալ զայն Պէտք է մօտենալ զայն Պէտք է մօտենալ զայն ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր» » » » կոչելովկոչելովկոչելովկոչելով::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
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զայն Տէր կոչել, կը նշանակէ՝ ընդունիլ որ ան Տէզայն Տէր կոչել, կը նշանակէ՝ ընդունիլ որ ան Տէզայն Տէր կոչել, կը նշանակէ՝ ընդունիլ որ ան Տէզայն Տէր կոչել, կը նշանակէ՝ ընդունիլ որ ան Տէ´́́́ր է, ճանչնալ ր է, ճանչնալ ր է, ճանչնալ ր է, ճանչնալ 
անոր տիրութիւնը, յայտանոր տիրութիւնը, յայտանոր տիրութիւնը, յայտանոր տիրութիւնը, յայտարարել անոր տիրական հանգաարարել անոր տիրական հանգաարարել անոր տիրական հանգաարարել անոր տիրական հանգա----
մանքը, եւ ենթարկուիլ անոր տիրական կամքինմանքը, եւ ենթարկուիլ անոր տիրական կամքինմանքը, եւ ենթարկուիլ անոր տիրական կամքինմանքը, եւ ենթարկուիլ անոր տիրական կամքին::::    

6.6.6.6.----    ««««Եթէ ուզեսԵթէ ուզեսԵթէ ուզեսԵթէ ուզես»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ինչ որ Տէրը ուզէ՝ պէտք է ինչ որ Տէրը ուզէ՝ պէտք է ինչ որ Տէրը ուզէ՝ պէտք է ինչ որ Տէրը ուզէ՝ պէտք է 
կատարուի, եւ ոչ թէ ինչ որ մենք ուզենքկատարուի, եւ ոչ թէ ինչ որ մենք ուզենքկատարուի, եւ ոչ թէ ինչ որ մենք ուզենքկատարուի, եւ ոչ թէ ինչ որ մենք ուզենք::::    Սորվինք բորոտ Սորվինք բորոտ Սորվինք բորոտ Սորվինք բորոտ 
մարդէն, Տիրոջ կամքին կատարումը խնդրել եւ ոչ թէ մեր մարդէն, Տիրոջ կամքին կատարումը խնդրել եւ ոչ թէ մեր մարդէն, Տիրոջ կամքին կատարումը խնդրել եւ ոչ թէ մեր մարդէն, Տիրոջ կամքին կատարումը խնդրել եւ ոչ թէ մեր 
կամքին կատարումըկամքին կատարումըկամքին կատարումըկամքին կատարումը::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն յաճախ այս կն յաճախ այս կն յաճախ այս կն յաճախ այս կամ այդ բանին ամ այդ բանին ամ այդ բանին ամ այդ բանին 
համար կհամար կհամար կհամար կ’’’’աղօթենք եւ կը խնդրենք որ Տէրը կատարէ մեր աղօթենք եւ կը խնդրենք որ Տէրը կատարէ մեր աղօթենք եւ կը խնդրենք որ Տէրը կատարէ մեր աղօթենք եւ կը խնդրենք որ Տէրը կատարէ մեր 
ուզածը, փոխանակ ըսելու. ուզածը, փոխանակ ըսելու. ուզածը, փոխանակ ըսելու. ուզածը, փոխանակ ըսելու. ««««Տէր, եթէ դուն կՏէր, եթէ դուն կՏէր, եթէ դուն կՏէր, եթէ դուն կ’’’’ուզես, եթէ քու ուզես, եթէ քու ուզես, եթէ քու ուզես, եթէ քու 
կամքդ է, թող կատարուիկամքդ է, թող կատարուիկամքդ է, թող կատարուիկամքդ է, թող կատարուի»»»»::::    

7.7.7.7.----    ««««Եթէ ուզեսԵթէ ուզեսԵթէ ուզեսԵթէ ուզես»»»»::::    Այս բառերը մեզի կը յիշեցնեն նաեւ թէ Այս բառերը մեզի կը յիշեցնեն նաեւ թէ Այս բառերը մեզի կը յիշեցնեն նաեւ թէ Այս բառերը մեզի կը յիշեցնեն նաեւ թէ 
մենք Աստուծմէ բան մը պահանջելու իրաւունք չունինք, այլ մենք Աստուծմէ բան մը պահանջելու իրաւունք չունինք, այլ մենք Աստուծմէ բան մը պահանջելու իրաւունք չունինք, այլ մենք Աստուծմէ բան մը պահանջելու իրաւունք չունինք, այլ 
պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է խնդրել ու աղաչելխնդրել ու աղաչելխնդրել ու աղաչելխնդրել ու աղաչել::::    Այսօր կան հոսանքներ որոնք Այսօր կան հոսանքներ որոնք Այսօր կան հոսանքներ որոնք Այսօր կան հոսանքներ որոնք 
կկկկ’’’’ուսուցանեն թէ երբ մարդ դառնայ Աստուծոյ եւ մեղքերու ուսուցանեն թէ երբ մարդ դառնայ Աստուծոյ եւ մեղքերու ուսուցանեն թէ երբ մարդ դառնայ Աստուծոյ եւ մեղքերու ուսուցանեն թէ երբ մարդ դառնայ Աստուծոյ եւ մեղքերու 
քաւութիւն ստանայ՝ կը դառնայ Աստուծոյ զաւակ, որմէ ետք քաւութիւն ստանայ՝ կը դառնայ Աստուծոյ զաւակ, որմէ ետք քաւութիւն ստանայ՝ կը դառնայ Աստուծոյ զաւակ, որմէ ետք քաւութիւն ստանայ՝ կը դառնայ Աստուծոյ զաւակ, որմէ ետք 
ալ պէտք չէ խնդրէ, աղաչէ, արտասուէ, այլ պէտք է ալ պէտք չէ խնդրէ, աղաչէ, արտասուէ, այլ պէտք է ալ պէտք չէ խնդրէ, աղաչէ, արտասուէ, այլ պէտք է ալ պէտք չէ խնդրէ, աղաչէ, արտասուէ, այլ պէտք է 
պահանջէպահանջէպահանջէպահանջէ´:´:´:´:    Նիւթէս չեմ ուզեր հեռանալ, բայց թոյլ տուէք Նիւթէս չեմ ուզեր հեռանալ, բայց թոյլ տուէք Նիւթէս չեմ ուզեր հեռանալ, բայց թոյլ տուէք Նիւթէս չեմ ուզեր հեռանալ, բայց թոյլ տուէք 
պարզապէսպարզապէսպարզապէսպարզապէս    ըսեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ ոըսեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ ոըսեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ ոըսեմ, թէ Նոր Կտակարանին մէջ ո´́́́չ մէկ անգամ չ մէկ անգամ չ մէկ անգամ չ մէկ անգամ 
պահանջելու մասին կը կարդանք, բայց բազմաթիւ անգամներ պահանջելու մասին կը կարդանք, բայց բազմաթիւ անգամներ պահանջելու մասին կը կարդանք, բայց բազմաթիւ անգամներ պահանջելու մասին կը կարդանք, բայց բազմաթիւ անգամներ 
կը կարդանք խնդրելու մասինկը կարդանք խնդրելու մասինկը կարդանք խնդրելու մասինկը կարդանք խնդրելու մասին::::    Յիշեմ լոկ մի քանի Յիշեմ լոկ մի քանի Յիշեմ լոկ մի քանի Յիշեմ լոկ մի քանի 
օրինակներօրինակներօրինակներօրինակներ::::    ««««ԽնդրեցէԽնդրեցէԽնդրեցէԽնդրեցէ´́́́ք Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզիք Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզիք Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզիք Աստուծմէ եւ պիտի տայ ձեզի»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
7.7)7.7)7.7)7.7)::::    ««««Դուք նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայԴուք նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայԴուք նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայԴուք նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ»»»»    
((((Մտ 6.33Մտ 6.33Մտ 6.33Մտ 6.33))))::::    ««««Ինչ որ իմ անունովս խնդրէք՝ պիտի կատարեմ Ինչ որ իմ անունովս խնդրէք՝ պիտի կատարեմ Ինչ որ իմ անունովս խնդրէք՝ պիտի կատարեմ Ինչ որ իմ անունովս խնդրէք՝ պիտի կատարեմ 
զայնզայնզայնզայն»»»» ( ( ( (Յհ 14.13)Յհ 14.13)Յհ 14.13)Յհ 14.13)::::    ««««Խնդրեցէք Աստուծմէ ինչ որ ուզէքԽնդրեցէք Աստուծմէ ինչ որ ուզէքԽնդրեցէք Աստուծմէ ինչ որ ուզէքԽնդրեցէք Աստուծմէ ինչ որ ուզէք»»»» ( ( ( (Յհ 15.7)Յհ 15.7)Յհ 15.7)Յհ 15.7)::::    
««««Մինչեւ հիմա իմ անունովս բան չխնդրեցիքՄինչեւ հիմա իմ անունովս բան չխնդրեցիքՄինչեւ հիմա իմ անունովս բան չխնդրեցիքՄինչեւ հիմա իմ անունովս բան չխնդրեցիք»»»» ( ( ( (Յհ 16.24)Յհ 16.24)Յհ 16.24)Յհ 16.24)::::    
««««Խնդրեցէք եւ պիտի ստանաքԽնդրեցէք եւ պիտի ստանաքԽնդրեցէք եւ պիտի ստանաքԽնդրեցէք եւ պիտի ստանաք»»»» ( ( ( (Յհ 16.24)Յհ 16.24)Յհ 16.24)Յհ 16.24)::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած ««««մեր մեր մեր մեր 
խնդրածէն աւելին կխնդրածէն աւելին կխնդրածէն աւելին կխնդրածէն աւելին կ’’’’ընէընէընէընէ»»»» ( ( ( (Եփ 3.20)Եփ 3.20)Եփ 3.20)Եփ 3.20)::::    ««««Թող խնդրէ ԱսԹող խնդրէ ԱսԹող խնդրէ ԱսԹող խնդրէ Աստուծմէտուծմէտուծմէտուծմէ»»»»    
((((Յկ 1.5)Յկ 1.5)Յկ 1.5)Յկ 1.5)::::    ««««Թող խնդրէ հաւատքովԹող խնդրէ հաւատքովԹող խնդրէ հաւատքովԹող խնդրէ հաւատքով»»»» ( ( ( (Յկ 1.6Յկ 1.6Յկ 1.6Յկ 1.6::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ Յհ 15.16ս նաեւ Յհ 15.16ս նաեւ Յհ 15.16ս նաեւ Յհ 15.16::::    
Եփ 6.16Եփ 6.16Եփ 6.16Եփ 6.16----18181818::::    Մտ 21.22Մտ 21.22Մտ 21.22Մտ 21.22::::    Ա.Յհ 5.14Ա.Յհ 5.14Ա.Յհ 5.14Ա.Յհ 5.14----15151515::::    Մտ 9.38Մտ 9.38Մտ 9.38Մտ 9.38::::    Մր 11.24Մր 11.24Մր 11.24Մր 11.24::::    Յհ Յհ Յհ Յհ 
14.1414.1414.1414.14::::    Ա.Յհ 3.22)Ա.Յհ 3.22)Ա.Յհ 3.22)Ա.Յհ 3.22)::::    

8.8.8.8.----    ««««Կրնաս զիս մաքրելԿրնաս զիս մաքրելԿրնաս զիս մաքրելԿրնաս զիս մաքրել»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սիրելիներ, երբ Տիրոջ կը սիրելիներ, երբ Տիրոջ կը սիրելիներ, երբ Տիրոջ կը սիրելիներ, երբ Տիրոջ կը 
մօտենանք, պէտք է հաւատանք որ ան կրնամօտենանք, պէտք է հաւատանք որ ան կրնամօտենանք, պէտք է հաւատանք որ ան կրնամօտենանք, պէտք է հաւատանք որ ան կրնա´́́́յ մեզ մաքրել, եւ յ մեզ մաքրել, եւ յ մեզ մաքրել, եւ յ մեզ մաքրել, եւ 
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ոոոո´́́́չչչչ    միայն կրնայ՝ այլեւ կմիայն կրնայ՝ այլեւ կմիայն կրնայ՝ այլեւ կմիայն կրնայ՝ այլեւ կ’’’’ուզէ ու պատրաստ է մաքրելուուզէ ու պատրաստ է մաքրելուուզէ ու պատրաստ է մաքրելուուզէ ու պատրաստ է մաքրելու::::    
Յիսուսէն զատ մարդ չի կրնար մեզ մեր մեղքերէն մաքրելՅիսուսէն զատ մարդ չի կրնար մեզ մեր մեղքերէն մաքրելՅիսուսէն զատ մարդ չի կրնար մեզ մեր մեղքերէն մաքրելՅիսուսէն զատ մարդ չի կրնար մեզ մեր մեղքերէն մաքրել::::    Տեղ Տեղ Տեղ Տեղ 
մը գրած եմ. մը գրած եմ. մը գրած եմ. մը գրած եմ. ««««Մարդիկ կան որոնք կը խորհին թէ Տիրոջ պէտք Մարդիկ կան որոնք կը խորհին թէ Տիրոջ պէտք Մարդիկ կան որոնք կը խորհին թէ Տիրոջ պէտք Մարդիկ կան որոնք կը խորհին թէ Տիրոջ պէտք 
է մօտենան որպէսզի կարենան մաքրուիլ, մարդիկ ալ կան է մօտենան որպէսզի կարենան մաքրուիլ, մարդիկ ալ կան է մօտենան որպէսզի կարենան մաքրուիլ, մարդիկ ալ կան է մօտենան որպէսզի կարենան մաքրուիլ, մարդիկ ալ կան 
որոնք կը խորհին թէ պէտք է մաքրուին որպէսզի կարորոնք կը խորհին թէ պէտք է մաքրուին որպէսզի կարորոնք կը խորհին թէ պէտք է մաքրուին որպէսզի կարորոնք կը խորհին թէ պէտք է մաքրուին որպէսզի կարենան ենան ենան ենան 
Տիրոջ մօտենալՏիրոջ մօտենալՏիրոջ մօտենալՏիրոջ մօտենալ»»»»::::    Առաջինն է շիտակը, որովհետեւ եթէ Առաջինն է շիտակը, որովհետեւ եթէ Առաջինն է շիտակը, որովհետեւ եթէ Առաջինն է շիտակը, որովհետեւ եթէ 
կրնանք մաքրուիլ նախքան Տիրոջ մօտենալը եւ առանց Տիրոջ կրնանք մաքրուիլ նախքան Տիրոջ մօտենալը եւ առանց Տիրոջ կրնանք մաքրուիլ նախքան Տիրոջ մօտենալը եւ առանց Տիրոջ կրնանք մաքրուիլ նախքան Տիրոջ մօտենալը եւ առանց Տիրոջ 
օգնութեան, ալ պէտք չունինք Տիրոջօգնութեան, ալ պէտք չունինք Տիրոջօգնութեան, ալ պէտք չունինք Տիրոջօգնութեան, ալ պէտք չունինք Տիրոջ::::    

««««Յիսուս ձեռՅիսուս ձեռՅիսուս ձեռՅիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.քը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.քը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.քը երկարեց, դպաւ անոր եւ ըսաւ.----    
""""ԿԿԿԿ’’’’ուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէ´́́́""""::::    
Եւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 

8.3)8.3)8.3)8.3)::::    
1.1.1.1.----    Հրեաներ բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք կը սեպէին, Հրեաներ բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք կը սեպէին, Հրեաներ բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք կը սեպէին, Հրեաներ բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք կը սեպէին, 

ուստի, եթէ բորոտ մը բուժուէր, ըստ իրենց, ատիկա կը ուստի, եթէ բորոտ մը բուժուէր, ըստ իրենց, ատիկա կը ուստի, եթէ բորոտ մը բուժուէր, ըստ իրենց, ատիկա կը ուստի, եթէ բորոտ մը բուժուէր, ըստ իրենց, ատիկա կը 
նշանակէր թէ այդ անձին մեղքերը ներուեցաննշանակէր թէ այդ անձին մեղքերը ներուեցաննշանակէր թէ այդ անձին մեղքերը ներուեցաննշանակէր թէ այդ անձին մեղքերը ներուեցան::::    Յիսուս այս Յիսուս այս Յիսուս այս Յիսուս այս 
բորոտ մարդը բուժելով, ապացուցեց թէ ինք նաեւ մեղքերը բորոտ մարդը բուժելով, ապացուցեց թէ ինք նաեւ մեղքերը բորոտ մարդը բուժելով, ապացուցեց թէ ինք նաեւ մեղքերը բորոտ մարդը բուժելով, ապացուցեց թէ ինք նաեւ մեղքերը 
ներելու իշխանութիւնը ունէր, եւ ոչ թէ պարզապէս քարոներելու իշխանութիւնը ունէր, եւ ոչ թէ պարզապէս քարոներելու իշխանութիւնը ունէր, եւ ոչ թէ պարզապէս քարոներելու իշխանութիւնը ունէր, եւ ոչ թէ պարզապէս քարոզիչ զիչ զիչ զիչ 
մըն էր, կամ հրաշագործ մըմըն էր, կամ հրաշագործ մըմըն էր, կամ հրաշագործ մըմըն էր, կամ հրաշագործ մը::::    

2.2.2.2.----    Օրէնքին համաձայն բորոտութեամբ վարակուած Օրէնքին համաձայն բորոտութեամբ վարակուած Օրէնքին համաձայն բորոտութեամբ վարակուած Օրէնքին համաձայն բորոտութեամբ վարակուած 
մարդը մարդը մարդը մարդը ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » էր (Ղւ 13.45էր (Ղւ 13.45էր (Ղւ 13.45էր (Ղւ 13.45----46)46)46)46):::: « « « «ՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքը» » » » կրնար յայտակրնար յայտակրնար յայտակրնար յայտա----
րարել թէ որարել թէ որարել թէ որարել թէ ո´́́́վ վ վ վ ««««մաքուրմաքուրմաքուրմաքուր» » » » էր եւ ոէր եւ ոէր եւ ոէր եւ ո´́́́վ՝ վ՝ վ՝ վ՝ ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր», », », », բայց երբեք բայց երբեք բայց երբեք բայց երբեք 
չէչէչէչէ´́́́ր կրնար մաքրել ր կրնար մաքրել ր կրնար մաքրել ր կրնար մաքրել ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր»»»»ըըըը:::: « « « «ՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքըՕրէնքը» » » » կը բացայայտէր կը բացայայտէր կը բացայայտէր կը բացայայտէր 
մարդուն մեղքը բամարդուն մեղքը բամարդուն մեղքը բամարդուն մեղքը բայց չէյց չէյց չէյց չէ´́́́ր կրնար սրբել զանիկար կրնար սրբել զանիկար կրնար սրբել զանիկար կրնար սրբել զանիկա::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
մաքրելով բորոտը, ցոյց տուաւ թէ իր բերած շնորհքի մաքրելով բորոտը, ցոյց տուաւ թէ իր բերած շնորհքի մաքրելով բորոտը, ցոյց տուաւ թէ իր բերած շնորհքի մաքրելով բորոտը, ցոյց տուաւ թէ իր բերած շնորհքի 
զօրութիւնը աւելիզօրութիւնը աւելիզօրութիւնը աւելիզօրութիւնը աւելի´́́́    մեծ էր քան զօրութիւնը Օրէնքին, ցոյց մեծ էր քան զօրութիւնը Օրէնքին, ցոյց մեծ էր քան զօրութիւնը Օրէնքին, ցոյց մեծ էր քան զօրութիւնը Օրէնքին, ցոյց 
տուաւ թէ ինք ոտուաւ թէ ինք ոտուաւ թէ ինք ոտուաւ թէ ինք ո´́́́չ միայն կատարիչն էր Օրէնքին, այլեւ՝ չ միայն կատարիչն էր Օրէնքին, այլեւ՝ չ միայն կատարիչն էր Օրէնքին, այլեւ՝ չ միայն կատարիչն էր Օրէնքին, այլեւ՝ 
լրոլրոլրոլրո´́́́ւմը Օրէնքին, Տէւմը Օրէնքին, Տէւմը Օրէնքին, Տէւմը Օրէնքին, Տէ´́́́րն ու Իշխարն ու Իշխարն ու Իշխարն ու Իշխա´́́́նը Օրէնքին, Տուինը Օրէնքին, Տուինը Օրէնքին, Տուինը Օրէնքին, Տուի´́́́չն ու չն ու չն ու չն ու 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծը Օրէնծը Օրէնծը Օրէնծը Օրէնքինքինքինքին::::    Ինչ որ Օրէնքը չկրցաւ ընել՝ Քրիստոս Ինչ որ Օրէնքը չկրցաւ ընել՝ Քրիստոս Ինչ որ Օրէնքը չկրցաւ ընել՝ Քրիստոս Ինչ որ Օրէնքը չկրցաւ ընել՝ Քրիստոս 
ինք կատարեցինք կատարեցինք կատարեցինք կատարեց::::    Օրէնքը մեղքերէ քաւութիւն կը պահանջէր Օրէնքը մեղքերէ քաւութիւն կը պահանջէր Օրէնքը մեղքերէ քաւութիւն կը պահանջէր Օրէնքը մեղքերէ քաւութիւն կը պահանջէր 
բայց չէբայց չէբայց չէբայց չէ´́́́ր կրնար մեղքերը քաւել, արդարութիւն կը ր կրնար մեղքերը քաւել, արդարութիւն կը ր կրնար մեղքերը քաւել, արդարութիւն կը ր կրնար մեղքերը քաւել, արդարութիւն կը 
պահանջէր բայց չէպահանջէր բայց չէպահանջէր բայց չէպահանջէր բայց չէ´́́́ր կրնար արդարացնել, սրբութիւն կը ր կրնար արդարացնել, սրբութիւն կը ր կրնար արդարացնել, սրբութիւն կը ր կրնար արդարացնել, սրբութիւն կը 
պահանջէր բայց չէպահանջէր բայց չէպահանջէր բայց չէպահանջէր բայց չէ´́́́ր կրնար սրբել, Յիսուս իր կրնար սրբել, Յիսուս իր կրնար սրբել, Յիսուս իր կրնար սրբել, Յիսուս ի´́́́նք քաւեց, նք քաւեց, նք քաւեց, նք քաւեց, 
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արդարացուց ու սրբեցարդարացուց ու սրբեցարդարացուց ու սրբեցարդարացուց ու սրբեց, , , , ահա թէ ինչու, ահա թէ ինչու, ահա թէ ինչու, ահա թէ ինչու, ««««ոեւէ մարդ ոեւէ մարդ ոեւէ մարդ ոեւէ մարդ 
չչչչ’’’’արդարանար Օրէնքը գործադրելով, այլ միայն Յիսուս արդարանար Օրէնքը գործադրելով, այլ միայն Յիսուս արդարանար Օրէնքը գործադրելով, այլ միայն Յիսուս արդարանար Օրէնքը գործադրելով, այլ միայն Յիսուս 
Քրիստոսի հաւատալովՔրիստոսի հաւատալովՔրիստոսի հաւատալովՔրիստոսի հաւատալով»»»» ( ( ( (Գղ 2.16)Գղ 2.16)Գղ 2.16)Գղ 2.16)::::    

3.3.3.3.----    Եթէ նկատի առնենք հրեաներուն մտածողութիւնը, Եթէ նկատի առնենք հրեաներուն մտածողութիւնը, Եթէ նկատի առնենք հրեաներուն մտածողութիւնը, Եթէ նկատի առնենք հրեաներուն մտածողութիւնը, 
ըստ որուն, բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք էր, եւ եթէ ըստ որուն, բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք էր, եւ եթէ ըստ որուն, բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք էր, եւ եթէ ըստ որուն, բորոտութիւնը մեղքի հետեւանք էր, եւ եթէ 
նկատի առնենք Յիսուսի ձեռքով այս բորոտին բուժուիլը, նկատի առնենք Յիսուսի ձեռքով այս բորոտին բուժուիլը, նկատի առնենք Յիսուսի ձեռքով այս բորոտին բուժուիլը, նկատի առնենք Յիսուսի ձեռքով այս բորոտին բուժուիլը, 
պպպպարզ կը դառնայ որ մեզի ուսուցուածը այն է՝ որ միայն արզ կը դառնայ որ մեզի ուսուցուածը այն է՝ որ միայն արզ կը դառնայ որ մեզի ուսուցուածը այն է՝ որ միայն արզ կը դառնայ որ մեզի ուսուցուածը այն է՝ որ միայն 
Յիսուս ինք կրնայ մարդոց մեղքերը ներելՅիսուս ինք կրնայ մարդոց մեղքերը ներելՅիսուս ինք կրնայ մարդոց մեղքերը ներելՅիսուս ինք կրնայ մարդոց մեղքերը ներել::::    Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ 
հրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուահրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուահրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուահրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուա´́́́ծ կրնար ծ կրնար ծ կրնար ծ կրնար 
բորոտութիւնը բուժել, բժիշկներ չէին կրնար բուժել բորոտըբորոտութիւնը բուժել, բժիշկներ չէին կրնար բուժել բորոտըբորոտութիւնը բուժել, բժիշկներ չէին կրնար բուժել բորոտըբորոտութիւնը բուժել, բժիշկներ չէին կրնար բուժել բորոտը::::    
Այս իմաստով, մեզի ուսուցուածը այն է, որ Յիսուսէն զատ Այս իմաստով, մեզի ուսուցուածը այն է, որ Յիսուսէն զատ Այս իմաստով, մեզի ուսուցուածը այն է, որ Յիսուսէն զատ Այս իմաստով, մեզի ուսուցուածը այն է, որ Յիսուսէն զատ 
մմմմարդ չի կրնար մարդոց մեղքերը ներելարդ չի կրնար մարդոց մեղքերը ներելարդ չի կրնար մարդոց մեղքերը ներելարդ չի կրնար մարդոց մեղքերը ներել::::    Քարոզիչներ կը Քարոզիչներ կը Քարոզիչներ կը Քարոզիչներ կը 
խօսին մեղքերու քաւութեան մասին, բայց միայն Յիսուս իխօսին մեղքերու քաւութեան մասին, բայց միայն Յիսուս իխօսին մեղքերու քաւութեան մասին, բայց միայն Յիսուս իխօսին մեղքերու քաւութեան մասին, բայց միայն Յիսուս ի´́́́նք նք նք նք 
կրնայ այդ քաւութիւնը շնորհելկրնայ այդ քաւութիւնը շնորհելկրնայ այդ քաւութիւնը շնորհելկրնայ այդ քաւութիւնը շնորհել::::    

4.4.4.4.----    ««««Յիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անորՅիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անորՅիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անորՅիսուս ձեռքը երկարեց, դպաւ անոր»»»»::::    Մարդիկ կը Մարդիկ կը Մարդիկ կը Մարդիկ կը 
քաշուէին ու կը գարշէին բորոտէն, կը մեղադրէին ու կը քաշուէին ու կը գարշէին բորոտէն, կը մեղադրէին ու կը քաշուէին ու կը գարշէին բորոտէն, կը մեղադրէին ու կը քաշուէին ու կը գարշէին բորոտէն, կը մեղադրէին ու կը 
դատապարտէին զայն, մանադատապարտէին զայն, մանադատապարտէին զայն, մանադատապարտէին զայն, մանաւանդ, եթէ անիկա փորձէր ւանդ, եթէ անիկա փորձէր ւանդ, եթէ անիկա փորձէր ւանդ, եթէ անիկա փորձէր 
մօտենալ ու դպնալ իրենցմօտենալ ու դպնալ իրենցմօտենալ ու դպնալ իրենցմօտենալ ու դպնալ իրենց::::    Բայց ահա մեր Տէրը, մեզ Բայց ահա մեր Տէրը, մեզ Բայց ահա մեր Տէրը, մեզ Բայց ահա մեր Տէրը, մեզ 
անչափօրէն սիրող մեր թանկագին Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս, անչափօրէն սիրող մեր թանկագին Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս, անչափօրէն սիրող մեր թանկագին Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս, անչափօրէն սիրող մեր թանկագին Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս, 
ոոոո´́́́չ թէ թոյլ տուաւ որ բորոտ մարդը մօտենայ ու դպնայ իրեն, չ թէ թոյլ տուաւ որ բորոտ մարդը մօտենայ ու դպնայ իրեն, չ թէ թոյլ տուաւ որ բորոտ մարդը մօտենայ ու դպնայ իրեն, չ թէ թոյլ տուաւ որ բորոտ մարդը մօտենայ ու դպնայ իրեն, 
այլ իայլ իայլ իայլ ի´́́́նք նք նք նք ««««ձեռքը երկարեց, դպաւ անորձեռքը երկարեց, դպաւ անորձեռքը երկարեց, դպաւ անորձեռքը երկարեց, դպաւ անոր»»»»::::    Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան 
մեզմէ քաշուիլ կամ գարշիլ, բմեզմէ քաշուիլ կամ գարշիլ, բմեզմէ քաշուիլ կամ գարշիլ, բմեզմէ քաշուիլ կամ գարշիլ, բայց Յիսուս երբեք չի քաշուիր ու այց Յիսուս երբեք չի քաշուիր ու այց Յիսուս երբեք չի քաշուիր ու այց Յիսուս երբեք չի քաշուիր ու 
չի գարշիր որքան ալ մեղքերով պղծուած ըլլանքչի գարշիր որքան ալ մեղքերով պղծուած ըլլանքչի գարշիր որքան ալ մեղքերով պղծուած ըլլանքչի գարշիր որքան ալ մեղքերով պղծուած ըլլանք::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ ու ուզէ ու ուզէ ու ուզէ ու 
կը սիրէ մօտենալ մեզի ու մաքրել մեզ բոլոր տեսակի կը սիրէ մօտենալ մեզի ու մաքրել մեզ բոլոր տեսակի կը սիրէ մօտենալ մեզի ու մաքրել մեզ բոլոր տեսակի կը սիրէ մօտենալ մեզի ու մաքրել մեզ բոլոր տեսակի 
մեղքերու բորոտութենէնմեղքերու բորոտութենէնմեղքերու բորոտութենէնմեղքերու բորոտութենէն::::    Քրիստոսի հետեւորդներս՝ Քրիստոսի հետեւորդներս՝ Քրիստոսի հետեւորդներս՝ Քրիստոսի հետեւորդներս՝ 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´́́́    նման պէտք է վերաբերինք, մանաւանդ անոնց նման պէտք է վերաբերինք, մանաւանդ անոնց նման պէտք է վերաբերինք, մանաւանդ անոնց նման պէտք է վերաբերինք, մանաւանդ անոնց 
նկատմամբ՝ որոնք մերժուած նկատմամբ՝ որոնք մերժուած նկատմամբ՝ որոնք մերժուած նկատմամբ՝ որոնք մերժուած են ընկերութենէն, որոնք լքուած են ընկերութենէն, որոնք լքուած են ընկերութենէն, որոնք լքուած են ընկերութենէն, որոնք լքուած 
ու անտեսուած դասակարգը կը ներկայացնենու անտեսուած դասակարգը կը ներկայացնենու անտեսուած դասակարգը կը ներկայացնենու անտեսուած դասակարգը կը ներկայացնեն::::    

5.5.5.5.----    ««««Դպաւ անորԴպաւ անորԴպաւ անորԴպաւ անոր»»»»::::    Բորոտ մարդը կարօտ էր այս հպումինԲորոտ մարդը կարօտ էր այս հպումինԲորոտ մարդը կարօտ էր այս հպումինԲորոտ մարդը կարօտ էր այս հպումին::::    
ՇատոՇատոՇատոՇատո՜՜՜՜նց մէկը չէր դպած իրեննց մէկը չէր դպած իրեննց մէկը չէր դպած իրեննց մէկը չէր դպած իրեն: : : : Վաղո՜Վաղո՜Վաղո՜Վաղո՜ւց սիրոյ ու ւց սիրոյ ու ւց սիրոյ ու ւց սիրոյ ու 
գուրգուրալից ձեռքի մը հպումը չէր ապրածգուրգուրալից ձեռքի մը հպումը չէր ապրածգուրգուրալից ձեռքի մը հպումը չէր ապրածգուրգուրալից ձեռքի մը հպումը չէր ապրած::::    Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս 
««««դպաւ անորդպաւ անորդպաւ անորդպաւ անոր», », », », ոոոո´́́́չ միայն բուժեց անոր մարմիչ միայն բուժեց անոր մարմիչ միայն բուժեց անոր մարմիչ միայն բուժեց անոր մարմինը, այլ նաեւ նը, այլ նաեւ նը, այլ նաեւ նը, այլ նաեւ 
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բուժեց մարդոց սէրէն զրկուած անոր կոտրած հոգին ու բուժեց մարդոց սէրէն զրկուած անոր կոտրած հոգին ու բուժեց մարդոց սէրէն զրկուած անոր կոտրած հոգին ու բուժեց մարդոց սէրէն զրկուած անոր կոտրած հոգին ու 
սիրտըսիրտըսիրտըսիրտը::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք կարօտ են ն մարդիկ կան որոնք կարօտ են ն մարդիկ կան որոնք կարօտ են ն մարդիկ կան որոնք կարօտ են 
գուրգուրալից ձեռքի մը հպումինգուրգուրալից ձեռքի մը հպումինգուրգուրալից ձեռքի մը հպումինգուրգուրալից ձեռքի մը հպումին::::    Կրնա՞նք մենք ըլլալ Կրնա՞նք մենք ըլլալ Կրնա՞նք մենք ըլլալ Կրնա՞նք մենք ըլլալ 
Յիսուսի ձեռքի սիրոյ հպումը մարդոց համար, յատկապէս Յիսուսի ձեռքի սիրոյ հպումը մարդոց համար, յատկապէս Յիսուսի ձեռքի սիրոյ հպումը մարդոց համար, յատկապէս Յիսուսի ձեռքի սիրոյ հպումը մարդոց համար, յատկապէս 
անոնց համար՝ որոնք սիրոյ ու կարեկցութեան կարիքը անոնց համար՝ որոնք սիրոյ ու կարեկցութեան կարիքը անոնց համար՝ որոնք սիրոյ ու կարեկցութեան կարիքը անոնց համար՝ որոնք սիրոյ ու կարեկցութեան կարիքը ունինունինունինունին::::    

6.6.6.6.---- « « « «Դպաւ անորԴպաւ անորԴպաւ անորԴպաւ անոր»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ միայն բորոտութեամբ վարակուած չ միայն բորոտութեամբ վարակուած չ միայն բորոտութեամբ վարակուած չ միայն բորոտութեամբ վարակուած 
մարդը մարդը մարդը մարդը ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » կը համարուէր, այլեւ բորոտ մարդուն կը համարուէր, այլեւ բորոտ մարդուն կը համարուէր, այլեւ բորոտ մարդուն կը համարուէր, այլեւ բորոտ մարդուն 
դպչող մարդը եւս դպչող մարդը եւս դպչող մարդը եւս դպչող մարդը եւս ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » կը համարուէր, բայց Յիսուս կը համարուէր, բայց Յիսուս կը համարուէր, բայց Յիսուս կը համարուէր, բայց Յիսուս 
««««դպաւ անորդպաւ անորդպաւ անորդպաւ անոր», », », », ցոյց տալու համար թէ ինք ցոյց տալու համար թէ ինք ցոյց տալու համար թէ ինք ցոյց տալու համար թէ ինք ««««անմաքուրիանմաքուրիանմաքուրիանմաքուրի» » » » մը մը մը մը 
դպնալով չէր կրնար իր մաքրութիւնը կորսնցնելդպնալով չէր կրնար իր մաքրութիւնը կորսնցնելդպնալով չէր կրնար իր մաքրութիւնը կորսնցնելդպնալով չէր կրնար իր մաքրութիւնը կորսնցնել::::    Ան կրնար Ան կրնար Ան կրնար Ան կրնար 
մեղաւորներուն հետ ապրիլ, բայց հեռու մնալ մեղքէնմեղաւորներուն հետ ապրիլ, բայց հեռու մնալ մեղքէնմեղաւորներուն հետ ապրիլ, բայց հեռու մնալ մեղքէնմեղաւորներուն հետ ապրիլ, բայց հեռու մնալ մեղքէն::::    Տարբեր Տարբեր Տարբեր Տարբեր 
առիթներով երբ Յիսուս սեղան նստաւ մաքսաւորներուն հետ, առիթներով երբ Յիսուս սեղան նստաւ մաքսաւորներուն հետ, առիթներով երբ Յիսուս սեղան նստաւ մաքսաւորներուն հետ, առիթներով երբ Յիսուս սեղան նստաւ մաքսաւորներուն հետ, 
Փարիսեցիները գայթակղեցան, քանի անոնք կը հաւատային Փարիսեցիները գայթակղեցան, քանի անոնք կը հաւատային Փարիսեցիները գայթակղեցան, քանի անոնք կը հաւատային Փարիսեցիները գայթակղեցան, քանի անոնք կը հաւատային 
որ եթէ ուտէին որ եթէ ուտէին որ եթէ ուտէին որ եթէ ուտէին ««««մեղաւորներունմեղաւորներունմեղաւորներունմեղաւորներուն» » » » հետ, անոնց նման մեղաւոր հետ, անոնց նման մեղաւոր հետ, անոնց նման մեղաւոր հետ, անոնց նման մեղաւոր 
կկկկ’’’’ըլլային (Մտ 9.10ըլլային (Մտ 9.10ըլլային (Մտ 9.10ըլլային (Մտ 9.10----13)13)13)13)::::    Մենք կրնաՄենք կրնաՄենք կրնաՄենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ օրինակով ՞նք մեր Տիրոջ օրինակով ՞նք մեր Տիրոջ օրինակով ՞նք մեր Տիրոջ օրինակով 
ապրիլ մեղաւոր մարդոց հետ բայց չազդուիլ անոնցմէ, այլ ապրիլ մեղաւոր մարդոց հետ բայց չազդուիլ անոնցմէ, այլ ապրիլ մեղաւոր մարդոց հետ բայց չազդուիլ անոնցմէ, այլ ապրիլ մեղաւոր մարդոց հետ բայց չազդուիլ անոնցմէ, այլ 
ընդհակառակը, մեընդհակառակը, մեընդհակառակը, մեընդհակառակը, մե´́́́նք ազդենք անոնց վրայնք ազդենք անոնց վրայնք ազդենք անոնց վրայնք ազդենք անոնց վրայ::::    

7.7.7.7.----    ««««Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.----    """"ԿԿԿԿ’’’’ուզեմ"ուզեմ"ուզեմ"ուզեմ"»»»»::::    Շատ բան կայ որ Տէրը կՇատ բան կայ որ Տէրը կՇատ բան կայ որ Տէրը կՇատ բան կայ որ Տէրը կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
շնորհել մեզի կամ ընել մեր կեանքին մէջ, բայց կրնայ չընել շնորհել մեզի կամ ընել մեր կեանքին մէջ, բայց կրնայ չընել շնորհել մեզի կամ ընել մեր կեանքին մէջ, բայց կրնայ չընել շնորհել մեզի կամ ընել մեր կեանքին մէջ, բայց կրնայ չընել 
շատ մը պատճառներով, օրինակ.շատ մը պատճառներով, օրինակ.շատ մը պատճառներով, օրինակ.շատ մը պատճառներով, օրինակ.----    

ա) Կա) Կա) Կա) Կրնայ ըլլալ որ մերնայ ըլլալ որ մերնայ ըլլալ որ մերնայ ըլլալ որ մե´́́́նք պատրաստ չենք ստանալու նք պատրաստ չենք ստանալու նք պատրաստ չենք ստանալու նք պատրաստ չենք ստանալու 
իրմէ մեր խնդրանքըիրմէ մեր խնդրանքըիրմէ մեր խնդրանքըիրմէ մեր խնդրանքը::::    

բ) Կրնայ ըլլալ որ մեր խնդրանքը ստանալու ճիշդ բ) Կրնայ ըլլալ որ մեր խնդրանքը ստանալու ճիշդ բ) Կրնայ ըլլալ որ մեր խնդրանքը ստանալու ճիշդ բ) Կրնայ ըլլալ որ մեր խնդրանքը ստանալու ճիշդ 
ժամանակը չէժամանակը չէժամանակը չէժամանակը չէ::::    

գ) Կրնայ ըլլալ որ յատուկ բան մը կայ որ կգ) Կրնայ ըլլալ որ յատուկ բան մը կայ որ կգ) Կրնայ ըլլալ որ յատուկ բան մը կայ որ կգ) Կրնայ ըլլալ որ յատուկ բան մը կայ որ կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
սորվեցնել մեզի, եւ ատիկա չսորված՝ չսորվեցնել մեզի, եւ ատիկա չսորված՝ չսորվեցնել մեզի, եւ ատիկա չսորված՝ չսորվեցնել մեզի, եւ ատիկա չսորված՝ չ’’’’ուզեր մեր ուզածը ուզեր մեր ուզածը ուզեր մեր ուզածը ուզեր մեր ուզածը 
տալտալտալտալ::::    

դ) Կրնայ ըլլալ որ համբերել կդ) Կրնայ ըլլալ որ համբերել կդ) Կրնայ ըլլալ որ համբերել կդ) Կրնայ ըլլալ որ համբերել կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ    սորվեցնել մեզիսորվեցնել մեզիսորվեցնել մեզիսորվեցնել մեզի::::    
ե) Կրնայ ըլլալ որ մեր օգուտին համար չէե) Կրնայ ըլլալ որ մեր օգուտին համար չէե) Կրնայ ըլլալ որ մեր օգուտին համար չէե) Կրնայ ըլլալ որ մեր օգուտին համար չէ::::    
զ) Կրնայ եւ իր կամքը չըլլալզ) Կրնայ եւ իր կամքը չըլլալզ) Կրնայ եւ իր կամքը չըլլալզ) Կրնայ եւ իր կամքը չըլլալ, , , , եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    
8.8.8.8.----    ««««ԿԿԿԿ’’’’ուզեմուզեմուզեմուզեմ»»»»::::    Այս բառը կը պարզէ որ Յիսուս բոլորիս Այս բառը կը պարզէ որ Յիսուս բոլորիս Այս բառը կը պարզէ որ Յիսուս բոլորիս Այս բառը կը պարզէ որ Յիսուս բոլորիս 

համար բարիհամար բարիհամար բարիհամար բարի´́́́ն կն կն կն կ’’’’ուզէ, բարիուզէ, բարիուզէ, բարիուզէ, բարի´́́́ն կը ցանկայ, բարին կը ցանկայ, բարին կը ցանկայ, բարին կը ցանկայ, բարի´́́́ն կը գործէն կը գործէն կը գործէն կը գործէ::::    
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««««ԿԿԿԿ’’’’ուզեմուզեմուզեմուզեմ»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ օգնել եւ օրհնել մեզ, կուզէ օգնել եւ օրհնել մեզ, կուզէ օգնել եւ օրհնել մեզ, կուզէ օգնել եւ օրհնել մեզ, կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
զօրացնել մեզ փորձութեանց դէմ, կզօրացնել մեզ փորձութեանց դէմ, կզօրացնել մեզ փորձութեանց դէմ, կզօրացնել մեզ փորձութեանց դէմ, կ’’’’ուզէ գործածել մեզ իր ուզէ գործածել մեզ իր ուզէ գործածել մեզ իր ուզէ գործածել մեզ իր 
փառքին համար, կփառքին համար, կփառքին համար, կփառքին համար, կ’’’’ուզէ մեր միջոցաւ իր սիրոյն բուրմունքը ուզէ մեր միջոցաւ իր սիրոյն բուրմունքը ուզէ մեր միջոցաւ իր սիրոյն բուրմունքը ուզէ մեր միջոցաւ իր սիրոյն բուրմունքը 
տարածել ամէն տեղ, կտարածել ամէն տեղ, կտարածել ամէն տեղ, կտարածել ամէն տեղ, կ’’’’ուզէ մեզ իր նմանութիւնը դարձնել, ուզէ մեզ իր նմանութիւնը դարձնել, ուզէ մեզ իր նմանութիւնը դարձնել, ուզէ մեզ իր նմանութիւնը դարձնել, 
կկկկ’’’’ուզէ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար դարձնել, կուզէ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար դարձնել, կուզէ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար դարձնել, կուզէ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար դարձնել, կ’’’’ուզէ մեզ իր յաղուզէ մեզ իր յաղուզէ մեզ իր յաղուզէ մեզ իր յաղ----
թող զինուորները դարձնելթող զինուորները դարձնելթող զինուորները դարձնելթող զինուորները դարձնել::::    Կը բաւէ որԿը բաւէ որԿը բաւէ որԿը բաւէ որ    հաւատքով դիմենք հաւատքով դիմենք հաւատքով դիմենք հաւատքով դիմենք 
իրեն, ինչպէս բորոտը ըրաւ, եւ վստահ եղէք որ Տէրը պիտի իրեն, ինչպէս բորոտը ըրաւ, եւ վստահ եղէք որ Տէրը պիտի իրեն, ինչպէս բորոտը ըրաւ, եւ վստահ եղէք որ Տէրը պիտի իրեն, ինչպէս բորոտը ըրաւ, եւ վստահ եղէք որ Տէրը պիտի 
օգնէ, զօրացնէ,օգնէ, զօրացնէ,օգնէ, զօրացնէ,օգնէ, զօրացնէ,    բուժէ ու մխիթարէբուժէ ու մխիթարէբուժէ ու մխիթարէբուժէ ու մխիթարէ    մեզմեզմեզմեզ::::    

9.9.9.9.----    ««««ԿԿԿԿ’’’’ուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէուզեմ, մաքրուէ´́́́»»»»::::    Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ 
Յիսուս մաքրութիՅիսուս մաքրութիՅիսուս մաքրութիՅիսուս մաքրութի´́́́ւն է որ կւն է որ կւն է որ կւն է որ կ’’’’ուզէ տեսնել ամէն տեղ եւ ամէն ուզէ տեսնել ամէն տեղ եւ ամէն ուզէ տեսնել ամէն տեղ եւ ամէն ուզէ տեսնել ամէն տեղ եւ ամէն 
մարդու մէջմարդու մէջմարդու մէջմարդու մէջ::::    Տէրը ուզեց որ բորոտ մարդը մաքրուիՏէրը ուզեց որ բորոտ մարդը մաքրուիՏէրը ուզեց որ բորոտ մարդը մաքրուիՏէրը ուզեց որ բորոտ մարդը մաքրուի    եւ ան եւ ան եւ ան եւ ան 
մաքրուեցաւմաքրուեցաւմաքրուեցաւմաքրուեցաւ::::    Տէրը այսօր ալ կՏէրը այսօր ալ կՏէրը այսօր ալ կՏէրը այսօր ալ կ’’’’ուզէ մաքրել տեսակաւոր մեղուզէ մաքրել տեսակաւոր մեղուզէ մաքրել տեսակաւոր մեղուզէ մաքրել տեսակաւոր մեղ----
քերով բորոտացած հոգիներըքերով բորոտացած հոգիներըքերով բորոտացած հոգիներըքերով բորոտացած հոգիները::::    Սիրելի ընթերցող, չունի՞ս Սիրելի ընթերցող, չունի՞ս Սիրելի ընթերցող, չունի՞ս Սիրելի ընթերցող, չունի՞ս 
մեղք մը որմէ մաքրուիլ կմեղք մը որմէ մաքրուիլ կմեղք մը որմէ մաքրուիլ կմեղք մը որմէ մաքրուիլ կ’’’’ուզեսուզեսուզեսուզես::::    Եթէ ունիս, զայն Տիրոջ բեր եւ Եթէ ունիս, զայն Տիրոջ բեր եւ Եթէ ունիս, զայն Տիրոջ բեր եւ Եթէ ունիս, զայն Տիրոջ բեր եւ 
ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»»»»::::    ՎստահութեաՎստահութեաՎստահութեաՎստահութեա´́́́մբ մբ մբ մբ 
ըսէ, հաւատալով որ ան կըսէ, հաւատալով որ ան կըսէ, հաւատալով որ ան կըսէ, հաւատալով որ ան կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ    ու կրնայ քեզ մաքրել մեղքեու կրնայ քեզ մաքրել մեղքեու կրնայ քեզ մաքրել մեղքեու կրնայ քեզ մաքրել մեղքե----
րէդ, ազատագրել տկարութիւններէդ եւ դարձնել մաքրամարէդ, ազատագրել տկարութիւններէդ եւ դարձնել մաքրամարէդ, ազատագրել տկարութիւններէդ եւ դարձնել մաքրամարէդ, ազատագրել տկարութիւններէդ եւ դարձնել մաքրամա----
քուր բնակարան ամենասուրբ Երրորդութեանքուր բնակարան ամենասուրբ Երրորդութեանքուր բնակարան ամենասուրբ Երրորդութեանքուր բնակարան ամենասուրբ Երրորդութեան::::    

10.10.10.10.----    ««««Եւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԵւ անմիջապէս անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ»»»»::::    
««««ԱնմիջապէսԱնմիջապէսԱնմիջապէսԱնմիջապէս»»»»::::    Այս բառը ցոյց կու տայ Տիրոջ խօսքին Այս բառը ցոյց կու տայ Տիրոջ խօսքին Այս բառը ցոյց կու տայ Տիրոջ խօսքին Այս բառը ցոյց կու տայ Տիրոջ խօսքին 
զօրութիւնը, բժշկարար ու փրկարար զօրութիւնըզօրութիւնը, բժշկարար ու փրկարար զօրութիւնըզօրութիւնը, բժշկարար ու փրկարար զօրութիւնըզօրութիւնը, բժշկարար ու փրկարար զօրութիւնը::::    Իր խօսքը Իր խօսքը Իր խօսքը Իր խօսքը 
արձակեց ու արձակեց ու արձակեց ու արձակեց ու ««««անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս» » » » կատարուեցաւկատարուեցաւկատարուեցաւկատարուեցաւ::::    Իր հրամանը Իր հրամանը Իր հրամանը Իր հրամանը 
տուաւ ու տուաւ ու տուաւ ու տուաւ ու ««««անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս» » » » գործադրուեցաւգործադրուեցաւգործադրուեցաւգործադրուեցաւ::::    Երբ Տէրը ուզէ եւ իր Երբ Տէրը ուզէ եւ իր Երբ Տէրը ուզէ եւ իր Երբ Տէրը ուզէ եւ իր 
խօսքին կրակը արձակէ՝ ոխօսքին կրակը արձակէ՝ ոխօսքին կրակը արձակէ՝ ոխօսքին կրակը արձակէ՝ ո´́́́չ ուշացում կրնայ ըլլալ, ոչ ուշացում կրնայ ըլլալ, ոչ ուշացում կրնայ ըլլալ, ոչ ուշացում կրնայ ըլլալ, ո´́́́չ գործի չ գործի չ գործի չ գործի 
ձգձգում, ոձգձգում, ոձգձգում, ոձգձգում, ո´́́́չ յետաձգում, ոչ յետաձգում, ոչ յետաձգում, ոչ յետաձգում, ո´́́́չ քաշքշում, ոչ քաշքշում, ոչ քաշքշում, ոչ քաշքշում, ո´́́́չ յապաղում, այլ չ յապաղում, այլ չ յապաղում, այլ չ յապաղում, այլ 
««««անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս» » » » կը գործադրուի իր կը գործադրուի իր կը գործադրուի իր կը գործադրուի իր սուրբ կամքըսուրբ կամքըսուրբ կամքըսուրբ կամքը::::    

11.11.11.11.----    ««««Անոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԱնոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԱնոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւԱնոր բորոտութիւնը մաքրուեցաւ»»»»::::    Կը բաւէ որ Տէրը Կը բաւէ որ Տէրը Կը բաւէ որ Տէրը Կը բաւէ որ Տէրը 
ուզեուզեուզեուզե´́́́ց եւ ահա բորոտը մաքրուեցաւց եւ ահա բորոտը մաքրուեցաւց եւ ահա բորոտը մաքրուեցաւց եւ ահա բորոտը մաքրուեցաւ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , բաւարար է որ բաւարար է որ բաւարար է որ բաւարար է որ 
Յիսուս կամենայ մեր մաքրութիւնը եւ ահա մենք պիտի Յիսուս կամենայ մեր մաքրութիւնը եւ ահա մենք պիտի Յիսուս կամենայ մեր մաքրութիւնը եւ ահա մենք պիտի Յիսուս կամենայ մեր մաքրութիւնը եւ ահա մենք պիտի 
մաքրուինքմաքրուինքմաքրուինքմաքրուինք::::    Տէրը բոլորիս մաքրութիւնը կը կամենայ, բայց Տէրը բոլորիս մաքրութիւնը կը կամենայ, բայց Տէրը բոլորիս մաքրութիւնը կը կամենայ, բայց Տէրը բոլորիս մաքրութիւնը կը կամենայ, բայց 
մենք պէտք է փնտռողն ու խնդրողը ըլլանքմենք պէտք է փնտռողն ու խնդրողը ըլլանքմենք պէտք է փնտռողն ու խնդրողը ըլլանքմենք պէտք է փնտռողն ու խնդրողը ըլլանք    այդ մաքրութեանայդ մաքրութեանայդ մաքրութեանայդ մաքրութեան::::    
Տիրոջ արիւնը կրնայ բոլորիս բոլոր մեղքերը սրբել, բայց եթէ Տիրոջ արիւնը կրնայ բոլորիս բոլոր մեղքերը սրբել, բայց եթէ Տիրոջ արիւնը կրնայ բոլորիս բոլոր մեղքերը սրբել, բայց եթէ Տիրոջ արիւնը կրնայ բոլորիս բոլոր մեղքերը սրբել, բայց եթէ 
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մարդիկ չհաւատան Տիրոջ քաւչարար արեան զօրութեան, չեն մարդիկ չհաւատան Տիրոջ քաւչարար արեան զօրութեան, չեն մարդիկ չհաւատան Տիրոջ քաւչարար արեան զօրութեան, չեն մարդիկ չհաւատան Տիրոջ քաւչարար արեան զօրութեան, չեն 
սրբուիր իրենց մեղքերէնսրբուիր իրենց մեղքերէնսրբուիր իրենց մեղքերէնսրբուիր իրենց մեղքերէն::::    

««««Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    
""""ՆայէՆայէՆայէՆայէ´́́́, , , , ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ ոեւէ մէկուն բան չըսես. այլ գնա եւ դուն քեզ 

քահանային ցոյց տուրքահանային ցոյց տուրքահանային ցոյց տուրքահանային ցոյց տուր::::    Ապա, իբրեւ ժողԱպա, իբրեւ ժողԱպա, իբրեւ ժողԱպա, իբրեւ ժողովուրդին վկայուովուրդին վկայուովուրդին վկայուովուրդին վկայու----
թիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցաթիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցաթիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցաթիւն՝ թէ բորոտութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէ, նէ, նէ, նէ, 
ինչպէս որ Մովսէս հրամայած էինչպէս որ Մովսէս հրամայած էինչպէս որ Մովսէս հրամայած էինչպէս որ Մովսէս հրամայած է""""»»»» ( ( ( (Մտ 8.4)Մտ 8.4)Մտ 8.4)Մտ 8.4)::::    

1.1.1.1.----    ««««ՆայէՆայէՆայէՆայէ´́́́, , , , ոեւէ մէկուն բան չըսեսոեւէ մէկուն բան չըսեսոեւէ մէկուն բան չըսեսոեւէ մէկուն բան չըսես»»»»::::    Այս բառերը ցոյց չեն Այս բառերը ցոյց չեն Այս բառերը ցոյց չեն Այս բառերը ցոյց չեն 
տար որ Յիսուս կտար որ Յիսուս կտար որ Յիսուս կտար որ Յիսուս կ’’’’ուզէ մեր կեանքին մէջ կատարած իր բարուզէ մեր կեանքին մէջ կատարած իր բարուզէ մեր կեանքին մէջ կատարած իր բարուզէ մեր կեանքին մէջ կատարած իր բար----
իքիքիքիքները գաղտնի պահենք, ինչպէս ոմանք բացատները գաղտնի պահենք, ինչպէս ոմանք բացատները գաղտնի պահենք, ինչպէս ոմանք բացատները գաղտնի պահենք, ինչպէս ոմանք բացատրած ենրած ենրած ենրած են::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
երբեք յիշենք որ բորոտ մարդուն դպչողը իր կարգին երբեք յիշենք որ բորոտ մարդուն դպչողը իր կարգին երբեք յիշենք որ բորոտ մարդուն դպչողը իր կարգին երբեք յիշենք որ բորոտ մարդուն դպչողը իր կարգին ««««անմաանմաանմաանմա----
քուրքուրքուրքուր» » » » կը համարուի, պարզ կը դառնայ թէ ինչու Յիսուս կը համարուի, պարզ կը դառնայ թէ ինչու Յիսուս կը համարուի, պարզ կը դառնայ թէ ինչու Յիսուս կը համարուի, պարզ կը դառնայ թէ ինչու Յիսուս 
բժշկուած բորոտին պատուիրեց. բժշկուած բորոտին պատուիրեց. բժշկուած բորոտին պատուիրեց. բժշկուած բորոտին պատուիրեց. ««««Ոեւէ մէկուն բան չըսեսՈեւէ մէկուն բան չըսեսՈեւէ մէկուն բան չըսեսՈեւէ մէկուն բան չըսես»»»»::::    
Եթէ մարդիկ գիտնային որ Յիսուս դպած էր այս բորոտ մարԵթէ մարդիկ գիտնային որ Յիսուս դպած էր այս բորոտ մարԵթէ մարդիկ գիտնային որ Յիսուս դպած էր այս բորոտ մարԵթէ մարդիկ գիտնային որ Յիսուս դպած էր այս բորոտ մար----
դուն, շատեր պիտի գայթակղէին եւ շատերդուն, շատեր պիտի գայթակղէին եւ շատերդուն, շատեր պիտի գայթակղէին եւ շատերդուն, շատեր պիտի գայթակղէին եւ շատեր    զինք զինք զինք զինք ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » 
պիտի համարէին, եւ այլեւս Յիսուս պիտի չկրնար համարպիտի համարէին, եւ այլեւս Յիսուս պիտի չկրնար համարպիտի համարէին, եւ այլեւս Յիսուս պիտի չկրնար համարպիտի համարէին, եւ այլեւս Յիսուս պիտի չկրնար համարձաձաձաձա----
կութեամբ քաղաքները շրջիլկութեամբ քաղաքները շրջիլկութեամբ քաղաքները շրջիլկութեամբ քաղաքները շրջիլ::::    ՄարկոսՄարկոսՄարկոսՄարկոս    կկկկ’’’’ըսէ թէ բորոտ մարդը ըսէ թէ բորոտ մարդը ըսէ թէ բորոտ մարդը ըսէ թէ բորոտ մարդը 
իր բժշկուելէն ետք իր բժշկուելէն ետք իր բժշկուելէն ետք իր բժշկուելէն ետք ««««գնաց եւ սկսաւ ամէն տեղ պատմել ու գնաց եւ սկսաւ ամէն տեղ պատմել ու գնաց եւ սկսաւ ամէն տեղ պատմել ու գնաց եւ սկսաւ ամէն տեղ պատմել ու 
տարածել պատահածըտարածել պատահածըտարածել պատահածըտարածել պատահածը::::    Այս պատճառաւ Յիսուս այլեւս չէր Այս պատճառաւ Յիսուս այլեւս չէր Այս պատճառաւ Յիսուս այլեւս չէր Այս պատճառաւ Յիսուս այլեւս չէր 
կրնար բացէ ի բաց քաղաք մը մտնելկրնար բացէ ի բաց քաղաք մը մտնելկրնար բացէ ի բաց քաղաք մը մտնելկրնար բացէ ի բաց քաղաք մը մտնել, , , , այլ դուրսը ամայի այլ դուրսը ամայի այլ դուրսը ամայի այլ դուրսը ամայի 
տեղեր կը մնարտեղեր կը մնարտեղեր կը մնարտեղեր կը մնար»»»» (2.45) (2.45) (2.45) (2.45)::::    

2.2.2.2.----    ««««Այլ գնա եւ դուն քեզ քահանային ցոյց տուրԱյլ գնա եւ դուն քեզ քահանային ցոյց տուրԱյլ գնա եւ դուն քեզ քահանային ցոյց տուրԱյլ գնա եւ դուն քեզ քահանային ցոյց տուր»»»»::::    Հին Հին Հին Հին 
Կտակարանին մէջ բորոտութիւնը Կտակարանին մէջ բորոտութիւնը Կտակարանին մէջ բորոտութիւնը Կտակարանին մէջ բորոտութիւնը ««««անմաքրութիւնանմաքրութիւնանմաքրութիւնանմաքրութիւն» » » » կը հակը հակը հակը հա----
մարմարմարմարուէր եւ ոչ թէ հիւանդութիւն, եւ ճիշդ անոր համար ալ, ուէր եւ ոչ թէ հիւանդութիւն, եւ ճիշդ անոր համար ալ, ուէր եւ ոչ թէ հիւանդութիւն, եւ ճիշդ անոր համար ալ, ուէր եւ ոչ թէ հիւանդութիւն, եւ ճիշդ անոր համար ալ, 
բորոտ եղողներուն կբորոտ եղողներուն կբորոտ եղողներուն կբորոտ եղողներուն կ’’’’արգիլուէր սուրբ իրերու դպնալ (Ղւ 8 եւ արգիլուէր սուրբ իրերու դպնալ (Ղւ 8 եւ արգիլուէր սուրբ իրերու դպնալ (Ղւ 8 եւ արգիլուէր սուրբ իրերու դպնալ (Ղւ 8 եւ 
14141414), ), ), ), եւ միայն քահանաները իրենք իրաւունք ունէին յայտաեւ միայն քահանաները իրենք իրաւունք ունէին յայտաեւ միայն քահանաները իրենք իրաւունք ունէին յայտաեւ միայն քահանաները իրենք իրաւունք ունէին յայտա----
րարարարարելու եթէ երբեք բորոտրելու եթէ երբեք բորոտրելու եթէ երբեք բորոտրելու եթէ երբեք բորոտը մաքրուած էր իր բորոտութենէն ը մաքրուած էր իր բորոտութենէն ը մաքրուած էր իր բորոտութենէն ը մաքրուած էր իր բորոտութենէն 
թէ ոչ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս բուժեց բորոտ մարդը, թէ ոչ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս բուժեց բորոտ մարդը, թէ ոչ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս բուժեց բորոտ մարդը, թէ ոչ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս բուժեց բորոտ մարդը, 
պատուիրեց անոր ներկայանալ քահանայինպատուիրեց անոր ներկայանալ քահանայինպատուիրեց անոր ներկայանալ քահանայինպատուիրեց անոր ներկայանալ քահանային::::    Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն 
որ քահանան չէր յայտարարած բորոտ անձին մաքրուած որ քահանան չէր յայտարարած բորոտ անձին մաքրուած որ քահանան չէր յայտարարած բորոտ անձին մաքրուած որ քահանան չէր յայտարարած բորոտ անձին մաքրուած 
ըլլալըլլալըլլալըլլալը, անիկա չէր կրնար տաճար մտնել կամ ժողովուրդին ը, անիկա չէր կրնար տաճար մտնել կամ ժողովուրդին ը, անիկա չէր կրնար տաճար մտնել կամ ժողովուրդին ը, անիկա չէր կրնար տաճար մտնել կամ ժողովուրդին 
հետ շփուիլհետ շփուիլհետ շփուիլհետ շփուիլ::::    Եթէ երբեք մարմնապէս բորոտ եղողին Եթէ երբեք մարմնապէս բորոտ եղողին Եթէ երբեք մարմնապէս բորոտ եղողին Եթէ երբեք մարմնապէս բորոտ եղողին 
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ներկայութիւնը կը պղծէր տաճարը (համաձայն հրէական ներկայութիւնը կը պղծէր տաճարը (համաձայն հրէական ներկայութիւնը կը պղծէր տաճարը (համաձայն հրէական ներկայութիւնը կը պղծէր տաճարը (համաձայն հրէական 
մտայնութեան), որքամտայնութեան), որքամտայնութեան), որքամտայնութեան), որքա՜՜՜՜ն աւելի այսօր, մեղքով բորոտած ն աւելի այսօր, մեղքով բորոտած ն աւելի այսօր, մեղքով բորոտած ն աւելի այսօր, մեղքով բորոտած 
մարդոց ներկայութիւնը կը պղծէ եկեղեցինմարդոց ներկայութիւնը կը պղծէ եկեղեցինմարդոց ներկայութիւնը կը պղծէ եկեղեցինմարդոց ներկայութիւնը կը պղծէ եկեղեցին::::    Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք 
տաճարին վերաբերող տաճարին վերաբերող տաճարին վերաբերող տաճարին վերաբերող սուրբ առարկայի մը դպչող բորոտը կը սուրբ առարկայի մը դպչող բորոտը կը սուրբ առարկայի մը դպչող բորոտը կը սուրբ առարկայի մը դպչող բորոտը կը 
պատժուէր, որքապատժուէր, որքապատժուէր, որքապատժուէր, որքա՜՜՜՜ն աւելի պիտի պատժուին անոնք` որոնք ն աւելի պիտի պատժուին անոնք` որոնք ն աւելի պիտի պատժուին անոնք` որոնք ն աւելի պիտի պատժուին անոնք` որոնք 
մեղքով կը մօտենան սուրբ Հաղորդութեան` Տիրոջ Մարմինմեղքով կը մօտենան սուրբ Հաղորդութեան` Տիրոջ Մարմինմեղքով կը մօտենան սուրբ Հաղորդութեան` Տիրոջ Մարմինմեղքով կը մօտենան սուրբ Հաղորդութեան` Տիրոջ Մարմին----
ին եւ Արեան, եւ իրենց պղծալից բերանին մէջ կին եւ Արեան, եւ իրենց պղծալից բերանին մէջ կին եւ Արեան, եւ իրենց պղծալից բերանին մէջ կին եւ Արեան, եւ իրենց պղծալից բերանին մէջ կ’’’’առնեն Քրիսառնեն Քրիսառնեն Քրիսառնեն Քրիս----
տոսի Մարմինն ու Արիւնըտոսի Մարմինն ու Արիւնըտոսի Մարմինն ու Արիւնըտոսի Մարմինն ու Արիւնը::::    

3.3.3.3.----    Բորոտ մարդը նախապէս քահանային ալ չէր կԲորոտ մարդը նախապէս քահանային ալ չէր կԲորոտ մարդը նախապէս քահանային ալ չէր կԲորոտ մարդը նախապէս քահանային ալ չէր կրնար րնար րնար րնար 
մօտենալ, իսկ հիմա կրնայ երթալ ու անոր ներկայանալ, մօտենալ, իսկ հիմա կրնայ երթալ ու անոր ներկայանալ, մօտենալ, իսկ հիմա կրնայ երթալ ու անոր ներկայանալ, մօտենալ, իսկ հիմա կրնայ երթալ ու անոր ներկայանալ, 
քանի բուժուած էրքանի բուժուած էրքանի բուժուած էրքանի բուժուած էր::::    Ինչպէս մարմնաւորապէս բորոտացած Ինչպէս մարմնաւորապէս բորոտացած Ինչպէս մարմնաւորապէս բորոտացած Ինչպէս մարմնաւորապէս բորոտացած 
մարդուն կապը կը խզուի մարդոց հետ, այնպէս ալ հոգեմարդուն կապը կը խզուի մարդոց հետ, այնպէս ալ հոգեմարդուն կապը կը խզուի մարդոց հետ, այնպէս ալ հոգեմարդուն կապը կը խզուի մարդոց հետ, այնպէս ալ հոգե----
ւորապէս բորոտացած մարդոց կապը կը խզուի Աստուծոյ ւորապէս բորոտացած մարդոց կապը կը խզուի Աստուծոյ ւորապէս բորոտացած մարդոց կապը կը խզուի Աստուծոյ ւորապէս բորոտացած մարդոց կապը կը խզուի Աստուծոյ 
հետհետհետհետ::::    Եւ ինչպէս մարդուն մարմինի բորոտութիւնը մաքրուելէ Եւ ինչպէս մարդուն մարմինի բորոտութիւնը մաքրուելէ Եւ ինչպէս մարդուն մարմինի բորոտութիւնը մաքրուելէ Եւ ինչպէս մարդուն մարմինի բորոտութիւնը մաքրուելէ 
եեեետք՝ ան կրնայ վերստին յարաբերութեան մէջ ըլլալ ուրիշ տք՝ ան կրնայ վերստին յարաբերութեան մէջ ըլլալ ուրիշ տք՝ ան կրնայ վերստին յարաբերութեան մէջ ըլլալ ուրիշ տք՝ ան կրնայ վերստին յարաբերութեան մէջ ըլլալ ուրիշ 
մարդոց հետ, նոյնպէս ալ, մարդոց հոգիի ու սրտի մարդոց հետ, նոյնպէս ալ, մարդոց հոգիի ու սրտի մարդոց հետ, նոյնպէս ալ, մարդոց հոգիի ու սրտի մարդոց հետ, նոյնպէս ալ, մարդոց հոգիի ու սրտի 
բորոտութիւնը մաքրուելէ եբորոտութիւնը մաքրուելէ եբորոտութիւնը մաքրուելէ եբորոտութիւնը մաքրուելէ ե´́́́տք միայն անոնք կրնան առողջ տք միայն անոնք կրնան առողջ տք միայն անոնք կրնան առողջ տք միայն անոնք կրնան առողջ 
յարաբերութեան մէջ մտնել իրենց Աստուծոյն հետյարաբերութեան մէջ մտնել իրենց Աստուծոյն հետյարաբերութեան մէջ մտնել իրենց Աստուծոյն հետյարաբերութեան մէջ մտնել իրենց Աստուծոյն հետ::::    

4.4.4.4.----    ««««Ապա, իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտուԱպա, իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտուԱպա, իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտուԱպա, իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտու----
թենէդ մաքրութենէդ մաքրութենէդ մաքրութենէդ մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէած ես՝ զոհդ մատուցանէած ես՝ զոհդ մատուցանէած ես՝ զոհդ մատուցանէ»»»»::::    Զոհ մատուցանելը Զոհ մատուցանելը Զոհ մատուցանելը Զոհ մատուցանելը 
պահանջուած էր օրէնքին կողմէ (Ղւ 14.1պահանջուած էր օրէնքին կողմէ (Ղւ 14.1պահանջուած էր օրէնքին կողմէ (Ղւ 14.1պահանջուած էր օրէնքին կողմէ (Ղւ 14.1----32)32)32)32)::::    Բորոտ մը եթէ Բորոտ մը եթէ Բորոտ մը եթէ Բորոտ մը եթէ 
մաքրուէր իր բորոտութենէն բայց չներկայանար քահանային մաքրուէր իր բորոտութենէն բայց չներկայանար քահանային մաքրուէր իր բորոտութենէն բայց չներկայանար քահանային մաքրուէր իր բորոտութենէն բայց չներկայանար քահանային 
եւ Օրէնքին պահանջած զոհը չմատուցանէր՝ քահանան եւ Օրէնքին պահանջած զոհը չմատուցանէր՝ քահանան եւ Օրէնքին պահանջած զոհը չմատուցանէր՝ քահանան եւ Օրէնքին պահանջած զոհը չմատուցանէր՝ քահանան 
կրնար անվաւեր յայտարարել անոր բժշկութիւնը, եւ կրնար անվաւեր յայտարարել անոր բժշկութիւնը, եւ կրնար անվաւեր յայտարարել անոր բժշկութիւնը, եւ կրնար անվաւեր յայտարարել անոր բժշկութիւնը, եւ 
ժողովուրդը կրնար ժողովուրդը կրնար ժողովուրդը կրնար ժողովուրդը կրնար շարունակել հեռու մնալ իրմէ եւ զայն շարունակել հեռու մնալ իրմէ եւ զայն շարունակել հեռու մնալ իրմէ եւ զայն շարունակել հեռու մնալ իրմէ եւ զայն 
««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » սեպել, ահա թէ ինչու Յիսուս բժշկուած բորոտին սեպել, ահա թէ ինչու Յիսուս բժշկուած բորոտին սեպել, ահա թէ ինչու Յիսուս բժշկուած բորոտին սեպել, ահա թէ ինչու Յիսուս բժշկուած բորոտին 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէն Իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէն Իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէն Իբրեւ ժողովուրդին վկայութիւն՝ թէ բորոտութենէն 
մաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէմաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէմաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէմաքրուած ես՝ զոհդ մատուցանէ»»»»::::    

5.5.5.5.----    Քահանայական դասը շատ լաւ գիտէր որ բորոտ մը Քահանայական դասը շատ լաւ գիտէր որ բորոտ մը Քահանայական դասը շատ լաւ գիտէր որ բորոտ մը Քահանայական դասը շատ լաւ գիտէր որ բորոտ մը 
մաքրելը աստուածային արարք էրմաքրելը աստուածային արարք էրմաքրելը աստուածային արարք էրմաքրելը աստուածային արարք էր::::    Ուստի,Ուստի,Ուստի,Ուստի,    Յիսուս բժշկուած Յիսուս բժշկուած Յիսուս բժշկուած Յիսուս բժշկուած 
բորոտը անոնց մօտ ղրկելով, կբորոտը անոնց մօտ ղրկելով, կբորոտը անոնց մօտ ղրկելով, կբորոտը անոնց մօտ ղրկելով, կ’’’’ուզէր անոնց հոգին արթնցնել ուզէր անոնց հոգին արթնցնել ուզէր անոնց հոգին արթնցնել ուզէր անոնց հոգին արթնցնել 
եւ ցոյց տալ անոնց թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն իսկ եւ ցոյց տալ անոնց թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն իսկ եւ ցոյց տալ անոնց թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն իսկ եւ ցոյց տալ անոնց թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն իսկ 



 49 

յայտնուած է եւ սկսած է տարածում գտնելյայտնուած է եւ սկսած է տարածում գտնելյայտնուած է եւ սկսած է տարածում գտնելյայտնուած է եւ սկսած է տարածում գտնել::::    Վստահաբար Վստահաբար Վստահաբար Վստահաբար 
Յիսուս մտածեց որ բորոտի մը բժշկութիւնը կրնար քահանաՅիսուս մտածեց որ բորոտի մը բժշկութիւնը կրնար քահանաՅիսուս մտածեց որ բորոտի մը բժշկութիւնը կրնար քահանաՅիսուս մտածեց որ բորոտի մը բժշկութիւնը կրնար քահանա----
ներուն մօտ հաւատք ու հետաքրքներուն մօտ հաւատք ու հետաքրքներուն մօտ հաւատք ու հետաքրքներուն մօտ հաւատք ու հետաքրքրութիւն արթնցնել Աստուրութիւն արթնցնել Աստուրութիւն արթնցնել Աստուրութիւն արթնցնել Աստու----
ծոյ զօրութեան հանդէպ, իսկ չարթնցնելու պարագային՝ ծոյ զօրութեան հանդէպ, իսկ չարթնցնելու պարագային՝ ծոյ զօրութեան հանդէպ, իսկ չարթնցնելու պարագային՝ ծոյ զօրութեան հանդէպ, իսկ չարթնցնելու պարագային՝ անոր անոր անոր անոր 
բժշկութիւնը կրնար իբրեւ վկայութիւնբժշկութիւնը կրնար իբրեւ վկայութիւնբժշկութիւնը կրնար իբրեւ վկայութիւնբժշկութիւնը կրնար իբրեւ վկայութիւն    գործածուիլ անոնց գործածուիլ անոնց գործածուիլ անոնց գործածուիլ անոնց 
անհաւատութեանանհաւատութեանանհաւատութեանանհաւատութեան    դէմդէմդէմդէմ::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր որ բժշկուած բորոտը ուզէր որ բժշկուած բորոտը ուզէր որ բժշկուած բորոտը ուզէր որ բժշկուած բորոտը 
ինքզինքը քահանաներուն ցոյց տար, ոինքզինքը քահանաներուն ցոյց տար, ոինքզինքը քահանաներուն ցոյց տար, ոինքզինքը քահանաներուն ցոյց տար, ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն ««««իբրեւ ժողոիբրեւ ժողոիբրեւ ժողոիբրեւ ժողո----
վուրդին վկայութիւնվուրդին վկայութիւնվուրդին վկայութիւնվուրդին վկայութիւն»,»,»,»,    այլեւ՝ իբրեւ վկայութիւն իր անձին, իր այլեւ՝ իբրեւ վկայութիւն իր անձին, իր այլեւ՝ իբրեւ վկայութիւն իր անձին, իր այլեւ՝ իբրեւ վկայութիւն իր անձին, իր 
զօրուզօրուզօրուզօրութեան, եւ իր աստուածային ինքնութեան վերաբերեալթեան, եւ իր աստուածային ինքնութեան վերաբերեալթեան, եւ իր աստուածային ինքնութեան վերաբերեալթեան, եւ իր աստուածային ինքնութեան վերաբերեալ::::    

6.6.6.6.----    Յիսուս բժշկուած բորոտը ղրկեց քահանային մօտ, Յիսուս բժշկուած բորոտը ղրկեց քահանային մօտ, Յիսուս բժշկուած բորոտը ղրկեց քահանային մօտ, Յիսուս բժշկուած բորոտը ղրկեց քահանային մօտ, 
որովհետեւ ատիկա օրէնքին կողմէ պահանջուած բան մըն էր որովհետեւ ատիկա օրէնքին կողմէ պահանջուած բան մըն էր որովհետեւ ատիկա օրէնքին կողմէ պահանջուած բան մըն էր որովհետեւ ատիկա օրէնքին կողմէ պահանջուած բան մըն էր 
((((Ղւ 14.2), եւ Յիսուս չէր ուզեր օրէնքը խախտել, որպէսզի Ղւ 14.2), եւ Յիսուս չէր ուզեր օրէնքը խախտել, որպէսզի Ղւ 14.2), եւ Յիսուս չէր ուզեր օրէնքը խախտել, որպէսզի Ղւ 14.2), եւ Յիսուս չէր ուզեր օրէնքը խախտել, որպէսզի 
առիթ չտար առիթ չտար առիթ չտար առիթ չտար ոոոոեւէեւէեւէեւէ    գայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեանգայթակղութեան::::    

7.7.7.7.----    Վերջապէս, Յիսուս կը թելադրէ բժշկուած անձին Վերջապէս, Յիսուս կը թելադրէ բժշկուած անձին Վերջապէս, Յիսուս կը թելադրէ բժշկուած անձին Վերջապէս, Յիսուս կը թելադրէ բժշկուած անձին 
տաճար երթալ եւ զոհ մատուցանել, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, տաճար երթալ եւ զոհ մատուցանել, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, տաճար երթալ եւ զոհ մատուցանել, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, տաճար երթալ եւ զոհ մատուցանել, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, 
թէ ամէն հաւատացեալ, Աստուծոյ փառքին ու թագաւորութէ ամէն հաւատացեալ, Աստուծոյ փառքին ու թագաւորութէ ամէն հաւատացեալ, Աստուծոյ փառքին ու թագաւորութէ ամէն հաւատացեալ, Աստուծոյ փառքին ու թագաւորու----
թեան տարածման համար, պէտք է իր ունեցածէն ու իր թեան տարածման համար, պէտք է իր ունեցածէն ու իր թեան տարածման համար, պէտք է իր ունեցածէն ու իր թեան տարածման համար, պէտք է իր ունեցածէն ու իր 
շահածէն բաժին տայ եկեղեցիին, եւ բոլոր անշահածէն բաժին տայ եկեղեցիին, եւ բոլոր անշահածէն բաժին տայ եկեղեցիին, եւ բոլոր անշահածէն բաժին տայ եկեղեցիին, եւ բոլոր անոնց՝ որոնք ոնց՝ որոնք ոնց՝ որոնք ոնց՝ որոնք 
հոգեւոր աշխատանք կը տանին, որպէսզի անոնք ալ իրենց հոգեւոր աշխատանք կը տանին, որպէսզի անոնք ալ իրենց հոգեւոր աշխատանք կը տանին, որպէսզի անոնք ալ իրենց հոգեւոր աշխատանք կը տանին, որպէսզի անոնք ալ իրենց 
կարգին շարունակեն իրենց աստուածատուր գործըկարգին շարունակեն իրենց աստուածատուր գործըկարգին շարունակեն իրենց աստուածատուր գործըկարգին շարունակեն իրենց աստուածատուր գործը::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս Քրիստոս, բորոտ ր Յիսուս Քրիստոս, բորոտ ր Յիսուս Քրիստոս, բորոտ ր Յիսուս Քրիստոս, բորոտ մարդուն նման,մարդուն նման,մարդուն նման,մարդուն նման,    
Ես ալ կԵս ալ կԵս ալ կԵս ալ կ’’’’ըսեմ. ըսեմ. ըսեմ. ըսեմ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելր, եթէ ուզես՝ կրնաս զիս մաքրել»:»:»:»:    
Կամեցիր ու պիտի սրբուիմ, հպիր ու Կամեցիր ու պիտի սրբուիմ, հպիր ու Կամեցիր ու պիտի սրբուիմ, հպիր ու Կամեցիր ու պիտի սրբուիմ, հպիր ու պիտի բուժուիմ:պիտի բուժուիմ:պիտի բուժուիմ:պիտի բուժուիմ:    
Կը Կը Կը Կը խնդրեմ, հզօխնդրեմ, հզօխնդրեմ, հզօխնդրեմ, հզօ´́́́ր ու քար ու քար ու քար ու քա´́́́ղցր Արարիչ,ղցր Արարիչ,ղցր Արարիչ,ղցր Արարիչ,    
Ինչպէս անոր դպար ու մաքրեցիր,Ինչպէս անոր դպար ու մաքրեցիր,Ինչպէս անոր դպար ու մաքրեցիր,Ինչպէս անոր դպար ու մաքրեցիր,    
ՏՏՏՏոոոո´́́́ւր որ անոր նմանւր որ անոր նմանւր որ անոր նմանւր որ անոր նման,,,,    
ԵԵԵԵ´́́́ս ալ վայելեմ բժշկարար հպումը ձեռքիդ:ս ալ վայելեմ բժշկարար հպումը ձեռքիդ:ս ալ վայելեմ բժշկարար հպումը ձեռքիդ:ս ալ վայելեմ բժշկարար հպումը ձեռքիդ:    
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Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’անիծէ թզենինանիծէ թզենինանիծէ թզենինանիծէ թզենին    
((((Մատթէոս 21.18Մատթէոս 21.18Մատթէոս 21.18Մատթէոս 21.18----22)22)22)22)    

    
««««Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, 

անօթեցաւանօթեցաւանօթեցաւանօթեցաւ»»»»    ((((Մտ 21.18)Մտ 21.18)Մտ 21.18)Մտ 21.18)::::    
Երբ կարդանք նախորդ բԵրբ կարդանք նախորդ բԵրբ կարդանք նախորդ բԵրբ կարդանք նախորդ բաժինը, յստակ կը դառնայ որ աժինը, յստակ կը դառնայ որ աժինը, յստակ կը դառնայ որ աժինը, յստակ կը դառնայ որ 

Յիսուս Երուսաղէմի մէջ ընդդիմութեան հանդիպելուն Յիսուս Երուսաղէմի մէջ ընդդիմութեան հանդիպելուն Յիսուս Երուսաղէմի մէջ ընդդիմութեան հանդիպելուն Յիսուս Երուսաղէմի մէջ ընդդիմութեան հանդիպելուն 
պատճառով էր, որ պահուան մը համար հեռացաւ քաղաքէն պատճառով էր, որ պահուան մը համար հեռացաւ քաղաքէն պատճառով էր, որ պահուան մը համար հեռացաւ քաղաքէն պատճառով էր, որ պահուան մը համար հեռացաւ քաղաքէն 
ու գնաց ու գնաց ու գնաց ու գնաց ««««Բեթանիա եւ հոն գիշերեցԲեթանիա եւ հոն գիշերեցԲեթանիա եւ հոն գիշերեցԲեթանիա եւ հոն գիշերեց» » » » (Մտ 21.17), բայց յաջորդ (Մտ 21.17), բայց յաջորդ (Մտ 21.17), բայց յաջորդ (Մտ 21.17), բայց յաջորդ 
առաւօտ վերադարձաւ Երուսաղէմառաւօտ վերադարձաւ Երուսաղէմառաւօտ վերադարձաւ Երուսաղէմառաւօտ վերադարձաւ Երուսաղէմ::::    Մեր Տէրը իր այս Մեր Տէրը իր այս Մեր Տէրը իր այս Մեր Տէրը իր այս 
վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ երկու բան.երկու բան.երկու բան.երկու բան.----    

1.1.1.1.----    Կը սորվեցնէ որ երբ հակառակութեան հանդիպինք իր Կը սորվեցնէ որ երբ հակառակութեան հանդիպինք իր Կը սորվեցնէ որ երբ հակառակութեան հանդիպինք իր Կը սորվեցնէ որ երբ հակառակութեան հանդիպինք իր 
մասին մեր տուած վկայութեան կամ Աստուծոյ խօսքին մասին մեր տուած վկայութեան կամ Աստուծոյ խօսքին մասին մեր տուած վկայութեան կամ Աստուծոյ խօսքին մասին մեր տուած վկայութեան կամ Աստուծոյ խօսքին 

Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, Յաջորդ առաւօտ երբ Յիսուս քաղաք կը վերադառնար, 
անօթեցաւ: Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անօթեցաւ: Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անօթեցաւ: Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անօթեցաւ: Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ 
անոր, բայց տերեւէ զատ ոչինչ գտաւ: Ուստի ըսաանոր, բայց տերեւէ զատ ոչինչ գտաւ: Ուստի ըսաանոր, բայց տերեւէ զատ ոչինչ գտաւ: Ուստի ըսաանոր, բայց տերեւէ զատ ոչինչ գտաւ: Ուստի ըսաւ.ւ.ւ.ւ.----    

««««Ասկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենասԱսկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենասԱսկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենասԱսկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենաս»»»»::::    
Եւ վայրկեանին թզենին չորցաւ:Եւ վայրկեանին թզենին չորցաւ:Եւ վայրկեանին թզենին չորցաւ:Եւ վայրկեանին թզենին չորցաւ:    
Աշակերտները երբ տեսան ասիկա՝ զարմացան եւ Աշակերտները երբ տեսան ասիկա՝ զարմացան եւ Աշակերտները երբ տեսան ասիկա՝ զարմացան եւ Աշակերտները երբ տեսան ասիկա՝ զարմացան եւ 

հարցուցին.հարցուցին.հարցուցին.հարցուցին.----    
««««Ինչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւԻնչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւԻնչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւԻնչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւ»:»:»:»:    
Յիսուս անոնց պատասխանեց.Յիսուս անոնց պատասխանեց.Յիսուս անոնց պատասխանեց.Յիսուս անոնց պատասխանեց.----    
««««Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ 

չկասկածիք, ոչկասկածիք, ոչկասկածիք, ոչկասկածիք, ո´́́́չ միայն պիտի կարենաք չ միայն պիտի կարենաք չ միայն պիտի կարենաք չ միայն պիտի կարենաք կատարել թզենիին կատարել թզենիին կատարել թզենիին կատարել թզենիին 
պատահածը, այլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսէք՝ պատահածը, այլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսէք՝ պատահածը, այլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսէք՝ պատահածը, այլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսէք՝ ««««Ել եւ ծով Ել եւ ծով Ել եւ ծով Ել եւ ծով 
ինկիրինկիրինկիրինկիր», », », », պիտի կատարուիպիտի կատարուիպիտի կատարուիպիտի կատարուի»»»»::::    

Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի 
ստանաք:ստանաք:ստանաք:ստանաք:    
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քարոզութեան համար, պէտք է իմաստութիւնը ունենանք քարոզութեան համար, պէտք է իմաստութիւնը ունենանք քարոզութեան համար, պէտք է իմաստութիւնը ունենանք քարոզութեան համար, պէտք է իմաստութիւնը ունենանք 
ժամանակաւորապէս քաշուելու հրապարակէն, ամփոփուեժամանակաւորապէս քաշուելու հրապարակէն, ամփոփուեժամանակաւորապէս քաշուելու հրապարակէն, ամփոփուեժամանակաւորապէս քաշուելու հրապարակէն, ամփոփուե----
լու, աղօթքի պահ մը ունենալու, եւ ապա դարձեալ հրապալու, աղօթքի պահ մը ունենալու, եւ ապա դարձեալ հրապալու, աղօթքի պահ մը ունենալու, եւ ապա դարձեալ հրապալու, աղօթքի պահ մը ունենալու, եւ ապա դարձեալ հրապա----
րրրրակ իջնելու իբրեւ ճշմարտութեան վկայակ իջնելու իբրեւ ճշմարտութեան վկայակ իջնելու իբրեւ ճշմարտութեան վկայակ իջնելու իբրեւ ճշմարտութեան վկայ::::    

2.2.2.2.----    Հակառակութիւնները պատճառ չեղան որ Յիսուս Հակառակութիւնները պատճառ չեղան որ Յիսուս Հակառակութիւնները պատճառ չեղան որ Յիսուս Հակառակութիւնները պատճառ չեղան որ Յիսուս 
հեռանայ Երուսաղէմէն եւ ալ չվերադառնայ հոնհեռանայ Երուսաղէմէն եւ ալ չվերադառնայ հոնհեռանայ Երուսաղէմէն եւ ալ չվերադառնայ հոնհեռանայ Երուսաղէմէն եւ ալ չվերադառնայ հոն::::    Ան Ան Ան Ան ««««յաջորդ յաջորդ յաջորդ յաջորդ 
առաւօտառաւօտառաւօտառաւօտ» » » » իսկ վերադարձաւիսկ վերադարձաւիսկ վերադարձաւիսկ վերադարձաւ::::    Հոսկէ կը սորվինք, որ մեր դիմաՀոսկէ կը սորվինք, որ մեր դիմաՀոսկէ կը սորվինք, որ մեր դիմաՀոսկէ կը սորվինք, որ մեր դիմա----
գրաւած հակառակութիւնները երբեք պատճառ պէտք չէ գրաւած հակառակութիւնները երբեք պատճառ պէտք չէ գրաւած հակառակութիւնները երբեք պատճառ պէտք չէ գրաւած հակառակութիւնները երբեք պատճառ պէտք չէ 
ըլլան որ միանգամընդմիըլլան որ միանգամընդմիըլլան որ միանգամընդմիըլլան որ միանգամընդմիշտ քաշուինք Քրիստոսի ծառայուշտ քաշուինք Քրիստոսի ծառայուշտ քաշուինք Քրիստոսի ծառայուշտ քաշուինք Քրիստոսի ծառայու----
թեան դաշտէնթեան դաշտէնթեան դաշտէնթեան դաշտէն::::    Նեղութեան դիմաց նահանջ արձանագրելը Նեղութեան դիմաց նահանջ արձանագրելը Նեղութեան դիմաց նահանջ արձանագրելը Նեղութեան դիմաց նահանջ արձանագրելը 
արգիլուած է Քրիստոսի զինուորներուն համարարգիլուած է Քրիստոսի զինուորներուն համարարգիլուած է Քրիստոսի զինուորներուն համարարգիլուած է Քրիստոսի զինուորներուն համար::::    

Կէտ մը եւսԿէտ մը եւսԿէտ մը եւսԿէտ մը եւս:::: « « « «ԱնօթեցաւԱնօթեցաւԱնօթեցաւԱնօթեցաւ»»»»::::    Ըստ երեւոյթին Յիսուս ԲեթաԸստ երեւոյթին Յիսուս ԲեթաԸստ երեւոյթին Յիսուս ԲեթաԸստ երեւոյթին Յիսուս Բեթա----
նիայի մէջ նախաճաշ ընելու պատեհութիւնը չունեցաւնիայի մէջ նախաճաշ ընելու պատեհութիւնը չունեցաւնիայի մէջ նախաճաշ ընելու պատեհութիւնը չունեցաւնիայի մէջ նախաճաշ ընելու պատեհութիւնը չունեցաւ::::    ԱռաԱռաԱռաԱռա----
ւօտուն երբ ւօտուն երբ ւօտուն երբ ւօտուն երբ ««««քաղաք կը վերադառնար, անքաղաք կը վերադառնար, անքաղաք կը վերադառնար, անքաղաք կը վերադառնար, անօթեցաւօթեցաւօթեցաւօթեցաւ»»»»::::    Մեր Տէրը Մեր Տէրը Մեր Տէրը Մեր Տէրը 
անօթի գործի մեկնեցաւանօթի գործի մեկնեցաւանօթի գործի մեկնեցաւանօթի գործի մեկնեցաւ::::    ՀարցումՀարցումՀարցումՀարցում::::    Այսօր, մենք՝ Յիսուսի ծաԱյսօր, մենք՝ Յիսուսի ծաԱյսօր, մենք՝ Յիսուսի ծաԱյսօր, մենք՝ Յիսուսի ծա----
ռաներս, ի՞նչ կռաներս, ի՞նչ կռաներս, ի՞նչ կռաներս, ի՞նչ կ’’’’ընենք եթէ մեզմէ պահանջուի առաքելութեան ընենք եթէ մեզմէ պահանջուի առաքելութեան ընենք եթէ մեզմէ պահանջուի առաքելութեան ընենք եթէ մեզմէ պահանջուի առաքելութեան 
երթալ առանց որ մեզի անհրաժեշտ եղածը տրուիերթալ առանց որ մեզի անհրաժեշտ եղածը տրուիերթալ առանց որ մեզի անհրաժեշտ եղածը տրուիերթալ առանց որ մեզի անհրաժեշտ եղածը տրուի::::    

««««Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անոր, բայց Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անոր, բայց Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անոր, բայց Ճամբուն վրայ թզենի մը տեսնելով՝ մօտեցաւ անոր, բայց 
տերեւէ զատ ոչինչ գտաւտերեւէ զատ ոչինչ գտաւտերեւէ զատ ոչինչ գտաւտերեւէ զատ ոչինչ գտաւ»»»» ( ( ( (Մտ 21.19)Մտ 21.19)Մտ 21.19)Մտ 21.19)::::    

1.1.1.1.----    Թզենին չորցած չէր, տերեւները թափած չէին, Թզենին չորցած չէր, տերեւները թափած չէին, Թզենին չորցած չէր, տերեւները թափած չէին, Թզենին չորցած չէր, տերեւները թափած չէին, 
ընդհակառակը, կենդանի, գեղեցիկ, տերեւներով լեցուն ու ընդհակառակը, կենդանի, գեղեցիկ, տերեւներով լեցուն ու ընդհակառակը, կենդանի, գեղեցիկ, տերեւներով լեցուն ու ընդհակառակը, կենդանի, գեղեցիկ, տերեւներով լեցուն ու 
պտղատու կպտղատու կպտղատու կպտղատու կ’’’’երեւէր, բայց իրականութիւնը ուրիշ բան էրերեւէր, բայց իրականութիւնը ուրիշ բան էրերեւէր, բայց իրականութիւնը ուրիշ բան էրերեւէր, բայց իրականութիւնը ուրիշ բան էր::::    
Պտղատու կՊտղատու կՊտղատու կՊտղատու կ’’’’երեւէր բայց անպտուղ էրերեւէր բայց անպտուղ էրերեւէր բայց անպտուղ էրերեւէր բայց անպտուղ էր::::    Անիկա խաբուսիկ Անիկա խաբուսիկ Անիկա խաբուսիկ Անիկա խաբուսիկ 
արտաքին մը ունէրարտաքին մը ունէրարտաքին մը ունէրարտաքին մը ունէր::::    Անիկա մարդոց մտածել ու կարծել կու Անիկա մարդոց մտածել ու կարծել կու Անիկա մարդոց մտածել ու կարծել կու Անիկա մարդոց մտածել ու կարծել կու 
տար թէտար թէտար թէտար թէ    պտուղ կար քովըպտուղ կար քովըպտուղ կար քովըպտուղ կար քովը::::    Այստեղ Յիսուս կը խօսի այն Այստեղ Յիսուս կը խօսի այն Այստեղ Յիսուս կը խօսի այն Այստեղ Յիսուս կը խօսի այն 
մարդոց մասին որոնք հաւատացեալ կը ձեւանան բայց մարդոց մասին որոնք հաւատացեալ կը ձեւանան բայց մարդոց մասին որոնք հաւատացեալ կը ձեւանան բայց մարդոց մասին որոնք հաւատացեալ կը ձեւանան բայց 
իսկութեան մէջ չենիսկութեան մէջ չենիսկութեան մէջ չենիսկութեան մէջ չեն::::    Անմեղ կը ձեւանան բայց անմեղութեան Անմեղ կը ձեւանան բայց անմեղութեան Անմեղ կը ձեւանան բայց անմեղութեան Անմեղ կը ձեւանան բայց անմեղութեան 
պտուղներ չունինպտուղներ չունինպտուղներ չունինպտուղներ չունին::::    Ցորեն կը ձեւանան բայց որոմ ենՑորեն կը ձեւանան բայց որոմ ենՑորեն կը ձեւանան բայց որոմ ենՑորեն կը ձեւանան բայց որոմ են::::    Անկեղծ Անկեղծ Անկեղծ Անկեղծ 
կը ձեւանան բայց կեղծաւոր ենկը ձեւանան բայց կեղծաւոր ենկը ձեւանան բայց կեղծաւոր ենկը ձեւանան բայց կեղծաւոր են::::    Աղօթասէր կը ձեւանան բայց Աղօթասէր կը ձեւանան բայց Աղօթասէր կը ձեւանան բայց Աղօթասէր կը ձեւանան բայց 
աղօթքաղօթքաղօթքաղօթքի հետ ի հետ ի հետ ի հետ ոեւէոեւէոեւէոեւէ    առնչութիւն չունինառնչութիւն չունինառնչութիւն չունինառնչութիւն չունին::::    Պտղատու թզենի կը Պտղատու թզենի կը Պտղատու թզենի կը Պտղատու թզենի կը 
ձեւանան բայց անպտուղ ենձեւանան բայց անպտուղ ենձեւանան բայց անպտուղ ենձեւանան բայց անպտուղ են::::    Ս. Գրիգոր Նարեկացին Ս. Գրիգոր Նարեկացին Ս. Գրիգոր Նարեկացին Ս. Գրիգոր Նարեկացին 
այսպիսիներուն բերնով խօսելով՝ կայսպիսիներուն բերնով խօսելով՝ կայսպիսիներուն բերնով խօսելով՝ կայսպիսիներուն բերնով խօսելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Զիս կը համարին Զիս կը համարին Զիս կը համարին Զիս կը համարին 
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ինչ որ ես չեմ բնաւ, ես՝ արտաքնայարդար անմաքուր ինչ որ ես չեմ բնաւ, ես՝ արտաքնայարդար անմաքուր ինչ որ ես չեմ բնաւ, ես՝ արտաքնայարդար անմաքուր ինչ որ ես չեմ բնաւ, ես՝ արտաքնայարդար անմաքուր 
բաժակսբաժակսբաժակսբաժակս»»»» ( ( ( (Բան ԻԷ Բաժին՝ Գ)Բան ԻԷ Բաժին՝ Գ)Բան ԻԷ Բաժին՝ Գ)Բան ԻԷ Բաժին՝ Գ)::::    

Յիշենք որոմի առակը (Մտ 13.24Յիշենք որոմի առակը (Մտ 13.24Յիշենք որոմի առակը (Մտ 13.24Յիշենք որոմի առակը (Մտ 13.24----30)30)30)30)::::    ՄենՄենՄենՄենք գիտենք որ ք գիտենք որ ք գիտենք որ ք գիտենք որ 
որոմն ու ցորենը արտաքնապէս շատ իրարու նման ենորոմն ու ցորենը արտաքնապէս շատ իրարու նման ենորոմն ու ցորենը արտաքնապէս շատ իրարու նման ենորոմն ու ցորենը արտաքնապէս շատ իրարու նման են::::    ՑոՑոՑոՑո----
րենը արքայութեան հետեւորդներն են, իսկ որոմը՝ չարին րենը արքայութեան հետեւորդներն են, իսկ որոմը՝ չարին րենը արքայութեան հետեւորդներն են, իսկ որոմը՝ չարին րենը արքայութեան հետեւորդներն են, իսկ որոմը՝ չարին 
հետեւորդները (Մտ 13.38)հետեւորդները (Մտ 13.38)հետեւորդները (Մտ 13.38)հետեւորդները (Մտ 13.38)::::    Յիսուս ցոյց կու տայ մեզի որ Յիսուս ցոյց կու տայ մեզի որ Յիսուս ցոյց կու տայ մեզի որ Յիսուս ցոյց կու տայ մեզի որ 
անոնք քովանոնք քովանոնք քովանոնք քով----քովի կքովի կքովի կքովի կ’’’’աճին, միասին ու միատեղ ենաճին, միասին ու միատեղ ենաճին, միասին ու միատեղ ենաճին, միասին ու միատեղ են::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
սորվեցնելու համարսորվեցնելու համարսորվեցնելու համարսորվեցնելու համար::::    Սորվեցնելու համար որ հՍորվեցնելու համար որ հՍորվեցնելու համար որ հՍորվեցնելու համար որ հաւատացաւատացաւատացաւատաց----
եալներու խումբին մէջ, անկեղծ հաւատացեալին կողքին կայ եալներու խումբին մէջ, անկեղծ հաւատացեալին կողքին կայ եալներու խումբին մէջ, անկեղծ հաւատացեալին կողքին կայ եալներու խումբին մէջ, անկեղծ հաւատացեալին կողքին կայ 
նաեւ կեղծաւոր հաւատացեալընաեւ կեղծաւոր հաւատացեալընաեւ կեղծաւոր հաւատացեալընաեւ կեղծաւոր հաւատացեալը::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ մեր ուշադրուուզէ մեր ուշադրուուզէ մեր ուշադրուուզէ մեր ուշադրու----
թեան յանձնել, որ կան մարդիկ որոնք ցորեն կը ձեւանան թեան յանձնել, որ կան մարդիկ որոնք ցորեն կը ձեւանան թեան յանձնել, որ կան մարդիկ որոնք ցորեն կը ձեւանան թեան յանձնել, որ կան մարդիկ որոնք ցորեն կը ձեւանան 
բայց խորքին մէջ որոմ են, բարի խօսքեր կբայց խորքին մէջ որոմ են, բարի խօսքեր կբայց խորքին մէջ որոմ են, բարի խօսքեր կբայց խորքին մէջ որոմ են, բարի խօսքեր կ’’’’արտասանեն բայց արտասանեն բայց արտասանեն բայց արտասանեն բայց 
չար սիրտ ունինչար սիրտ ունինչար սիրտ ունինչար սիրտ ունին::::    Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպածՄեզմէ ո՞վ չէ հանդիպածՄեզմէ ո՞վ չէ հանդիպածՄեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած    սիրոյ մասին սիրոյ մասին սիրոյ մասին սիրոյ մասին 
քարոզ տուող անհատներու, որոնց սիրտը ատելութեամբ քարոզ տուող անհատներու, որոնց սիրտը ատելութեամբ քարոզ տուող անհատներու, որոնց սիրտը ատելութեամբ քարոզ տուող անհատներու, որոնց սիրտը ատելութեամբ 
լեցուն է իրենց նմաններուն նկատմամբլեցուն է իրենց նմաններուն նկատմամբլեցուն է իրենց նմաններուն նկատմամբլեցուն է իրենց նմաններուն նկատմամբ::::    

2.2.2.2.----    ««««Մօտեցաւ անորՄօտեցաւ անորՄօտեցաւ անորՄօտեցաւ անոր»»»»::::    Յիսուս մօտեցաւ թզենիին ակնկաՅիսուս մօտեցաւ թզենիին ակնկաՅիսուս մօտեցաւ թզենիին ակնկաՅիսուս մօտեցաւ թզենիին ակնկա----
լութեամբ բայց յուսախաբ եղաւլութեամբ բայց յուսախաբ եղաւլութեամբ բայց յուսախաբ եղաւլութեամբ բայց յուսախաբ եղաւ::::    Սիրելիներ, այսօր, մենք եւս Սիրելիներ, այսօր, մենք եւս Սիրելիներ, այսօր, մենք եւս Սիրելիներ, այսօր, մենք եւս 
Քրիստոսի հայեացքով պտուղ բերելու կոչուած թզենիներ Քրիստոսի հայեացքով պտուղ բերելու կոչուած թզենիներ Քրիստոսի հայեացքով պտուղ բերելու կոչուած թզենիներ Քրիստոսի հայեացքով պտուղ բերելու կոչուած թզենիներ 
ենքենքենքենք::::    Տէրը ամէն օր ակնկալութեամբ կը նայի մեզի, սպասելով Տէրը ամէն օր ակնկալութեամբ կը նայի մեզի, սպասելով Տէրը ամէն օր ակնկալութեամբ կը նայի մեզի, սպասելով Տէրը ամէն օր ակնկալութեամբ կը նայի մեզի, սպասելով 
որ պտղաբեր կեանք մը ապրինքոր պտղաբեր կեանք մը ապրինքոր պտղաբեր կեանք մը ապրինքոր պտղաբեր կեանք մը ապրինք::::    Ան թզենիին մօտեցաւ բայց Ան թզենիին մօտեցաւ բայց Ան թզենիին մօտեցաւ բայց Ան թզենիին մօտեցաւ բայց 
պտուղ չգտաւ, իսկ եթէ այսօր ինծի կամ քեզի մօտենայ, պտուղ չգտաւ, իսկ եթէ այսօր ինծի կամ քեզի մօտենայ, պտուղ չգտաւ, իսկ եթէ այսօր ինծի կամ քեզի մօտենայ, պտուղ չգտաւ, իսկ եթէ այսօր ինծի կամ քեզի մօտենայ, 
պտուղ պիտի գտնէ՞, մարդասիրութեան պտուղը, ներողապտուղ պիտի գտնէ՞, մարդասիրութեան պտուղը, ներողապտուղ պիտի գտնէ՞, մարդասիրութեան պտուղը, ներողապտուղ պիտի գտնէ՞, մարդասիրութեան պտուղը, ներողա----
մտութեան պտուղը, ճշմարտասիրութեան պտուղը, Սուրբ մտութեան պտուղը, ճշմարտասիրութեան պտուղը, Սուրբ մտութեան պտուղը, ճշմարտասիրութեան պտուղը, Սուրբ մտութեան պտուղը, ճշմարտասիրութեան պտուղը, Սուրբ 
Հոգիին Հոգիին Հոգիին Հոգիին պտուղները՝ սէր, ուրախութիւն, խաղաղութիւն, համպտուղները՝ սէր, ուրախութիւն, խաղաղութիւն, համպտուղները՝ սէր, ուրախութիւն, խաղաղութիւն, համպտուղները՝ սէր, ուրախութիւն, խաղաղութիւն, համ----
բերաբերաբերաբերատարութիւն, ազնուութիւն, բարութիւն, հաւատարմուտարութիւն, ազնուութիւն, բարութիւն, հաւատարմուտարութիւն, ազնուութիւն, բարութիւն, հաւատարմուտարութիւն, ազնուութիւն, բարութիւն, հաւատարմու----
թիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն (Գղ 5.22թիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն (Գղ 5.22թիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն (Գղ 5.22թիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն (Գղ 5.22----23)23)23)23)::::    ՈՈՈՈ՜՜՜՜հ, սիրելի հ, սիրելի հ, սիրելի հ, սիրելի 
բարեկամ, ուշադիր ըլլանք, չըլլայ որ Տէրը մեզի մօտենայ եւ բարեկամ, ուշադիր ըլլանք, չըլլայ որ Տէրը մեզի մօտենայ եւ բարեկամ, ուշադիր ըլլանք, չըլլայ որ Տէրը մեզի մօտենայ եւ բարեկամ, ուշադիր ըլլանք, չըլլայ որ Տէրը մեզի մօտենայ եւ 
մեր մօտ բարի պտուղներ գտնելու փոխարէն՝ չար պտոմեր մօտ բարի պտուղներ գտնելու փոխարէն՝ չար պտոմեր մօտ բարի պտուղներ գտնելու փոխարէն՝ չար պտոմեր մօտ բարի պտուղներ գտնելու փոխարէն՝ չար պտուղներ ւղներ ւղներ ւղներ 
գտնէ, նախանձի եւ ատելութեան պտուղներ եւ ասոնց գտնէ, նախանձի եւ ատելութեան պտուղներ եւ ասոնց գտնէ, նախանձի եւ ատելութեան պտուղներ եւ ասոնց գտնէ, նախանձի եւ ատելութեան պտուղներ եւ ասոնց 
նմանները, որպէսզի դատաստանի օրը անէծքի ենթակայ նմանները, որպէսզի դատաստանի օրը անէծքի ենթակայ նմանները, որպէսզի դատաստանի օրը անէծքի ենթակայ նմանները, որպէսզի դատաստանի օրը անէծքի ենթակայ 
չըլլանք, ինչպէս թզենին եղաւչըլլանք, ինչպէս թզենին եղաւչըլլանք, ինչպէս թզենին եղաւչըլլանք, ինչպէս թզենին եղաւ::::    
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3.3.3.3.----    ««««Տերեւէ զատ ոչինչ գտաւՏերեւէ զատ ոչինչ գտաւՏերեւէ զատ ոչինչ գտաւՏերեւէ զատ ոչինչ գտաւ»»»»::::    Շատ մարդիկ կան իրենք Շատ մարդիկ կան իրենք Շատ մարդիկ կան իրենք Շատ մարդիկ կան իրենք 
զիրենք քրիստոնեայ կոչող մարդոց շարքերուն մէջ, որոնք զիրենք քրիստոնեայ կոչող մարդոց շարքերուն մէջ, որոնք զիրենք քրիստոնեայ կոչող մարդոց շարքերուն մէջ, որոնք զիրենք քրիստոնեայ կոչող մարդոց շարքերուն մէջ, որոնք 
սակայն միայն տերեւ ունին, սակայն միայն տերեւ ունին, սակայն միայն տերեւ ունին, սակայն միայն տերեւ ունին, բայց ոչ պտուղբայց ոչ պտուղբայց ոչ պտուղբայց ոչ պտուղ::::    Մենք ի՞նչ ունինք Մենք ի՞նչ ունինք Մենք ի՞նչ ունինք Մենք ի՞նչ ունինք 
սիրելիներ, տերե՞ւ, թէ՝ պտուղսիրելիներ, տերե՞ւ, թէ՝ պտուղսիրելիներ, տերե՞ւ, թէ՝ պտուղսիրելիներ, տերե՞ւ, թէ՝ պտուղ::::    Այլ բացատրութեամբ, հաԱյլ բացատրութեամբ, հաԱյլ բացատրութեամբ, հաԱյլ բացատրութեամբ, հա----
ւատքի կեանք ապրողնե՞ր ենք, թէ պարզապէս հաւատքի ւատքի կեանք ապրողնե՞ր ենք, թէ պարզապէս հաւատքի ւատքի կեանք ապրողնե՞ր ենք, թէ պարզապէս հաւատքի ւատքի կեանք ապրողնե՞ր ենք, թէ պարզապէս հաւատքի 
կեանքի քարոզիչներ ենքկեանքի քարոզիչներ ենքկեանքի քարոզիչներ ենքկեանքի քարոզիչներ ենք::::    Քրիստո՞սը ունինք, թէ՝ լոկ Քրիստո՞սը ունինք, թէ՝ լոկ Քրիստո՞սը ունինք, թէ՝ լոկ Քրիստո՞սը ունինք, թէ՝ լոկ 
քրիստոնէութիւնըքրիստոնէութիւնըքրիստոնէութիւնըքրիստոնէութիւնը::::    Ունի՞նք սէր, թէ՝ պարզապէս սիրոյ կաՈւնի՞նք սէր, թէ՝ պարզապէս սիրոյ կաՈւնի՞նք սէր, թէ՝ պարզապէս սիրոյ կաՈւնի՞նք սէր, թէ՝ պարզապէս սիրոյ կա----
նոններնոններնոններնոններ::::    Սո՞ւրբ ենք, թէ՝ Սո՞ւրբ ենք, թէ՝ Սո՞ւրբ ենք, թէ՝ Սո՞ւրբ ենք, թէ՝ միայն սրբութեան մասին պատգամ միայն սրբութեան մասին պատգամ միայն սրբութեան մասին պատգամ միայն սրբութեան մասին պատգամ 
տուողներտուողներտուողներտուողներ::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս անօթի էրՅիսուս անօթի էրՅիսուս անօթի էրՅիսուս անօթի էր::::    Ասիկա նախ եւ առաջ ցոյց կու տայ Ասիկա նախ եւ առաջ ցոյց կու տայ Ասիկա նախ եւ առաջ ցոյց կու տայ Ասիկա նախ եւ առաջ ցոյց կու տայ 
Յիսուսի մարդկային բնութիւնըՅիսուսի մարդկային բնութիւնըՅիսուսի մարդկային բնութիւնըՅիսուսի մարդկային բնութիւնը::::    Երկրորդ, Յիսուսի փնտռածը Երկրորդ, Յիսուսի փնտռածը Երկրորդ, Յիսուսի փնտռածը Երկրորդ, Յիսուսի փնտռածը 
թուզն էր, ուրիշ ոչինչթուզն էր, ուրիշ ոչինչթուզն էր, ուրիշ ոչինչթուզն էր, ուրիշ ոչինչ::::    Իբրեւ Տէր ու Վարդապետ, իբրեւ Իբրեւ Տէր ու Վարդապետ, իբրեւ Իբրեւ Տէր ու Վարդապետ, իբրեւ Իբրեւ Տէր ու Վարդապետ, իբրեւ 
Աստուած ու Փրկիչ, ինք արժանի էր նախաճաշի փառաւոր Աստուած ու Փրկիչ, ինք արժանի էր նախաճաշի փառաւոր Աստուած ու Փրկիչ, ինք արժանի էր նախաճաշի փառաւոր Աստուած ու Փրկիչ, ինք արժանի էր նախաճաշի փառաւոր 
սեղան ունեսեղան ունեսեղան ունեսեղան ունենալու, այլատեսակ պատառներով, բայց չուզեց ու նալու, այլատեսակ պատառներով, բայց չուզեց ու նալու, այլատեսակ պատառներով, բայց չուզեց ու նալու, այլատեսակ պատառներով, բայց չուզեց ու 
չփնտռեց այդ բոլորըչփնտռեց այդ բոլորըչփնտռեց այդ բոլորըչփնտռեց այդ բոլորը::::    Մեր Մեր Մեր Մեր ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    սորվինք, հեզ ու խոնարհ սորվինք, հեզ ու խոնարհ սորվինք, հեզ ու խոնարհ սորվինք, հեզ ու խոնարհ 
ըլլալ, պարզ ու համեստ ըլլալ, եւ չփնտռել ու չպահանջել մեծ ըլլալ, պարզ ու համեստ ըլլալ, եւ չփնտռել ու չպահանջել մեծ ըլլալ, պարզ ու համեստ ըլլալ, եւ չփնտռել ու չպահանջել մեծ ըլլալ, պարզ ու համեստ ըլլալ, եւ չփնտռել ու չպահանջել մեծ 
բաներ, փառաւոր սեղաններ, բարձր աթոռներ ու դիրքերբաներ, փառաւոր սեղաններ, բարձր աթոռներ ու դիրքերբաներ, փառաւոր սեղաններ, բարձր աթոռներ ու դիրքերբաներ, փառաւոր սեղաններ, բարձր աթոռներ ու դիրքեր::::    

5.5.5.5.----    Թզենիին պտուղները կը ներկայացնեն մարդոց բարի Թզենիին պտուղները կը ներկայացնեն մարդոց բարի Թզենիին պտուղները կը ներկայացնեն մարդոց բարի Թզենիին պտուղները կը ներկայացնեն մարդոց բարի 
գգգգործերըործերըործերըործերը::::    Յիսուս հաւատքի կողքին բարեգործութիւն կՅիսուս հաւատքի կողքին բարեգործութիւն կՅիսուս հաւատքի կողքին բարեգործութիւն կՅիսուս հաւատքի կողքին բարեգործութիւն կ’’’’ակակակակըըըընննն----
կակակակալէ իր հետեւորդներէնլէ իր հետեւորդներէնլէ իր հետեւորդներէնլէ իր հետեւորդներէն::::    Մենք գիտենք որ թզենիին տերեւՄենք գիտենք որ թզենիին տերեւՄենք գիտենք որ թզենիին տերեւՄենք գիտենք որ թզենիին տերեւ----
ները խոշոր կները խոշոր կները խոշոր կները խոշոր կ’’’’ըլլան, եւ ուստի դիւրաւ կրնան իրենց ետին ըլլան, եւ ուստի դիւրաւ կրնան իրենց ետին ըլլան, եւ ուստի դիւրաւ կրնան իրենց ետին ըլլան, եւ ուստի դիւրաւ կրնան իրենց ետին 
պահել պտուղներըպահել պտուղներըպահել պտուղներըպահել պտուղները::::    Հոս մՀոս մՀոս մՀոս մեզի ուսուցուածը այն է՝ որ մեր եզի ուսուցուածը այն է՝ որ մեր եզի ուսուցուածը այն է՝ որ մեր եզի ուսուցուածը այն է՝ որ մեր 
բարեգործութիւնները պէտք է բարեգործութիւնները պէտք է բարեգործութիւնները պէտք է բարեգործութիւնները պէտք է ծածուկ կերպով կատարեծածուկ կերպով կատարեծածուկ կերպով կատարեծածուկ կերպով կատարենքնքնքնք, , , , 
մարդոց աչքերէն հեռումարդոց աչքերէն հեռումարդոց աչքերէն հեռումարդոց աչքերէն հեռու::::    Եթէ երբեք դատապարտելի է տերեւ Եթէ երբեք դատապարտելի է տերեւ Եթէ երբեք դատապարտելի է տերեւ Եթէ երբեք դատապարտելի է տերեւ 
ունեունեունեունենանանանալը առանց պտուղ ունենալու, նոյնպէս ալ դատապարլը առանց պտուղ ունենալու, նոյնպէս ալ դատապարլը առանց պտուղ ունենալու, նոյնպէս ալ դատապարլը առանց պտուղ ունենալու, նոյնպէս ալ դատապար----
տելի է պտուղ ունենալը առանց տերեւ ունենալուտելի է պտուղ ունենալը առանց տերեւ ունենալուտելի է պտուղ ունենալը առանց տերեւ ունենալուտելի է պտուղ ունենալը առանց տերեւ ունենալու::::    Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, 
ինչպէս դատապարտելի է հաւատացեալ կոչուիլ եւ սակայն ինչպէս դատապարտելի է հաւատացեալ կոչուիլ եւ սակայն ինչպէս դատապարտելի է հաւատացեալ կոչուիլ եւ սակայն ինչպէս դատապարտելի է հաւատացեալ կոչուիլ եւ սակայն 
բարի գործեր չկատարելը, նոյնպէս ալ դատապարտեբարի գործեր չկատարելը, նոյնպէս ալ դատապարտեբարի գործեր չկատարելը, նոյնպէս ալ դատապարտեբարի գործեր չկատարելը, նոյնպէս ալ դատապարտելի է լի է լի է լի է 
բարի գործեր կատարելը, մարդոց կողմէ տեսնուելու ու բարի գործեր կատարելը, մարդոց կողմէ տեսնուելու ու բարի գործեր կատարելը, մարդոց կողմէ տեսնուելու ու բարի գործեր կատարելը, մարդոց կողմէ տեսնուելու ու 
փառաւորուելու նպատակովփառաւորուելու նպատակովփառաւորուելու նպատակովփառաւորուելու նպատակով::::    Ինչպէս թուզին տերեւը իր Ինչպէս թուզին տերեւը իր Ինչպէս թուզին տերեւը իր Ինչպէս թուզին տերեւը իր 
ետին կը պահէ թուզը, այնպէս ալ, մեր բարի գործերը պէտք է ետին կը պահէ թուզը, այնպէս ալ, մեր բարի գործերը պէտք է ետին կը պահէ թուզը, այնպէս ալ, մեր բարի գործերը պէտք է ետին կը պահէ թուզը, այնպէս ալ, մեր բարի գործերը պէտք է 
մեր հաւատքի տերեւին ետին պահուըտած ըլլանմեր հաւատքի տերեւին ետին պահուըտած ըլլանմեր հաւատքի տերեւին ետին պահուըտած ըլլանմեր հաւատքի տերեւին ետին պահուըտած ըլլան::::    
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6.6.6.6.----    Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ թզենին Իսրայէլի Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ թզենին Իսրայէլի Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ թզենին Իսրայէլի Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան որ թզենին Իսրայէլի 
ժողովոժողովոժողովոժողովուրդը կը պատկերացնէ, որոնք տերեւներու առատոււրդը կը պատկերացնէ, որոնք տերեւներու առատոււրդը կը պատկերացնէ, որոնք տերեւներու առատոււրդը կը պատկերացնէ, որոնք տերեւներու առատու----
թիւն ունէին պարզապէս, իսկ թիւն ունէին պարզապէս, իսկ թիւն ունէին պարզապէս, իսկ թիւն ունէին պարզապէս, իսկ ««««տերեւներտերեւներտերեւներտերեւներ»»»»ը ակնարկութիւն կը ը ակնարկութիւն կը ը ակնարկութիւն կը ը ակնարկութիւն կը 
սեպուին Մովսիսական Օրէնքներունսեպուին Մովսիսական Օրէնքներունսեպուին Մովսիսական Օրէնքներունսեպուին Մովսիսական Օրէնքներուն::::    Իսրայէլի ժողովուրդը, Իսրայէլի ժողովուրդը, Իսրայէլի ժողովուրդը, Իսրայէլի ժողովուրդը, 
յատկապէս Փարիսեցիները որոնք ճշգրիտ պատկերն էին յատկապէս Փարիսեցիները որոնք ճշգրիտ պատկերն էին յատկապէս Փարիսեցիները որոնք ճշգրիտ պատկերն էին յատկապէս Փարիսեցիները որոնք ճշգրիտ պատկերն էին 
թզենիին, շատ լաւ գիտէին Մովսիսական Օրէնքները, բայց թզենիին, շատ լաւ գիտէին Մովսիսական Օրէնքները, բայց թզենիին, շատ լաւ գիտէին Մովսիսական Օրէնքները, բայց թզենիին, շատ լաւ գիտէին Մովսիսական Օրէնքները, բայց 
անպտուղանպտուղանպտուղանպտուղ    կեանք կկեանք կկեանք կկեանք կ’’’’ապրէինապրէինապրէինապրէին::::    Իրենց օրինապահութիւնը յաԻրենց օրինապահութիւնը յաԻրենց օրինապահութիւնը յաԻրենց օրինապահութիւնը յա----
ճախ պատճառ դարձած էր որ անգութ գտնուին հիւանդին ու ճախ պատճառ դարձած էր որ անգութ գտնուին հիւանդին ու ճախ պատճառ դարձած էր որ անգութ գտնուին հիւանդին ու ճախ պատճառ դարձած էր որ անգութ գտնուին հիւանդին ու 
խեղանդամին նկատմամբ, մանաւանդ եթէ երբեք այդպիխեղանդամին նկատմամբ, մանաւանդ եթէ երբեք այդպիխեղանդամին նկատմամբ, մանաւանդ եթէ երբեք այդպիխեղանդամին նկատմամբ, մանաւանդ եթէ երբեք այդպիսիսիսիսի----
ներուն բժշկութիւնը Շաբաթ օրով պիտի կատարուէրներուն բժշկութիւնը Շաբաթ օրով պիտի կատարուէրներուն բժշկութիւնը Շաբաթ օրով պիտի կատարուէրներուն բժշկութիւնը Շաբաթ օրով պիտի կատարուէր::::    ՅիՅիՅիՅիսոսոսոսուս ւս ւս ւս 
միշտ ալ դատապարտեց իրենց այսմիշտ ալ դատապարտեց իրենց այսմիշտ ալ դատապարտեց իրենց այսմիշտ ալ դատապարտեց իրենց այս    անմարանմարանմարանմարդասէր կեցուածքըդասէր կեցուածքըդասէր կեցուածքըդասէր կեցուածքը::::    
Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս կկկկրնային պտղատու նկատուիլ երբ օրինրնային պտղատու նկատուիլ երբ օրինրնային պտղատու նկատուիլ երբ օրինրնային պտղատու նկատուիլ երբ օրինապահուապահուապահուապահու----
թիւնը իրենց մէջ կը սպաննէր մարդասիրութիւնը իրենց մէջ կը սպաննէր մարդասիրութիւնը իրենց մէջ կը սպաննէր մարդասիրութիւնը իրենց մէջ կը սպաննէր մարդասիրութեան ոգինթեան ոգինթեան ոգինթեան ոգին::::    

7.7.7.7.----    Եթէ երբեք տերեւները Աստուծոյ օրէնքները կը Եթէ երբեք տերեւները Աստուծոյ օրէնքները կը Եթէ երբեք տերեւները Աստուծոյ օրէնքները կը Եթէ երբեք տերեւները Աստուծոյ օրէնքները կը 
ներկայացնեն, եւ եթէ երբեք Յիսուս մօտեցաւ տերեւաշատ ներկայացնեն, եւ եթէ երբեք Յիսուս մօտեցաւ տերեւաշատ ներկայացնեն, եւ եթէ երբեք Յիսուս մօտեցաւ տերեւաշատ ներկայացնեն, եւ եթէ երբեք Յիսուս մօտեցաւ տերեւաշատ 
թզենիին անկէ պտուղ քաղելու համար, սա շատ յստակօրէն թզենիին անկէ պտուղ քաղելու համար, սա շատ յստակօրէն թզենիին անկէ պտուղ քաղելու համար, սա շատ յստակօրէն թզենիին անկէ պտուղ քաղելու համար, սա շատ յստակօրէն 
ցոյց կու տայ թէ Յիսցոյց կու տայ թէ Յիսցոյց կու տայ թէ Յիսցոյց կու տայ թէ Յիսուս պտղալից կեանք ապրիլ կուս պտղալից կեանք ապրիլ կուս պտղալից կեանք ապրիլ կուս պտղալից կեանք ապրիլ կ’’’’ակնկալէ ակնկալէ ակնկալէ ակնկալէ 
անոնցմէ՝ որոնք ամենէն շատ ծանօթ են Աստուծոյ խօսքերուն անոնցմէ՝ որոնք ամենէն շատ ծանօթ են Աստուծոյ խօսքերուն անոնցմէ՝ որոնք ամենէն շատ ծանօթ են Աստուծոյ խօսքերուն անոնցմէ՝ որոնք ամենէն շատ ծանօթ են Աստուծոյ խօսքերուն 
ու պատուիրաններունու պատուիրաններունու պատուիրաններունու պատուիրաններուն::::    

8.8.8.8.----    Եթէ թզենիին տերեւները կը ներկայացնեն ՄովսիսաԵթէ թզենիին տերեւները կը ներկայացնեն ՄովսիսաԵթէ թզենիին տերեւները կը ներկայացնեն ՄովսիսաԵթէ թզենիին տերեւները կը ներկայացնեն Մովսիսա----
կան օրէնքները եւ եթէ Յիսուս մօտեցաւ պտուղ քաղելու եւ իր կան օրէնքները եւ եթէ Յիսուս մօտեցաւ պտուղ քաղելու եւ իր կան օրէնքները եւ եթէ Յիսուս մօտեցաւ պտուղ քաղելու եւ իր կան օրէնքները եւ եթէ Յիսուս մօտեցաւ պտուղ քաղելու եւ իր 
անօթուանօթուանօթուանօթութիւնը գոհացնելու բայց չգտաւ, սաթիւնը գոհացնելու բայց չգտաւ, սաթիւնը գոհացնելու բայց չգտաւ, սաթիւնը գոհացնելու բայց չգտաւ, սա    յստակյստակյստակյստակ    կը պարզէ կը պարզէ կը պարզէ կը պարզէ 
որ մենք օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար բերել այնոր մենք օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար բերել այնոր մենք օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար բերել այնոր մենք օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար բերել այն----
պիսի պտուղպիսի պտուղպիսի պտուղպիսի պտուղներ, որով կարող ըլլանք գոհացնելներ, որով կարող ըլլանք գոհացնելներ, որով կարող ըլլանք գոհացնելներ, որով կարող ըլլանք գոհացնել    ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը::::    

««««Ուստի ըսաւ.Ուստի ըսաւ.Ուստի ըսաւ.Ուստի ըսաւ.----    
""""Ասկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենասԱսկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենասԱսկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենասԱսկէ ետք յաւիտեան պտուղ չունենաս""""::::    
Եւ վայրկեանին թզենին չորցաւԵւ վայրկեանին թզենին չորցաւԵւ վայրկեանին թզենին չորցաւԵւ վայրկեանին թզենին չորցաւ»»»» ( ( ( (Մտ 21.19)Մտ 21.19)Մտ 21.19)Մտ 21.19)::::    
1.1.1.1.----    Ամէն բանէ առաջ Յիսուսի այս խօսքը զօրեղապէս կըԱմէն բանէ առաջ Յիսուսի այս խօսքը զօրեղապէս կըԱմէն բանէ առաջ Յիսուսի այս խօսքը զօրեղապէս կըԱմէն բանէ առաջ Յիսուսի այս խօսքը զօրեղապէս կը    

բացայայտէ իր դատաւորական հանգամանքըբացայայտէ իր դատաւորական հանգամանքըբացայայտէ իր դատաւորական հանգամանքըբացայայտէ իր դատաւորական հանգամանքը::::    Հրամայեց եւ Հրամայեց եւ Հրամայեց եւ Հրամայեց եւ 
իր հրամանը վայրկեանին գործադրուեցաւիր հրամանը վայրկեանին գործադրուեցաւիր հրամանը վայրկեանին գործադրուեցաւիր հրամանը վայրկեանին գործադրուեցաւ::::    Ծննդոցի նոյն Ծննդոցի նոյն Ծննդոցի նոյն Ծննդոցի նոյն 
Աստուածն է Յիսուս Քրիստոս որ Աստուածն է Յիսուս Քրիստոս որ Աստուածն է Յիսուս Քրիստոս որ Աստուածն է Յիսուս Քրիստոս որ ««««ըսաւ ու եղաւըսաւ ու եղաւըսաւ ու եղաւըսաւ ու եղաւ» » » » (Ծն 1.3)(Ծն 1.3)(Ծն 1.3)(Ծն 1.3)::::    
Մեր Տէրը ոչ միայն գթառատ Փրկիչ է, այլ նաեւ ամենազօր ու Մեր Տէրը ոչ միայն գթառատ Փրկիչ է, այլ նաեւ ամենազօր ու Մեր Տէրը ոչ միայն գթառատ Փրկիչ է, այլ նաեւ ամենազօր ու Մեր Տէրը ոչ միայն գթառատ Փրկիչ է, այլ նաեւ ամենազօր ու 
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անաչառ դատաւոր է, եւ իր դատաւորական այդ հանգաանաչառ դատաւոր է, եւ իր դատաւորական այդ հանգաանաչառ դատաւոր է, եւ իր դատաւորական այդ հանգաանաչառ դատաւոր է, եւ իր դատաւորական այդ հանգա----
մմմմանքը իր արիւնովը ձեռք ձգեց, ահա թէ ինչու անքը իր արիւնովը ձեռք ձգեց, ահա թէ ինչու անքը իր արիւնովը ձեռք ձգեց, ահա թէ ինչու անքը իր արիւնովը ձեռք ձգեց, ահա թէ ինչու ««««Հայրը ոեւէ Հայրը ոեւէ Հայրը ոեւէ Հայրը ոեւէ 
մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ 
յանձնած է Որդիինյանձնած է Որդիինյանձնած է Որդիինյանձնած է Որդիին»»»» ( ( ( (Յհ 5.22)Յհ 5.22)Յհ 5.22)Յհ 5.22)::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս չորցուց թզենին, որպէսզի ցոյց տար շուրջինՅիսուս չորցուց թզենին, որպէսզի ցոյց տար շուրջինՅիսուս չորցուց թզենին, որպէսզի ցոյց տար շուրջինՅիսուս չորցուց թզենին, որպէսզի ցոյց տար շուրջին----
ներուն թէ ինք իշխանութիւն ունի բնութեան ու մարդոց ներուն թէ ինք իշխանութիւն ունի բնութեան ու մարդոց ներուն թէ ինք իշխանութիւն ունի բնութեան ու մարդոց ներուն թէ ինք իշխանութիւն ունի բնութեան ու մարդոց 
կեանքին վրայ, որպէկեանքին վրայ, որպէկեանքին վրայ, որպէկեանքին վրայ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ոչ միայն մեռելսզի ցոյց տար թէ ինք ոչ միայն մեռելսզի ցոյց տար թէ ինք ոչ միայն մեռելսզի ցոյց տար թէ ինք ոչ միայն մեռել----
ներուն յարութիւն տուող Աստուածն է, այլեւ՝ մեռցնելու իրաներուն յարութիւն տուող Աստուածն է, այլեւ՝ մեռցնելու իրաներուն յարութիւն տուող Աստուածն է, այլեւ՝ մեռցնելու իրաներուն յարութիւն տուող Աստուածն է, այլեւ՝ մեռցնելու իրա----
ւունք ունեցող Աստուածը, ուունք ունեցող Աստուածը, ուունք ունեցող Աստուածը, ուունք ունեցող Աստուածը, ո´́́́չ միայն կեանք պարգեւող Տէրն չ միայն կեանք պարգեւող Տէրն չ միայն կեանք պարգեւող Տէրն չ միայն կեանք պարգեւող Տէրն 
է, այլեւ՝ կեանք խլող Տէրը, ինչպէս Սամուէլի մայրը՝ Աննա է, այլեւ՝ կեանք խլող Տէրը, ինչպէս Սամուէլի մայրը՝ Աննա է, այլեւ՝ կեանք խլող Տէրը, ինչպէս Սամուէլի մայրը՝ Աննա է, այլեւ՝ կեանք խլող Տէրը, ինչպէս Սամուէլի մայրը՝ Աննա 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեռցնողն ու կենդանացնողը, գերեզման իջեցՄեռցնողն ու կենդանացնողը, գերեզման իջեցՄեռցնողն ու կենդանացնողը, գերեզման իջեցՄեռցնողն ու կենդանացնողը, գերեզման իջեցնողն ու նողն ու նողն ու նողն ու 
վեր հանողը, ցածցնողն ու բարձրացնողը Տէրն էվեր հանողը, ցածցնողն ու բարձրացնողը Տէրն էվեր հանողը, ցածցնողն ու բարձրացնողը Տէրն էվեր հանողը, ցածցնողն ու բարձրացնողը Տէրն է»»»» ( ( ( (Ա.Թգ 2.6Ա.Թգ 2.6Ա.Թգ 2.6Ա.Թգ 2.6----7)7)7)7)::::    

3.3.3.3.----    ««««Յաւիտեան պտուղ չունենասՅաւիտեան պտուղ չունենասՅաւիտեան պտուղ չունենասՅաւիտեան պտուղ չունենաս»»»»::::    Ընդհանրական եկեԸնդհանրական եկեԸնդհանրական եկեԸնդհանրական եկե----
ղեցղեցղեցղեցւոյ մեկնիչ հայրեր գրեթէ միաձայնութեամբ կը հաստաւոյ մեկնիչ հայրեր գրեթէ միաձայնութեամբ կը հաստաւոյ մեկնիչ հայրեր գրեթէ միաձայնութեամբ կը հաստաւոյ մեկնիչ հայրեր գրեթէ միաձայնութեամբ կը հաստա----
տեն որ թզենին կը պատկերացնէ Իսրայէլի ժողովուրդը, տեն որ թզենին կը պատկերացնէ Իսրայէլի ժողովուրդը, տեն որ թզենին կը պատկերացնէ Իսրայէլի ժողովուրդը, տեն որ թզենին կը պատկերացնէ Իսրայէլի ժողովուրդը, 
ինչպէս վերեւ ըսինքինչպէս վերեւ ըսինքինչպէս վերեւ ըսինքինչպէս վերեւ ըսինք::::    Եթէ ընդունինք ասիկա, այդ պարաԵթէ ընդունինք ասիկա, այդ պարաԵթէ ընդունինք ասիկա, այդ պարաԵթէ ընդունինք ասիկա, այդ պարագագագագա----
յին, Յիսուսի բառերը՝ յին, Յիսուսի բառերը՝ յին, Յիսուսի բառերը՝ յին, Յիսուսի բառերը՝ ««««յաւիտեան պտուղ չունենասյաւիտեան պտուղ չունենասյաւիտեան պտուղ չունենասյաւիտեան պտուղ չունենաս», », », », մէմէմէմէ´́́́կ կ կ կ 
բան ցոյց կու տան, այն՝ որ Իսրայէլի ժողովուրդը յաւիտեբան ցոյց կու տան, այն՝ որ Իսրայէլի ժողովուրդը յաւիտեբան ցոյց կու տան, այն՝ որ Իսրայէլի ժողովուրդը յաւիտեբան ցոյց կու տան, այն՝ որ Իսրայէլի ժողովուրդը յաւիտե----
նապէս անպտուղ մնալու դատապարտուած է, այլ խօսքով՝ նապէս անպտուղ մնալու դատապարտուած է, այլ խօսքով՝ նապէս անպտուղ մնալու դատապարտուած է, այլ խօսքով՝ նապէս անպտուղ մնալու դատապարտուած է, այլ խօսքով՝ 
երբեք ալ ճշմարիտ հաւատքին՝ Քրիստոսի հաւատքին պիտի երբեք ալ ճշմարիտ հաւատքին՝ Քրիստոսի հաւատքին պիտի երբեք ալ ճշմարիտ հաւատքին՝ Քրիստոսի հաւատքին պիտի երբեք ալ ճշմարիտ հաւատքին՝ Քրիստոսի հաւատքին պիտի 
չգայ, եւ ուստի, չէչգայ, եւ ուստի, չէչգայ, եւ ուստի, չէչգայ, եւ ուստի, չէ´́́́    եւ երբեք պիտի չըլլաեւ երբեք պիտի չըլլաեւ երբեք պիտի չըլլաեւ երբեք պիտի չըլլա´́́́յ Աստուծյ Աստուծյ Աստուծյ Աստուծոյ ընտրեալ ոյ ընտրեալ ոյ ընտրեալ ոյ ընտրեալ 
ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը::::    Անհատ Իսրայէլացիներ կրնան Քրիստոսի դառԱնհատ Իսրայէլացիներ կրնան Քրիստոսի դառԱնհատ Իսրայէլացիներ կրնան Քրիստոսի դառԱնհատ Իսրայէլացիներ կրնան Քրիստոսի դառ----
նալ, բայց ոնալ, բայց ոնալ, բայց ոնալ, բայց ո´́́́չ ազգը իր ամբողջութեանը մէջչ ազգը իր ամբողջութեանը մէջչ ազգը իր ամբողջութեանը մէջչ ազգը իր ամբողջութեանը մէջ::::    

Աստուած երկու ընտրեալ ժողովուրդներ չունիԱստուած երկու ընտրեալ ժողովուրդներ չունիԱստուած երկու ընտրեալ ժողովուրդներ չունիԱստուած երկու ընտրեալ ժողովուրդներ չունի::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած մէուած մէուած մէուած մէ´́́́կ ընտրեալ ժողովուրդ մը ունի, եւ անոնք Քրիստոսի կ ընտրեալ ժողովուրդ մը ունի, եւ անոնք Քրիստոսի կ ընտրեալ ժողովուրդ մը ունի, եւ անոնք Քրիստոսի կ ընտրեալ ժողովուրդ մը ունի, եւ անոնք Քրիստոսի 
հաւատարիմ հետեւորդներն ենհաւատարիմ հետեւորդներն ենհաւատարիմ հետեւորդներն ենհաւատարիմ հետեւորդներն են::::    Պօղոս առաքեալ կը Պօղոս առաքեալ կը Պօղոս առաքեալ կը Պօղոս առաքեալ կը 
հաստատէ հաստատէ հաստատէ հաստատէ թէ Քրիստոս իր զոհագործումով խափանեց թէ Քրիստոս իր զոհագործումով խափանեց թէ Քրիստոս իր զոհագործումով խափանեց թէ Քրիստոս իր զոհագործումով խափանեց ««««ՄովՄովՄովՄով----
սիսիսիսիսական Օրէնքը իր պատուիրաններով ու հրահանգներով, սական Օրէնքը իր պատուիրաններով ու հրահանգներով, սական Օրէնքը իր պատուիրաններով ու հրահանգներով, սական Օրէնքը իր պատուիրաններով ու հրահանգներով, 
որպէսզի հրեան ու հեթանոսը իր անձին մէջ միաւորելով՝ որպէսզի հրեան ու հեթանոսը իր անձին մէջ միաւորելով՝ որպէսզի հրեան ու հեթանոսը իր անձին մէջ միաւորելով՝ որպէսզի հրեան ու հեթանոսը իր անձին մէջ միաւորելով՝ 
ստեղծէ նոր եւ միակ ժողովուրդ մըստեղծէ նոր եւ միակ ժողովուրդ մըստեղծէ նոր եւ միակ ժողովուրդ մըստեղծէ նոր եւ միակ ժողովուրդ մը»»»» ( ( ( (Գղ 2.15)Գղ 2.15)Գղ 2.15)Գղ 2.15):::: « « « «Նոր ու միակՆոր ու միակՆոր ու միակՆոր ու միակ» » » » 
բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան թէ հին Իսրայէլը անցաւ եւ բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան թէ հին Իսրայէլը անցաւ եւ բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան թէ հին Իսրայէլը անցաւ եւ բառերը յստակօրէն ցոյց կու տան թէ հին Իսրայէլը անցաւ եւ 
քրիստոնեաները իրեքրիստոնեաները իրեքրիստոնեաները իրեքրիստոնեաները իրե´́́́նք դարձան Աստուծոյ նոր ու միակ նք դարձան Աստուծոյ նոր ու միակ նք դարձան Աստուծոյ նոր ու միակ նք դարձան Աստուծոյ նոր ու միակ 
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ժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդըժողովուրդը::::    Առաքեալը բազմաթիւ անգամներ կը գործածէ Առաքեալը բազմաթիւ անգամներ կը գործածէ Առաքեալը բազմաթիւ անգամներ կը գործածէ Առաքեալը բազմաթիւ անգամներ կը գործածէ 
««««Աստուծոյ ժողովուրդԱստուծոյ ժողովուրդԱստուծոյ ժողովուրդԱստուծոյ ժողովուրդ», «», «», «», «Աստուծոյ ընտանիքԱստուծոյ ընտանիքԱստուծոյ ընտանիքԱստուծոյ ընտանիք» » » » եւ եւ եւ եւ ««««Իր Իր Իր Իր 
ընտրեալներըընտրեալներըընտրեալներըընտրեալները» » » » բացատրութիւնները, որոնք միշտ ալ ակնարբացատրութիւնները, որոնք միշտ ալ ակնարբացատրութիւնները, որոնք միշտ ալ ակնարբացատրութիւնները, որոնք միշտ ալ ակնար----
կութիւն են Քրիստոսի հետեւորդ քրիստոնեաներուն եւ երբեք կութիւն են Քրիստոսի հետեւորդ քրիստոնեաներուն եւ երբեք կութիւն են Քրիստոսի հետեւորդ քրիստոնեաներուն եւ երբեք կութիւն են Քրիստոսի հետեւորդ քրիստոնեաներուն եւ երբեք 
կապ կապ կապ կապ չունին հրեայ ժողովուրդին հետ (Գղ 2.2.19չունին հրեայ ժողովուրդին հետ (Գղ 2.2.19չունին հրեայ ժողովուրդին հետ (Գղ 2.2.19չունին հրեայ ժողովուրդին հետ (Գղ 2.2.19----20, 3.6, 8, 4.1220, 3.6, 8, 4.1220, 3.6, 8, 4.1220, 3.6, 8, 4.12::::    
Կղ 1.26 եւ այլն)Կղ 1.26 եւ այլն)Կղ 1.26 եւ այլն)Կղ 1.26 եւ այլն)1111::::    

Առաքեալը հրեայ ազգին մասին խօսելով՝ կԱռաքեալը հրեայ ազգին մասին խօսելով՝ կԱռաքեալը հրեայ ազգին մասին խօսելով՝ կԱռաքեալը հրեայ ազգին մասին խօսելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Աստուծոյ աչքէն ելանԱստուծոյ աչքէն ելանԱստուծոյ աչքէն ելանԱստուծոյ աչքէն ելան»»»» ( ( ( (Ա.Թս 2.15), եւ կԱ.Թս 2.15), եւ կԱ.Թս 2.15), եւ կԱ.Թս 2.15), եւ կ’’’’աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. 
««««Աստուծոյ ամբողջական բարկութիւնը հասած է արդէն Աստուծոյ ամբողջական բարկութիւնը հասած է արդէն Աստուծոյ ամբողջական բարկութիւնը հասած է արդէն Աստուծոյ ամբողջական բարկութիւնը հասած է արդէն 
իրենց վրայիրենց վրայիրենց վրայիրենց վրայ»»»» ( ( ( (Ա.Թս 2.16)Ա.Թս 2.16)Ա.Թս 2.16)Ա.Թս 2.16)::::    Նիւթիս ծՆիւթիս ծՆիւթիս ծՆիւթիս ծիրէն անսահմանօրէն իրէն անսահմանօրէն իրէն անսահմանօրէն իրէն անսահմանօրէն 
դուրս կրնամ գալ եթէ ուզեմ բացատրել որ Քրիստոսով դուրս կրնամ գալ եթէ ուզեմ բացատրել որ Քրիստոսով դուրս կրնամ գալ եթէ ուզեմ բացատրել որ Քրիստոսով դուրս կրնամ գալ եթէ ուզեմ բացատրել որ Քրիստոսով 
հրեաները դադրեցան Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը ըլլալէհրեաները դադրեցան Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը ըլլալէհրեաները դադրեցան Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը ըլլալէհրեաները դադրեցան Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը ըլլալէ::::    
Կը բաւէ որ միայն նկատի ունենաք նոյնինքն մեր Տիրոջ խօսԿը բաւէ որ միայն նկատի ունենաք նոյնինքն մեր Տիրոջ խօսԿը բաւէ որ միայն նկատի ունենաք նոյնինքն մեր Տիրոջ խօսԿը բաւէ որ միայն նկատի ունենաք նոյնինքն մեր Տիրոջ խօս----
քը, որպէսզի համոզուիք մեր ըսածին.քը, որպէսզի համոզուիք մեր ըսածին.քը, որպէսզի համոզուիք մեր ըսածին.քը, որպէսզի համոզուիք մեր ըսածին.    ««««Անոնք որոնք երկինքի Անոնք որոնք երկինքի Անոնք որոնք երկինքի Անոնք որոնք երկինքի 
արքայութեան ժառանգորդները պարքայութեան ժառանգորդները պարքայութեան ժառանգորդները պարքայութեան ժառանգորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը էտք էր ըլլային՝ դուրսը էտք էր ըլլային՝ դուրսը էտք էր ըլլային՝ դուրսը 
խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ ակռաները խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ ակռաները խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ ակռաները խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ ակռաները 
կրճտենկրճտենկրճտենկրճտեն»»»» ( ( ( (Մտ 8.12)Մտ 8.12)Մտ 8.12)Մտ 8.12)::::    Կամ՝ Կամ՝ Կամ՝ Կամ՝ ««««Աստուծոյ արքայութիւնը ձեզմէ Աստուծոյ արքայութիւնը ձեզմէ Աստուծոյ արքայութիւնը ձեզմէ Աստուծոյ արքայութիւնը ձեզմէ 
պիտի առնուի եւ տրուի ժողովուրդի մը, որ պտղաբեր կը պիտի առնուի եւ տրուի ժողովուրդի մը, որ պտղաբեր կը պիտի առնուի եւ տրուի ժողովուրդի մը, որ պտղաբեր կը պիտի առնուի եւ տրուի ժողովուրդի մը, որ պտղաբեր կը 
դարձնէ զայնդարձնէ զայնդարձնէ զայնդարձնէ զայն»»»» ( ( ( (Մտ 21.43)Մտ 21.43)Մտ 21.43)Մտ 21.43)::::    Համաձայն այս վերջին համարին, Համաձայն այս վերջին համարին, Համաձայն այս վերջին համարին, Համաձայն այս վերջին համարին, 
Քրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կ’’’’ուզէ որ մարդիկ ուզէ որ մարդիկ ուզէ որ մարդիկ ուզէ որ մարդիկ իր արքայութիւնը պտղաբեր իր արքայութիւնը պտղաբեր իր արքայութիւնը պտղաբեր իր արքայութիւնը պտղաբեր 
դարդարդարդարձնեն, այսինքն՝ տարածեն, ընդարձակեն, իսկ արքայուձնեն, այսինքն՝ տարածեն, ընդարձակեն, իսկ արքայուձնեն, այսինքն՝ տարածեն, ընդարձակեն, իսկ արքայուձնեն, այսինքն՝ տարածեն, ընդարձակեն, իսկ արքայու----
թեան տարածումը՝ մարդիկը Քրիստոսի բերելով կթեան տարածումը՝ մարդիկը Քրիստոսի բերելով կթեան տարածումը՝ մարդիկը Քրիստոսի բերելով կթեան տարածումը՝ մարդիկը Քրիստոսի բերելով կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    
Յիսուս պտղաբերութիւն կՅիսուս պտղաբերութիւն կՅիսուս պտղաբերութիւն կՅիսուս պտղաբերութիւն կ’’’’ակնկալէ իր հետեւորդներէն, բայց ակնկալէ իր հետեւորդներէն, բայց ակնկալէ իր հետեւորդներէն, բայց ակնկալէ իր հետեւորդներէն, բայց 
թզենին, այսինքն՝ Իսրայէլի ժողովուրդը, անպտուղ էրթզենին, այսինքն՝ Իսրայէլի ժողովուրդը, անպտուղ էրթզենին, այսինքն՝ Իսրայէլի ժողովուրդը, անպտուղ էրթզենին, այսինքն՝ Իսրայէլի ժողովուրդը, անպտուղ էր::::    

4.4.4.4.----    ««««Թզենին չորցաւԹզենին չորցաւԹզենին չորցաւԹզենին չորցաւ»»»»::::    ԹզենիԹզենիԹզենիԹզենիին չորցուիլը ապագայ ին չորցուիլը ապագայ ին չորցուիլը ապագայ ին չորցուիլը ապագայ 
դատաստանին պատկերացումն էդատաստանին պատկերացումն էդատաստանին պատկերացումն էդատաստանին պատկերացումն է::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ միայն տերեւները չ թէ միայն տերեւները չ թէ միայն տերեւները չ թէ միայն տերեւները 

                                                 
1 Հռ 11-ին մէջ Պօղոս առաքեալ կը խօսի հրեաներուն դարձին մասին: Հպանցիկ 
ընթերցում մը կրնայ այն տպաւորութիւնը տալ մեզի, որ առաքեալը կը հաւատար 
որ ժամանակներու աւարտին ամբողջ հրեայ ժողովուրդը դարձի պիտի գայ, բայց 
ուշադիր ընթերցում մը, յստակ կը դարձնէ որ առաքեալին ակնարկութիւնը կը 
վերաբերի հրեաներուն որոշ մէկ զանգուածին միայն, ինչպէս 6-րդ համարը ցոյց կու 
տայ. «Աստուած իր շնորհքին իբրեւ արտայայտութիւն՝ իր ընտրութեամբ մնացորդ 
մը պահեց»: 
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չորցան, այլեւ ծառը իր ամբողջութեամբ, իր կոճղով, ճիւղերով չորցան, այլեւ ծառը իր ամբողջութեամբ, իր կոճղով, ճիւղերով չորցան, այլեւ ծառը իր ամբողջութեամբ, իր կոճղով, ճիւղերով չորցան, այլեւ ծառը իր ամբողջութեամբ, իր կոճղով, ճիւղերով 
եւ արմատներովեւ արմատներովեւ արմատներովեւ արմատներով::::    Այս ճշմարտութիւնը անզիղջ մարդուն Այս ճշմարտութիւնը անզիղջ մարդուն Այս ճշմարտութիւնը անզիղջ մարդուն Այս ճշմարտութիւնը անզիղջ մարդուն 
դատապարտութիւնն է որ կը պատկերացնէդատապարտութիւնն է որ կը պատկերացնէդատապարտութիւնն է որ կը պատկերացնէդատապարտութիւնն է որ կը պատկերացնէ::::    Ինչպէս ծառը իր Ինչպէս ծառը իր Ինչպէս ծառը իր Ինչպէս ծառը իր 
տերեւներով, ճիւղերով եւ արմատնտերեւներով, ճիւղերով եւ արմատնտերեւներով, ճիւղերով եւ արմատնտերեւներով, ճիւղերով եւ արմատներով չորցաւ, այնպէս ալ, երով չորցաւ, այնպէս ալ, երով չորցաւ, այնպէս ալ, երով չորցաւ, այնպէս ալ, 
դատաստանին օրը, անապաշխար մեղաւորները իրենց դատաստանին օրը, անապաշխար մեղաւորները իրենց դատաստանին օրը, անապաշխար մեղաւորները իրենց դատաստանին օրը, անապաշխար մեղաւորները իրենց 
ամբողջութեամբ, հոգի, միտք ու մարմին, գեհենի կրակներուն ամբողջութեամբ, հոգի, միտք ու մարմին, գեհենի կրակներուն ամբողջութեամբ, հոգի, միտք ու մարմին, գեհենի կրակներուն ամբողջութեամբ, հոգի, միտք ու մարմին, գեհենի կրակներուն 
մէջ պիտի նետուինմէջ պիտի նետուինմէջ պիտի նետուինմէջ պիտի նետուին::::    

««««Աշակերտները երբ տեսան ասիկաԱշակերտները երբ տեսան ասիկաԱշակերտները երբ տեսան ասիկաԱշակերտները երբ տեսան ասիկա՝ զարմացան եւ ՝ զարմացան եւ ՝ զարմացան եւ ՝ զարմացան եւ 
հարցուցին.հարցուցին.հարցուցին.հարցուցին.----    

""""Ինչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւԻնչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւԻնչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւԻնչպէ՞ս թզենին վայրկեանին չորցաւ""""»»»»    ((((Մտ 21.20)Մտ 21.20)Մտ 21.20)Մտ 21.20)::::    
1.1.1.1.----    Թզենիին վԹզենիին վԹզենիին վԹզենիին վայրկեայրկեայրկեայրկենական չորացումը կը պատկերացնէ նական չորացումը կը պատկերացնէ նական չորացումը կը պատկերացնէ նական չորացումը կը պատկերացնէ 

Աստուծոյ դատաստանին յայտնութիւնը անակնկալ եւ Աստուծոյ դատաստանին յայտնութիւնը անակնկալ եւ Աստուծոյ դատաստանին յայտնութիւնը անակնկալ եւ Աստուծոյ դատաստանին յայտնութիւնը անակնկալ եւ 
անսպասելի մէկ պահունանսպասելի մէկ պահունանսպասելի մէկ պահունանսպասելի մէկ պահուն::::    Իսկ աշակերտներուն զարմացումը Իսկ աշակերտներուն զարմացումը Իսկ աշակերտներուն զարմացումը Իսկ աշակերտներուն զարմացումը 
ցոյց կու տայ որ հաւատացեալներն անգամ անակնկալի պիցոյց կու տայ որ հաւատացեալներն անգամ անակնկալի պիցոյց կու տայ որ հաւատացեալներն անգամ անակնկալի պիցոյց կու տայ որ հաւատացեալներն անգամ անակնկալի պի----
տի գան Տիրոջ Գալստեան ժամանակ, բայց այդ անակնկալը տի գան Տիրոջ Գալստեան ժամանակ, բայց այդ անակնկալը տի գան Տիրոջ Գալստեան ժամանակ, բայց այդ անակնկալը տի գան Տիրոջ Գալստեան ժամանակ, բայց այդ անակնկալը 
հարկաւ զիրենք կործանումի հարկաւ զիրենք կործանումի հարկաւ զիրենք կործանումի հարկաւ զիրենք կործանումի պիտի չառաջնորդէպիտի չառաջնորդէպիտի չառաջնորդէպիտի չառաջնորդէ::::    

2.2.2.2.----    ՎայրկեՎայրկեՎայրկեՎայրկենական չորացումը նաեւ կը պատկերացնէ նական չորացումը նաեւ կը պատկերացնէ նական չորացումը նաեւ կը պատկերացնէ նական չորացումը նաեւ կը պատկերացնէ 
Աստուծոյ դատաստանին չափազանց խստութիւնըԱստուծոյ դատաստանին չափազանց խստութիւնըԱստուծոյ դատաստանին չափազանց խստութիւնըԱստուծոյ դատաստանին չափազանց խստութիւնը::::    

««««Յիսուս անոնց պատասխանեց.Յիսուս անոնց պատասխանեց.Յիսուս անոնց պատասխանեց.Յիսուս անոնց պատասխանեց.----    
""""Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ չկասկածիք, Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ չկասկածիք, Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ չկասկածիք, Վստահ եղէք, որ եթէ հաւատք ունենաք եւ չկասկածիք, 

ոոոո´́́́չ միայն պիտի կարենաք կատարել թզենիին պատահածը, չ միայն պիտի կարենաք կատարել թզենիին պատահածը, չ միայն պիտի կարենաք կատարել թզենիին պատահածը, չ միայն պիտի կարենաք կատարել թզենիին պատահածը, 
այլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսայլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսայլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսայլ նոյնիսկ եթէ այս լերան ըսէք՝ էք՝ էք՝ էք՝ """"Ել եւ ծով ինկիր", պիտի Ել եւ ծով ինկիր", պիտի Ել եւ ծով ինկիր", պիտի Ել եւ ծով ինկիր", պիտի 
կատարուի"կատարուի"կատարուի"կատարուի"»»»» ( ( ( (Մտ 21.21)Մտ 21.21)Մտ 21.21)Մտ 21.21)::::    

1.1.1.1.----    Հոս Յիսուս կը խօսի թէՀոս Յիսուս կը խօսի թէՀոս Յիսուս կը խօսի թէՀոս Յիսուս կը խօսի թէ´́́́    հաւատքի եւ թէհաւատքի եւ թէհաւատքի եւ թէհաւատքի եւ թէ´́́́    կասկածի կասկածի կասկածի կասկածի 
մասինմասինմասինմասին::::    Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ::::    Որովհետեւ ան շատ լաւ գիտէ որ իր հետեՈրովհետեւ ան շատ լաւ գիտէ որ իր հետեՈրովհետեւ ան շատ լաւ գիտէ որ իր հետեՈրովհետեւ ան շատ լաւ գիտէ որ իր հետե----
ւորդները կը հաւատաւորդները կը հաւատաւորդները կը հաւատաւորդները կը հաւատա´́́́ն իրեն, կը հաւատան իրեն, կը հաւատան իրեն, կը հաւատան իրեն, կը հաւատա´́́́ն իր զօրութեան, ն իր զօրութեան, ն իր զօրութեան, ն իր զօրութեան, 
կը հաւատակը հաւատակը հաւատակը հաւատա´́́́ն իր սիրոյն, կը հաւատան իր սիրոյն, կը հաւատան իր սիրոյն, կը հաւատան իր սիրոյն, կը հաւատա´́́́ն իր խօսքերուն ուն իր խօսքերուն ուն իր խօսքերուն ուն իր խօսքերուն ու    
խոստումներուն, բայց երբեմն իրենց այդ հաւատքին մէջ խոստումներուն, բայց երբեմն իրենց այդ հաւատքին մէջ խոստումներուն, բայց երբեմն իրենց այդ հաւատքին մէջ խոստումներուն, բայց երբեմն իրենց այդ հաւատքին մէջ 
մուտք կը գործէ կասկածըմուտք կը գործէ կասկածըմուտք կը գործէ կասկածըմուտք կը գործէ կասկածը::::    Օրինակ, կը հաւատանք որ Տէրը Օրինակ, կը հաւատանք որ Տէրը Օրինակ, կը հաւատանք որ Տէրը Օրինակ, կը հաւատանք որ Տէրը 
կարող է մեզ նեղութիւններէ փրկել, բայց երբ նեղութիւնը գայ՝ կարող է մեզ նեղութիւններէ փրկել, բայց երբ նեղութիւնը գայ՝ կարող է մեզ նեղութիւններէ փրկել, բայց երբ նեղութիւնը գայ՝ կարող է մեզ նեղութիւններէ փրկել, բայց երբ նեղութիւնը գայ՝ 
կրնանք կասկածիլ Տիրոջ միջամտութեան վրայկրնանք կասկածիլ Տիրոջ միջամտութեան վրայկրնանք կասկածիլ Տիրոջ միջամտութեան վրայկրնանք կասկածիլ Տիրոջ միջամտութեան վրայ::::    Կասկածը Կասկածը Կասկածը Կասկածը 
կկկկ’’’’անդամալուծէ Աստուծոյ գործըանդամալուծէ Աստուծոյ գործըանդամալուծէ Աստուծոյ գործըանդամալուծէ Աստուծոյ գործը::::    Հաւատքով կՀաւատքով կՀաւատքով կՀաւատքով կ’’’’աղօթեաղօթեաղօթեաղօթես անձի ս անձի ս անձի ս անձի 
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մը բժշկութեան համար, բայց կրնաս երկվայրկեան մը մը բժշկութեան համար, բայց կրնաս երկվայրկեան մը մը բժշկութեան համար, բայց կրնաս երկվայրկեան մը մը բժշկութեան համար, բայց կրնաս երկվայրկեան մը 
կասկածիլ որ հիւանդը կրնայ չբժշկուիլ, եւ ահա այդ կասկածիլ որ հիւանդը կրնայ չբժշկուիլ, եւ ահա այդ կասկածիլ որ հիւանդը կրնայ չբժշկուիլ, եւ ահա այդ կասկածիլ որ հիւանդը կրնայ չբժշկուիլ, եւ ահա այդ 
կասկածդ պատճառ կը դառնայ որ քու աղօթքդ մնայ կասկածդ պատճառ կը դառնայ որ քու աղօթքդ մնայ կասկածդ պատճառ կը դառնայ որ քու աղօթքդ մնայ կասկածդ պատճառ կը դառնայ որ քու աղօթքդ մնայ 
անպատասխանանպատասխանանպատասխանանպատասխան::::    Գործերդ ձախորդ կԳործերդ ձախորդ կԳործերդ ձախորդ կԳործերդ ձախորդ կ’’’’ընթանանընթանանընթանանընթանան::::    Հաւատքով Հաւատքով Հաւատքով Հաւատքով 
կկկկ’’’’աղօթես գործերու յաջողութեան համար, բայց կրնաս աղօթես գործերու յաջողութեան համար, բայց կրնաս աղօթես գործերու յաջողութեան համար, բայց կրնաս աղօթես գործերու յաջողութեան համար, բայց կրնաս 
երկվայրկեան մը երկվայրկեան մը երկվայրկեան մը երկվայրկեան մը մտածել թէ բոլոր դռները արդէն իսկ փակ մտածել թէ բոլոր դռները արդէն իսկ փակ մտածել թէ բոլոր դռները արդէն իսկ փակ մտածել թէ բոլոր դռները արդէն իսկ փակ 
են առջեւդ եւ գործերու յաջողութիւն ձեռք ձգելու համար ելք են առջեւդ եւ գործերու յաջողութիւն ձեռք ձգելու համար ելք են առջեւդ եւ գործերու յաջողութիւն ձեռք ձգելու համար ելք են առջեւդ եւ գործերու յաջողութիւն ձեռք ձգելու համար ելք 
չկայ, եւ այդ մտածումը ծնունդ կու տայ կասկածի եւ կասկածը չկայ, եւ այդ մտածումը ծնունդ կու տայ կասկածի եւ կասկածը չկայ, եւ այդ մտածումը ծնունդ կու տայ կասկածի եւ կասկածը չկայ, եւ այդ մտածումը ծնունդ կու տայ կասկածի եւ կասկածը 
պատճառ կը դառնայ որ չստանաս աղօթքիդ պատասխանըպատճառ կը դառնայ որ չստանաս աղօթքիդ պատասխանըպատճառ կը դառնայ որ չստանաս աղօթքիդ պատասխանըպատճառ կը դառնայ որ չստանաս աղօթքիդ պատասխանը::::    

2.2.2.2.----    ««««Եթէ այս լերան ըսէք.Եթէ այս լերան ըսէք.Եթէ այս լերան ըսէք.Եթէ այս լերան ըսէք.----    """"Ել եւ ծով ինկիրԵլ եւ ծով ինկիրԵլ եւ ծով ինկիրԵլ եւ ծով ինկիր"""", , , , պիտի պիտի պիտի պիտի 
կատարուիկատարուիկատարուիկատարուի»»»»::::    Ի՞նչ բան կը պատկերացնեն լեռն ու ծովըԻ՞նչ բան կը պատկերացնեն լեռն ու ծովըԻ՞նչ բան կը պատկերացնեն լեռն ու ծովըԻ՞նչ բան կը պատկերացնեն լեռն ու ծովը::::    Քանի Քանի Քանի Քանի 
մը բան.մը բան.մը բան.մը բան.----    

ա) Լեռ մըն է մարդկային մտահոգութիւնըա) Լեռ մըն է մարդկային մտահոգութիւնըա) Լեռ մըն է մարդկային մտահոգութիւնըա) Լեռ մըն է մարդկային մտահոգութիւնը::::    ՄտահոգուՄտահոգուՄտահոգուՄտահոգու----
թիւն՝ նիւթականի համար, մտահոգութիւն՝ ապագայի թիւն՝ նիւթականի համար, մտահոգութիւն՝ ապագայի թիւն՝ նիւթականի համար, մտահոգութիւն՝ ապագայի թիւն՝ նիւթականի համար, մտահոգութիւն՝ ապագայի 
համար, մտահոգութիւն՝ մեր ամենօրեայ կերակուրին համար, մտահոգութիւն՝ մեր ամենօրեայ կերակուրին համար, մտահոգութիւն՝ մեր ամենօրեայ կերակուրին համար, մտահոգութիւն՝ մեր ամենօրեայ կերակուրին 
համար, մտահոգութիւն՝ մեր առողջութեան համար, այս եւ համար, մտահոգութիւն՝ մեր առողջութեան համար, այս եւ համար, մտահոգութիւն՝ մեր առողջութեան համար, այս եւ համար, մտահոգութիւն՝ մեր առողջութեան համար, այս եւ 
նման բաներ լերնման բաներ լերնման բաներ լերնման բաներ լերան մը նման մեզ կը ճնշեն իրենց բեռան տական մը նման մեզ կը ճնշեն իրենց բեռան տական մը նման մեզ կը ճնշեն իրենց բեռան տական մը նման մեզ կը ճնշեն իրենց բեռան տակ::::    
Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր մտահոգութեան լեռը նետենք Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր մտահոգութեան լեռը նետենք Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր մտահոգութեան լեռը նետենք Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր մտահոգութեան լեռը նետենք 
ծովուն մէջծովուն մէջծովուն մէջծովուն մէջ::::    Իսկ ի՞նչ է կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ ծովըԻսկ ի՞նչ է կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ ծովըԻսկ ի՞նչ է կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ ծովըԻսկ ի՞նչ է կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ ծովը::::    
Յստակ է որ ծովը կը պատկերացնէ Յիսուսի շնորհքի ու Յստակ է որ ծովը կը պատկերացնէ Յիսուսի շնորհքի ու Յստակ է որ ծովը կը պատկերացնէ Յիսուսի շնորհքի ու Յստակ է որ ծովը կը պատկերացնէ Յիսուսի շնորհքի ու 
ողորմութեան անհուն ովկիանոսըողորմութեան անհուն ովկիանոսըողորմութեան անհուն ովկիանոսըողորմութեան անհուն ովկիանոսը::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ մեր ուզէ որ մեր ուզէ որ մեր ուզէ որ մեր 
բոլոր մտաբոլոր մտաբոլոր մտաբոլոր մտահոգութիւնները նետենք իր շնորհքի ու հոգութիւնները նետենք իր շնորհքի ու հոգութիւնները նետենք իր շնորհքի ու հոգութիւնները նետենք իր շնորհքի ու 
ողորմութեան անծայրածիր ովկիանոսին մէջողորմութեան անծայրածիր ովկիանոսին մէջողորմութեան անծայրածիր ովկիանոսին մէջողորմութեան անծայրածիր ովկիանոսին մէջ::::    Ինչպէս ովկիաԻնչպէս ովկիաԻնչպէս ովկիաԻնչպէս ովկիա----
նոսը կրնայ իր մէջ նետուած ամէն առարկայ առնել եւ իր նոսը կրնայ իր մէջ նետուած ամէն առարկայ առնել եւ իր նոսը կրնայ իր մէջ նետուած ամէն առարկայ առնել եւ իր նոսը կրնայ իր մէջ նետուած ամէն առարկայ առնել եւ իր 
խորութեանը մէջ կորսնցնել, այնպէս ալ, Յիսուս իր շնորհքի խորութեանը մէջ կորսնցնել, այնպէս ալ, Յիսուս իր շնորհքի խորութեանը մէջ կորսնցնել, այնպէս ալ, Յիսուս իր շնորհքի խորութեանը մէջ կորսնցնել, այնպէս ալ, Յիսուս իր շնորհքի 
ու ողորմութեան ովկիանոսին մէջ կրնայ ամէն ինչ առնել ու ու ողորմութեան ովկիանոսին մէջ կրնայ ամէն ինչ առնել ու ու ողորմութեան ովկիանոսին մէջ կրնայ ամէն ինչ առնել ու ու ողորմութեան ովկիանոսին մէջ կրնայ ամէն ինչ առնել ու 
կորսնցնելկորսնցնելկորսնցնելկորսնցնել::::    

բ) բ) բ) բ) ««««ԼեռԼեռԼեռԼեռ»»»»ը մեր կրած ցաւերն են, զորս կը փորձենք ը մեր կրած ցաւերն են, զորս կը փորձենք ը մեր կրած ցաւերն են, զորս կը փորձենք ը մեր կրած ցաւերն են, զորս կը փորձենք 
առանձին կրել, բայց Յիսուս կոչ կառանձին կրել, բայց Յիսուս կոչ կառանձին կրել, բայց Յիսուս կոչ կառանձին կրել, բայց Յիսուս կոչ կ’’’’ուղղէ մեզի որ մեր ցաւերը ուղղէ մեզի որ մեր ցաւերը ուղղէ մեզի որ մեր ցաւերը ուղղէ մեզի որ մեր ցաւերը 
իր սիրոյն ծովուն մէջ նետենքիր սիրոյն ծովուն մէջ նետենքիր սիրոյն ծովուն մէջ նետենքիր սիրոյն ծովուն մէջ նետենք::::    

գ) Այդ գ) Այդ գ) Այդ գ) Այդ ««««լեռլեռլեռլեռ»»»»ը կրնայ մարդոց հանդէպ մեր ունեցած ը կրնայ մարդոց հանդէպ մեր ունեցած ը կրնայ մարդոց հանդէպ մեր ունեցած ը կրնայ մարդոց հանդէպ մեր ունեցած 
ատելութեան ու դառնութեան զգացումը ըլլալատելութեան ու դառնութեան զգացումը ըլլալատելութեան ու դառնութեան զգացումը ըլլալատելութեան ու դառնութեան զգացումը ըլլալ::::    Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
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իր հետեւորդները նմանիր հետեւորդները նմանիր հետեւորդները նմանիր հետեւորդները նման    զգացումներ ամբողջութեամբ զգացումներ ամբողջութեամբ զգացումներ ամբողջութեամբ զգացումներ ամբողջութեամբ 
արմատախիլ ընեն իրենց մէջէն եւ իր սիրոյն ովկիանոսին մէջ արմատախիլ ընեն իրենց մէջէն եւ իր սիրոյն ովկիանոսին մէջ արմատախիլ ընեն իրենց մէջէն եւ իր սիրոյն ովկիանոսին մէջ արմատախիլ ընեն իրենց մէջէն եւ իր սիրոյն ովկիանոսին մէջ 
նետեն, այլ խօսքով, իր սիրովը փոխարինեննետեն, այլ խօսքով, իր սիրովը փոխարինեննետեն, այլ խօսքով, իր սիրովը փոխարինեննետեն, այլ խօսքով, իր սիրովը փոխարինեն::::    

դ) Վերջապէս, լեռը կը պատկերացնէ մարդուս մեղքերը, դ) Վերջապէս, լեռը կը պատկերացնէ մարդուս մեղքերը, դ) Վերջապէս, լեռը կը պատկերացնէ մարդուս մեղքերը, դ) Վերջապէս, լեռը կը պատկերացնէ մարդուս մեղքերը, 
որոնք ծանր լերան մը նման մեզ կը ճզմեն իրենց տակորոնք ծանր լերան մը նման մեզ կը ճզմեն իրենց տակորոնք ծանր լերան մը նման մեզ կը ճզմեն իրենց տակորոնք ծանր լերան մը նման մեզ կը ճզմեն իրենց տակ::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
կկկկ’’’’ուզէ որ մեր մեղքերու լեռը իրենուզէ որ մեր մեղքերու լեռը իրենուզէ որ մեր մեղքերու լեռը իրենուզէ որ մեր մեղքերու լեռը իրեն    յանձնենք, որպէսզի յանձնենք, որպէսզի յանձնենք, որպէսզի յանձնենք, որպէսզի 
զանիկա նետէ իր փրկարար շնորհքի ծովուն մէջզանիկա նետէ իր փրկարար շնորհքի ծովուն մէջզանիկա նետէ իր փրկարար շնորհքի ծովուն մէջզանիկա նետէ իր փրկարար շնորհքի ծովուն մէջ::::    

3.3.3.3.----    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ««««լեռլեռլեռլեռ» » » » բացատրութիւնը տառացիօրէն առնենք, բացատրութիւնը տառացիօրէն առնենք, բացատրութիւնը տառացիօրէն առնենք, բացատրութիւնը տառացիօրէն առնենք, 
յստակ է որ կյստակ է որ կյստակ է որ կյստակ է որ կ’’’’ակնարկէ Ձիթենեաց լերանակնարկէ Ձիթենեաց լերանակնարկէ Ձիթենեաց լերանակնարկէ Ձիթենեաց լերան::::    Ոմանք փորձած են Ոմանք փորձած են Ոմանք փորձած են Ոմանք փորձած են 
տառացիօրէն առնել Յիսուսի այս բառերը հետեւեալը ըսելու տառացիօրէն առնել Յիսուսի այս բառերը հետեւեալը ըսելու տառացիօրէն առնել Յիսուսի այս բառերը հետեւեալը ըսելու տառացիօրէն առնել Յիսուսի այս բառերը հետեւեալը ըսելու 
համարհամարհամարհամար::::    Զաքարիա մարգարէն կը խօսի Ձիթենեաց Զաքարիա մարգարէն կը խօսի Ձիթենեաց Զաքարիա մարգարէն կը խօսի Ձիթենեաց Զաքարիա մարգարէն կը խօսի Ձիթենեաց լերան լերան լերան լերան 
մէջտեղէն կիսուելուն եւ այդ երկու կէսերուն միջեւ մեծ ձորի մէջտեղէն կիսուելուն եւ այդ երկու կէսերուն միջեւ մեծ ձորի մէջտեղէն կիսուելուն եւ այդ երկու կէսերուն միջեւ մեծ ձորի մէջտեղէն կիսուելուն եւ այդ երկու կէսերուն միջեւ մեծ ձորի 
մը բացուելուն մասին (Զք 14.4), որ ուրիշ բան չի նշանակեր մը բացուելուն մասին (Զք 14.4), որ ուրիշ բան չի նշանակեր մը բացուելուն մասին (Զք 14.4), որ ուրիշ բան չի նշանակեր մը բացուելուն մասին (Զք 14.4), որ ուրիշ բան չի նշանակեր 
եթէ ոչ Ձիթենեաց լերան մէջտեղէն վերացուիլըեթէ ոչ Ձիթենեաց լերան մէջտեղէն վերացուիլըեթէ ոչ Ձիթենեաց լերան մէջտեղէն վերացուիլըեթէ ոչ Ձիթենեաց լերան մէջտեղէն վերացուիլը::::    Ուստի Ուստի Ուստի Ուստի 
Յիսուս իր տուեալ բառերով կՅիսուս իր տուեալ բառերով կՅիսուս իր տուեալ բառերով կՅիսուս իր տուեալ բառերով կ’’’’ուզէր պարզել իր աշակերտուզէր պարզել իր աշակերտուզէր պարզել իր աշակերտուզէր պարզել իր աշակերտ----
ներուն, որ մօտեցած է ժամանակը երբ այդներուն, որ մօտեցած է ժամանակը երբ այդներուն, որ մօտեցած է ժամանակը երբ այդներուն, որ մօտեցած է ժամանակը երբ այդ    մարգարէութիւնը մարգարէութիւնը մարգարէութիւնը մարգարէութիւնը 
պիտի իրականանայ, եւ կրնայ իրականանալ եթէ անոնք պիտի իրականանայ, եւ կրնայ իրականանալ եթէ անոնք պիտի իրականանայ, եւ կրնայ իրականանալ եթէ անոնք պիտի իրականանայ, եւ կրնայ իրականանալ եթէ անոնք 
ուժեղ հաւատք ունենանուժեղ հաւատք ունենանուժեղ հաւատք ունենանուժեղ հաւատք ունենան::::    

Զք 14.4Զք 14.4Զք 14.4Զք 14.4----ը մարգարէութիւն մը ըլլալուն կողքին նաեւ ը մարգարէութիւն մը ըլլալուն կողքին նաեւ ը մարգարէութիւն մը ըլլալուն կողքին նաեւ ը մարգարէութիւն մը ըլլալուն կողքին նաեւ 
աստուածային խոստում մըն էաստուածային խոստում մըն էաստուածային խոստում մըն էաստուածային խոստում մըն է::::    Յիսուս անուղղակիօրէն կոչ Յիսուս անուղղակիօրէն կոչ Յիսուս անուղղակիօրէն կոչ Յիսուս անուղղակիօրէն կոչ 
կկկկ’’’’ուղղէ իր աշակերտներուն կասկած չունենալու աստուաուղղէ իր աշակերտներուն կասկած չունենալու աստուաուղղէ իր աշակերտներուն կասկած չունենալու աստուաուղղէ իր աշակերտներուն կասկած չունենալու աստուա----
ծային խոստումներուն նծային խոստումներուն նծային խոստումներուն նծային խոստումներուն նկատմամբկատմամբկատմամբկատմամբ::::    Հաւատքը կՀաւատքը կՀաւատքը կՀաւատքը կ’’’’առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ 
մեզ Հին Կտակարանին մէջ արձանագրուած բոլոր խոստումմեզ Հին Կտակարանին մէջ արձանագրուած բոլոր խոստումմեզ Հին Կտակարանին մէջ արձանագրուած բոլոր խոստումմեզ Հին Կտակարանին մէջ արձանագրուած բոլոր խոստում----
նենենեներուն ու մարգարէութեանց իրականացումը տեսնելուրուն ու մարգարէութեանց իրականացումը տեսնելուրուն ու մարգարէութեանց իրականացումը տեսնելուրուն ու մարգարէութեանց իրականացումը տեսնելու::::    

««««Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի Եւ աղօթած ատեն ինչ որ հաւատալով խնդրէք՝ պիտի 
ստանաքստանաքստանաքստանաք»»»»    ((((Մտ 21.22)Մտ 21.22)Մտ 21.22)Մտ 21.22)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս աղօթքն ու հաւատքը անբաժան իրականուՅիսուս աղօթքն ու հաւատքը անբաժան իրականուՅիսուս աղօթքն ու հաւատքը անբաժան իրականուՅիսուս աղօթքն ու հաւատքը անբաժան իրականու----
թիւններ իբրեւ կըթիւններ իբրեւ կըթիւններ իբրեւ կըթիւններ իբրեւ կը    ներկայացնէներկայացնէներկայացնէներկայացնէ::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Աղօթքը Աղօթքը Աղօթքը Աղօթքը 
մարմինն է, իսկ հաւատքը՝ այդ մարմինին հոգինմարմինն է, իսկ հաւատքը՝ այդ մարմինին հոգինմարմինն է, իսկ հաւատքը՝ այդ մարմինին հոգինմարմինն է, իսկ հաւատքը՝ այդ մարմինին հոգին»»»»::::    Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, 
ինչպէս մարմինը առանց հոգիի կը մեռնի, այնպէս ալ, աղօթք ինչպէս մարմինը առանց հոգիի կը մեռնի, այնպէս ալ, աղօթք ինչպէս մարմինը առանց հոգիի կը մեռնի, այնպէս ալ, աղօթք ինչպէս մարմինը առանց հոգիի կը մեռնի, այնպէս ալ, աղօթք 
մը առանց հաւատքի՝ կը մեռնիմը առանց հաւատքի՝ կը մեռնիմը առանց հաւատքի՝ կը մեռնիմը առանց հաւատքի՝ կը մեռնի::::    Ուրիշ հեղինակ մը ըսած է. Ուրիշ հեղինակ մը ըսած է. Ուրիշ հեղինակ մը ըսած է. Ուրիշ հեղինակ մը ըսած է. 
««««Աղօթքը վառած ածուխ է, իսկ հաւատքը՝ վառած ածուխին Աղօթքը վառած ածուխ է, իսկ հաւատքը՝ վառած ածուխին Աղօթքը վառած ածուխ է, իսկ հաւատքը՝ վառած ածուխին Աղօթքը վառած ածուխ է, իսկ հաւատքը՝ վառած ածուխին 
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վրայ նետովրայ նետովրայ նետովրայ նետուած խունկն էւած խունկն էւած խունկն էւած խունկն է»»»»::::    Առանց հաւատքի աղօթող մարդը Առանց հաւատքի աղօթող մարդը Առանց հաւատքի աղօթող մարդը Առանց հաւատքի աղօթող մարդը 
կը նմանի անոր՝ որ վառած ածուխ կը դնէ Աստուծոյ առջեւ, կը նմանի անոր՝ որ վառած ածուխ կը դնէ Աստուծոյ առջեւ, կը նմանի անոր՝ որ վառած ածուխ կը դնէ Աստուծոյ առջեւ, կը նմանի անոր՝ որ վառած ածուխ կը դնէ Աստուծոյ առջեւ, 
բայց կը մոռնայ խունկ դնել անոր վրայբայց կը մոռնայ խունկ դնել անոր վրայբայց կը մոռնայ խունկ դնել անոր վրայբայց կը մոռնայ խունկ դնել անոր վրայ::::    

Ի՞նչ կը նշանակէ՝ աղօթքը հաւատքով մատուցելԻ՞նչ կը նշանակէ՝ աղօթքը հաւատքով մատուցելԻ՞նչ կը նշանակէ՝ աղօթքը հաւատքով մատուցելԻ՞նչ կը նշանակէ՝ աղօթքը հաւատքով մատուցել::::    Աղօթքը Աղօթքը Աղօթքը Աղօթքը 
հաւատքով մատուցել, կը նշանակէ՝ աղօթել եւ ակնկալել որ հաւատքով մատուցել, կը նշանակէ՝ աղօթել եւ ակնկալել որ հաւատքով մատուցել, կը նշանակէ՝ աղօթել եւ ակնկալել որ հաւատքով մատուցել, կը նշանակէ՝ աղօթել եւ ակնկալել որ 
Տէրը պիտի լսէ ու կը լՏէրը պիտի լսէ ու կը լՏէրը պիտի լսէ ու կը լՏէրը պիտի լսէ ու կը լսէ մեզսէ մեզսէ մեզսէ մեզ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տէրը ամէն աղօթք կը լսէ, Տէրը ամէն աղօթք կը լսէ, Տէրը ամէն աղօթք կը լսէ, Տէրը ամէն աղօթք կը լսէ, 
բայց ամէն աղօթքի չիբայց ամէն աղօթքի չիբայց ամէն աղօթքի չիբայց ամէն աղօթքի չի´́́́    պատասխաներ, եւ փառք իրեն որ չի պատասխաներ, եւ փառք իրեն որ չի պատասխաներ, եւ փառք իրեն որ չի պատասխաներ, եւ փառք իրեն որ չի 
պատասխաներպատասխաներպատասխաներպատասխաներ::::    Որովհետեւ եթէ պատասխանէ, շատ անգամ Որովհետեւ եթէ պատասխանէ, շատ անգամ Որովհետեւ եթէ պատասխանէ, շատ անգամ Որովհետեւ եթէ պատասխանէ, շատ անգամ 
զինք խոցոտած ու անարգած պիտի ըլլանք, քանի որ մեր զինք խոցոտած ու անարգած պիտի ըլլանք, քանի որ մեր զինք խոցոտած ու անարգած պիտի ըլլանք, քանի որ մեր զինք խոցոտած ու անարգած պիտի ըլլանք, քանի որ մեր 
մատուցած աղօթքներէն շատերը իր սուրբ կամքին հակառակ մատուցած աղօթքներէն շատերը իր սուրբ կամքին հակառակ մատուցած աղօթքներէն շատերը իր սուրբ կամքին հակառակ մատուցած աղօթքներէն շատերը իր սուրբ կամքին հակառակ 
են, եւ ասիկա առաքեաեն, եւ ասիկա առաքեաեն, եւ ասիկա առաքեաեն, եւ ասիկա առաքեալը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. լը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. լը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. լը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. ««««Մենք որ Մենք որ Մենք որ Մենք որ 
կկկկ’’’’աղօթենք՝ չենք գիտեր թէ իաղօթենք՝ չենք գիտեր թէ իաղօթենք՝ չենք գիտեր թէ իաղօթենք՝ չենք գիտեր թէ ի´́́́նչպէս պէտք է աղօթելնչպէս պէտք է աղօթելնչպէս պէտք է աղօթելնչպէս պէտք է աղօթել»»»» ( ( ( (Հռ 8.26)Հռ 8.26)Հռ 8.26)Հռ 8.26)::::    

2.2.2.2.----    Ուշագրաւ է նաեւ հետեւեալըՈւշագրաւ է նաեւ հետեւեալըՈւշագրաւ է նաեւ հետեւեալըՈւշագրաւ է նաեւ հետեւեալը::::    Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ըսեր՝ ըսեր՝ ըսեր՝ ըսեր՝ ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
բան մը խնդրէքբան մը խնդրէքբան մը խնդրէքբան մը խնդրէք», », », », այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««Ինչ որ խնդրէքԻնչ որ խնդրէքԻնչ որ խնդրէքԻնչ որ խնդրէք»»»»::::    Սա ցոյց կու տայ թէ Սա ցոյց կու տայ թէ Սա ցոյց կու տայ թէ Սա ցոյց կու տայ թէ 
ոեւէոեւէոեւէոեւէ    բան կրնանք խնդրել Աստուծմէբան կրնանք խնդրել Աստուծմէբան կրնանք խնդրել Աստուծմէբան կրնանք խնդրել Աստուծմէ::::    Խնդրուելիքը միայն Խնդրուելիքը միայն Խնդրուելիքը միայն Խնդրուելիքը միայն 
փրփրփրփրկութիւնը, արքայութիւնը, զօրութիւնը, սրբութիւնը պիտի կութիւնը, արքայութիւնը, զօրութիւնը, սրբութիւնը պիտի կութիւնը, արքայութիւնը, զօրութիւնը, սրբութիւնը պիտի կութիւնը, արքայութիւնը, զօրութիւնը, սրբութիւնը պիտի 
չըլլան, այլ չըլլան, այլ չըլլան, այլ չըլլան, այլ ոեւէոեւէոեւէոեւէ    բան, մեր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեբան, մեր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեբան, մեր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեբան, մեր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունե----
ցող ամենապզտիկ բանն անգամցող ամենապզտիկ բանն անգամցող ամենապզտիկ բանն անգամցող ամենապզտիկ բանն անգամ::::    Մեր երկնաւոր Հայրը ամէն Մեր երկնաւոր Հայրը ամէն Մեր երկնաւոր Հայրը ամէն Մեր երկնաւոր Հայրը ամէն 
բանի համար կը հոգայ եւ ոբանի համար կը հոգայ եւ ոբանի համար կը հոգայ եւ ոբանի համար կը հոգայ եւ ո´́́́չ թէ որոշ բաներու համար միայնչ թէ որոշ բաներու համար միայնչ թէ որոշ բաներու համար միայնչ թէ որոշ բաներու համար միայն::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

Տէր Յիսուս, հՏէր Յիսուս, հՏէր Յիսուս, հՏէր Յիսուս, հեռացոեռացոեռացոեռացո´́́́ւր ինձմէ անպտղատուութիւնը,ւր ինձմէ անպտղատուութիւնը,ւր ինձմէ անպտղատուութիւնը,ւր ինձմէ անպտղատուութիւնը,    
Եւ զիս վերածէ Կենաց ԳետիդԵւ զիս վերածէ Կենաց ԳետիդԵւ զիս վերածէ Կենաց ԳետիդԵւ զիս վերածէ Կենաց Գետիդ    
ԿԿԿԿողքին աճած պտղալից ծառիողքին աճած պտղալից ծառիողքին աճած պտղալից ծառիողքին աճած պտղալից ծառի    մըմըմըմը,,,,    
Որպէսզի երբ ինծի մօտենաս՝Որպէսզի երբ ինծի մօտենաս՝Որպէսզի երբ ինծի մօտենաս՝Որպէսզի երբ ինծի մօտենաս՝    
Անպտուղ չերեւիմ ու ամօթով չմնամ,Անպտուղ չերեւիմ ու ամօթով չմնամ,Անպտուղ չերեւիմ ու ամօթով չմնամ,Անպտուղ չերեւիմ ու ամօթով չմնամ,    
Այլ Այլ Այլ Այլ ունենամ այնպիսիունենամ այնպիսիունենամ այնպիսիունենամ այնպիսի´ ´ ´ ´ պտուղներ՝պտուղներ՝պտուղներ՝պտուղներ՝    
Որոնցմով կարենամ Քեզ կշտացնել, Որոնցմով կարենամ Քեզ կշտացնել, Որոնցմով կարենամ Քեզ կշտացնել, Որոնցմով կարենամ Քեզ կշտացնել, քաքաքաքա´́́́ղցր Յիսուս,ղցր Յիսուս,ղցր Յիսուս,ղցր Յիսուս,    
Բայց մանաւանդ՝ կշտանալ Քեզմով:Բայց մանաւանդ՝ կշտանալ Քեզմով:Բայց մանաւանդ՝ կշտանալ Քեզմով:Բայց մանաւանդ՝ կշտանալ Քեզմով:    
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Հարիւրապետին ծառային բժՀարիւրապետին ծառային բժՀարիւրապետին ծառային բժՀարիւրապետին ծառային բժշկութիւնըշկութիւնըշկութիւնըշկութիւնը    
((((Մատթէոս 8.5Մատթէոս 8.5Մատթէոս 8.5Մատթէոս 8.5----13)13)13)13)    

    
    
    

Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ 
Հռոմայեցի հարիւրապետ մը, որ կՀռոմայեցի հարիւրապետ մը, որ կՀռոմայեցի հարիւրապետ մը, որ կՀռոմայեցի հարիւրապետ մը, որ կ’’’’աղաչէր ըսելով.աղաչէր ըսելով.աղաչէր ըսելով.աղաչէր ըսելով.----    

««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ծառաս տունը անդր, ծառաս տունը անդր, ծառաս տունը անդր, ծառաս տունը անդամալոյծ վիճակի մէջ է եւ ամալոյծ վիճակի մէջ է եւ ամալոյծ վիճակի մէջ է եւ ամալոյծ վիճակի մէջ է եւ 
սաստիկ կը տառապիսաստիկ կը տառապիսաստիկ կը տառապիսաստիկ կը տառապի»:»:»:»:    

Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
««««Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն»:»:»:»:    
Հարիւրապետը պատասխանեց.Հարիւրապետը պատասխանեց.Հարիւրապետը պատասխանեց.Հարիւրապետը պատասխանեց.----    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. 

միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ: միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ: միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ: միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ: 
Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ մարդ, Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ մարդ, Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ մարդ, Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ մարդ, 
ձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´», ´», ´», ´», եւ եւ եւ եւ 
կկկկ’’’’երթայ, ուրիշի մը կերթայ, ուրիշի մը կերթայ, ուրիշի մը կերթայ, ուրիշի մը կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ««««ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւրւրւրւր», », », », եւ կու գայ. ծառայիս եւ կու գայ. ծառայիս եւ կու գայ. ծառայիս եւ կու գայ. ծառայիս 
կկկկ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ««««Այս բանը ըրէԱյս բանը ըրէԱյս բանը ըրէԱյս բանը ըրէ», », », », եւ կը կատարէեւ կը կատարէեւ կը կատարէեւ կը կատարէ»:»:»:»:    

Յիսուս երբ լսեց՝ հիացաւ, եւ իր հետեւորդներուն Յիսուս երբ լսեց՝ հիացաւ, եւ իր հետեւորդներուն Յիսուս երբ լսեց՝ հիացաւ, եւ իր հետեւորդներուն Յիսուս երբ լսեց՝ հիացաւ, եւ իր հետեւորդներուն 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    

««««ԿԿԿԿ’’’’ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի 
հաւատքհաւատքհաւատքհաւատք    ունեցող մը չգտայ: Գիտցէք նաեւ թէ շատեր ունեցող մը չգտայ: Գիտցէք նաեւ թէ շատեր ունեցող մը չգտայ: Գիտցէք նաեւ թէ շատեր ունեցող մը չգտայ: Գիտցէք նաեւ թէ շատեր 
արեւելքէն ու արեւմուտքէն պիտի գան եւ երկինքի արքաարեւելքէն ու արեւմուտքէն պիտի գան եւ երկինքի արքաարեւելքէն ու արեւմուտքէն պիտի գան եւ երկինքի արքաարեւելքէն ու արեւմուտքէն պիտի գան եւ երկինքի արքա----
յութեան մէջ սեղան պիտի բազմին Աբրահամի, Իսահակի յութեան մէջ սեղան պիտի բազմին Աբրահամի, Իսահակի յութեան մէջ սեղան պիտի բազմին Աբրահամի, Իսահակի յութեան մէջ սեղան պիտի բազմին Աբրահամի, Իսահակի 
եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք որոնք երկինքի արքայութեան եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք որոնք երկինքի արքայութեան եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք որոնք երկինքի արքայութեան եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք որոնք երկինքի արքայութեան 
ժառանգորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ ժառանգորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ ժառանգորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ ժառանգորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ 
պիտի նետուին, ուրպիտի նետուին, ուրպիտի նետուին, ուրպիտի նետուին, ուր    պիտի լան եւ իրենց ակռաները պիտի լան եւ իրենց ակռաները պիտի լան եւ իրենց ակռաները պիտի լան եւ իրենց ակռաները 
կրճտենկրճտենկրճտենկրճտեն»:»:»:»:    
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««««Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ Երբ Յիսուս Կափառնաում մտաւ, իրեն մօտեցաւ 

Հռոմայեցի հարիւրապետ մը որ կՀռոմայեցի հարիւրապետ մը որ կՀռոմայեցի հարիւրապետ մը որ կՀռոմայեցի հարիւրապետ մը որ կ’’’’աղաչէր ըսելովաղաչէր ըսելովաղաչէր ըսելովաղաչէր ըսելով»»»» ( ( ( (Մտ 8.5Մտ 8.5Մտ 8.5Մտ 8.5----6)6)6)6)::::    
1.1.1.1.----    Հռոմայեցի հարիւրապետներ չէին աղաչեր, այլ կը Հռոմայեցի հարիւրապետներ չէին աղաչեր, այլ կը Հռոմայեցի հարիւրապետներ չէին աղաչեր, այլ կը Հռոմայեցի հարիւրապետներ չէին աղաչեր, այլ կը 

հրահանգէին, կը ստիպէին, բայց այս Հռոմայեցի հարիւրահրահանգէին, կը ստիպէին, բայց այս Հռոմայեցի հարիւրահրահանգէին, կը ստիպէին, բայց այս Հռոմայեցի հարիւրահրահանգէին, կը ստիպէին, բայց այս Հռոմայեցի հարիւրա----
պետը ստիպուած էր աղաչելուպետը ստիպուած էր աղաչելուպետը ստիպուած էր աղաչելուպետը ստիպուած էր աղաչելու, , , , քանի ան դէմ յանդիման կը քանի ան դէմ յանդիման կը քանի ան դէմ յանդիման կը քանի ան դէմ յանդիման կը 
գտնուէր մեր մեծ Աստուծոյն ու Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսիգտնուէր մեր մեծ Աստուծոյն ու Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսիգտնուէր մեր մեծ Աստուծոյն ու Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսիգտնուէր մեր մեծ Աստուծոյն ու Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի::::    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ամէն մարդ որ Յիսուսի կու գայ՝ պէտք է աղաչելով գայամէն մարդ որ Յիսուսի կու գայ՝ պէտք է աղաչելով գայամէն մարդ որ Յիսուսի կու գայ՝ պէտք է աղաչելով գայամէն մարդ որ Յիսուսի կու գայ՝ պէտք է աղաչելով գայ::::    
Մեծ մարդիկ երբ կանգնին մեր մեծ Աստուծոյն առջեւ՝ Մեծ մարդիկ երբ կանգնին մեր մեծ Աստուծոյն առջեւ՝ Մեծ մարդիկ երբ կանգնին մեր մեծ Աստուծոյն առջեւ՝ Մեծ մարդիկ երբ կանգնին մեր մեծ Աստուծոյն առջեւ՝ 
աղաչոաղաչոաղաչոաղաչո´́́́ղ պէտք է դառնանղ պէտք է դառնանղ պէտք է դառնանղ պէտք է դառնան::::    Բարձր դիրքերու վրայ Բարձր դիրքերու վրայ Բարձր դիրքերու վրայ Բարձր դիրքերու վրայ 
գտնուողներ երբ Բարձրեալին ագտնուողներ երբ Բարձրեալին ագտնուողներ երբ Բարձրեալին ագտնուողներ երբ Բարձրեալին առջեւ կենան՝ պէտք է աղաչենռջեւ կենան՝ պէտք է աղաչենռջեւ կենան՝ պէտք է աղաչենռջեւ կենան՝ պէտք է աղաչեն::::    

2.2.2.2.---- « « « «ԿԿԿԿ’’’’աղաչէրաղաչէրաղաչէրաղաչէր» » » » բառը նաեւ ցոյց կու տայ հարիւրապետին բառը նաեւ ցոյց կու տայ հարիւրապետին բառը նաեւ ցոյց կու տայ հարիւրապետին բառը նաեւ ցոյց կու տայ հարիւրապետին 
խոնարհութիւնըխոնարհութիւնըխոնարհութիւնըխոնարհութիւնը::::    Հպարտ ու գոռոզ մարդիկ երբեք չեն Հպարտ ու գոռոզ մարդիկ երբեք չեն Հպարտ ու գոռոզ մարդիկ երբեք չեն Հպարտ ու գոռոզ մարդիկ երբեք չեն 
աղաչեր. անոնք կը պահանջեն, կը բռնանան, կը բռնադատենաղաչեր. անոնք կը պահանջեն, կը բռնանան, կը բռնադատենաղաչեր. անոնք կը պահանջեն, կը բռնանան, կը բռնադատենաղաչեր. անոնք կը պահանջեն, կը բռնանան, կը բռնադատեն::::    

3.3.3.3.----    Հարիւրապետը զինուորական մարդ եւ հեթանոս Հարիւրապետը զինուորական մարդ եւ հեթանոս Հարիւրապետը զինուորական մարդ եւ հեթանոս Հարիւրապետը զինուորական մարդ եւ հեթանոս 
ըլլալով հանդերձ՝ հաւատացեալ էրըլլալով հանդերձ՝ հաւատացեալ էրըլլալով հանդերձ՝ հաւատացեալ էրըլլալով հանդերձ՝ հաւատացեալ էր::::    ՅիՅիՅիՅիսուս բոլոր սուս բոլոր սուս բոլոր սուս բոլոր 
դասակարգերէ հետեւորդներ ունիդասակարգերէ հետեւորդներ ունիդասակարգերէ հետեւորդներ ունիդասակարգերէ հետեւորդներ ունի::::    Ինչ դիրք, ինչ պաշտօն, Ինչ դիրք, ինչ պաշտօն, Ինչ դիրք, ինչ պաշտօն, Ինչ դիրք, ինչ պաշտօն, 
ինչ գործ ալ ունենանք՝ ատոնք չեն կրնար պատճառ դառնալ ինչ գործ ալ ունենանք՝ ատոնք չեն կրնար պատճառ դառնալ ինչ գործ ալ ունենանք՝ ատոնք չեն կրնար պատճառ դառնալ ինչ գործ ալ ունենանք՝ ատոնք չեն կրնար պատճառ դառնալ 
որ անհաւատ ըլլանքոր անհաւատ ըլլանքոր անհաւատ ըլլանքոր անհաւատ ըլլանք::::    Դատաստանի օրը ոԴատաստանի օրը ոԴատաստանի օրը ոԴատաստանի օրը ո´́́́չ ոք պիտի չ ոք պիտի չ ոք պիտի չ ոք պիտի 
կարենայ ըսել. կարենայ ըսել. կարենայ ըսել. կարենայ ըսել. ««««Եթէ ուրիշ գործ կամ ուրիշ պաշտօն Եթէ ուրիշ գործ կամ ուրիշ պաշտօն Եթէ ուրիշ գործ կամ ուրիշ պաշտօն Եթէ ուրիշ գործ կամ ուրիշ պաշտօն 
ունենայի՝ կրնայի հաւատքի կեանք ապրիլունենայի՝ կրնայի հաւատքի կեանք ապրիլունենայի՝ կրնայի հաւատքի կեանք ապրիլունենայի՝ կրնայի հաւատքի կեանք ապրիլ»»»»::::    

4.4.4.4.----    ԱւետարԱւետարԱւետարԱւետարանիչը կանիչը կանիչը կանիչը կ’’’’ըսէ թէ հարիւրապետը Յիսուսի ըսէ թէ հարիւրապետը Յիսուսի ըսէ թէ հարիւրապետը Յիսուսի ըսէ թէ հարիւրապետը Յիսուսի 
մօտեցաւ եւ աղաչեց, սա ցոյց կու տայ թէ նախ մօտեցաւ, եւ մօտեցաւ եւ աղաչեց, սա ցոյց կու տայ թէ նախ մօտեցաւ, եւ մօտեցաւ եւ աղաչեց, սա ցոյց կու տայ թէ նախ մօտեցաւ, եւ մօտեցաւ եւ աղաչեց, սա ցոյց կու տայ թէ նախ մօտեցաւ, եւ 
յետոյետոյետոյետո´́́́յ աղաչեցյ աղաչեցյ աղաչեցյ աղաչեց::::    Առանց Յիսուսին մօտենալու՝ չեԱռանց Յիսուսին մօտենալու՝ չեԱռանց Յիսուսին մօտենալու՝ չեԱռանց Յիսուսին մօտենալու՝ չե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
աղաչել իրենաղաչել իրենաղաչել իրենաղաչել իրեն::::    Առանց Յիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունած Առանց Յիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունած Առանց Յիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունած Առանց Յիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունած 

Յետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.Յետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.Յետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.Յետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.----    
««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´, ´, ´, ´, ինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ ինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ ինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ ինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ 

քեզիքեզիքեզիքեզի»:»:»:»:    
Եւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեԵւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեԵւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեԵւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուե----

ցաւ:ցաւ:ցաւ:ցաւ:    
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ըլլալու՝ չեըլլալու՝ չեըլլալու՝ չեըլլալու՝ չե´́́́նք կրնար իրմէ բան մը խնդրել, եւ ոնք կրնար իրմէ բան մը խնդրել, եւ ոնք կրնար իրմէ բան մը խնդրել, եւ ոնք կրնար իրմէ բան մը խնդրել, եւ ո´́́́չ միայն չենք չ միայն չենք չ միայն չենք չ միայն չենք 
կրնարկրնարկրնարկրնար    խնդրել, այլ իրաւոխնդրել, այլ իրաւոխնդրել, այլ իրաւոխնդրել, այլ իրաւո´́́́ւնք չունինք խնդրելոււնք չունինք խնդրելոււնք չունինք խնդրելոււնք չունինք խնդրելու::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
բան մը խնդրենք ու մեր խնդրածը ստանանք՝ չի նշանակեր բան մը խնդրենք ու մեր խնդրածը ստանանք՝ չի նշանակեր բան մը խնդրենք ու մեր խնդրածը ստանանք՝ չի նշանակեր բան մը խնդրենք ու մեր խնդրածը ստանանք՝ չի նշանակեր 
թէ Աստուած մեր աղօթքին է որ պատասխանեց, այլ ան թէ Աստուած մեր աղօթքին է որ պատասխանեց, այլ ան թէ Աստուած մեր աղօթքին է որ պատասխանեց, այլ ան թէ Աստուած մեր աղօթքին է որ պատասխանեց, այլ ան 
պատասխանեց այն սուրբերուն ու հրեշտակներուն՝ որոնք պատասխանեց այն սուրբերուն ու հրեշտակներուն՝ որոնք պատասխանեց այն սուրբերուն ու հրեշտակներուն՝ որոնք պատասխանեց այն սուրբերուն ու հրեշտակներուն՝ որոնք 
մեզի համար կմեզի համար կմեզի համար կմեզի համար կ’’’’աղօթեն ու կը բարեխօսենաղօթեն ու կը բարեխօսենաղօթեն ու կը բարեխօսենաղօթեն ու կը բարեխօսեն::::    

««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ծառաս տունը անդր, ծառաս տունը անդր, ծառաս տունը անդր, ծառաս տունը անդամալոյծ վիճակի մէջ է եւ ամալոյծ վիճակի մէջ է եւ ամալոյծ վիճակի մէջ է եւ ամալոյծ վիճակի մէջ է եւ 
սաստիկ կը տառապիսաստիկ կը տառապիսաստիկ կը տառապիսաստիկ կը տառապի»»»» ( ( ( (Մտ 8.6)Մտ 8.6)Մտ 8.6)Մտ 8.6)::::    

1.1.1.1.----    Հարիւրապետը Յիսուսը Հարիւրապետը Յիսուսը Հարիւրապետը Յիսուսը Հարիւրապետը Յիսուսը ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր» » » » կը կոչէ, եւ ասիկա կը կոչէ, եւ ասիկա կը կոչէ, եւ ասիկա կը կոչէ, եւ ասիկա 
ցոյց կու տայ իր բացարձակ յարգանքը Յիսուսի հանդէպցոյց կու տայ իր բացարձակ յարգանքը Յիսուսի հանդէպցոյց կու տայ իր բացարձակ յարգանքը Յիսուսի հանդէպցոյց կու տայ իր բացարձակ յարգանքը Յիսուսի հանդէպ::::    
Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ հաւատացեալներս սիրենք իրեն եւ մտերիմ ուզէ որ հաւատացեալներս սիրենք իրեն եւ մտերիմ ուզէ որ հաւատացեալներս սիրենք իրեն եւ մտերիմ ուզէ որ հաւատացեալներս սիրենք իրեն եւ մտերիմ 
ըլլանք իրեն, բայց այդ մտերմութիւնը պատճառ պէտք չէ ըլլանք իրեն, բայց այդ մտերմութիւնը պատճառ պէտք չէ ըլլանք իրեն, բայց այդ մտերմութիւնը պատճառ պէտք չէ ըլլանք իրեն, բայց այդ մտերմութիւնը պատճառ պէտք չէ 
դդդդառնայ որ կորսնցնենք մեր յարգանքը Տիրոջ հանդէպառնայ որ կորսնցնենք մեր յարգանքը Տիրոջ հանդէպառնայ որ կորսնցնենք մեր յարգանքը Տիրոջ հանդէպառնայ որ կորսնցնենք մեր յարգանքը Տիրոջ հանդէպ::::    ԵրբեԵրբեԵրբեԵրբե----
մն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք ցոյց տալու մն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք ցոյց տալու մն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք ցոյց տալու մն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք ցոյց տալու 
համար թէ իրենք մտերիմ են Յիսուսի, այնպիսի բառերով կը համար թէ իրենք մտերիմ են Յիսուսի, այնպիսի բառերով կը համար թէ իրենք մտերիմ են Յիսուսի, այնպիսի բառերով կը համար թէ իրենք մտերիմ են Յիսուսի, այնպիսի բառերով կը 
բնորոշեն Յիսուսը, որ յարգանքի սահմաններէն դուրս բնորոշեն Յիսուսը, որ յարգանքի սահմաններէն դուրս բնորոշեն Յիսուսը, որ յարգանքի սահմաններէն դուրս բնորոշեն Յիսուսը, որ յարգանքի սահմաններէն դուրս 
կկկկ’’’’իյնանիյնանիյնանիյնան::::    

2.2.2.2.----    Յարգալից վերաբերմունքին կողքին, Յարգալից վերաբերմունքին կողքին, Յարգալից վերաբերմունքին կողքին, Յարգալից վերաբերմունքին կողքին, ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » բաբաբաբացացացացա----
տրութիւնը ցոյց կու տայ նաեւ հարիւրապետին հաւատքը տրութիւնը ցոյց կու տայ նաեւ հարիւրապետին հաւատքը տրութիւնը ցոյց կու տայ նաեւ հարիւրապետին հաւատքը տրութիւնը ցոյց կու տայ նաեւ հարիւրապետին հաւատքը 
Յիսուսի բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի բժշկարար զօրութեան հանդէպ::::    Ան կը հաւատար որ Ան կը հաւատար որ Ան կը հաւատար որ Ան կը հաւատար որ 
Յիսուս բժշկոՅիսուս բժշկոՅիսուս բժշկոՅիսուս բժշկո´́́́ղ Տէր էղ Տէր էղ Տէր էղ Տէր է::::    Իրեն համար Յիսուս լոկ Վարդապետ Իրեն համար Յիսուս լոկ Վարդապետ Իրեն համար Յիսուս լոկ Վարդապետ Իրեն համար Յիսուս լոկ Վարդապետ 
մը չէր, ամէն Փարիսեցիի նման Փարիսեցի մը չէր, Օրէնքի մը չէր, ամէն Փարիսեցիի նման Փարիսեցի մը չէր, Օրէնքի մը չէր, ամէն Փարիսեցիի նման Փարիսեցի մը չէր, Օրէնքի մը չէր, ամէն Փարիսեցիի նման Փարիսեցի մը չէր, Օրէնքի 
ուսուցիչներուն պէս մէկը չէր, որոնք կը խօսէին Օրուսուցիչներուն պէս մէկը չէր, որոնք կը խօսէին Օրուսուցիչներուն պէս մէկը չէր, որոնք կը խօսէին Օրուսուցիչներուն պէս մէկը չէր, որոնք կը խօսէին Օրէնքին էնքին էնքին էնքին 
անունով, բայց ոչինչով կրնային օգտակար դառնալ Օրէնքին անունով, բայց ոչինչով կրնային օգտակար դառնալ Օրէնքին անունով, բայց ոչինչով կրնային օգտակար դառնալ Օրէնքին անունով, բայց ոչինչով կրնային օգտակար դառնալ Օրէնքին 
ստրկութեան տակ եղողներունստրկութեան տակ եղողներունստրկութեան տակ եղողներունստրկութեան տակ եղողներուն::::    Հարիւրապետին համար Հարիւրապետին համար Հարիւրապետին համար Հարիւրապետին համար 
Յիսուս ԱստուծոՅիսուս ԱստուծոՅիսուս ԱստուծոՅիսուս Աստուծո´́́́յ Մարդն էր, գուցէ մեծ Մարգարէ մը՝ որուն յ Մարդն էր, գուցէ մեծ Մարգարէ մը՝ որուն յ Մարդն էր, գուցէ մեծ Մարգարէ մը՝ որուն յ Մարդն էր, գուցէ մեծ Մարգարէ մը՝ որուն 
միջոցաւ Աստուած մեծամեծ հրաշքներ կը գործէրմիջոցաւ Աստուած մեծամեծ հրաշքներ կը գործէրմիջոցաւ Աստուած մեծամեծ հրաշքներ կը գործէրմիջոցաւ Աստուած մեծամեծ հրաշքներ կը գործէր::::        

3.3.3.3.----    Հարիւրապետը տէՀարիւրապետը տէՀարիւրապետը տէՀարիւրապետը տէ´́́́ր էր, բայց ահա իր կարգին ր էր, բայց ահա իր կարգին ր էր, բայց ահա իր կարգին ր էր, բայց ահա իր կարգին ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր» » » » 
կը կոչէ Յիսուսըկը կոչէ Յիսուսըկը կոչէ Յիսուսըկը կոչէ Յիսուսը::::    Իշխան մըն էր անիկա, բայց ատիկա Իշխան մըն էր անիկա, բայց ատիկա Իշխան մըն էր անիկա, բայց ատիկա Իշխան մըն էր անիկա, բայց ատիկա 
պատճառ մը չեղաւ որ չճանչնար Յիսուսի իշխանութիւնըպատճառ մը չեղաւ որ չճանչնար Յիսուսի իշխանութիւնըպատճառ մը չեղաւ որ չճանչնար Յիսուսի իշխանութիւնըպատճառ մը չեղաւ որ չճանչնար Յիսուսի իշխանութիւնը::::    
Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ՝ չեն Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ՝ չեն Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ՝ չեն Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ՝ չեն 
ճանչնար կամ չեն ուզեր ճանչնալ ուրիշ մարդոց իշխաճանչնար կամ չեն ուզեր ճանչնալ ուրիշ մարդոց իշխաճանչնար կամ չեն ուզեր ճանչնալ ուրիշ մարդոց իշխաճանչնար կամ չեն ուզեր ճանչնալ ուրիշ մարդոց իշխա----
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նութիւնը կամ տիրութիւնը, որոնք նոյնպէս բարձր դիրքերու նութիւնը կամ տիրութիւնը, որոնք նոյնպէս բարձր դիրքերու նութիւնը կամ տիրութիւնը, որոնք նոյնպէս բարձր դիրքերու նութիւնը կամ տիրութիւնը, որոնք նոյնպէս բարձր դիրքերու 
վրայ կը գվրայ կը գվրայ կը գվրայ կը գտնուինտնուինտնուինտնուին::::    Նոյն պաշտօնը ունեցող մարդիկ կամ Նոյն պաշտօնը ունեցող մարդիկ կամ Նոյն պաշտօնը ունեցող մարդիկ կամ Նոյն պաշտօնը ունեցող մարդիկ կամ 
հաւասար դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ կը նախանձին հաւասար դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ կը նախանձին հաւասար դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ կը նախանձին հաւասար դիրքի վրայ գտնուող մարդիկ կը նախանձին 
իրարմէ, եւ երբեմն ալ՝ չեն հանդուրժեր իրարիրարմէ, եւ երբեմն ալ՝ չեն հանդուրժեր իրարիրարմէ, եւ երբեմն ալ՝ չեն հանդուրժեր իրարիրարմէ, եւ երբեմն ալ՝ չեն հանդուրժեր իրար::::    Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր 
դիրքերու վրայ գտնուող անձեր, պէտք է հարիւրապետէն դիրքերու վրայ գտնուող անձեր, պէտք է հարիւրապետէն դիրքերու վրայ գտնուող անձեր, պէտք է հարիւրապետէն դիրքերու վրայ գտնուող անձեր, պէտք է հարիւրապետէն 
սորսորսորսորվին՝ տեսնել ուրիշներուն ալ ունեցած արժանիքները, վին՝ տեսնել ուրիշներուն ալ ունեցած արժանիքները, վին՝ տեսնել ուրիշներուն ալ ունեցած արժանիքները, վին՝ տեսնել ուրիշներուն ալ ունեցած արժանիքները, 
կարոկարոկարոկարողուղուղուղութիւնները, հթիւնները, հթիւնները, հթիւնները, հանգամանքը, եւ յարգանքով մօտենալ անգամանքը, եւ յարգանքով մօտենալ անգամանքը, եւ յարգանքով մօտենալ անգամանքը, եւ յարգանքով մօտենալ 
իրենց պաշտօնակիցներուն, գործակիցներունիրենց պաշտօնակիցներուն, գործակիցներունիրենց պաշտօնակիցներուն, գործակիցներունիրենց պաշտօնակիցներուն, գործակիցներուն::::    

4.4.4.4.----    Մարդիկ միշտ իրենց անձերուն կամ իրենց զաւակնեՄարդիկ միշտ իրենց անձերուն կամ իրենց զաւակնեՄարդիկ միշտ իրենց անձերուն կամ իրենց զաւակնեՄարդիկ միշտ իրենց անձերուն կամ իրենց զաւակնե----
րուն բժշկութեան համար Յիսուսի կու գային, բայց այս մարդը րուն բժշկութեան համար Յիսուսի կու գային, բայց այս մարդը րուն բժշկութեան համար Յիսուսի կու գային, բայց այս մարդը րուն բժշկութեան համար Յիսուսի կու գային, բայց այս մարդը 
Աստուածաշունչին մէջ միակ օրինակն է որ իր ծառային Աստուածաշունչին մէջ միակ օրինակն է որ իր ծառային Աստուածաշունչին մէջ միակ օրինակն է որ իր ծառային Աստուածաշունչին մէջ միակ օրինակն է որ իր ծառային 
համար Յիսուսի կը դիմէրհամար Յիսուսի կը դիմէրհամար Յիսուսի կը դիմէրհամար Յիսուսի կը դիմէր::::    ՍորվինՍորվինՍորվինՍորվինք հարիւրապետէն Յիսուսի ք հարիւրապետէն Յիսուսի ք հարիւրապետէն Յիսուսի ք հարիւրապետէն Յիսուսի 
դիմել եւ աղաչել, ոչ միայն մեր անձերուն համար, մեր դիմել եւ աղաչել, ոչ միայն մեր անձերուն համար, մեր դիմել եւ աղաչել, ոչ միայն մեր անձերուն համար, մեր դիմել եւ աղաչել, ոչ միայն մեր անձերուն համար, մեր 
զաւակներուն ու սիրելիներուն համար, այլեւ՝ ծառայ եղող զաւակներուն ու սիրելիներուն համար, այլեւ՝ ծառայ եղող զաւակներուն ու սիրելիներուն համար, այլեւ՝ ծառայ եղող զաւակներուն ու սիրելիներուն համար, այլեւ՝ ծառայ եղող 
մարդոց համար, մեր գործաւորներուն համար, անծանօթին մարդոց համար, մեր գործաւորներուն համար, անծանօթին մարդոց համար, մեր գործաւորներուն համար, անծանօթին մարդոց համար, մեր գործաւորներուն համար, անծանօթին 
համարհամարհամարհամար::::    

5.5.5.5.----    ««««Սաստիկ կը տառապիՍաստիկ կը տառապիՍաստիկ կը տառապիՍաստիկ կը տառապի»»»»::::    Հարիւրապետը կը տեսնէր Հարիւրապետը կը տեսնէր Հարիւրապետը կը տեսնէր Հարիւրապետը կը տեսնէր 
թէ ինչպէս իր ծառան կը տառապթէ ինչպէս իր ծառան կը տառապթէ ինչպէս իր ծառան կը տառապթէ ինչպէս իր ծառան կը տառապէր եւ իր ծառային էր եւ իր ծառային էր եւ իր ծառային էր եւ իր ծառային 
տառապանքը ներկայացուց Յիսուսիտառապանքը ներկայացուց Յիսուսիտառապանքը ներկայացուց Յիսուսիտառապանքը ներկայացուց Յիսուսի::::    Մենք եւս, միայն մեր ու Մենք եւս, միայն մեր ու Մենք եւս, միայն մեր ու Մենք եւս, միայն մեր ու 
մեր սիրելիներուն տառապանքները չտեսնենք, այլեւ մեր սիրելիներուն տառապանքները չտեսնենք, այլեւ մեր սիրելիներուն տառապանքները չտեսնենք, այլեւ մեր սիրելիներուն տառապանքները չտեսնենք, այլեւ 
տեսնենք ուրիշներուն տառապանքը, մանաւանդ՝ աշխատող տեսնենք ուրիշներուն տառապանքը, մանաւանդ՝ աշխատող տեսնենք ուրիշներուն տառապանքը, մանաւանդ՝ աշխատող տեսնենք ուրիշներուն տառապանքը, մանաւանդ՝ աշխատող 
դասակարգին պատկանողներուն տառապանքը, եւ զանոնք դասակարգին պատկանողներուն տառապանքը, եւ զանոնք դասակարգին պատկանողներուն տառապանքը, եւ զանոնք դասակարգին պատկանողներուն տառապանքը, եւ զանոնք 
ներկայացնենք Յիսուսին, ինչպէս հարիւրապետը ըներկայացնենք Յիսուսին, ինչպէս հարիւրապետը ըներկայացնենք Յիսուսին, ինչպէս հարիւրապետը ըներկայացնենք Յիսուսին, ինչպէս հարիւրապետը ըրաւրաւրաւրաւ::::    

6.6.6.6.----    Հարիւրապետը կը տեսնէր իր ծառային տառապանքը Հարիւրապետը կը տեսնէր իր ծառային տառապանքը Հարիւրապետը կը տեսնէր իր ծառային տառապանքը Հարիւրապետը կը տեսնէր իր ծառային տառապանքը 
ու կը տառապէր անոր համարու կը տառապէր անոր համարու կը տառապէր անոր համարու կը տառապէր անոր համար::::    Մենք կը տառապի՞նք Մենք կը տառապի՞նք Մենք կը տառապի՞նք Մենք կը տառապի՞նք 
տառապող մարդոց տառապանքը տեսնելով, թէ՝ անտարբեր տառապող մարդոց տառապանքը տեսնելով, թէ՝ անտարբեր տառապող մարդոց տառապանքը տեսնելով, թէ՝ անտարբեր տառապող մարդոց տառապանքը տեսնելով, թէ՝ անտարբեր 
ենք ուրիշին ցաւին նկատմամբենք ուրիշին ցաւին նկատմամբենք ուրիշին ցաւին նկատմամբենք ուրիշին ցաւին նկատմամբ::::    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
""""Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն""""»»»» ( ( ( (Մտ 8.7)Մտ 8.7)Մտ 8.7)Մտ 8.7)::::    
1.1.1.1.----    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երբ Յիսուս գայ՝ մերբ Յիսուս գայ՝ մերբ Յիսուս գայ՝ մերբ Յիսուս գայ՝ մեր կեանքերուն մէջ եր կեանքերուն մէջ եր կեանքերուն մէջ եր կեանքերուն մէջ 

բժշկութիւն կբժշկութիւն կբժշկութիւն կբժշկութիւն կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Հրաւիրա՞ծ ենք Յիսուսը որ գայ ու բնակի Հրաւիրա՞ծ ենք Յիսուսը որ գայ ու բնակի Հրաւիրա՞ծ ենք Յիսուսը որ գայ ու բնակի Հրաւիրա՞ծ ենք Յիսուսը որ գայ ու բնակի 
մեր սիրտերուն մէջ ու բժշկէ զանոնքմեր սիրտերուն մէջ ու բժշկէ զանոնքմեր սիրտերուն մէջ ու բժշկէ զանոնքմեր սիրտերուն մէջ ու բժշկէ զանոնք::::    Կա՞յ մէկը որ պէտք Կա՞յ մէկը որ պէտք Կա՞յ մէկը որ պէտք Կա՞յ մէկը որ պէտք 
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չունի բժշկութեանչունի բժշկութեանչունի բժշկութեանչունի բժշկութեան::::    Կա՞յ սիրտ մը որ կարիքը չունի Կա՞յ սիրտ մը որ կարիքը չունի Կա՞յ սիրտ մը որ կարիքը չունի Կա՞յ սիրտ մը որ կարիքը չունի 
մխիթարութեանմխիթարութեանմխիթարութեանմխիթարութեան::::    ««««Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն»»»»::::    Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս 
գայ՝ կոտրած հոգիները կըգայ՝ կոտրած հոգիները կըգայ՝ կոտրած հոգիները կըգայ՝ կոտրած հոգիները կը    բուժուին, քէնցած սիրտերը կը բուժուին, քէնցած սիրտերը կը բուժուին, քէնցած սիրտերը կը բուժուին, քէնցած սիրտերը կը 
հաշտուին, խզուած յարաբերութիւնները կը վերսկսին, ատեհաշտուին, խզուած յարաբերութիւնները կը վերսկսին, ատեհաշտուին, խզուած յարաբերութիւնները կը վերսկսին, ատեհաշտուին, խզուած յարաբերութիւնները կը վերսկսին, ատե----
լութիւնը կը վերցուի եւ անոր փոխարէն սէրն ու լութիւնը կը վերցուի եւ անոր փոխարէն սէրն ու լութիւնը կը վերցուի եւ անոր փոխարէն սէրն ու լութիւնը կը վերցուի եւ անոր փոխարէն սէրն ու 
համերաշխութիւնը կը թագաւորենհամերաշխութիւնը կը թագաւորենհամերաշխութիւնը կը թագաւորենհամերաշխութիւնը կը թագաւորեն::::    

2.2.2.2.----    ««««Ես կու գամԵս կու գամԵս կու գամԵս կու գամ»»»»::::    Նայեցէք Յիսուսի խոնարհութեանՆայեցէք Յիսուսի խոնարհութեանՆայեցէք Յիսուսի խոնարհութեանՆայեցէք Յիսուսի խոնարհութեան::::    
Հիւանդ անձը թագաւորի մը զաւակը չէր, ոՀիւանդ անձը թագաւորի մը զաւակը չէր, ոՀիւանդ անձը թագաւորի մը զաւակը չէր, ոՀիւանդ անձը թագաւորի մը զաւակը չէր, ո´́́́չ ալ իշխանաւորիչ ալ իշխանաւորիչ ալ իշխանաւորիչ ալ իշխանաւորի    
մը զաւակը, ոմը զաւակը, ոմը զաւակը, ոմը զաւակը, ո´́́́չ ալ հարիւրապետին զաւակը, այլ պարզ չ ալ հարիւրապետին զաւակը, այլ պարզ չ ալ հարիւրապետին զաւակը, այլ պարզ չ ալ հարիւրապետին զաւակը, այլ պարզ 
ծառայ մըն էր, եւ սակայն, Քրիստոս կը խոստանայ անձնածառայ մըն էր, եւ սակայն, Քրիստոս կը խոստանայ անձնածառայ մըն էր, եւ սակայն, Քրիստոս կը խոստանայ անձնածառայ մըն էր, եւ սակայն, Քրիստոս կը խոստանայ անձնա----
պէս քովը երթալ եւ բժշկել զայնպէս քովը երթալ եւ բժշկել զայնպէս քովը երթալ եւ բժշկել զայնպէս քովը երթալ եւ բժշկել զայն::::    Հոսկէ կը սորվինք որ Յիսուս Հոսկէ կը սորվինք որ Յիսուս Հոսկէ կը սորվինք որ Յիսուս Հոսկէ կը սորվինք որ Յիսուս 
հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ ամենէն խոնարհ դասակարհոգատարութիւն կը ցուցաբերէ ամենէն խոնարհ դասակարհոգատարութիւն կը ցուցաբերէ ամենէն խոնարհ դասակարհոգատարութիւն կը ցուցաբերէ ամենէն խոնարհ դասակար----
գին պատկանող մարդոց հանդէպգին պատկանող մարդոց հանդէպգին պատկանող մարդոց հանդէպգին պատկանող մարդոց հանդէպ::::    ԲարձրաստիԲարձրաստիԲարձրաստիԲարձրաստիճան մարդիկ ճան մարդիկ ճան մարդիկ ճան մարդիկ 
սովորաբար բարձրաստիճանսովորաբար բարձրաստիճանսովորաբար բարձրաստիճանսովորաբար բարձրաստիճան    մարդոց եւ անոնց մարդոց եւ անոնց մարդոց եւ անոնց մարդոց եւ անոնց 
զաւակներուն միայն կզաւակներուն միայն կզաւակներուն միայն կզաւակներուն միայն կ’’’’այցելեն երբ անոնք հիւանդանան, բայց այցելեն երբ անոնք հիւանդանան, բայց այցելեն երբ անոնք հիւանդանան, բայց այցելեն երբ անոնք հիւանդանան, բայց 
Յիսուս այդպիսին չէՅիսուս այդպիսին չէՅիսուս այդպիսին չէՅիսուս այդպիսին չէ::::    Ան ամենէն հասարակ մարդոց անգամ Ան ամենէն հասարակ մարդոց անգամ Ան ամենէն հասարակ մարդոց անգամ Ան ամենէն հասարակ մարդոց անգամ 
կկկկ’’’’այցելէ իր բժշկարար ու մխիթարար զօրութեամբայցելէ իր բժշկարար ու մխիթարար զօրութեամբայցելէ իր բժշկարար ու մխիթարար զօրութեամբայցելէ իր բժշկարար ու մխիթարար զօրութեամբ::::    
Սիրելիներ, մենք ալ պէտք է խոնարհութիւնը ունենանք Սիրելիներ, մենք ալ պէտք է խոնարհութիւնը ունենանք Սիրելիներ, մենք ալ պէտք է խոնարհութիւնը ունենանք Սիրելիներ, մենք ալ պէտք է խոնարհութիւնը ունենանք 
այցելելու պարզ մաայցելելու պարզ մաայցելելու պարզ մաայցելելու պարզ մարդոց, մոռցուած ու անտեսուած մարդոց, րդոց, մոռցուած ու անտեսուած մարդոց, րդոց, մոռցուած ու անտեսուած մարդոց, րդոց, մոռցուած ու անտեսուած մարդոց, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ միայն անոնց՝ որոնք մեզի համար սիրելի են, չ թէ միայն անոնց՝ որոնք մեզի համար սիրելի են, չ թէ միայն անոնց՝ որոնք մեզի համար սիրելի են, չ թէ միայն անոնց՝ որոնք մեզի համար սիրելի են, 
թանկագին են, կամ հարուստի զաւակներ ենթանկագին են, կամ հարուստի զաւակներ ենթանկագին են, կամ հարուստի զաւակներ ենթանկագին են, կամ հարուստի զաւակներ են::::    

3.3.3.3.----    Հարիւրապետը սէր ունէր իր ծառային հանդէպ. Հարիւրապետը սէր ունէր իր ծառային հանդէպ. Հարիւրապետը սէր ունէր իր ծառային հանդէպ. Հարիւրապետը սէր ունէր իր ծառային հանդէպ. 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««Ես կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայնԵս կու գամ եւ կը բժշկեմ զայն»»»»    ըսելով, ցոյց տուաւ ըսելով, ցոյց տուաւ ըսելով, ցոյց տուաւ ըսելով, ցոյց տուաւ 
հարիւրապետին թէ իհարիւրապետին թէ իհարիւրապետին թէ իհարիւրապետին թէ ի´́́́նք եւս սէրնք եւս սէրնք եւս սէրնք եւս սէր    ունէր անոր ծառային ունէր անոր ծառային ունէր անոր ծառային ունէր անոր ծառային 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Մենք կը սիրե՞նք ծառայ դասակարգի մարդիկըՄենք կը սիրե՞նք ծառայ դասակարգի մարդիկըՄենք կը սիրե՞նք ծառայ դասակարգի մարդիկըՄենք կը սիրե՞նք ծառայ դասակարգի մարդիկը::::    Կը Կը Կը Կը 
սիրե՞նք ու կը յարգե՞նք աշխատաւոր բաժինը մարդկութեանսիրե՞նք ու կը յարգե՞նք աշխատաւոր բաժինը մարդկութեանսիրե՞նք ու կը յարգե՞նք աշխատաւոր բաժինը մարդկութեանսիրե՞նք ու կը յարգե՞նք աշխատաւոր բաժինը մարդկութեան::::    
Արժէք կու տա՞նք այն մարդոց՝ որոնց արժէք չի տար Արժէք կու տա՞նք այն մարդոց՝ որոնց արժէք չի տար Արժէք կու տա՞նք այն մարդոց՝ որոնց արժէք չի տար Արժէք կու տա՞նք այն մարդոց՝ որոնց արժէք չի տար 
աշխարհըաշխարհըաշխարհըաշխարհը::::    Չնմանինք այն մարդոց՝ որոնք իրենց սէրն ու Չնմանինք այն մարդոց՝ որոնք իրենց սէրն ու Չնմանինք այն մարդոց՝ որոնք իրենց սէրն ու Չնմանինք այն մարդոց՝ որոնք իրենց սէրն ու 
յարգանքը կը վերապահեն հարուստներույարգանքը կը վերապահեն հարուստներույարգանքը կը վերապահեն հարուստներույարգանքը կը վերապահեն հարուստներուն ու մեծ ն ու մեծ ն ու մեծ ն ու մեծ 
պաշտօններու վրայ գտնուողներուն համարպաշտօններու վրայ գտնուողներուն համարպաշտօններու վրայ գտնուողներուն համարպաշտօններու վրայ գտնուողներուն համար::::    

««««Հարիւրապետը պատասխանեց.Հարիւրապետը պատասխանեց.Հարիւրապետը պատասխանեց.Հարիւրապետը պատասխանեց.----    
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""""ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. ր, ես արժանի չեմ քեզ իմ յարկիս տակ ընդունելու. 
միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայմիայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայմիայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայմիայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ""""»»»» ( ( ( (Մտ 8.8)Մտ 8.8)Մտ 8.8)Մտ 8.8)::::    

1.1.1.1.----    ««««Ես արժանի չեմԵս արժանի չեմԵս արժանի չեմԵս արժանի չեմ»»»»::::    Հարիւրապետը կը խոստովանի իր Հարիւրապետը կը խոստովանի իր Հարիւրապետը կը խոստովանի իր Հարիւրապետը կը խոստովանի իր 
անարժանաւորութիւնըանարժանաւորութիւնըանարժանաւորութիւնըանարժանաւորութիւնը::::    Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է ըսել թէ ինք արժանի է ըսել թէ ինք արժանի է ըսել թէ ինք արժանի է 
Յիսուսը ընդունելու իր տան յարկին տակՅիսուսը ընդունելու իր տան յարկին տակՅիսուսը ընդունելու իր տան յարկին տակՅիսուսը ընդունելու իր տան յարկին տակ::::    Ո՞վ կրնայ ըսել թէ Ո՞վ կրնայ ըսել թէ Ո՞վ կրնայ ըսել թէ Ո՞վ կրնայ ըսել թէ 
ինք արժանի է Յիսուսէն ոեւէ բարիք ընդունելուինք արժանի է Յիսուսէն ոեւէ բարիք ընդունելուինք արժանի է Յիսուսէն ոեւէ բարիք ընդունելուինք արժանի է Յիսուսէն ոեւէ բարիք ընդունելու::::    Ոեւէ անձ Ոեւէ անձ Ոեւէ անձ Ոեւէ անձ 
արժանի չէ՝ ոեւէ բան ստանալու Քրիստոսէ, բայց Քրիստոս արժանի չէ՝ ոեւէ բան ստանալու Քրիստոսէ, բայց Քրիստոս արժանի չէ՝ ոեւէ բան ստանալու Քրիստոսէ, բայց Քրիստոս արժանի չէ՝ ոեւէ բան ստանալու Քրիստոսէ, բայց Քրիստոս 
ամէն բան կու տայ մեզի, պարզապէս որովհետեւ իամէն բան կու տայ մեզի, պարզապէս որովհետեւ իամէն բան կու տայ մեզի, պարզապէս որովհետեւ իամէն բան կու տայ մեզի, պարզապէս որովհետեւ ի´́́́նք նք նք նք 
ողորմած է, եւ ոողորմած է, եւ ոողորմած է, եւ ոողորմած է, եւ ո´́́́չ թէ որովհչ թէ որովհչ թէ որովհչ թէ որովհետեւ մեետեւ մեետեւ մեետեւ մե´́́́նք արժանի ենքնք արժանի ենքնք արժանի ենքնք արժանի ենք::::    

2.2.2.2.----    Ուշագրաւ է որ հարիւրապետը չՈւշագրաւ է որ հարիւրապետը չՈւշագրաւ է որ հարիւրապետը չՈւշագրաւ է որ հարիւրապետը չ’’’’ըսեր՝ ըսեր՝ ըսեր՝ ըսեր՝ ««««ծառաս ծառաս ծառաս ծառաս 
արժանի չէարժանի չէարժանի չէարժանի չէ»,»,»,»,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««ես արժանի չեմես արժանի չեմես արժանի չեմես արժանի չեմ»»»»::::    Հարիւրապետէն սորվինք, Հարիւրապետէն սորվինք, Հարիւրապետէն սորվինք, Հարիւրապետէն սորվինք, 
փոխանակ ուրիշը անարժան նկատելու, քաջութիւնը փոխանակ ուրիշը անարժան նկատելու, քաջութիւնը փոխանակ ուրիշը անարժան նկատելու, քաջութիւնը փոխանակ ուրիշը անարժան նկատելու, քաջութիւնը 
ունենանք՝ մենք զմեզ անարժան նկատելուունենանք՝ մենք զմեզ անարժան նկատելուունենանք՝ մենք զմեզ անարժան նկատելուունենանք՝ մենք զմեզ անարժան նկատելու::::    Իրմէ սորվինք Իրմէ սորվինք Իրմէ սորվինք Իրմէ սորվինք 
նաեւ, որ մեր ձեռքին տակ աշխատողները՝ նաեւ, որ մեր ձեռքին տակ աշխատողները՝ նաեւ, որ մեր ձեռքին տակ աշխատողները՝ նաեւ, որ մեր ձեռքին տակ աշխատողները՝ անարժան մարանարժան մարանարժան մարանարժան մար----
դիկ չնկատենքդիկ չնկատենքդիկ չնկատենքդիկ չնկատենք::::    Թող բարձր պաշտօններու վրայ գտնուողներ Թող բարձր պաշտօններու վրայ գտնուողներ Թող բարձր պաշտօններու վրայ գտնուողներ Թող բարձր պաշտօններու վրայ գտնուողներ 
այս հարիւրապետէն սորվին յարգանք ու սէր տածել իրենց այս հարիւրապետէն սորվին յարգանք ու սէր տածել իրենց այս հարիւրապետէն սորվին յարգանք ու սէր տածել իրենց այս հարիւրապետէն սորվին յարգանք ու սէր տածել իրենց 
ենթակայ մարդոց նկատմամբենթակայ մարդոց նկատմամբենթակայ մարդոց նկատմամբենթակայ մարդոց նկատմամբ::::    

3.3.3.3.----    Հարիւրապետը ինքզինք կը խոնարհեցնէ եւ Տէրը կը Հարիւրապետը ինքզինք կը խոնարհեցնէ եւ Տէրը կը Հարիւրապետը ինքզինք կը խոնարհեցնէ եւ Տէրը կը Հարիւրապետը ինքզինք կը խոնարհեցնէ եւ Տէրը կը 
բարձրացնէբարձրացնէբարձրացնէբարձրացնէ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երբ Յիսուսի դիմենք՝ պէտք է զայն երբ Յիսուսի դիմենք՝ պէտք է զայն երբ Յիսուսի դիմենք՝ պէտք է զայն երբ Յիսուսի դիմենք՝ պէտք է զայն 
բարձրացնենք եւ մենբարձրացնենք եւ մենբարձրացնենք եւ մենբարձրացնենք եւ մենք զմեզ խոնարհեցնենք, եւ պէտք է ք զմեզ խոնարհեցնենք, եւ պէտք է ք զմեզ խոնարհեցնենք, եւ պէտք է ք զմեզ խոնարհեցնենք, եւ պէտք է 
խոնարխոնարխոնարխոնարհինք Տիրոջ մեծութեան առջեւ, ճիշդ ինչպէս հարիւրահինք Տիրոջ մեծութեան առջեւ, ճիշդ ինչպէս հարիւրահինք Տիրոջ մեծութեան առջեւ, ճիշդ ինչպէս հարիւրահինք Տիրոջ մեծութեան առջեւ, ճիշդ ինչպէս հարիւրա----
պետը ըրաւպետը ըրաւպետը ըրաւպետը ըրաւ::::    

4.4.4.4.----    Հարիւրապետը բարձր պաշտօն ունեցող մարդ էր, Հարիւրապետը բարձր պաշտօն ունեցող մարդ էր, Հարիւրապետը բարձր պաշտօն ունեցող մարդ էր, Հարիւրապետը բարձր պաշտօն ունեցող մարդ էր, 
բայց երբ կը կանգնի Յիսուսի դիմաց, կբայց երբ կը կանգնի Յիսուսի դիմաց, կբայց երբ կը կանգնի Յիսուսի դիմաց, կբայց երբ կը կանգնի Յիսուսի դիմաց, կ’’’’անդրադառնայ անոր անդրադառնայ անոր անդրադառնայ անոր անդրադառնայ անոր 
մեծութեան եւ իր փոքրութեան ու անարժանութեանմեծութեան եւ իր փոքրութեան ու անարժանութեանմեծութեան եւ իր փոքրութեան ու անարժանութեանմեծութեան եւ իր փոքրութեան ու անարժանութեան::::    Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր 
պաշտօններոպաշտօններոպաշտօններոպաշտօններու վրայ գտնուողներ եւ ամէն մարդ, պէտք է ւ վրայ գտնուողներ եւ ամէն մարդ, պէտք է ւ վրայ գտնուողներ եւ ամէն մարդ, պէտք է ւ վրայ գտնուողներ եւ ամէն մարդ, պէտք է 
հարիւրապետէն սորվին իրենց փոքրութիւնն ու անարժանուհարիւրապետէն սորվին իրենց փոքրութիւնն ու անարժանուհարիւրապետէն սորվին իրենց փոքրութիւնն ու անարժանուհարիւրապետէն սորվին իրենց փոքրութիւնն ու անարժանու----
թիւնը յայտարարել երբ Քրիստոսի առջեւ կը կանգնինթիւնը յայտարարել երբ Քրիստոսի առջեւ կը կանգնինթիւնը յայտարարել երբ Քրիստոսի առջեւ կը կանգնինթիւնը յայտարարել երբ Քրիստոսի առջեւ կը կանգնին::::    

5.5.5.5.----    ««««Միայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայՄիայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայՄիայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայՄիայն բան մը ըսէ եւ ծառաս պիտի առողջանայ»»»»::::    
Հարիւրապետը ոչ միայն կը հաւատար որ Յիսուս կրնար Հարիւրապետը ոչ միայն կը հաւատար որ Յիսուս կրնար Հարիւրապետը ոչ միայն կը հաւատար որ Յիսուս կրնար Հարիւրապետը ոչ միայն կը հաւատար որ Յիսուս կրնար 
բժշկել իր ծառան, այլեւբժշկել իր ծառան, այլեւբժշկել իր ծառան, այլեւբժշկել իր ծառան, այլեւ՝ կը հաւատար թէ ան կրնար զայն ՝ կը հաւատար թէ ան կրնար զայն ՝ կը հաւատար թէ ան կրնար զայն ՝ կը հաւատար թէ ան կրնար զայն 
բժշկել նոյնիսկ առանց զայն տեսնելու կամ անոր մօտենալու բժշկել նոյնիսկ առանց զայն տեսնելու կամ անոր մօտենալու բժշկել նոյնիսկ առանց զայն տեսնելու կամ անոր մօտենալու բժշկել նոյնիսկ առանց զայն տեսնելու կամ անոր մօտենալու 
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ու դպնալուու դպնալուու դպնալուու դպնալու::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , մեր անձերու բժշկութեան համար, պայման մեր անձերու բժշկութեան համար, պայման մեր անձերու բժշկութեան համար, պայման մեր անձերու բժշկութեան համար, պայման 
չէ որ Տէրը երկինքը թողու եւ մեր քով գայ, կը բաւէ որ ան չէ որ Տէրը երկինքը թողու եւ մեր քով գայ, կը բաւէ որ ան չէ որ Տէրը երկինքը թողու եւ մեր քով գայ, կը բաւէ որ ան չէ որ Տէրը երկինքը թողու եւ մեր քով գայ, կը բաւէ որ ան 
երկինքէն իր օրհնութեան խօսքը արձակէ՝ եւ մենք կը երկինքէն իր օրհնութեան խօսքը արձակէ՝ եւ մենք կը երկինքէն իր օրհնութեան խօսքը արձակէ՝ եւ մենք կը երկինքէն իր օրհնութեան խօսքը արձակէ՝ եւ մենք կը 
բժշկուինքբժշկուինքբժշկուինքբժշկուինք::::    

6.6.6.6.----    Հարիւրապետին հաւատքի զօրութիւնը աւելի յստակ Հարիւրապետին հաւատքի զօրութիւնը աւելի յստակ Հարիւրապետին հաւատքի զօրութիւնը աւելի յստակ Հարիւրապետին հաւատքի զօրութիւնը աւելի յստակ 
կը դառնայ, երբ նկատի առնենք որ ան Յիսուսէն դեղ ու կը դառնայ, երբ նկատի առնենք որ ան Յիսուսէն դեղ ու կը դառնայ, երբ նկատի առնենք որ ան Յիսուսէն դեղ ու կը դառնայ, երբ նկատի առնենք որ ան Յիսուսէն դեղ ու 
դարման չէ որ կը խնդրէ, այլ պարզապէս խօսքի մը կամ բառի դարման չէ որ կը խնդրէ, այլ պարզապէս խօսքի մը կամ բառի դարման չէ որ կը խնդրէ, այլ պարզապէս խօսքի մը կամ բառի դարման չէ որ կը խնդրէ, այլ պարզապէս խօսքի մը կամ բառի 
մը արտասանումըմը արտասանումըմը արտասանումըմը արտասանումը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տէրը իր խօսքը կը ղրկէ ու մարդիկ Տէրը իր խօսքը կը ղրկէ ու մարդիկ Տէրը իր խօսքը կը ղրկէ ու մարդիկ Տէրը իր խօսքը կը ղրկէ ու մարդիկ 
կը նորոգուին ու կը բժշկուինկը նորոգուին ու կը բժշկուինկը նորոգուին ու կը բժշկուինկը նորոգուին ու կը բժշկուին::::    Մենք կը հաւատա՞նք որ ՆորՄենք կը հաւատա՞նք որ ՆորՄենք կը հաւատա՞նք որ ՆորՄենք կը հաւատա՞նք որ Նոր    
Կտակարանին մէջ արձանագրուած Յիսուսի բառերուն ու Կտակարանին մէջ արձանագրուած Յիսուսի բառերուն ու Կտակարանին մէջ արձանագրուած Յիսուսի բառերուն ու Կտակարանին մէջ արձանագրուած Յիսուսի բառերուն ու 
խօսքերուն մէջ բժշկարար ու ազատարար զօրութիւն կայխօսքերուն մէջ բժշկարար ու ազատարար զօրութիւն կայխօսքերուն մէջ բժշկարար ու ազատարար զօրութիւն կայխօսքերուն մէջ բժշկարար ու ազատարար զօրութիւն կայ::::    

««««Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ Որովհետեւ ես ալ, որպէս իշխանութեան ենթակայ 
մարդ, ձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կմարդ, ձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կմարդ, ձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կմարդ, ձեռքիս տակ զինուորներ ունիմ. մէկուն կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ 
««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́», », », », եւ կեւ կեւ կեւ կ’’’’երթայ, ուրիշի մը կերթայ, ուրիշի մը կերթայ, ուրիշի մը կերթայ, ուրիշի մը կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ««««ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւրւրւրւր», », », », եւ կու գայ. եւ կու գայ. եւ կու գայ. եւ կու գայ. 
ծառծառծառծառայիս կայիս կայիս կայիս կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ««««Այս բանը ըրէԱյս բանը ըրէԱյս բանը ըրէԱյս բանը ըրէ», », », », եւ կը կատարէեւ կը կատարէեւ կը կատարէեւ կը կատարէ»»»» ( ( ( (Մտ 8.9)Մտ 8.9)Մտ 8.9)Մտ 8.9)::::    

1.1.1.1.----    Այս բառերով անգամ մը եւս հանդէս կու գայ Այս բառերով անգամ մը եւս հանդէս կու գայ Այս բառերով անգամ մը եւս հանդէս կու գայ Այս բառերով անգամ մը եւս հանդէս կու գայ 
հարիւրապետին խոնարհութիւնըհարիւրապետին խոնարհութիւնըհարիւրապետին խոնարհութիւնըհարիւրապետին խոնարհութիւնը::::    Ան փոխանակ նախ ըսելու Ան փոխանակ նախ ըսելու Ան փոխանակ նախ ըսելու Ան փոխանակ նախ ըսելու 
թէ իր ձեռքին տակ մարդիկ կան որոնք իր իշխանութեան թէ իր ձեռքին տակ մարդիկ կան որոնք իր իշխանութեան թէ իր ձեռքին տակ մարդիկ կան որոնք իր իշխանութեան թէ իր ձեռքին տակ մարդիկ կան որոնք իր իշխանութեան 
ենթակայ են, նախ կը յիշէ թէ ինք ուրիշին իշխանութեան ենթակայ են, նախ կը յիշէ թէ ինք ուրիշին իշխանութեան ենթակայ են, նախ կը յիշէ թէ ինք ուրիշին իշխանութեան ենթակայ են, նախ կը յիշէ թէ ինք ուրիշին իշխանութեան 
ենթակայ էենթակայ էենթակայ էենթակայ է::::    Նոյնը ընենք մենք եւսՆոյնը ընենք մենք եւսՆոյնը ընենք մենք եւսՆոյնը ընենք մենք եւս::::    Երբ մտածենք որ կան Երբ մտածենք որ կան Երբ մտածենք որ կան Երբ մտածենք որ կան 
մարդիկ որոնք մեզի կամ մեր իշխանութեան ենթակայ են, մարդիկ որոնք մեզի կամ մեր իշխանութեան ենթակայ են, մարդիկ որոնք մեզի կամ մեր իշխանութեան ենթակայ են, մարդիկ որոնք մեզի կամ մեր իշխանութեան ենթակայ են, 
մտքէ չհանենք որ մենք եւս մեր կարգին ենթակայ ենք մտքէ չհանենք որ մենք եւս մեր կարգին ենթակայ ենք մտքէ չհանենք որ մենք եւս մեր կարգին ենթակայ ենք մտքէ չհանենք որ մենք եւս մեր կարգին ենթակայ ենք 
ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին::::    Հարիւրապետը իր կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ, Հարիւրապետը իր կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ, Հարիւրապետը իր կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ, Հարիւրապետը իր կեցուածքով մեզի կը սորվեցնէ, 
որ փոխանակ նախ մտածելու մեզի հանդէպ ուրիշներուն որ փոխանակ նախ մտածելու մեզի հանդէպ ուրիշներուն որ փոխանակ նախ մտածելու մեզի հանդէպ ուրիշներուն որ փոխանակ նախ մտածելու մեզի հանդէպ ուրիշներուն 
պարտաւորութիւնպարտաւորութիւնպարտաւորութիւնպարտաւորութիւններուն մասին, նախ մտածենք՝ մեր ներուն մասին, նախ մտածենք՝ մեր ներուն մասին, նախ մտածենք՝ մեր ներուն մասին, նախ մտածենք՝ մեր 
պարտաւորութիւններուն մասին ուրիշներուն հանդէպպարտաւորութիւններուն մասին ուրիշներուն հանդէպպարտաւորութիւններուն մասին ուրիշներուն հանդէպպարտաւորութիւններուն մասին ուրիշներուն հանդէպ::::    

2.2.2.2.----    Տուեալ բառերը կը պարզեն որ հարիւրապետը շատ Տուեալ բառերը կը պարզեն որ հարիւրապետը շատ Տուեալ բառերը կը պարզեն որ հարիւրապետը շատ Տուեալ բառերը կը պարզեն որ հարիւրապետը շատ 
մեծ վստահութիւն ունէր Քրիստոսի խօսքին բժշկարար մեծ վստահութիւն ունէր Քրիստոսի խօսքին բժշկարար մեծ վստահութիւն ունէր Քրիստոսի խօսքին բժշկարար մեծ վստահութիւն ունէր Քրիստոսի խօսքին բժշկարար 
զօրութեան նկատմամբզօրութեան նկատմամբզօրութեան նկատմամբզօրութեան նկատմամբ::::    Հարիւրապետը շատ լաւ գիտէր որ Հարիւրապետը շատ լաւ գիտէր որ Հարիւրապետը շատ լաւ գիտէր որ Հարիւրապետը շատ լաւ գիտէր որ 
ոեւէ խօսք կամ հրահանգ որ իր բերանէնոեւէ խօսք կամ հրահանգ որ իր բերանէնոեւէ խօսք կամ հրահանգ որ իր բերանէնոեւէ խօսք կամ հրահանգ որ իր բերանէն    դուրս գար՝ իր դուրս գար՝ իր դուրս գար՝ իր դուրս գար՝ իր 
ծառաները առանց ոեւէ ուշացումի կամ տնտնալու՝ պիտի ծառաները առանց ոեւէ ուշացումի կամ տնտնալու՝ պիտի ծառաները առանց ոեւէ ուշացումի կամ տնտնալու՝ պիտի ծառաները առանց ոեւէ ուշացումի կամ տնտնալու՝ պիտի 
կատարէին զայնկատարէին զայնկատարէին զայնկատարէին զայն::::    Ահա նոյնպէս ալ, բացարձակ կերպով Ահա նոյնպէս ալ, բացարձակ կերպով Ահա նոյնպէս ալ, բացարձակ կերպով Ահա նոյնպէս ալ, բացարձակ կերպով 
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վստահ էր որ եթէ Յիսուս բժշկութեան խօսքը կամ հրամանը վստահ էր որ եթէ Յիսուս բժշկութեան խօսքը կամ հրամանը վստահ էր որ եթէ Յիսուս բժշկութեան խօսքը կամ հրամանը վստահ էր որ եթէ Յիսուս բժշկութեան խօսքը կամ հրամանը 
արձակէր՝ իր ծառան անմիջապէս պիտի բժշկուէրարձակէր՝ իր ծառան անմիջապէս պիտի բժշկուէրարձակէր՝ իր ծառան անմիջապէս պիտի բժշկուէրարձակէր՝ իր ծառան անմիջապէս պիտի բժշկուէր::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
արդեօք հարիւրապետի նման բացարձակ վստահութիւն արդեօք հարիւրապետի նման բացարձակ վստահութիւն արդեօք հարիւրապետի նման բացարձակ վստահութիւն արդեօք հարիւրապետի նման բացարձակ վստահութիւն 
ունի՞նք Քրիստոսի խօսքին կամ խօսքերուն նկատմամբունի՞նք Քրիստոսի խօսքին կամ խօսքերուն նկատմամբունի՞նք Քրիստոսի խօսքին կամ խօսքերուն նկատմամբունի՞նք Քրիստոսի խօսքին կամ խօսքերուն նկատմամբ::::    

3.3.3.3.----    Հարիւրապետը հնազանդ զինուորներ ու ծառաներ Հարիւրապետը հնազանդ զինուորներ ու ծառաներ Հարիւրապետը հնազանդ զինուորներ ու ծառաներ Հարիւրապետը հնազանդ զինուորներ ու ծառաներ 
ունէրունէրունէրունէր::::    Ինչ պարտականութիւն կամ գործ որ յանձնէր անոնց՝ Ինչ պարտականութիւն կամ գործ որ յանձնէր անոնց՝ Ինչ պարտականութիւն կամ գործ որ յանձնէր անոնց՝ Ինչ պարտականութիւն կամ գործ որ յանձնէր անոնց՝ 
կը կատարէինկը կատարէինկը կատարէինկը կատարէին::::    Ուր որ ղրկէր՝ իսկոյն կՈւր որ ղրկէր՝ իսկոյն կՈւր որ ղրկէր՝ իսկոյն կՈւր որ ղրկէր՝ իսկոյն կ’’’’երթայիներթայիներթայիներթային::::    Ահա Ահա Ահա Ահա 
այսպիսի զինուորներ պէտք է ըլլանք մենքայսպիսի զինուորներ պէտք է ըլլանք մենքայսպիսի զինուորներ պէտք է ըլլանք մենքայսպիսի զինուորներ պէտք է ըլլանք մենք::::    Ինչ որ Քրիստոս Ինչ որ Քրիստոս Ինչ որ Քրիստոս Ինչ որ Քրիստոս 
պահանջպահանջպահանջպահանջէ մեզմէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք կատարելուէ մեզմէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք կատարելուէ մեզմէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք կատարելուէ մեզմէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք կատարելու::::    Ուր Ուր Ուր Ուր 
որ ղրկէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք երթալուոր ղրկէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք երթալուոր ղրկէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք երթալուոր ղրկէ՝ պէտք է պատրաստ ըլլանք երթալու::::    

4.4.4.4.----    Եթէ նկատի առնենք հարիւրապետին կարեկից Եթէ նկատի առնենք հարիւրապետին կարեկից Եթէ նկատի առնենք հարիւրապետին կարեկից Եթէ նկատի առնենք հարիւրապետին կարեկից 
կեցուածքը իր հիւանդ ծառային հանդէպ, եւ եթէ նկատի կեցուածքը իր հիւանդ ծառային հանդէպ, եւ եթէ նկատի կեցուածքը իր հիւանդ ծառային հանդէպ, եւ եթէ նկատի կեցուածքը իր հիւանդ ծառային հանդէպ, եւ եթէ նկատի 
առնենք որ ան ունէր հնազանդ զինուորներ, շատ յստակ կը առնենք որ ան ունէր հնազանդ զինուորներ, շատ յստակ կը առնենք որ ան ունէր հնազանդ զինուորներ, շատ յստակ կը առնենք որ ան ունէր հնազանդ զինուորներ, շատ յստակ կը 
դառնայ որ ան պարտաճանաչ հարդառնայ որ ան պարտաճանաչ հարդառնայ որ ան պարտաճանաչ հարդառնայ որ ան պարտաճանաչ հարիւրապետ մըն էր, եւ ոիւրապետ մըն էր, եւ ոիւրապետ մըն էր, եւ ոիւրապետ մըն էր, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն պարտաճանաչ, այլեւ՝ յատուկ հոգատարութիւն, միայն պարտաճանաչ, այլեւ՝ յատուկ հոգատարութիւն, միայն պարտաճանաչ, այլեւ՝ յատուկ հոգատարութիւն, միայն պարտաճանաչ, այլեւ՝ յատուկ հոգատարութիւն, 
գուրգուրանք, խնամք եւ սէր կը ցուցաբերէր իր իշխանութեան գուրգուրանք, խնամք եւ սէր կը ցուցաբերէր իր իշխանութեան գուրգուրանք, խնամք եւ սէր կը ցուցաբերէր իր իշխանութեան գուրգուրանք, խնամք եւ սէր կը ցուցաբերէր իր իշխանութեան 
տակ գտնուողներուն նկատմամբտակ գտնուողներուն նկատմամբտակ գտնուողներուն նկատմամբտակ գտնուողներուն նկատմամբ::::    Եւ ճիշդ ատոԵւ ճիշդ ատոԵւ ճիշդ ատոԵւ ճիշդ ատո´́́́ր համար էր ր համար էր ր համար էր ր համար էր 
որ իր զինուորները բացարձակ կերպով կը հնազանդէին որ իր զինուորները բացարձակ կերպով կը հնազանդէին որ իր զինուորները բացարձակ կերպով կը հնազանդէին որ իր զինուորները բացարձակ կերպով կը հնազանդէին 
իրենիրենիրենիրեն::::    Երանի թէ իշխանութեան գլուխԵրանի թէ իշխանութեան գլուխԵրանի թէ իշխանութեան գլուխԵրանի թէ իշխանութեան գլուխը գտնուող բոլոր ը գտնուող բոլոր ը գտնուող բոլոր ը գտնուող բոլոր 
մարդիկը, իրենց ձեռքին տակ գործաւոր, ծառայ, սպասաւոր, մարդիկը, իրենց ձեռքին տակ գործաւոր, ծառայ, սպասաւոր, մարդիկը, իրենց ձեռքին տակ գործաւոր, ծառայ, սպասաւոր, մարդիկը, իրենց ձեռքին տակ գործաւոր, ծառայ, սպասաւոր, 
զինուոր կամ ոեւէ անձ ունեցող մարդիկը, այս հարիւրազինուոր կամ ոեւէ անձ ունեցող մարդիկը, այս հարիւրազինուոր կամ ոեւէ անձ ունեցող մարդիկը, այս հարիւրազինուոր կամ ոեւէ անձ ունեցող մարդիկը, այս հարիւրա----
պետէն սորվին սէպետէն սորվին սէպետէն սորվին սէպետէն սորվին սէ´́́́ր ու խնար ու խնար ու խնար ու խնա´́́́մք ցուցաբերել իրենց ձեռքին մք ցուցաբերել իրենց ձեռքին մք ցուցաբերել իրենց ձեռքին մք ցուցաբերել իրենց ձեռքին 
տակ գտնուողներուն հանդէպ, որպէսզի անոնք սիրոտակ գտնուողներուն հանդէպ, որպէսզի անոնք սիրոտակ գտնուողներուն հանդէպ, որպէսզի անոնք սիրոտակ գտնուողներուն հանդէպ, որպէսզի անոնք սիրո´́́́վ ծավ ծավ ծավ ծա----
ռառառառայեն ու աշխատին, եւ ոյեն ու աշխատին, եւ ոյեն ու աշխատին, եւ ոյեն ու աշխատին, եւ ո´́́́չ թէ չկամուչ թէ չկամուչ թէ չկամուչ թէ չկամութեամբ կամ դժգոհութեամբ կամ դժգոհութեամբ կամ դժգոհութեամբ կամ դժգոհու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ::::    

««««Յիսուս երբ լսեց՝ հիացՅիսուս երբ լսեց՝ հիացՅիսուս երբ լսեց՝ հիացՅիսուս երբ լսեց՝ հիացաւ, եւ իր հետեւորդներուն ըսաւ.աւ, եւ իր հետեւորդներուն ըսաւ.աւ, եւ իր հետեւորդներուն ըսաւ.աւ, եւ իր հետեւորդներուն ըսաւ.----    
""""ԿԿԿԿ’’’’ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի ըսեմ ձեզի, թէ նոյնիսկ Իսրայէլի մէջ այսպիսի 

հաւատք ունեցող մը չգտայհաւատք ունեցող մը չգտայհաւատք ունեցող մը չգտայհաւատք ունեցող մը չգտայ""""»»»» ( ( ( (Մտ 8.10)Մտ 8.10)Մտ 8.10)Մտ 8.10)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս չհիացաւ հարիւրապետին խօսքերուն համար, Յիսուս չհիացաւ հարիւրապետին խօսքերուն համար, Յիսուս չհիացաւ հարիւրապետին խօսքերուն համար, Յիսուս չհիացաւ հարիւրապետին խօսքերուն համար, 

այլ այդ խօսքերուն ետին գտնուող հաւատքին համարայլ այդ խօսքերուն ետին գտնուող հաւատքին համարայլ այդ խօսքերուն ետին գտնուող հաւատքին համարայլ այդ խօսքերուն ետին գտնուող հաւատքին համար::::    Սա Սա Սա Սա 
ցոյց կու տայ որ Յիսուս հաւատքի կեացոյց կու տայ որ Յիսուս հաւատքի կեացոյց կու տայ որ Յիսուս հաւատքի կեացոյց կու տայ որ Յիսուս հաւատքի կեա´́́́նք է որ կը փնտռէ նք է որ կը փնտռէ նք է որ կը փնտռէ նք է որ կը փնտռէ 
մարդոց մօտ եւ ոմարդոց մօտ եւ ոմարդոց մօտ եւ ոմարդոց մօտ եւ ո´́́́չ թէ լոկ խօսքչ թէ լոկ խօսքչ թէ լոկ խօսքչ թէ լոկ խօսք::::    Շատ մարդիկ կան որոնց Շատ մարդիկ կան որոնց Շատ մարդիկ կան որոնց Շատ մարդիկ կան որոնց 
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մօտ միայն խօմօտ միայն խօմօտ միայն խօմօտ միայն խօ´́́́սք կը գտնենք եւ ոսք կը գտնենք եւ ոսք կը գտնենք եւ ոսք կը գտնենք եւ ո´́́́չ հաւատքչ հաւատքչ հաւատքչ հաւատք::::    Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան 
սքանչելի ճառ խօսիլ հաւատքի մասին առանց հաւատք սքանչելի ճառ խօսիլ հաւատքի մասին առանց հաւատք սքանչելի ճառ խօսիլ հաւատքի մասին առանց հաւատք սքանչելի ճառ խօսիլ հաւատքի մասին առանց հաւատք 
ունենալուունենալուունենալուունենալու::::    Կրնան մեծ բառերով ու բարձր ձայնով ապԿրնան մեծ բառերով ու բարձր ձայնով ապԿրնան մեծ բառերով ու բարձր ձայնով ապԿրնան մեծ բառերով ու բարձր ձայնով ապաշխաաշխաաշխաաշխա----
րութեան կոչ ուղղել առանց ապաշխարած ըլլալուրութեան կոչ ուղղել առանց ապաշխարած ըլլալուրութեան կոչ ուղղել առանց ապաշխարած ըլլալուրութեան կոչ ուղղել առանց ապաշխարած ըլլալու::::    Կրնան Կրնան Կրնան Կրնան 
հռետորական ոճով պատգամներ փոխանցել առանց իրենց հռետորական ոճով պատգամներ փոխանցել առանց իրենց հռետորական ոճով պատգամներ փոխանցել առանց իրենց հռետորական ոճով պատգամներ փոխանցել առանց իրենց 
կեանքովը կանգնելու այդ պատգամներուն ետինկեանքովը կանգնելու այդ պատգամներուն ետինկեանքովը կանգնելու այդ պատգամներուն ետինկեանքովը կանգնելու այդ պատգամներուն ետին::::    Նման Նման Նման Նման 
մարդիկ չեն զարմացներ Յիսուսը, այլ կը տրտմեցնեն ու մարդիկ չեն զարմացներ Յիսուսը, այլ կը տրտմեցնեն ու մարդիկ չեն զարմացներ Յիսուսը, այլ կը տրտմեցնեն ու մարդիկ չեն զարմացներ Յիսուսը, այլ կը տրտմեցնեն ու 
կկկկ’’’’անարգեն զանիկաանարգեն զանիկաանարգեն զանիկաանարգեն զանիկա::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս առիթը օգտագործեց ոՅիսուս առիթը օգտագործեց ոՅիսուս առիթը օգտագործեց ոՅիսուս առիթը օգտագործեց ո´́́́չ միայն գչ միայն գչ միայն գչ միայն գնահատելու նահատելու նահատելու նահատելու 
հարիւրապետին հաւատքը, այլեւ՝ շուրջը եղող հրեաներուն հարիւրապետին հաւատքը, այլեւ՝ շուրջը եղող հրեաներուն հարիւրապետին հաւատքը, այլեւ՝ շուրջը եղող հրեաներուն հարիւրապետին հաւատքը, այլեւ՝ շուրջը եղող հրեաներուն 
սորվեցնելու, թէ՝ իր փրկութիւնը միայն իրենց սեփականուսորվեցնելու, թէ՝ իր փրկութիւնը միայն իրենց սեփականուսորվեցնելու, թէ՝ իր փրկութիւնը միայն իրենց սեփականուսորվեցնելու, թէ՝ իր փրկութիւնը միայն իրենց սեփականու----
թիւնը չէր, այլ բոլորին կը պատկանէր, եւ թէ՝ ոեւէ անձ որ թիւնը չէր, այլ բոլորին կը պատկանէր, եւ թէ՝ ոեւէ անձ որ թիւնը չէր, այլ բոլորին կը պատկանէր, եւ թէ՝ ոեւէ անձ որ թիւնը չէր, այլ բոլորին կը պատկանէր, եւ թէ՝ ոեւէ անձ որ 
հաւատքով կը մօտենայ իրեն՝ կը փրկուի ու կը ստանայ իր հաւատքով կը մօտենայ իրեն՝ կը փրկուի ու կը ստանայ իր հաւատքով կը մօտենայ իրեն՝ կը փրկուի ու կը ստանայ իր հաւատքով կը մօտենայ իրեն՝ կը փրկուի ու կը ստանայ իր 
սրտի խնդրանքըսրտի խնդրանքըսրտի խնդրանքըսրտի խնդրանքը::::    

3.3.3.3.----    Յիսուսի գնահատաՅիսուսի գնահատաՅիսուսի գնահատաՅիսուսի գնահատանքն ու խօսքը հարիւրապետին նքն ու խօսքը հարիւրապետին նքն ու խօսքը հարիւրապետին նքն ու խօսքը հարիւրապետին 
վերաբերեալ՝ մեծ փառք ու պատիւ մըն էր հարիւրապետին վերաբերեալ՝ մեծ փառք ու պատիւ մըն էր հարիւրապետին վերաբերեալ՝ մեծ փառք ու պատիւ մըն էր հարիւրապետին վերաբերեալ՝ մեծ փառք ու պատիւ մըն էր հարիւրապետին 
համարհամարհամարհամար::::    Յիսուս կատարեալ Աստուած ըլլալով՝ գնահատել ու Յիսուս կատարեալ Աստուած ըլլալով՝ գնահատել ու Յիսուս կատարեալ Աստուած ըլլալով՝ գնահատել ու Յիսուս կատարեալ Աստուած ըլլալով՝ գնահատել ու 
քաջալերել գիտէ. սորվինք քաջալերել գիտէ. սորվինք քաջալերել գիտէ. սորվինք քաջալերել գիտէ. սորվինք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    գնահատել ու քաջալերել գնահատել ու քաջալերել գնահատել ու քաջալերել գնահատել ու քաջալերել 
ուրիշներըուրիշներըուրիշներըուրիշները::::    Յիսուս մեծ էր բայց գնահատել գիտէր. այսօր Յիսուս մեծ էր բայց գնահատել գիտէր. այսօր Յիսուս մեծ էր բայց գնահատել գիտէր. այսօր Յիսուս մեծ էր բայց գնահատել գիտէր. այսօր 
մարդիկ երբ մեծ դիրքերոմարդիկ երբ մեծ դիրքերոմարդիկ երբ մեծ դիրքերոմարդիկ երբ մեծ դիրքերու հասնին՝ ալ չեն գնահատեր ւ հասնին՝ ալ չեն գնահատեր ւ հասնին՝ ալ չեն գնահատեր ւ հասնին՝ ալ չեն գնահատեր 
ուրիշըուրիշըուրիշըուրիշը::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս մեծ Աստուածն էր աշխարհին, բայց իր Յիսուս մեծ Աստուածն էր աշխարհին, բայց իր Յիսուս մեծ Աստուածն էր աշխարհին, բայց իր Յիսուս մեծ Աստուածն էր աշխարհին, բայց իր 
մեծութիւնը պատճառ չդարձաւ որ չտեսնէր հարիւրապետին մեծութիւնը պատճառ չդարձաւ որ չտեսնէր հարիւրապետին մեծութիւնը պատճառ չդարձաւ որ չտեսնէր հարիւրապետին մեծութիւնը պատճառ չդարձաւ որ չտեսնէր հարիւրապետին 
հոգիին ու հաւատքին մեծութիւնըհոգիին ու հաւատքին մեծութիւնըհոգիին ու հաւատքին մեծութիւնըհոգիին ու հաւատքին մեծութիւնը::::    Այսօր մարդիկ երբ մեծ Այսօր մարդիկ երբ մեծ Այսօր մարդիկ երբ մեծ Այսօր մարդիկ երբ մեծ 
պաշտօններու տիրանան, անկարող կը դառնան տեսնելու պաշտօններու տիրանան, անկարող կը դառնան տեսնելու պաշտօններու տիրանան, անկարող կը դառնան տեսնելու պաշտօններու տիրանան, անկարող կը դառնան տեսնելու 
ուրիշին մեծութիւնը, արժանիքուրիշին մեծութիւնը, արժանիքուրիշին մեծութիւնը, արժանիքուրիշին մեծութիւնը, արժանիքները, առաւելութիւններըները, առաւելութիւններըները, առաւելութիւններըները, առաւելութիւնները::::    
ՄարՄարՄարՄարդուն մեծութիւնը իր դիրքին մէջ չի կայանար, այլ դուն մեծութիւնը իր դիրքին մէջ չի կայանար, այլ դուն մեծութիւնը իր դիրքին մէջ չի կայանար, այլ դուն մեծութիւնը իր դիրքին մէջ չի կայանար, այլ 
ուրիշներուն մեծութիւնը տեսնելուն մէջուրիշներուն մեծութիւնը տեսնելուն մէջուրիշներուն մեծութիւնը տեսնելուն մէջուրիշներուն մեծութիւնը տեսնելուն մէջ::::    

5.5.5.5.----    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկ հրեայ կչ մէկ հրեայ կչ մէկ հրեայ կչ մէկ հրեայ կ’’’’ակնկալէր հաւատք տեսնել հեթաակնկալէր հաւատք տեսնել հեթաակնկալէր հաւատք տեսնել հեթաակնկալէր հաւատք տեսնել հեթա----
նոսի մը մօտ, բայց ահա հեթանոս մը որ ունէնոսի մը մօտ, բայց ահա հեթանոս մը որ ունէնոսի մը մօտ, բայց ահա հեթանոս մը որ ունէնոսի մը մօտ, բայց ահա հեթանոս մը որ ունէ´́́́ր հաւատք, ր հաւատք, ր հաւատք, ր հաւատք, 
մեմեմեմե´́́́ծ հաւատքծ հաւատքծ հաւատքծ հաւատք::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք արհամարհենք եւ ոչ ոք արհամարհենք եւ ոչ ոք արհամարհենք եւ ոչ ոք արհամարհենք եւ ո´́́́չ ոք անտչ ոք անտչ ոք անտչ ոք անտեսենք. եսենք. եսենք. եսենք. 
կրնայ ըլլալ մեր արհամարհած ու անտեսած մարդոց մօտ կրնայ ըլլալ մեր արհամարհած ու անտեսած մարդոց մօտ կրնայ ըլլալ մեր արհամարհած ու անտեսած մարդոց մօտ կրնայ ըլլալ մեր արհամարհած ու անտեսած մարդոց մօտ 
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աւելի մեծ հաւատք ըլլայ քան մեր մօտ կամ մեր հաւաաւելի մեծ հաւատք ըլլայ քան մեր մօտ կամ մեր հաւաաւելի մեծ հաւատք ըլլայ քան մեր մօտ կամ մեր հաւաաւելի մեծ հաւատք ըլլայ քան մեր մօտ կամ մեր հաւա----
տացեալ կարծած անձերուն մօտտացեալ կարծած անձերուն մօտտացեալ կարծած անձերուն մօտտացեալ կարծած անձերուն մօտ::::    

6.6.6.6.----    Հրեաներ չէին կրնար հաւաՀրեաներ չէին կրնար հաւաՀրեաներ չէին կրնար հաւաՀրեաներ չէին կրնար հաւա´́́́տք տեսնել հեթանոս տք տեսնել հեթանոս տք տեսնել հեթանոս տք տեսնել հեթանոս 
հարիւրապետին մէջ, որովհետեւ չէին սիրեր զինք, բայց հարիւրապետին մէջ, որովհետեւ չէին սիրեր զինք, բայց հարիւրապետին մէջ, որովհետեւ չէին սիրեր զինք, բայց հարիւրապետին մէջ, որովհետեւ չէին սիրեր զինք, բայց 
Յիսուս տեսաՅիսուս տեսաՅիսուս տեսաՅիսուս տեսա´́́́ւ հաւատք անոր մէւ հաւատք անոր մէւ հաւատք անոր մէւ հաւատք անոր մէջ, քանի ան կը սիրէ բոլոր ջ, քանի ան կը սիրէ բոլոր ջ, քանի ան կը սիրէ բոլոր ջ, քանի ան կը սիրէ բոլոր 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը::::    Սիրոյ նուազութիւնը պատճառ կը դառնայ որ Սիրոյ նուազութիւնը պատճառ կը դառնայ որ Սիրոյ նուազութիւնը պատճառ կը դառնայ որ Սիրոյ նուազութիւնը պատճառ կը դառնայ որ 
չտեսնենք մարդոց արժանիքները, անոնց հաւատքը, անոնց չտեսնենք մարդոց արժանիքները, անոնց հաւատքը, անոնց չտեսնենք մարդոց արժանիքները, անոնց հաւատքը, անոնց չտեսնենք մարդոց արժանիքները, անոնց հաւատքը, անոնց 
կարողութիւններըկարողութիւններըկարողութիւններըկարողութիւնները::::        

««««Գիտցէք նաեւ թէ շատեր արեւելքէն ու արեւմուտքէն Գիտցէք նաեւ թէ շատեր արեւելքէն ու արեւմուտքէն Գիտցէք նաեւ թէ շատեր արեւելքէն ու արեւմուտքէն Գիտցէք նաեւ թէ շատեր արեւելքէն ու արեւմուտքէն 
պիտի գան եւ երկինքի արքայութեան մէջ սեղան պիտի պիտի գան եւ երկինքի արքայութեան մէջ սեղան պիտի պիտի գան եւ երկինքի արքայութեան մէջ սեղան պիտի պիտի գան եւ երկինքի արքայութեան մէջ սեղան պիտի 
բազմին Աբրահամի, Իսահբազմին Աբրահամի, Իսահբազմին Աբրահամի, Իսահբազմին Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք ակի եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք ակի եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք ակի եւ Յակոբի հետ, իսկ անոնք 
որոնք երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր որոնք երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր որոնք երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր որոնք երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր 
ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին, ուր պիտի լան 
եւ իրենց ակռաները կրճտենեւ իրենց ակռաները կրճտենեւ իրենց ակռաները կրճտենեւ իրենց ակռաները կրճտեն»»»» ( ( ( (Մտ 8.11Մտ 8.11Մտ 8.11Մտ 8.11----12)12)12)12)::::    

1.1.1.1.----    Թէպէտ հարիւրապետը Աբրահամի, Իսահակի ու Թէպէտ հարիւրապետը Աբրահամի, Իսահակի ու Թէպէտ հարիւրապետը Աբրահամի, Իսահակի ու Թէպէտ հարիւրապետը Աբրահամի, Իսահակի ու 
Յակոբի սերունդէն չէր, բայց ունէր ԱբրահամիՅակոբի սերունդէն չէր, բայց ունէր ԱբրահամիՅակոբի սերունդէն չէր, բայց ունէր ԱբրահամիՅակոբի սերունդէն չէր, բայց ունէր Աբրահամի, , , , Իսահակի ու Իսահակի ու Իսահակի ու Իսահակի ու 
Յակոբի հաւատքը, ահա թէ ինչու, Յիսուս խոստացաւ իրեն եւ Յակոբի հաւատքը, ահա թէ ինչու, Յիսուս խոստացաւ իրեն եւ Յակոբի հաւատքը, ահա թէ ինչու, Յիսուս խոստացաւ իրեն եւ Յակոբի հաւատքը, ահա թէ ինչու, Յիսուս խոստացաւ իրեն եւ 
իրեն պէս եղողներուն, սեղանակից դարձնել իրեն պէս եղողներուն, սեղանակից դարձնել իրեն պէս եղողներուն, սեղանակից դարձնել իրեն պէս եղողներուն, սեղանակից դարձնել ««««Աբրահամի, Աբրահամի, Աբրահամի, Աբրահամի, 
Իսահակի եւ ՅակոբիԻսահակի եւ ՅակոբիԻսահակի եւ ՅակոբիԻսահակի եւ Յակոբի»»»»::::    Յիսուս հրեայ ազգին մէջ ծնաւ բայց Յիսուս հրեայ ազգին մէջ ծնաւ բայց Յիսուս հրեայ ազգին մէջ ծնաւ բայց Յիսուս հրեայ ազգին մէջ ծնաւ բայց 
ազգամոլ կամ այլամերժ չէրազգամոլ կամ այլամերժ չէրազգամոլ կամ այլամերժ չէրազգամոլ կամ այլամերժ չէր::::    Ան օտարին ալ մէջ հաւատք կը Ան օտարին ալ մէջ հաւատք կը Ան օտարին ալ մէջ հաւատք կը Ան օտարին ալ մէջ հաւատք կը 
տեսնէր ու կը գնահատէրտեսնէր ու կը գնահատէրտեսնէր ու կը գնահատէրտեսնէր ու կը գնահատէր::::    Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, հայ եկեղեցւոյ ու հայ հայ եկեղեցւոյ ու հայ հայ եկեղեցւոյ ու հայ հայ եկեղեցւոյ ու հայ 
ազգի զաւակներ ըլլալով հանդերձ, պէտք չէ ազգամոլ կամ ազգի զաւակներ ըլլալով հանդերձ, պէտք չէ ազգամոլ կամ ազգի զաւակներ ըլլալով հանդերձ, պէտք չէ ազգամոլ կամ ազգի զաւակներ ըլլալով հանդերձ, պէտք չէ ազգամոլ կամ 
այլամերժ ըլլանք, որպէսզի կարող դառնանք տեսնել այն ինչ այլամերժ ըլլանք, որպէսզի կարող դառնանք տեսնել այն ինչ այլամերժ ըլլանք, որպէսզի կարող դառնանք տեսնել այն ինչ այլամերժ ըլլանք, որպէսզի կարող դառնանք տեսնել այն ինչ 
որ արժէք է ու գեղեցիկ ուրիշին մօտոր արժէք է ու գեղեցիկ ուրիշին մօտոր արժէք է ու գեղեցիկ ուրիշին մօտոր արժէք է ու գեղեցիկ ուրիշին մօտ::::    

2.2.2.2.----    Հարիւրապետը հեթանոս ըլլալով՝ կը ներկայացնէ Հարիւրապետը հեթանոս ըլլալով՝ կը ներկայացնէ Հարիւրապետը հեթանոս ըլլալով՝ կը ներկայացնէ Հարիւրապետը հեթանոս ըլլալով՝ կը ներկայացնէ 
հեթանոս աշխարհին հաւատքի առաջին պտուղըհեթանոս աշխարհին հաւատքի առաջին պտուղըհեթանոս աշխարհին հաւատքի առաջին պտուղըհեթանոս աշխարհին հաւատքի առաջին պտուղը:::: « « « «ԱրեւելքԱրեւելքԱրեւելքԱրեւելքէն էն էն էն 
ու արեւմուտքէնու արեւմուտքէնու արեւմուտքէնու արեւմուտքէն»»»»::::    Այս բառերով, Յիսուս յստակ դարձուց թէ Այս բառերով, Յիսուս յստակ դարձուց թէ Այս բառերով, Յիսուս յստակ դարձուց թէ Այս բառերով, Յիսուս յստակ դարձուց թէ 
իր բժշկութիւնը եւ Աստուծոյ փրկութեան դուռը բաիր բժշկութիւնը եւ Աստուծոյ փրկութեան դուռը բաիր բժշկութիւնը եւ Աստուծոյ փրկութեան դուռը բաիր բժշկութիւնը եւ Աստուծոյ փրկութեան դուռը բա´́́́ց է ց է ց է ց է 
համայն մարդկութեան, համայն ազգերուն ու համայն համայն մարդկութեան, համայն ազգերուն ու համայն համայն մարդկութեան, համայն ազգերուն ու համայն համայն մարդկութեան, համայն ազգերուն ու համայն 
ժողովուրդներուն առջեւժողովուրդներուն առջեւժողովուրդներուն առջեւժողովուրդներուն առջեւ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, «, «, «, «Արեւելքէն ու արեւմուտքէնԱրեւելքէն ու արեւմուտքէնԱրեւելքէն ու արեւմուտքէնԱրեւելքէն ու արեւմուտքէն» » » » 
բառերով Յիսուս կը բացայայտէ որ ինք հետեւորդներ բառերով Յիսուս կը բացայայտէ որ ինք հետեւորդներ բառերով Յիսուս կը բացայայտէ որ ինք հետեւորդներ բառերով Յիսուս կը բացայայտէ որ ինք հետեւորդներ ունի ու ունի ու ունի ու ունի ու 
պիտի ունենայ աշխարհիս չորս կողմերը, ամէպիտի ունենայ աշխարհիս չորս կողմերը, ամէպիտի ունենայ աշխարհիս չորս կողմերը, ամէպիտի ունենայ աշխարհիս չորս կողմերը, ամէ´́́́ն տեղ, ամէն տեղ, ամէն տեղ, ամէն տեղ, ամէ´́́́ն ն ն ն 
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երկրի մէջ, ամէերկրի մէջ, ամէերկրի մէջ, ամէերկրի մէջ, ամէ´́́́ն քաղաքի մէջ, ամէն քաղաքի մէջ, ամէն քաղաքի մէջ, ամէն քաղաքի մէջ, ամէ´́́́ն գիւղի մէջ, բայց ի ն գիւղի մէջ, բայց ի ն գիւղի մէջ, բայց ի ն գիւղի մէջ, բայց ի 
վերջոյ, իր բոլոր հետեւորդները պիտի մէկտեղուին՝ մէվերջոյ, իր բոլոր հետեւորդները պիտի մէկտեղուին՝ մէվերջոյ, իր բոլոր հետեւորդները պիտի մէկտեղուին՝ մէվերջոյ, իր բոլոր հետեւորդները պիտի մէկտեղուին՝ մէ´́́́կ կ կ կ 
ընտանիք ու մէընտանիք ու մէընտանիք ու մէընտանիք ու մէ´́́́կ հօտ կազմելու համար, եւ պիտի հաւաքուին կ հօտ կազմելու համար, եւ պիտի հաւաքուին կ հօտ կազմելու համար, եւ պիտի հաւաքուին կ հօտ կազմելու համար, եւ պիտի հաւաքուին 
երկինքի արքայութեան մէջ ու երկինքի արքայութեան մէջ ու երկինքի արքայութեան մէջ ու երկինքի արքայութեան մէջ ու ««««սեղան պիսեղան պիսեղան պիսեղան պիտի բազմին տի բազմին տի բազմին տի բազմին 
Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի հետԱբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի հետԱբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի հետԱբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի հետ»»»»::::    

3.3.3.3.----    ««««Սեղան պիտի բազմինՍեղան պիտի բազմինՍեղան պիտի բազմինՍեղան պիտի բազմին»»»»::::    Անօթիներն են որ սեղան կը Անօթիներն են որ սեղան կը Անօթիներն են որ սեղան կը Անօթիներն են որ սեղան կը 
բազմինբազմինբազմինբազմին::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երբ Տէրը յայտնուի ժամանակներու աւարտին, երբ Տէրը յայտնուի ժամանակներու աւարտին, երբ Տէրը յայտնուի ժամանակներու աւարտին, երբ Տէրը յայտնուի ժամանակներու աւարտին, 
բոլոր անոնք որոնք անօթի են ու կբոլոր անոնք որոնք անօթի են ու կբոլոր անոնք որոնք անօթի են ու կբոլոր անոնք որոնք անօթի են ու կ’’’’ուզեն Քրիստոսով կշտաուզեն Քրիստոսով կշտաուզեն Քրիստոսով կշտաուզեն Քրիստոսով կշտա----
նալ, բոլոր անոնք որոնք Քրիստոսի ներկայութեան, իր մտերնալ, բոլոր անոնք որոնք Քրիստոսի ներկայութեան, իր մտերնալ, բոլոր անոնք որոնք Քրիստոսի ներկայութեան, իր մտերնալ, բոլոր անոնք որոնք Քրիստոսի ներկայութեան, իր մտեր----
մմմմութեան, իր մօտիկութեան, իր քաղցրութեան, իր սիրոյն ու ութեան, իր մօտիկութեան, իր քաղցրութեան, իր սիրոյն ու ութեան, իր մօտիկութեան, իր քաղցրութեան, իր սիրոյն ու ութեան, իր մօտիկութեան, իր քաղցրութեան, իր սիրոյն ու 
բարութեան ծարաւը ունին, արքայութեան մէջ՝ Արքային բարութեան ծարաւը ունին, արքայութեան մէջ՝ Արքային բարութեան ծարաւը ունին, արքայութեան մէջ՝ Արքային բարութեան ծարաւը ունին, արքայութեան մէջ՝ Արքային 
սեղանին շուրջ պիտի հաւաքուին, եւ Արքան ինք՝ իր իսկ սեղանին շուրջ պիտի հաւաքուին, եւ Արքան ինք՝ իր իսկ սեղանին շուրջ պիտի հաւաքուին, եւ Արքան ինք՝ իր իսկ սեղանին շուրջ պիտի հաւաքուին, եւ Արքան ինք՝ իր իսկ 
ներկայութեամբ պիտի գոհացնէ անոնց հոգիի ծարաւըներկայութեամբ պիտի գոհացնէ անոնց հոգիի ծարաւըներկայութեամբ պիտի գոհացնէ անոնց հոգիի ծարաւըներկայութեամբ պիտի գոհացնէ անոնց հոգիի ծարաւը::::    

4.4.4.4.----    ««««ԲազմինԲազմինԲազմինԲազմին»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ միայն անօթին է որ կը բազմի, այլեւ՝ չ միայն անօթին է որ կը բազմի, այլեւ՝ չ միայն անօթին է որ կը բազմի, այլեւ՝ չ միայն անօթին է որ կը բազմի, այլեւ՝ 
յոգյոգյոգյոգնածընածընածընածը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , հիմա աշխատելու ու յոգնելու ժամանակն է, հիմա աշխատելու ու յոգնելու ժամանակն է, հիմա աշխատելու ու յոգնելու ժամանակն է, հիմա աշխատելու ու յոգնելու ժամանակն է, 
բայց բազմելու եւ հանգիստ ընելու ժամանակն ալ շուտով բայց բազմելու եւ հանգիստ ընելու ժամանակն ալ շուտով բայց բազմելու եւ հանգիստ ընելու ժամանակն ալ շուտով բայց բազմելու եւ հանգիստ ընելու ժամանակն ալ շուտով 
պիտի հասնիպիտի հասնիպիտի հասնիպիտի հասնի::::    Հիմա ցանելու ժամանակն է, բայց հնձելու եւ Հիմա ցանելու ժամանակն է, բայց հնձելու եւ Հիմա ցանելու ժամանակն է, բայց հնձելու եւ Հիմա ցանելու ժամանակն է, բայց հնձելու եւ 
հունձքը վայելելու ատենը շուտով վրայ պիտի հասնիհունձքը վայելելու ատենը շուտով վրայ պիտի հասնիհունձքը վայելելու ատենը շուտով վրայ պիտի հասնիհունձքը վայելելու ատենը շուտով վրայ պիտի հասնի::::    

5.5.5.5.----    Հրեաներէն շատեր որոնք իրենք զիրենք արքայուՀրեաներէն շատեր որոնք իրենք զիրենք արքայուՀրեաներէն շատեր որոնք իրենք զիրենք արքայուՀրեաներէն շատեր որոնք իրենք զիրենք արքայու----
թեան ժթեան ժթեան ժթեան ժառանգորդներ կը նկատէին, առանգորդներ կը նկատէին, առանգորդներ կը նկատէին, առանգորդներ կը նկատէին, ««««դուրսը խաւարին մէջ դուրսը խաւարին մէջ դուրսը խաւարին մէջ դուրսը խաւարին մէջ 
պիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ իրենց ակռաները կրճտենպիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ իրենց ակռաները կրճտենպիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ իրենց ակռաները կրճտենպիտի նետուին, ուր պիտի լան եւ իրենց ակռաները կրճտեն»»»»::::    
Զգոյշ ըլլանք մենք զմեզ արքայութեան ժառանգորդներ Զգոյշ ըլլանք մենք զմեզ արքայութեան ժառանգորդներ Զգոյշ ըլլանք մենք զմեզ արքայութեան ժառանգորդներ Զգոյշ ըլլանք մենք զմեզ արքայութեան ժառանգորդներ 
նկատելու, իսկ ուրիշները՝ դժոխքի արժանինկատելու, իսկ ուրիշները՝ դժոխքի արժանինկատելու, իսկ ուրիշները՝ դժոխքի արժանինկատելու, իսկ ուրիշները՝ դժոխքի արժանի::::    Մեր չակնկալած Մեր չակնկալած Մեր չակնկալած Մեր չակնկալած 
անձերը կրնան արքայութիւն մտնել, իսկ մենք կրնանք անկէ անձերը կրնան արքայութիւն մտնել, իսկ մենք կրնանք անկէ անձերը կրնան արքայութիւն մտնել, իսկ մենք կրնանք անկէ անձերը կրնան արքայութիւն մտնել, իսկ մենք կրնանք անկէ 
դուդուդուդուրս ձգուիլրս ձգուիլրս ձգուիլրս ձգուիլ::::    Ուստի, չարհամարհենք ոեւէ մէկըՈւստի, չարհամարհենք ոեւէ մէկըՈւստի, չարհամարհենք ոեւէ մէկըՈւստի, չարհամարհենք ոեւէ մէկը::::    

6.6.6.6.----    ««««Արքայութեան ժառանգորդներըԱրքայութեան ժառանգորդներըԱրքայութեան ժառանգորդներըԱրքայութեան ժառանգորդները»»»»::::    Բնագիրը այս Բնագիրը այս Բնագիրը այս Բնագիրը այս 
բառերուն փոխարէն ունի՝ բառերուն փոխարէն ունի՝ բառերուն փոխարէն ունի՝ բառերուն փոխարէն ունի՝ ««««Թագաւորութեան որդիներըԹագաւորութեան որդիներըԹագաւորութեան որդիներըԹագաւորութեան որդիները»»»»::::    
Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի զաւակները կը սեպէին, Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի զաւակները կը սեպէին, Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի զաւակները կը սեպէին, Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի զաւակները կը սեպէին, 
եւ Աբրահամին ուղղուած ոեւէ խոստում՝ իրենց ուղղուած եւ Աբրահամին ուղղուած ոեւէ խոստում՝ իրենց ուղղուած եւ Աբրահամին ուղղուած ոեւէ խոստում՝ իրենց ուղղուած եւ Աբրահամին ուղղուած ոեւէ խոստում՝ իրենց ուղղուած 
խոստում մը կը նկատխոստում մը կը նկատխոստում մը կը նկատխոստում մը կը նկատէինէինէինէին::::    Եթէ Աբրահամ պիտի ժառանգէր Եթէ Աբրահամ պիտի ժառանգէր Եթէ Աբրահամ պիտի ժառանգէր Եթէ Աբրահամ պիտի ժառանգէր 
Աստուծոյ արքայութիւնը, իրենք եւս, Աբրահամի սերունդէն Աստուծոյ արքայութիւնը, իրենք եւս, Աբրահամի սերունդէն Աստուծոյ արքայութիւնը, իրենք եւս, Աբրահամի սերունդէն Աստուծոյ արքայութիւնը, իրենք եւս, Աբրահամի սերունդէն 
ըլլալով, ինքնաբերաբար ու բնականաբար կը դառնային ըլլալով, ինքնաբերաբար ու բնականաբար կը դառնային ըլլալով, ինքնաբերաբար ու բնականաբար կը դառնային ըլլալով, ինքնաբերաբար ու բնականաբար կը դառնային 
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արքայութեան ժառանգորդները, իրենց ըմբռնումով հարկաւարքայութեան ժառանգորդները, իրենց ըմբռնումով հարկաւարքայութեան ժառանգորդները, իրենց ըմբռնումով հարկաւարքայութեան ժառանգորդները, իրենց ըմբռնումով հարկաւ::::    
Յիսուս իրենց այս մտածումին անճիշդ ըլլալը ցոյց տուաւ երբ Յիսուս իրենց այս մտածումին անճիշդ ըլլալը ցոյց տուաւ երբ Յիսուս իրենց այս մտածումին անճիշդ ըլլալը ցոյց տուաւ երբ Յիսուս իրենց այս մտածումին անճիշդ ըլլալը ցոյց տուաւ երբ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Իսկ անոնքԻսկ անոնքԻսկ անոնքԻսկ անոնք    որոնք երկինքի արքայութեան ժառանորոնք երկինքի արքայութեան ժառանորոնք երկինքի արքայութեան ժառանորոնք երկինքի արքայութեան ժառան----
գորդգորդգորդգորդները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի ները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի ները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի ները պէտք էր ըլլային՝ դուրսը խաւարին մէջ պիտի 
նետուիննետուիննետուիննետուին»»»»::::    Այս կէտէն կարեւոր քաղելիք դաս մը ունինքԱյս կէտէն կարեւոր քաղելիք դաս մը ունինքԱյս կէտէն կարեւոր քաղելիք դաս մը ունինքԱյս կէտէն կարեւոր քաղելիք դաս մը ունինք::::    Շատ Շատ Շատ Շատ 
հայեր կան որոնք կը հպարտանան որ Սուրբ Գրիգոր հայեր կան որոնք կը հպարտանան որ Սուրբ Գրիգոր հայեր կան որոնք կը հպարտանան որ Սուրբ Գրիգոր հայեր կան որոնք կը հպարտանան որ Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչի նման առաքեալ մը ունեցեր ենք, ուրիշներ կը Լուսաւորիչի նման առաքեալ մը ունեցեր ենք, ուրիշներ կը Լուսաւորիչի նման առաքեալ մը ունեցեր ենք, ուրիշներ կը Լուսաւորիչի նման առաքեալ մը ունեցեր ենք, ուրիշներ կը 
հպարտանան որ մեր ազհպարտանան որ մեր ազհպարտանան որ մեր ազհպարտանան որ մեր ազգը քրիստոնէութիւնը ընդունողնեգը քրիստոնէութիւնը ընդունողնեգը քրիստոնէութիւնը ընդունողնեգը քրիստոնէութիւնը ընդունողնե----
րուն մէջ եղած է առաջինը, ուրիշներ հպարտ ու գոհ են որ րուն մէջ եղած է առաջինը, ուրիշներ հպարտ ու գոհ են որ րուն մէջ եղած է առաջինը, ուրիշներ հպարտ ու գոհ են որ րուն մէջ եղած է առաջինը, ուրիշներ հպարտ ու գոհ են որ 
ծնած են քրիստոնեայ ու հայ ընտանիքի մէջ, բայց սիրելիներ, ծնած են քրիստոնեայ ու հայ ընտանիքի մէջ, բայց սիրելիներ, ծնած են քրիստոնեայ ու հայ ընտանիքի մէջ, բայց սիրելիներ, ծնած են քրիստոնեայ ու հայ ընտանիքի մէջ, բայց սիրելիներ, 
այս բոլորը մեզ չեն կրնար փրկել, մեզ չեն կրնար այս բոլորը մեզ չեն կրնար փրկել, մեզ չեն կրնար այս բոլորը մեզ չեն կրնար փրկել, մեզ չեն կրնար այս բոլորը մեզ չեն կրնար փրկել, մեզ չեն կրնար 
արքայութեան ժառանգորդներ դարձնելարքայութեան ժառանգորդներ դարձնելարքայութեան ժառանգորդներ դարձնելարքայութեան ժառանգորդներ դարձնել::::    Մեզ մէՄեզ մէՄեզ մէՄեզ մէ´́́́կ բան կրնայ կ բան կրնայ կ բան կրնայ կ բան կրնայ 
փրկել, եւ այն է՝ Հփրկել, եւ այն է՝ Հփրկել, եւ այն է՝ Հփրկել, եւ այն է՝ Հարիւրապետեան հաւաարիւրապետեան հաւաարիւրապետեան հաւաարիւրապետեան հաւա´́́́տք Քրիստոսի տք Քրիստոսի տք Քրիստոսի տք Քրիստոսի 
բժշկարար, ազատարար ու փրկարար զօրութեան հանդէպբժշկարար, ազատարար ու փրկարար զօրութեան հանդէպբժշկարար, ազատարար ու փրկարար զօրութեան հանդէպբժշկարար, ազատարար ու փրկարար զօրութեան հանդէպ::::    

7.7.7.7.----    ««««Դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուինԴուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուինԴուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուինԴուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին»»»»::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
իիիի´́́́նքն է լոյսը աշխարհի (Յհ 8.12)նքն է լոյսը աշխարհի (Յհ 8.12)նքն է լոյսը աշխարհի (Յհ 8.12)նքն է լոյսը աշխարհի (Յհ 8.12)::::    Արքայութեան լոյսն ալ Արքայութեան լոյսն ալ Արքայութեան լոյսն ալ Արքայութեան լոյսն ալ 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայնք պիտի ըլլայնք պիտի ըլլայնք պիտի ըլլայ::::    Արքայութենէն դուրս՝ խաւաԱրքայութենէն դուրս՝ խաւաԱրքայութենէն դուրս՝ խաւաԱրքայութենէն դուրս՝ խաւա´́́́ր ր ր ր 
միայն պիտի ըլլայմիայն պիտի ըլլայմիայն պիտի ըլլայմիայն պիտի ըլլայ::::    Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ Քրիստոսէ հեռացուողը՝ ւ Քրիստոսէ հեռացուողը՝ ւ Քրիստոսէ հեռացուողը՝ ւ Քրիստոսէ հեռացուողը՝ 
խաւարի մէջ նետուած կը սեպուիխաւարի մէջ նետուած կը սեպուիխաւարի մէջ նետուած կը սեպուիխաւարի մէջ նետուած կը սեպուի::::    

8.8.8.8.----    ««««Ուր պիտի լանՈւր պիտի լանՈւր պիտի լանՈւր պիտի լան»»»»::::    Աստուած իր զաւակներուն Աստուած իր զաւակներուն Աստուած իր զաւակներուն Աստուած իր զաւակներուն 
««««Աչքերէն ամէն արցունք պիտի սրբէԱչքերէն ամէն արցունք պիտի սրբէԱչքերէն ամէն արցունք պիտի սրբէԱչքերէն ամէն արցունք պիտի սրբէ»»»» ( ( ( (Յյտ 7.17, 21.4)Յյտ 7.17, 21.4)Յյտ 7.17, 21.4)Յյտ 7.17, 21.4)::::    Քանի Քանի Քանի Քանի 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք է մարդոց արցունքը սրբողը, բնականաբար, նք է մարդոց արցունքը սրբողը, բնականաբար, նք է մարդոց արցունքը սրբողը, բնականաբար, նք է մարդոց արցունքը սրբողը, բնականաբար, 
անոնք որոնք հեռացուին Աստուծմէ եւ արքայութենէն դանոնք որոնք հեռացուին Աստուծմէ եւ արքայութենէն դանոնք որոնք հեռացուին Աստուծմէ եւ արքայութենէն դանոնք որոնք հեռացուին Աստուծմէ եւ արքայութենէն դուրս ուրս ուրս ուրս 
դրուին՝ դրուին՝ դրուին՝ դրուին՝ ««««պիտի լանպիտի լանպիտի լանպիտի լան» » » » ու ողբանու ողբանու ողբանու ողբան::::    Աստուած ուրախութեան Աստուած ուրախութեան Աստուած ուրախութեան Աստուած ուրախութեան 
Աստուած էԱստուած էԱստուած էԱստուած է::::    Հոն ուր Աստուած բացակայ է՝ հոն չկաՀոն ուր Աստուած բացակայ է՝ հոն չկաՀոն ուր Աստուած բացակայ է՝ հոն չկաՀոն ուր Աստուած բացակայ է՝ հոն չկա´́́́յ յ յ յ 
ուրախութիւնուրախութիւնուրախութիւնուրախութիւն::::    Հոն կայ միայն ցաւ ու արցունքՀոն կայ միայն ցաւ ու արցունքՀոն կայ միայն ցաւ ու արցունքՀոն կայ միայն ցաւ ու արցունք::::    

9.9.9.9.----    ««««Եւ իրենց ակռաները կրճտենԵւ իրենց ակռաները կրճտենԵւ իրենց ակռաները կրճտենԵւ իրենց ակռաները կրճտեն»»»»::::    Ակռաները կրճտելը՝ Ակռաները կրճտելը՝ Ակռաները կրճտելը՝ Ակռաները կրճտելը՝ 
գեհենի տառապանքին սաստկութիւնն է որ կը պատկերացնէգեհենի տառապանքին սաստկութիւնն է որ կը պատկերացնէգեհենի տառապանքին սաստկութիւնն է որ կը պատկերացնէգեհենի տառապանքին սաստկութիւնն է որ կը պատկերացնէ::::    
ՄիաժամանակՄիաժամանակՄիաժամանակՄիաժամանակ, , , , ակռաները կրճտելը՝ կը պատկերացնէ ակռաները կրճտելը՝ կը պատկերացնէ ակռաները կրճտելը՝ կը պատկերացնէ ակռաները կրճտելը՝ կը պատկերացնէ 
մարդուն սարսափելի խղճահարութիւնը, երկրի վրայ իր մարդուն սարսափելի խղճահարութիւնը, երկրի վրայ իր մարդուն սարսափելի խղճահարութիւնը, երկրի վրայ իր մարդուն սարսափելի խղճահարութիւնը, երկրի վրայ իր 
ապրած մեղքի կեանքին համարապրած մեղքի կեանքին համարապրած մեղքի կեանքին համարապրած մեղքի կեանքին համար::::        

««««ՅՅՅՅետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.ետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.ետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.ետոյ Յիսուս հարիւրապետին ըսաւ.----    
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""""ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , ինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ քեզիինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ քեզիինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ քեզիինչպէս որ հաւատացիր՝ այդպէս թող ըլլայ քեզի""""»»»»    
((((Մտ 8.13)Մտ 8.13)Մտ 8.13)Մտ 8.13)::::    

1.1.1.1.----    Երկրորդ անգամ ըլլալով Քրիստոս գնահատեց Երկրորդ անգամ ըլլալով Քրիստոս գնահատեց Երկրորդ անգամ ըլլալով Քրիստոս գնահատեց Երկրորդ անգամ ըլլալով Քրիստոս գնահատեց 
հաւատքհաւատքհաւատքհաւատքը հարիւրապետինը հարիւրապետինը հարիւրապետինը հարիւրապետին::::    Երբ Քրիստոս հաւատք տեսնէ Երբ Քրիստոս հաւատք տեսնէ Երբ Քրիստոս հաւատք տեսնէ Երբ Քրիստոս հաւատք տեսնէ 
մեր մօտ՝ կը գնահատէ ու կը պատասխանէմեր մօտ՝ կը գնահատէ ու կը պատասխանէմեր մօտ՝ կը գնահատէ ու կը պատասխանէմեր մօտ՝ կը գնահատէ ու կը պատասխանէ::::    

2.2.2.2.----    Հարիւրապետը ինքնիր անձին համար չէր եկած Հարիւրապետը ինքնիր անձին համար չէր եկած Հարիւրապետը ինքնիր անձին համար չէր եկած Հարիւրապետը ինքնիր անձին համար չէր եկած 
Յիսուսի, այլ՝ ուրիշին համար. եւ Յիսուս պատասխանեց իրեն Յիսուսի, այլ՝ ուրիշին համար. եւ Յիսուս պատասխանեց իրեն Յիսուսի, այլ՝ ուրիշին համար. եւ Յիսուս պատասխանեց իրեն Յիսուսի, այլ՝ ուրիշին համար. եւ Յիսուս պատասխանեց իրեն 
ու կատարեց իր խնդրանքըու կատարեց իր խնդրանքըու կատարեց իր խնդրանքըու կատարեց իր խնդրանքը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երբ Յիսուսի դիմենք ու երբ Յիսուսի դիմենք ու երբ Յիսուսի դիմենք ու երբ Յիսուսի դիմենք ու 
աղաչենք ուրիշներուն համար՝ աղաչենք ուրիշներուն համար՝ աղաչենք ուրիշներուն համար՝ աղաչենք ուրիշներուն համար՝ Յիսուս սիրով կը պատասՅիսուս սիրով կը պատասՅիսուս սիրով կը պատասՅիսուս սիրով կը պատաս----
խանէ մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ երբեք անանձնասիրախանէ մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ երբեք անանձնասիրախանէ մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ երբեք անանձնասիրախանէ մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ երբեք անանձնասիրա----
բար կը մատուցենք մեր աղօթքներըբար կը մատուցենք մեր աղօթքներըբար կը մատուցենք մեր աղօթքներըբար կը մատուցենք մեր աղօթքները::::    Ուրիշին բարիքին կամ Ուրիշին բարիքին կամ Ուրիշին բարիքին կամ Ուրիշին բարիքին կամ 
բարօրութեան համար կատարուած աղօթք մը անպատասբարօրութեան համար կատարուած աղօթք մը անպատասբարօրութեան համար կատարուած աղօթք մը անպատասբարօրութեան համար կատարուած աղօթք մը անպատաս----
խան չի մնարխան չի մնարխան չի մնարխան չի մնար::::    

3.3.3.3.----    ««««Ինչպէս որ հաւատացիրԻնչպէս որ հաւատացիրԻնչպէս որ հաւատացիրԻնչպէս որ հաւատացիր»»»»::::    Հարիւրապետը հաւատաց Հարիւրապետը հաւատաց Հարիւրապետը հաւատաց Հարիւրապետը հաւատաց 
որ Յիսուս կրնար իր ծառան բժշոր Յիսուս կրնար իր ծառան բժշոր Յիսուս կրնար իր ծառան բժշոր Յիսուս կրնար իր ծառան բժշկել առանց զայն տեսնելուկել առանց զայն տեսնելուկել առանց զայն տեսնելուկել առանց զայն տեսնելու::::    
Բայց աւելի հետաքրքրականը այն է՝ որ ան հաւատաց Բայց աւելի հետաքրքրականը այն է՝ որ ան հաւատաց Բայց աւելի հետաքրքրականը այն է՝ որ ան հաւատաց Բայց աւելի հետաքրքրականը այն է՝ որ ան հաւատաց 
Յիսուսի խօսքին առանց որ ծառային բժշկութիւնը տեսնէՅիսուսի խօսքին առանց որ ծառային բժշկութիւնը տեսնէՅիսուսի խօսքին առանց որ ծառային բժշկութիւնը տեսնէՅիսուսի խօսքին առանց որ ծառային բժշկութիւնը տեսնէ::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
մենք, սիրելիներ, պէտք է ամէն ինչ մեր աչքերով տեսնե՞նք մենք, սիրելիներ, պէտք է ամէն ինչ մեր աչքերով տեսնե՞նք մենք, սիրելիներ, պէտք է ամէն ինչ մեր աչքերով տեսնե՞նք մենք, սիրելիներ, պէտք է ամէն ինչ մեր աչքերով տեսնե՞նք 
որպէսզի հաւատանքորպէսզի հաւատանքորպէսզի հաւատանքորպէսզի հաւատանք::::    Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի՜՜՜՜    անոնց՝ որոնք անոնց՝ որոնք անոնց՝ որոնք անոնց՝ որոնք 
առանց զիս տեսնելու կը հաառանց զիս տեսնելու կը հաառանց զիս տեսնելու կը հաառանց զիս տեսնելու կը հաւատանւատանւատանւատան»»»» ( ( ( (Յհ 20.29)Յհ 20.29)Յհ 20.29)Յհ 20.29)::::    

4.4.4.4.----    ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́»»»»::::    Տակաւին քիչ առաջ հարիւրապետը խօսելով Տակաւին քիչ առաջ հարիւրապետը խօսելով Տակաւին քիչ առաջ հարիւրապետը խօսելով Տակաւին քիչ առաջ հարիւրապետը խօսելով 
իր հաւատարիմ զինուորներուն մասին՝ Յիսուսին կիր հաւատարիմ զինուորներուն մասին՝ Յիսուսին կիր հաւատարիմ զինուորներուն մասին՝ Յիսուսին կիր հաւատարիմ զինուորներուն մասին՝ Յիսուսին կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. 
««««Մէկուն կՄէկուն կՄէկուն կՄէկուն կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́», », », », եւ կեւ կեւ կեւ կ’’’’երթայերթայերթայերթայ»»»»::::    Իսկ հիմա, հարիւրաԻսկ հիմա, հարիւրաԻսկ հիմա, հարիւրաԻսկ հիմա, հարիւրա----
պետը ինք կը դառնայ այն հաւատարիմ զինուորը որուն պետը ինք կը դառնայ այն հաւատարիմ զինուորը որուն պետը ինք կը դառնայ այն հաւատարիմ զինուորը որուն պետը ինք կը դառնայ այն հաւատարիմ զինուորը որուն 
Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́», », », », եւ ան կեւ ան կեւ ան կեւ ան կ’’’’երթաերթաերթաերթայ ու իր ծառան բժշկուած յ ու իր ծառան բժշկուած յ ու իր ծառան բժշկուած յ ու իր ծառան բժշկուած 
կը գտնէկը գտնէկը գտնէկը գտնէ::::    Եթէ մենք եւս հնազանդինք Տիրոջ խօսքին ու Եթէ մենք եւս հնազանդինք Տիրոջ խօսքին ու Եթէ մենք եւս հնազանդինք Տիրոջ խօսքին ու Եթէ մենք եւս հնազանդինք Տիրոջ խօսքին ու 
երթանք հոն ուր կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ կը երթանք հոն ուր կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ կը երթանք հոն ուր կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ կը երթանք հոն ուր կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ կը 
պատուիրէ, անպայման որ պիտի վայելենք Տիրոջ հրաշագործ պատուիրէ, անպայման որ պիտի վայելենք Տիրոջ հրաշագործ պատուիրէ, անպայման որ պիտի վայելենք Տիրոջ հրաշագործ պատուիրէ, անպայման որ պիտի վայելենք Տիրոջ հրաշագործ 
ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջներկայութիւնը մեր կեանքին մէջներկայութիւնը մեր կեանքին մէջներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ::::    

««««Եւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեԵւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեԵւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուեԵւ նոյն վայրկեանին հարիւրապետին ծառան բժշկուե----
ցաւցաւցաւցաւ»»»» ( ( ( (Մտ 8.13)Մտ 8.13)Մտ 8.13)Մտ 8.13)::::    
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1.1.1.1.----    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , նոյն վայրկեանին բժշկուեցաւ ծառան, եւ ոնոյն վայրկեանին բժշկուեցաւ ծառան, եւ ոնոյն վայրկեանին բժշկուեցաւ ծառան, եւ ոնոյն վայրկեանին բժշկուեցաւ ծառան, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
քանի մը ժամ ետք, կամ քանի մը օր ետքքանի մը ժամ ետք, կամ քանի մը օր ետքքանի մը ժամ ետք, կամ քանի մը օր ետքքանի մը ժամ ետք, կամ քանի մը օր ետք::::    Երբ Յիսուս արձակէ Երբ Յիսուս արձակէ Երբ Յիսուս արձակէ Երբ Յիսուս արձակէ 
իր խօսքը՝ անմիջապէս կը կատարուի իր կամքըիր խօսքը՝ անմիջապէս կը կատարուի իր կամքըիր խօսքը՝ անմիջապէս կը կատարուի իր կամքըիր խօսքը՝ անմիջապէս կը կատարուի իր կամքը::::    

2.2.2.2.----    Նոյն վայրկեանին ծառային բժշկուիլը՝ կը բացայայտէ Նոյն վայրկեանին ծառային բժշկուիլը՝ կը բացայայտէ Նոյն վայրկեանին ծառային բժշկուիլը՝ կը բացայայտէ Նոյն վայրկեանին ծառային բժշկուիլը՝ կը բացայայտէ 
Յիսուսի խօսքին զօրութիւնն ու աստուածային Յիսուսի խօսքին զօրութիւնն ու աստուածային Յիսուսի խօսքին զօրութիւնն ու աստուածային Յիսուսի խօսքին զօրութիւնն ու աստուածային կարողուկարողուկարողուկարողու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

3.3.3.3.----    Բժշկութիւն խնդրողը ծառան չէր, այլ՝ հարիւրապետըԲժշկութիւն խնդրողը ծառան չէր, այլ՝ հարիւրապետըԲժշկութիւն խնդրողը ծառան չէր, այլ՝ հարիւրապետըԲժշկութիւն խնդրողը ծառան չէր, այլ՝ հարիւրապետը::::    
Ծառան չխնդրեց բայց բժշկուեցաւԾառան չխնդրեց բայց բժշկուեցաւԾառան չխնդրեց բայց բժշկուեցաւԾառան չխնդրեց բայց բժշկուեցաւ::::    Սա կը պարզէ որ Տէրը կը Սա կը պարզէ որ Տէրը կը Սա կը պարզէ որ Տէրը կը Սա կը պարզէ որ Տէրը կը 
լսէ մեր աղօթքները նոյնիսկ երբ կը մատուցենք այնպիսի լսէ մեր աղօթքները նոյնիսկ երբ կը մատուցենք այնպիսի լսէ մեր աղօթքները նոյնիսկ երբ կը մատուցենք այնպիսի լսէ մեր աղօթքները նոյնիսկ երբ կը մատուցենք այնպիսի 
մարդոց համար որոնք հետաքրքրութիւն չունին իրեն մարդոց համար որոնք հետաքրքրութիւն չունին իրեն մարդոց համար որոնք հետաքրքրութիւն չունին իրեն մարդոց համար որոնք հետաքրքրութիւն չունին իրեն 
հանդէպ եւ կհանդէպ եւ կհանդէպ եւ կհանդէպ եւ կ’’’’ողորմի անոնցողորմի անոնցողորմի անոնցողորմի անոնց::::    

4.4.4.4.----    Ինչպէս ծԻնչպէս ծԻնչպէս ծԻնչպէս ծառան բժշկութիւն չխնդրեց բայց ստացաւ առան բժշկութիւն չխնդրեց բայց ստացաւ առան բժշկութիւն չխնդրեց բայց ստացաւ առան բժշկութիւն չխնդրեց բայց ստացաւ 
այն բանը որուն կարիքը ունէր, նոյնպէս ալ շատ մարդիկ այն բանը որուն կարիքը ունէր, նոյնպէս ալ շատ մարդիկ այն բանը որուն կարիքը ունէր, նոյնպէս ալ շատ մարդիկ այն բանը որուն կարիքը ունէր, նոյնպէս ալ շատ մարդիկ 
իրենց սրտի խնդրանքը կը ստանան, առանց յատուկ կերպով իրենց սրտի խնդրանքը կը ստանան, առանց յատուկ կերպով իրենց սրտի խնդրանքը կը ստանան, առանց յատուկ կերպով իրենց սրտի խնդրանքը կը ստանան, առանց յատուկ կերպով 
աղօթած ըլլալու իրենց խնդրանքներուն համարաղօթած ըլլալու իրենց խնդրանքներուն համարաղօթած ըլլալու իրենց խնդրանքներուն համարաղօթած ըլլալու իրենց խնդրանքներուն համար::::    Ի՞նչպէսԻ՞նչպէսԻ՞նչպէսԻ՞նչպէս::::    
Զանոնք կը ստանան սուրբերուն եւ հրեշտակներուն բարեխօԶանոնք կը ստանան սուրբերուն եւ հրեշտակներուն բարեխօԶանոնք կը ստանան սուրբերուն եւ հրեշտակներուն բարեխօԶանոնք կը ստանան սուրբերուն եւ հրեշտակներուն բարեխօ----
սութեամբսութեամբսութեամբսութեամբ::::    

    
ԵԿՈՒԵԿՈՒԵԿՈՒԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔՐ ԱՂՕԹԵՆՔՐ ԱՂՕԹԵՆՔՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր ր ր ր Յիսուս, շնորհք ըրէ որ ես ալ կարենամՅիսուս, շնորհք ըրէ որ ես ալ կարենամՅիսուս, շնորհք ըրէ որ ես ալ կարենամՅիսուս, շնորհք ըրէ որ ես ալ կարենամ    ՀարիւրաՀարիւրաՀարիւրաՀարիւրա----
պետին նման հաւատալ խօսքիդ՝պետին նման հաւատալ խօսքիդ՝պետին նման հաւատալ խօսքիդ՝պետին նման հաւատալ խօսքիդ՝    ննննախքան խօսքիդ կատաախքան խօսքիդ կատաախքան խօսքիդ կատաախքան խօսքիդ կատա----
րումը տեսնելս:րումը տեսնելս:րումը տեսնելս:րումը տեսնելս:    ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, արձակէ խօսքդ,վ Տէր, արձակէ խօսքդ,վ Տէր, արձակէ խօսքդ,վ Տէր, արձակէ խօսքդ,    որպէսզի գայ ու որպէսզի գայ ու որպէսզի գայ ու որպէսզի գայ ու 
բուժէ սիրտս, հբուժէ սիրտս, հբուժէ սիրտս, հբուժէ սիրտս, հոգիս, միտքս ու մարմինս:ոգիս, միտքս ու մարմինս:ոգիս, միտքս ու մարմինս:ոգիս, միտքս ու մարմինս:    ՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցո´́́́ւր ինծի,ւր ինծի,ւր ինծի,ւր ինծի,    
Հարիւրապետին նման գթառատ ու հոգատար ըլլալՀարիւրապետին նման գթառատ ու հոգատար ըլլալՀարիւրապետին նման գթառատ ու հոգատար ըլլալՀարիւրապետին նման գթառատ ու հոգատար ըլլալ    անոնց անոնց անոնց անոնց 
նկատմամբ՝ նկատմամբ՝ նկատմամբ՝ նկատմամբ՝ ոոոորոնք կը գտնուին իմ իշխանութեան տակ:րոնք կը գտնուին իմ իշխանութեան տակ:րոնք կը գտնուին իմ իշխանութեան տակ:րոնք կը գտնուին իմ իշխանութեան տակ:    
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Յիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէՅիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէՅիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէՅիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէ    
((((Մարկոս 2.1Մարկոս 2.1Մարկոս 2.1Մարկոս 2.1----12)12)12)12)    

    
    
    

Քանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Քանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Քանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Քանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: 
Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տանԱնմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տանԱնմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տանԱնմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տան    մէջ կը գտնուի, մէջ կը գտնուի, մէջ կը գտնուի, մէջ կը գտնուի, 
շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ 
տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր 
անոնց:անոնց:անոնց:անոնց:    

Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս 
հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով 
չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը տունին տանիքը տունին տանիքը տունին տանիքը 
եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար 
իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ 
անդամալոյծին.անդամալոյծին.անդամալոյծին.անդամալոյծին.----    

««««Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուաՈրդեա՜կ, մեղքերդ ներուաՈրդեա՜կ, մեղքերդ ներուաՈրդեա՜կ, մեղքերդ ներուա´́́́ծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզի»:»:»:»:    
Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, 

սկսան մտովի քննադատել զայն.սկսան մտովի քննադատել զայն.սկսան մտովի քննադատել զայն.սկսան մտովի քննադատել զայն.----    
««««Ինչպէ՞ս կը համարԻնչպէ՞ս կը համարԻնչպէ՞ս կը համարԻնչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը ձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը ձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը ձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը 

հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել»:»:»:»:    
Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ 

ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    
««««Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. 

անդամալոյծին՝ անդամալոյծին՝ անդամալոյծին՝ անդամալոյծին՝ """"Մեղքերդ ներուած են քեզիՄեղքերդ ներուած են քեզիՄեղքերդ ներուած են քեզիՄեղքերդ ներուած են քեզի""""    ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ 
""""ԵԵԵԵ´́́́լ, մահիճդ առ եւ տոլ, մահիճդ առ եւ տոլ, մահիճդ առ եւ տոլ, մահիճդ առ եւ տո´́́́ւնդ գւնդ գւնդ գւնդ գնանանանա""""    ըսելը: Բայց պէտք է ըսելը: Բայց պէտք է ըսելը: Բայց պէտք է ըսելը: Բայց պէտք է 
գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի 
մեղքերը ներելումեղքերը ներելումեղքերը ներելումեղքերը ներելու»»»»::::    
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««««Քանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ ԿափառնաումՔանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ ԿափառնաումՔանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ ԿափառնաումՔանի մը օր ետք Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում::::    

Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տան մէջ կը գտնուի, Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տան մէջ կը գտնուի, Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տան մէջ կը գտնուի, Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ որ տան մէջ կը գտնուի, 
շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ տեղ շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ տեղ շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ տեղ շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դրան առջեւ իսկ տեղ 
չէր մնացածչէր մնացածչէր մնացածչէր մնացած::::    Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կԵւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կԵւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կԵւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր անոնցը քարոզէր անոնցը քարոզէր անոնցը քարոզէր անոնց»»»»    
((((Մր 2.1Մր 2.1Մր 2.1Մր 2.1----2)2)2)2)::::    

Տունը ուր Յիսուս կը գտնուէր, պէտք է Պետրոսի տունը Տունը ուր Յիսուս կը գտնուէր, պէտք է Պետրոսի տունը Տունը ուր Յիսուս կը գտնուէր, պէտք է Պետրոսի տունը Տունը ուր Յիսուս կը գտնուէր, պէտք է Պետրոսի տունը 
եղած ըլլայ, ինչպէս կարելի է ենթադրել 1.29եղած ըլլայ, ինչպէս կարելի է ենթադրել 1.29եղած ըլլայ, ինչպէս կարելի է ենթադրել 1.29եղած ըլլայ, ինչպէս կարելի է ենթադրել 1.29----էնէնէնէն::::    

Մարդիկ շուտով իր շուրջ հաւաքուեցան երբ գիտցան թէ Մարդիկ շուտով իր շուրջ հաւաքուեցան երբ գիտցան թէ Մարդիկ շուտով իր շուրջ հաւաքուեցան երբ գիտցան թէ Մարդիկ շուտով իր շուրջ հաւաքուեցան երբ գիտցան թէ 
ոոոո´́́́ւր էրւր էրւր էրւր էր::::    Սա ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ խօսքին ծարաւը Սա ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ խօսքին ծարաւը Սա ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ խօսքին ծարաւը Սա ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ խօսքին ծարաւը 
ունեցողները, կը հաւաքուին հոն՝ ունեցողները, կը հաւաքուին հոն՝ ունեցողները, կը հաւաքուին հոն՝ ունեցողները, կը հաւաքուին հոն՝ ուր Աստուծոյ խօսքը կը ուր Աստուծոյ խօսքը կը ուր Աստուծոյ խօսքը կը ուր Աստուծոյ խօսքը կը 
քարոզուիքարոզուիքարոզուիքարոզուի::::    

Յիսուս հաւաքուած բազմութեան Յիսուս հաւաքուած բազմութեան Յիսուս հաւաքուած բազմութեան Յիսուս հաւաքուած բազմութեան ««««Աստուծոյ խօսքը կը Աստուծոյ խօսքը կը Աստուծոյ խօսքը կը Աստուծոյ խօսքը կը 
քարոզէրքարոզէրքարոզէրքարոզէր»»»»::::    Սորվինք մեր Սորվինք մեր Սորվինք մեր Սորվինք մեր ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    Աստուծոյ խօսքը խօսիլ Աստուծոյ խօսքը խօսիլ Աստուծոյ խօսքը խօսիլ Աստուծոյ խօսքը խօսիլ 
անոնց՝ որոնք մեր քով կու գան, փոխանակ մեր ժամանակը անոնց՝ որոնք մեր քով կու գան, փոխանակ մեր ժամանակը անոնց՝ որոնք մեր քով կու գան, փոխանակ մեր ժամանակը անոնց՝ որոնք մեր քով կու գան, փոխանակ մեր ժամանակը 
անցնելու աշխարհիկ խօսակցութիւններովանցնելու աշխարհիկ խօսակցութիւններովանցնելու աշխարհիկ խօսակցութիւններովանցնելու աշխարհիկ խօսակցութիւններով::::    

Վստահաբար Յիսուսի քով եկողներէն շատեր,Վստահաբար Յիսուսի քով եկողներէն շատեր,Վստահաբար Յիսուսի քով եկողներէն շատեր,Վստահաբար Յիսուսի քով եկողներէն շատեր,    
ուրիշներէն լսեցին Յիսուսի գալուստին մասին եւ եկան ուրիշներէն լսեցին Յիսուսի գալուստին մասին եւ եկան ուրիշներէն լսեցին Յիսուսի գալուստին մասին եւ եկան ուրիշներէն լսեցին Յիսուսի գալուստին մասին եւ եկան 
Յիսուսի քովՅիսուսի քովՅիսուսի քովՅիսուսի քով::::    Այնպէս ընենք, որ մարդիկ մեզմէ եւս լսեն Այնպէս ընենք, որ մարդիկ մեզմէ եւս լսեն Այնպէս ընենք, որ մարդիկ մեզմէ եւս լսեն Այնպէս ընենք, որ մարդիկ մեզմէ եւս լսեն 
Յիսուսի մասին, որպէսզի իրենց մէջ փափաք արթննայ Յիսուսի մասին, որպէսզի իրենց մէջ փափաք արթննայ Յիսուսի մասին, որպէսզի իրենց մէջ փափաք արթննայ Յիսուսի մասին, որպէսզի իրենց մէջ փափաք արթննայ 
փնտռելու ու գտնելու Յիսուսըփնտռելու ու գտնելու Յիսուսըփնտռելու ու գտնելու Յիսուսըփնտռելու ու գտնելու Յիսուսը::::    

««««Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս 
հոգիներ շալկած էինհոգիներ շալկած էինհոգիներ շալկած էինհոգիներ շալկած էին»»»» ( ( ( (Մր 2.3Մր 2.3Մր 2.3Մր 2.3))))::::    

Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.----    
««««ՔեզիՔեզիՔեզիՔեզի´ ´ ´ ´ կկկկ’’’’ըսեմ, եըսեմ, եըսեմ, եըսեմ, ե´́́́լ, ալ, ալ, ալ, ա´́́́ռ մահիճդ եւ տունդ գնառ մահիճդ եւ տունդ գնառ մահիճդ եւ տունդ գնառ մահիճդ եւ տունդ գնա»:»:»:»:    
Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, 

վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ:վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ:վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ:վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ:    
ԲոլԲոլԲոլԲոլորն ալ զարմացան. կը փառաւորէին զԱստուած եւ որն ալ զարմացան. կը փառաւորէին զԱստուած եւ որն ալ զարմացան. կը փառաւորէին զԱստուած եւ որն ալ զարմացան. կը փառաւորէին զԱստուած եւ 

կկկկ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
««««Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»:»:»:»:    
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1.1.1.1.----    Յիշեալ չորս հոգիները վստահաբար նախապէս Յիշեալ չորս հոգիները վստահաբար նախապէս Յիշեալ չորս հոգիները վստահաբար նախապէս Յիշեալ չորս հոգիները վստահաբար նախապէս 
հանդիպած էին Յիսուսի, լսած էին զինք եւ հաւատացած էին հանդիպած էին Յիսուսի, լսած էին զինք եւ հաւատացած էին հանդիպած էին Յիսուսի, լսած էին զինք եւ հաւատացած էին հանդիպած էին Յիսուսի, լսած էին զինք եւ հաւատացած էին 
իրեն, իսկ հիմա անդամալոյծ մը կը բերեն իրենիրեն, իսկ հիմա անդամալոյծ մը կը բերեն իրենիրեն, իսկ հիմա անդամալոյծ մը կը բերեն իրենիրեն, իսկ հիմա անդամալոյծ մը կը բերեն իրեն::::    Բոլոր անոնք Բոլոր անոնք Բոլոր անոնք Բոլոր անոնք 
որոնք կը հանդիպին Յիսուսի, կը լսեն իր խօսքը եւ կը որոնք կը հանդիպին Յիսուսի, կը լսեն իր խօսքը եւ կը որոնք կը հանդիպին Յիսուսի, կը լսեն իր խօսքը եւ կը որոնք կը հանդիպին Յիսուսի, կը լսեն իր խօսքը եւ կը 
ճանչնան զինք, անպայման որ աշխատանք պիտի տանին ճանչնան զինք, անպայման որ աշխատանք պիտի տանին ճանչնան զինք, անպայման որ աշխատանք պիտի տանին ճանչնան զինք, անպայման որ աշխատանք պիտի տանին 
ուրիշուրիշուրիշուրիշներն ալ Յիսուսի բերելուներն ալ Յիսուսի բերելուներն ալ Յիսուսի բերելուներն ալ Յիսուսի բերելու::::    

2.2.2.2.----    Յստակ է որ անդամալոյծը ծանրօրէն հիւանդ էր, Յստակ է որ անդամալոյծը ծանրօրէն հիւանդ էր, Յստակ է որ անդամալոյծը ծանրօրէն հիւանդ էր, Յստակ է որ անդամալոյծը ծանրօրէն հիւանդ էր, 
գրեթէ շարժելու անկարող, ահա թէ ինչու շալկուեցաւ չորս գրեթէ շարժելու անկարող, ահա թէ ինչու շալկուեցաւ չորս գրեթէ շարժելու անկարող, ահա թէ ինչու շալկուեցաւ չորս գրեթէ շարժելու անկարող, ահա թէ ինչու շալկուեցաւ չորս 
հոգիներու կողմէ եւ բերուեցաւ Քրիստոսիհոգիներու կողմէ եւ բերուեցաւ Քրիստոսիհոգիներու կողմէ եւ բերուեցաւ Քրիստոսիհոգիներու կողմէ եւ բերուեցաւ Քրիստոսի::::    Այս մարդը կը Այս մարդը կը Այս մարդը կը Այս մարդը կը 
պատկերացնէ այն մարդիկը՝ որոնց հոգին մեղքերու պատկերացնէ այն մարդիկը՝ որոնց հոգին մեղքերու պատկերացնէ այն մարդիկը՝ որոնց հոգին մեղքերու պատկերացնէ այն մարդիկը՝ որոնց հոգին մեղքերու 
շատութեան պատճառով ամբողջութեամբ աշատութեան պատճառով ամբողջութեամբ աշատութեան պատճառով ամբողջութեամբ աշատութեան պատճառով ամբողջութեամբ անդամալուծուած նդամալուծուած նդամալուծուած նդամալուծուած 
էէէէ::::    Հոսկէ կը սորվինք, թէ որքան ալ մեր մեղքերը շատ ըլլան, Հոսկէ կը սորվինք, թէ որքան ալ մեր մեղքերը շատ ըլլան, Հոսկէ կը սորվինք, թէ որքան ալ մեր մեղքերը շատ ըլլան, Հոսկէ կը սորվինք, թէ որքան ալ մեր մեղքերը շատ ըլլան, 
Յիսուս կրնայ սրբել զանոնքՅիսուս կրնայ սրբել զանոնքՅիսուս կրնայ սրբել զանոնքՅիսուս կրնայ սրբել զանոնք::::    

3.3.3.3.----    Անդամալոյծը անձնապէս չէր կրնար գալ Յիսուսի Անդամալոյծը անձնապէս չէր կրնար գալ Յիսուսի Անդամալոյծը անձնապէս չէր կրնար գալ Յիսուսի Անդամալոյծը անձնապէս չէր կրնար գալ Յիսուսի 
քովքովքովքով::::    Ուրիշներ պէտք էր զինք բերէինՈւրիշներ պէտք էր զինք բերէինՈւրիշներ պէտք էր զինք բերէինՈւրիշներ պէտք էր զինք բերէին::::    Հոսկէ կը սորվինք, թէ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Հոսկէ կը սորվինք, թէ 
կան մարդիկ որոնք այնքան մխրճուած են մեղքի տիղմին մէջ, կան մարդիկ որոնք այնքան մխրճուած են մեղքի տիղմին մէջ, կան մարդիկ որոնք այնքան մխրճուած են մեղքի տիղմին մէջ, կան մարդիկ որոնք այնքան մխրճուած են մեղքի տիղմին մէջ, 
որորորոր    այլեւս չեն կրնար գտնել Յիսուսը իրենց սեփական այլեւս չեն կրնար գտնել Յիսուսը իրենց սեփական այլեւս չեն կրնար գտնել Յիսուսը իրենց սեփական այլեւս չեն կրնար գտնել Յիսուսը իրենց սեփական 
կարողութեամբկարողութեամբկարողութեամբկարողութեամբ::::    Այսպիսիներուն, հաւատացեալ մարդիկը Այսպիսիներուն, հաւատացեալ մարդիկը Այսպիսիներուն, հաւատացեալ մարդիկը Այսպիսիներուն, հաւատացեալ մարդիկը 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք պէտք է օգնեն գտնելու Յիսուսընք պէտք է օգնեն գտնելու Յիսուսընք պէտք է օգնեն գտնելու Յիսուսընք պէտք է օգնեն գտնելու Յիսուսը::::    

4.4.4.4.----    Հոգեպէս անդամալոյծ ըլլալը աւելի գէշ է քան Հոգեպէս անդամալոյծ ըլլալը աւելի գէշ է քան Հոգեպէս անդամալոյծ ըլլալը աւելի գէշ է քան Հոգեպէս անդամալոյծ ըլլալը աւելի գէշ է քան 
մարմնապէս անդամալոյծ ըլլալըմարմնապէս անդամալոյծ ըլլալըմարմնապէս անդամալոյծ ըլլալըմարմնապէս անդամալոյծ ըլլալը::::    Մեղքը կամ մեղքի կեանքը Մեղքը կամ մեղքի կեանքը Մեղքը կամ մեղքի կեանքը Մեղքը կամ մեղքի կեանքը 
սիրելը կսիրելը կսիրելը կսիրելը կ’’’’անդամալուծէ մարդուանդամալուծէ մարդուանդամալուծէ մարդուանդամալուծէ մարդուն հոգին, որովհետեւ մեղքը ն հոգին, որովհետեւ մեղքը ն հոգին, որովհետեւ մեղքը ն հոգին, որովհետեւ մեղքը 
մարդու հոգիին հիւանդութիւնն էմարդու հոգիին հիւանդութիւնն էմարդու հոգիին հիւանդութիւնն էմարդու հոգիին հիւանդութիւնն է::::    

5.5.5.5.----    Եկեղեցւոյ հայրեր տուեալ համարին մէջ յիշուած չորս Եկեղեցւոյ հայրեր տուեալ համարին մէջ յիշուած չորս Եկեղեցւոյ հայրեր տուեալ համարին մէջ յիշուած չորս Եկեղեցւոյ հայրեր տուեալ համարին մէջ յիշուած չորս 
անձերը խորհրդանիշ կը նկատեն չորս աւետարանիչներունանձերը խորհրդանիշ կը նկատեն չորս աւետարանիչներունանձերը խորհրդանիշ կը նկատեն չորս աւետարանիչներունանձերը խորհրդանիշ կը նկատեն չորս աւետարանիչներուն::::    
Արդ, ինչպէս այս չորս անձերը մարմնապէս անդամալոյծ Արդ, ինչպէս այս չորս անձերը մարմնապէս անդամալոյծ Արդ, ինչպէս այս չորս անձերը մարմնապէս անդամալոյծ Արդ, ինչպէս այս չորս անձերը մարմնապէս անդամալոյծ 
եղողը բերին Յիսուսի, նոյնպէս ալ, չորս աւետարանիեղողը բերին Յիսուսի, նոյնպէս ալ, չորս աւետարանիեղողը բերին Յիսուսի, նոյնպէս ալ, չորս աւետարանիեղողը բերին Յիսուսի, նոյնպէս ալ, չորս աւետարանիչներուն չներուն չներուն չներուն 
եւ բոլոր առաքեալներուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը եւ բոլոր առաքեալներուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը եւ բոլոր առաքեալներուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը եւ բոլոր առաքեալներուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը 
բերել Յիսուսիբերել Յիսուսիբերել Յիսուսիբերել Յիսուսի::::    

««««Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի 
մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը 
բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցինբանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցինբանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցինբանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցին»»»» ( ( ( (Մր 2.4)Մր 2.4)Մր 2.4)Մր 2.4)::::    
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1.1.1.1.----    Անդամալոյծը շալկողները երբ չկրցան բԱնդամալոյծը շալկողները երբ չկրցան բԱնդամալոյծը շալկողները երբ չկրցան բԱնդամալոյծը շալկողները երբ չկրցան բազմութիւնը ազմութիւնը ազմութիւնը ազմութիւնը 
ճեղքելով զայն Յիսուսի հասցնել, տեղի չտուին եւ չնահանճեղքելով զայն Յիսուսի հասցնել, տեղի չտուին եւ չնահանճեղքելով զայն Յիսուսի հասցնել, տեղի չտուին եւ չնահանճեղքելով զայն Յիսուսի հասցնել, տեղի չտուին եւ չնահան----
ջեցինջեցինջեցինջեցին::::    Իրենցմէ սորվինք չնահանջել երբ դժուարութիւններու Իրենցմէ սորվինք չնահանջել երբ դժուարութիւններու Իրենցմէ սորվինք չնահանջել երբ դժուարութիւններու Իրենցմէ սորվինք չնահանջել երբ դժուարութիւններու 
կամ ընդդիմութիւններու հանդիպինք Յիսուսի համարկամ ընդդիմութիւններու հանդիպինք Յիսուսի համարկամ ընդդիմութիւններու հանդիպինք Յիսուսի համարկամ ընդդիմութիւններու հանդիպինք Յիսուսի համար::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
երբ ուզենք մօտենալ կամ ուրիշները մօտեցնել Յիսուսի, երբ ուզենք մօտենալ կամ ուրիշները մօտեցնել Յիսուսի, երբ ուզենք մօտենալ կամ ուրիշները մօտեցնել Յիսուսի, երբ ուզենք մօտենալ կամ ուրիշները մօտեցնել Յիսուսի, 
անպայման որ արգելքներու պիտի հանդանպայման որ արգելքներու պիտի հանդանպայման որ արգելքներու պիտի հանդանպայման որ արգելքներու պիտի հանդիպինք, բայց պէտք իպինք, բայց պէտք իպինք, բայց պէտք իպինք, բայց պէտք 
չէչէչէչէ´́́́    տեղի տանք, եւ պէտք չէ մեր հաւատքի զէնքը վար դնենք տեղի տանք, եւ պէտք չէ մեր հաւատքի զէնքը վար դնենք տեղի տանք, եւ պէտք չէ մեր հաւատքի զէնքը վար դնենք տեղի տանք, եւ պէտք չէ մեր հաւատքի զէնքը վար դնենք 
ու յանձնուինքու յանձնուինքու յանձնուինքու յանձնուինք::::    

2.2.2.2.----    Լուծումը՝ հիւանդ մարդը Յիսուսի մօտեցնելու, Լուծումը՝ հիւանդ մարդը Յիսուսի մօտեցնելու, Լուծումը՝ հիւանդ մարդը Յիսուսի մօտեցնելու, Լուծումը՝ հիւանդ մարդը Յիսուսի մօտեցնելու, 
տունին տանիքը քակելն ու առաստաղը բանալն էրտունին տանիքը քակելն ու առաստաղը բանալն էրտունին տանիքը քակելն ու առաստաղը բանալն էրտունին տանիքը քակելն ու առաստաղը բանալն էր::::    Եթէ չորս Եթէ չորս Եթէ չորս Եթէ չորս 
անձերը իրենց ուշադրութիւնը ամբողջութեամբ կեդրոնացնէանձերը իրենց ուշադրութիւնը ամբողջութեամբ կեդրոնացնէանձերը իրենց ուշադրութիւնը ամբողջութեամբ կեդրոնացնէանձերը իրենց ուշադրութիւնը ամբողջութեամբ կեդրոնացնէ----
ին հաւաքուած բազմոին հաւաքուած բազմոին հաւաքուած բազմոին հաւաքուած բազմութեան վրայ, կրնար իրենց ուշադրոււթեան վրայ, կրնար իրենց ուշադրոււթեան վրայ, կրնար իրենց ուշադրոււթեան վրայ, կրնար իրենց ուշադրու----
թենէն վրիպիլ այս լուծումըթենէն վրիպիլ այս լուծումըթենէն վրիպիլ այս լուծումըթենէն վրիպիլ այս լուծումը::::    Կեանքի մէջ ամէն դժուարութիւն Կեանքի մէջ ամէն դժուարութիւն Կեանքի մէջ ամէն դժուարութիւն Կեանքի մէջ ամէն դժուարութիւն 
ունի իր լուծումը. ուստի, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը ունի իր լուծումը. ուստի, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը ունի իր լուծումը. ուստի, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը ունի իր լուծումը. ուստի, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը 
չկեդրոնացնենք մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն չկեդրոնացնենք մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն չկեդրոնացնենք մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն չկեդրոնացնենք մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն 
վրայ, որպէսզի այդ դժուարութիւններուն յաղթահարելու վրայ, որպէսզի այդ դժուարութիւններուն յաղթահարելու վրայ, որպէսզի այդ դժուարութիւններուն յաղթահարելու վրայ, որպէսզի այդ դժուարութիւններուն յաղթահարելու 
միջոցները չվրիպին մմիջոցները չվրիպին մմիջոցները չվրիպին մմիջոցները չվրիպին մեր ուշադրութենէներ ուշադրութենէներ ուշադրութենէներ ուշադրութենէն::::    Աստուած կը Աստուած կը Աստուած կը Աստուած կը 
խոստանայ իր արտօնած փորձութեան հետ միասին՝ այդ խոստանայ իր արտօնած փորձութեան հետ միասին՝ այդ խոստանայ իր արտօնած փորձութեան հետ միասին՝ այդ խոստանայ իր արտօնած փորձութեան հետ միասին՝ այդ 
փորձութեան յաղթելու միջոցն ալ տալ (Ա.Կր 10.13)փորձութեան յաղթելու միջոցն ալ տալ (Ա.Կր 10.13)փորձութեան յաղթելու միջոցն ալ տալ (Ա.Կր 10.13)փորձութեան յաղթելու միջոցն ալ տալ (Ա.Կր 10.13)::::    

3.3.3.3.----    Անցեալին տուներուն տանիքները այնպիսի ձեւով մը Անցեալին տուներուն տանիքները այնպիսի ձեւով մը Անցեալին տուներուն տանիքները այնպիսի ձեւով մը Անցեալին տուներուն տանիքները այնպիսի ձեւով մը 
կը շինուէին որ կրնային քակուիլկը շինուէին որ կրնային քակուիլկը շինուէին որ կրնային քակուիլկը շինուէին որ կրնային քակուիլ::::    Տունի մը տանիքը քակելը Տունի մը տանիքը քակելը Տունի մը տանիքը քակելը Տունի մը տանիքը քակելը 
համբերութիւն կը պահանջէր եւհամբերութիւն կը պահանջէր եւհամբերութիւն կը պահանջէր եւհամբերութիւն կը պահանջէր եւ    կրնար բաւական ժամեր խլել կրնար բաւական ժամեր խլել կրնար բաւական ժամեր խլել կրնար բաւական ժամեր խլել 
չորս հոգիներէնչորս հոգիներէնչորս հոգիներէնչորս հոգիներէն::::    Հոսկէ կը սորվինք, որ որոշ մարդիկ Յիսուսի Հոսկէ կը սորվինք, որ որոշ մարդիկ Յիսուսի Հոսկէ կը սորվինք, որ որոշ մարդիկ Յիսուսի Հոսկէ կը սորվինք, որ որոշ մարդիկ Յիսուսի 
բերելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք համբերատաբերելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք համբերատաբերելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք համբերատաբերելու համար, պէտք է պատրաստ ըլլանք համբերատա----
րութեամբ աշխատելու եւ բաւական ժամանակ տրամադրելու րութեամբ աշխատելու եւ բաւական ժամանակ տրամադրելու րութեամբ աշխատելու եւ բաւական ժամանակ տրամադրելու րութեամբ աշխատելու եւ բաւական ժամանակ տրամադրելու 
անոնցանոնցանոնցանոնց::::    Բոլոր մարդիկը նոյնքան հեշտութեամբ չեն գար Բոլոր մարդիկը նոյնքան հեշտութեամբ չեն գար Բոլոր մարդիկը նոյնքան հեշտութեամբ չեն գար Բոլոր մարդիկը նոյնքան հեշտութեամբ չեն գար 
ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի::::    

4.4.4.4.----    Տունին տանիքը Տունին տանիքը Տունին տանիքը Տունին տանիքը քակելէ ետք, կը մնար տունին քակելէ ետք, կը մնար տունին քակելէ ետք, կը մնար տունին քակելէ ետք, կը մնար տունին 
առաստաղը բանալու գործողութիւնը, որ համեմատաբար առաստաղը բանալու գործողութիւնը, որ համեմատաբար առաստաղը բանալու գործողութիւնը, որ համեմատաբար առաստաղը բանալու գործողութիւնը, որ համեմատաբար 
աւելի դիւրին էր, բայց դարձեալ կը պահանջէր ճիգ եւ աւելի դիւրին էր, բայց դարձեալ կը պահանջէր ճիգ եւ աւելի դիւրին էր, բայց դարձեալ կը պահանջէր ճիգ եւ աւելի դիւրին էր, բայց դարձեալ կը պահանջէր ճիգ եւ 
զգուշաւորութիւնզգուշաւորութիւնզգուշաւորութիւնզգուշաւորութիւն::::    Այսօր ալ եթէ ուզենք մարդիկը Յիսուսի Այսօր ալ եթէ ուզենք մարդիկը Յիսուսի Այսօր ալ եթէ ուզենք մարդիկը Յիսուսի Այսօր ալ եթէ ուզենք մարդիկը Յիսուսի 
բերել, ատիկա մեզմէ ճիգ եւ զգուշաւորութիւն կը պահանջէբերել, ատիկա մեզմէ ճիգ եւ զգուշաւորութիւն կը պահանջէբերել, ատիկա մեզմէ ճիգ եւ զգուշաւորութիւն կը պահանջէբերել, ատիկա մեզմէ ճիգ եւ զգուշաւորութիւն կը պահանջէ::::    
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5.5.5.5.----    Հիւանդը մահիճով միասինՀիւանդը մահիճով միասինՀիւանդը մահիճով միասինՀիւանդը մահիճով միասին    Յիսուսի ոտքերուն քով Յիսուսի ոտքերուն քով Յիսուսի ոտքերուն քով Յիսուսի ոտքերուն քով 
դնելու արարքը, մեզի կը յիշեցնէ, թէ երբ մարդ Յիսուսի պիտի դնելու արարքը, մեզի կը յիշեցնէ, թէ երբ մարդ Յիսուսի պիտի դնելու արարքը, մեզի կը յիշեցնէ, թէ երբ մարդ Յիսուսի պիտի դնելու արարքը, մեզի կը յիշեցնէ, թէ երբ մարդ Յիսուսի պիտի 
գայ, պէտք է իր ամբողջ մեղքերով ինքզինք դնէ Յիսուսի գայ, պէտք է իր ամբողջ մեղքերով ինքզինք դնէ Յիսուսի գայ, պէտք է իր ամբողջ մեղքերով ինքզինք դնէ Յիսուսի գայ, պէտք է իր ամբողջ մեղքերով ինքզինք դնէ Յիսուսի 
ոտքերուն առջեւ, պէտք է ինքզինք Յիսուսի յանձնէ այնպէս ոտքերուն առջեւ, պէտք է ինքզինք Յիսուսի յանձնէ այնպէս ոտքերուն առջեւ, պէտք է ինքզինք Յիսուսի յանձնէ այնպէս ոտքերուն առջեւ, պէտք է ինքզինք Յիսուսի յանձնէ այնպէս 
ինչպէս որ էինչպէս որ էինչպէս որ էինչպէս որ է::::    

6.6.6.6.----    Չորս անձերը հիւանդին բժշկութիւնը տեսնելու բաՉորս անձերը հիւանդին բժշկութիւնը տեսնելու բաՉորս անձերը հիւանդին բժշկութիւնը տեսնելու բաՉորս անձերը հիւանդին բժշկութիւնը տեսնելու բա----
ցարձակ ակնկցարձակ ակնկցարձակ ակնկցարձակ ակնկալութեամբ եւ վստահութեամբ զայն ներկայաալութեամբ եւ վստահութեամբ զայն ներկայաալութեամբ եւ վստահութեամբ զայն ներկայաալութեամբ եւ վստահութեամբ զայն ներկայա----
ցուցին Յիսուսիցուցին Յիսուսիցուցին Յիսուսիցուցին Յիսուսի::::    Սորվինք անոնցմէ, ակնկալութեամբ եւ Սորվինք անոնցմէ, ակնկալութեամբ եւ Սորվինք անոնցմէ, ակնկալութեամբ եւ Սորվինք անոնցմէ, ակնկալութեամբ եւ 
վստահութեամբ Տիրոջ մօտենալվստահութեամբ Տիրոջ մօտենալվստահութեամբ Տիրոջ մօտենալվստահութեամբ Տիրոջ մօտենալ::::    Ինչպէս բոլոր հիւանդները Ինչպէս բոլոր հիւանդները Ինչպէս բոլոր հիւանդները Ինչպէս բոլոր հիւանդները 
բժշկութիւն ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ կբժշկութիւն ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ կբժշկութիւն ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ կբժշկութիւն ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ կ’’’’երթան հիւաներթան հիւաներթան հիւաներթան հիւան----
դանոց, այնպէս ալ մենք, երբ բան մը կը խնդրենք դանոց, այնպէս ալ մենք, երբ բան մը կը խնդրենք դանոց, այնպէս ալ մենք, երբ բան մը կը խնդրենք դանոց, այնպէս ալ մենք, երբ բան մը կը խնդրենք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ՝ ՝ ՝ ՝ 
վստահիվստահիվստահիվստահի´́́́նք նք նք նք ու ակնկալեու ակնկալեու ակնկալեու ակնկալե´́́́նք որ ան պիտի պատասխանէնք որ ան պիտի պատասխանէնք որ ան պիտի պատասխանէնք որ ան պիտի պատասխանէ::::    

4444----րդ համարին մէջ երեք բառեր կան որոնց կապակրդ համարին մէջ երեք բառեր կան որոնց կապակրդ համարին մէջ երեք բառեր կան որոնց կապակրդ համարին մէջ երեք բառեր կան որոնց կապակ----
ցաբար կցաբար կցաբար կցաբար կ’’’’ուզեմ հոգեւոր պզտիկ խորհրդածութիւններ ընելուզեմ հոգեւոր պզտիկ խորհրդածութիւններ ընելուզեմ հոգեւոր պզտիկ խորհրդածութիւններ ընելուզեմ հոգեւոր պզտիկ խորհրդածութիւններ ընել::::    
Այդ բառերն են՝ բազմութիւն, տանիք, առաստաղԱյդ բառերն են՝ բազմութիւն, տանիք, առաստաղԱյդ բառերն են՝ բազմութիւն, տանիք, առաստաղԱյդ բառերն են՝ բազմութիւն, տանիք, առաստաղ::::    

ա) Բազմութիւնա) Բազմութիւնա) Բազմութիւնա) Բազմութիւն::::    Ինչպէս մէկտեղուած բազմութիւնը Ինչպէս մէկտեղուած բազմութիւնը Ինչպէս մէկտեղուած բազմութիւնը Ինչպէս մէկտեղուած բազմութիւնը 
խոչընդոտ մըն էր այն չորս անձերուն հախոչընդոտ մըն էր այն չորս անձերուն հախոչընդոտ մըն էր այն չորս անձերուն հախոչընդոտ մըն էր այն չորս անձերուն համար որոնք կմար որոնք կմար որոնք կմար որոնք կ’’’’ուզէին ուզէին ուզէին ուզէին 
հիւանդը մօտեցնել Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, այսօր, երբ փորհիւանդը մօտեցնել Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, այսօր, երբ փորհիւանդը մօտեցնել Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, այսօր, երբ փորհիւանդը մօտեցնել Քրիստոսի, նոյնպէս ալ, այսօր, երբ փոր----
ձենք մարդոց քայլերը Քրիստոսի առաջնորդել՝ բազմութիւնձենք մարդոց քայլերը Քրիստոսի առաջնորդել՝ բազմութիւնձենք մարդոց քայլերը Քրիստոսի առաջնորդել՝ բազմութիւնձենք մարդոց քայլերը Քրիստոսի առաջնորդել՝ բազմութիւն----
ներ կրնան արգելք հանդիսանալներ կրնան արգելք հանդիսանալներ կրնան արգելք հանդիսանալներ կրնան արգելք հանդիսանալ::::    

բ) Տանիքբ) Տանիքբ) Տանիքբ) Տանիք::::    Տանիքն էր որ կը բաժնէր հիւանդը ՅիսուսէնՏանիքն էր որ կը բաժնէր հիւանդը ՅիսուսէնՏանիքն էր որ կը բաժնէր հիւանդը ՅիսուսէնՏանիքն էր որ կը բաժնէր հիւանդը Յիսուսէն::::    
Բոլորիս ալ կեանքին մէջ տանիքներ կան որոնք մեզ կը Բոլորիս ալ կեանքին մէջ տանիքներ կան որոնք մեզ կը Բոլորիս ալ կեանքին մէջ տանիքներ կան որոնք մեզ կը Բոլորիս ալ կեանքին մէջ տանիքներ կան որոնք մեզ կը 
բաբաբաբաժնեն Յիսուսէնժնեն Յիսուսէնժնեն Յիսուսէնժնեն Յիսուսէն::::    Օրինակ, մեղքը տանիք մըն է որ մեզ կը Օրինակ, մեղքը տանիք մըն է որ մեզ կը Օրինակ, մեղքը տանիք մըն է որ մեզ կը Օրինակ, մեղքը տանիք մըն է որ մեզ կը 
բաժնէ բաժնէ բաժնէ բաժնէ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ::::    Անզիղջ սիրտը տանիք մըն է որ կԱնզիղջ սիրտը տանիք մըն է որ կԱնզիղջ սիրտը տանիք մըն է որ կԱնզիղջ սիրտը տանիք մըն է որ կ’’’’անդաանդաանդաանդա----
մալուծէ մեր յարաբերութիւնը Փրկիչին հետմալուծէ մեր յարաբերութիւնը Փրկիչին հետմալուծէ մեր յարաբերութիւնը Փրկիչին հետմալուծէ մեր յարաբերութիւնը Փրկիչին հետ::::    Զօրեղ Զօրեղ Զօրեղ Զօրեղ 
տանիքներ են՝ մտահոգութիւնը, մտավախութիւնը, դրամատանիքներ են՝ մտահոգութիւնը, մտավախութիւնը, դրամատանիքներ են՝ մտահոգութիւնը, մտավախութիւնը, դրամատանիքներ են՝ մտահոգութիւնը, մտավախութիւնը, դրամա----
սիսիսիսիրուրուրուրութիւնը, նախանձը, աթոռասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, նախանձը, աթոռասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, նախանձը, աթոռասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, նախանձը, աթոռասիրութիւնը, փառասիրու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    ՀազՀազՀազՀազարաւոր տեսակ տանիքներու մասին կարելի է արաւոր տեսակ տանիքներու մասին կարելի է արաւոր տեսակ տանիքներու մասին կարելի է արաւոր տեսակ տանիքներու մասին կարելի է 
խօսիլխօսիլխօսիլխօսիլ::::    Մեր կոչումն է Տէր Յիսուսի անունով քանդելու բոլոր Մեր կոչումն է Տէր Յիսուսի անունով քանդելու բոլոր Մեր կոչումն է Տէր Յիսուսի անունով քանդելու բոլոր Մեր կոչումն է Տէր Յիսուսի անունով քանդելու բոլոր 
այն տանիքները որոնք թոյլ չեն տար որ աւելի ու աւելի այն տանիքները որոնք թոյլ չեն տար որ աւելի ու աւելի այն տանիքները որոնք թոյլ չեն տար որ աւելի ու աւելի այն տանիքները որոնք թոյլ չեն տար որ աւելի ու աւելի 
մօտենանք Տիրոջմօտենանք Տիրոջմօտենանք Տիրոջմօտենանք Տիրոջ::::    
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գ) Առաստաղգ) Առաստաղգ) Առաստաղգ) Առաստաղ::::    Առաստաղն ու տանիքը նոյն բաները չենԱռաստաղն ու տանիքը նոյն բաները չենԱռաստաղն ու տանիքը նոյն բաները չենԱռաստաղն ու տանիքը նոյն բաները չեն::::    
Եթէ տանիքը քակուիլ կամ քանդուիլ կԵթէ տանիքը քակուիլ կամ քանդուիլ կԵթէ տանիքը քակուիլ կամ քանդուիլ կԵթէ տանիքը քակուիլ կամ քանդուիլ կ’’’’ուզէ, ապա ուզէ, ապա ուզէ, ապա ուզէ, ապա 
առառառառաստաղը՝ բացուիլ կը պահանջէաստաղը՝ բացուիլ կը պահանջէաստաղը՝ բացուիլ կը պահանջէաստաղը՝ բացուիլ կը պահանջէ::::    Պահ մը կանգ առնենք Պահ մը կանգ առնենք Պահ մը կանգ առնենք Պահ մը կանգ առնենք 
բնագիրին մէջ գործածուած այս երկու բառերուն վրայ՝ բնագիրին մէջ գործածուած այս երկու բառերուն վրայ՝ բնագիրին մէջ գործածուած այս երկու բառերուն վրայ՝ բնագիրին մէջ գործածուած այս երկու բառերուն վրայ՝ քակել քակել քակել քակել 
եւեւեւեւ    բանալբանալբանալբանալ::::    Ի՞նչն է այն բանը մեր կեանքին մէջ զոր պէտք է Ի՞նչն է այն բանը մեր կեանքին մէջ զոր պէտք է Ի՞նչն է այն բանը մեր կեանքին մէջ զոր պէտք է Ի՞նչն է այն բանը մեր կեանքին մէջ զոր պէտք է 
քակել, եւ ի՞նչն է այն բանը զոր պէտք է բանալքակել, եւ ի՞նչն է այն բանը զոր պէտք է բանալքակել, եւ ի՞նչն է այն բանը զոր պէտք է բանալքակել, եւ ի՞նչն է այն բանը զոր պէտք է բանալ::::    Քակուողը Քակուողը Քակուողը Քակուողը 
կամ քանդուողը պէտք է ըլլայ մեղքի պատը զոր մեր կամ քանդուողը պէտք է ըլլայ մեղքի պատը զոր մեր կամ քանդուողը պէտք է ըլլայ մեղքի պատը զոր մեր կամ քանդուողը պէտք է ըլլայ մեղքի պատը զոր մեր 
ձեռքերով կառուցած ենք մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, իսկ ձեռքերով կառուցած ենք մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, իսկ ձեռքերով կառուցած ենք մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, իսկ ձեռքերով կառուցած ենք մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, իսկ 
բացուողը պէտք է ըլլայ մեր սրտին դուռըբացուողը պէտք է ըլլայ մեր սրտին դուռըբացուողը պէտք է ըլլայ մեր սրտին դուռըբացուողը պէտք է ըլլայ մեր սրտին դուռը::::    

Չի բաւեր քանդել մեղքի պատը առանց մեր սրտին դուռը Չի բաւեր քանդել մեղքի պատը առանց մեր սրտին դուռը Չի բաւեր քանդել մեղքի պատը առանց մեր սրտին դուռը Չի բաւեր քանդել մեղքի պատը առանց մեր սրտին դուռը 
բանալու Յիսուսի առաջեւբանալու Յիսուսի առաջեւբանալու Յիսուսի առաջեւբանալու Յիսուսի առաջեւ::::    Չի բաւեր մեղքէն հրաժարիլ, այլեւ Չի բաւեր մեղքէն հրաժարիլ, այլեւ Չի բաւեր մեղքէն հրաժարիլ, այլեւ Չի բաւեր մեղքէն հրաժարիլ, այլեւ 
պէտք է Յիսուսը առնել մեր սրտին մէջպէտք է Յիսուսը առնել մեր սրտին մէջպէտք է Յիսուսը առնել մեր սրտին մէջպէտք է Յիսուսը առնել մեր սրտին մէջ::::    Մէկը կրնայ իր Մէկը կրնայ իր Մէկը կրնայ իր Մէկը կրնայ իր 
մեղքերը Յիսումեղքերը Յիսումեղքերը Յիսումեղքերը Յիսուսի ոտքերուն առջեւ փռել եւ Յիսուս քանդէ սի ոտքերուն առջեւ փռել եւ Յիսուս քանդէ սի ոտքերուն առջեւ փռել եւ Յիսուս քանդէ սի ոտքերուն առջեւ փռել եւ Յիսուս քանդէ 
մեղքի այդ պատը, բայց քանդելով հարցը չի լուծուիր. քանդելէ մեղքի այդ պատը, բայց քանդելով հարցը չի լուծուիր. քանդելէ մեղքի այդ պատը, բայց քանդելով հարցը չի լուծուիր. քանդելէ մեղքի այդ պատը, բայց քանդելով հարցը չի լուծուիր. քանդելէ 
ետք նոր շինութիւն մը պէտք է սկսի մարդուն սրտին ու ետք նոր շինութիւն մը պէտք է սկսի մարդուն սրտին ու ետք նոր շինութիւն մը պէտք է սկսի մարդուն սրտին ու ետք նոր շինութիւն մը պէտք է սկսի մարդուն սրտին ու 
հոգիին մէջ, եւ այդ նոր շինութիւնը տեղի կհոգիին մէջ, եւ այդ նոր շինութիւնը տեղի կհոգիին մէջ, եւ այդ նոր շինութիւնը տեղի կհոգիին մէջ, եւ այդ նոր շինութիւնը տեղի կ’’’’ունենայ միայն ունենայ միայն ունենայ միայն ունենայ միայն 
աաաա´́́́յն ատեն երբ մեր սրտին դուռը լայնօրէն կը բանանք յն ատեն երբ մեր սրտին դուռը լայնօրէն կը բանանք յն ատեն երբ մեր սրտին դուռը լայնօրէն կը բանանք յն ատեն երբ մեր սրտին դուռը լայնօրէն կը բանանք 
ՓրկիչիՓրկիչիՓրկիչիՓրկիչին առջեւն առջեւն առջեւն առջեւ::::    

Թէոֆլաքէդեոս անուն հեղինակ մը կԹէոֆլաքէդեոս անուն հեղինակ մը կԹէոֆլաքէդեոս անուն հեղինակ մը կԹէոֆլաքէդեոս անուն հեղինակ մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս 
կրնանք գալ Յիսուսի երբ տակաւին մեր սրտի առաստաղը չէ կրնանք գալ Յիսուսի երբ տակաւին մեր սրտի առաստաղը չէ կրնանք գալ Յիսուսի երբ տակաւին մեր սրտի առաստաղը չէ կրնանք գալ Յիսուսի երբ տակաւին մեր սրտի առաստաղը չէ 
բացուածբացուածբացուածբացուած::::    Առաստաղը մարդուն կամքն է, կամեցողութիւնն էԱռաստաղը մարդուն կամքն է, կամեցողութիւնն էԱռաստաղը մարդուն կամքն է, կամեցողութիւնն էԱռաստաղը մարդուն կամքն է, կամեցողութիւնն է::::    
Կամեցողութիւնը վեհ բան մըն է մեր ներսիդինԿամեցողութիւնը վեհ բան մըն է մեր ներսիդինԿամեցողութիւնը վեհ բան մըն է մեր ներսիդինԿամեցողութիւնը վեհ բան մըն է մեր ներսիդին::::    Շատ հող կայ Շատ հող կայ Շատ հող կայ Շատ հող կայ 
մեր սրտի առաստաղին վրայմեր սրտի առաստաղին վրայմեր սրտի առաստաղին վրայմեր սրտի առաստաղին վրայ::::    Հող ըսելով կՀող ըսելով կՀող ըսելով կՀող ըսելով կ’’’’ակնակնակնակնարկեմ արկեմ արկեմ արկեմ 
աշխարհային իրականութեանցաշխարհային իրականութեանցաշխարհային իրականութեանցաշխարհային իրականութեանց::::    Պէտք է կամենանք մեր սրտի Պէտք է կամենանք մեր սրտի Պէտք է կամենանք մեր սրտի Պէտք է կամենանք մեր սրտի 
առաստաղին վրայի հողերը մաքրելառաստաղին վրայի հողերը մաքրելառաստաղին վրայի հողերը մաքրելառաստաղին վրայի հողերը մաքրել::::    Երբ աշխարհի հողը Երբ աշխարհի հողը Երբ աշխարհի հողը Երբ աշխարհի հողը 
վերցուի ավերցուի ավերցուի ավերցուի ա´́́́յն ատեն միայն կյն ատեն միայն կյն ատեն միայն կյն ատեն միայն կ’’’’իջնենք, այսինքն՝ կը խոնարհինք իջնենք, այսինքն՝ կը խոնարհինք իջնենք, այսինքն՝ կը խոնարհինք իջնենք, այսինքն՝ կը խոնարհինք 
Յիսուսի ոտքերուն առջեւՅիսուսի ոտքերուն առջեւՅիսուսի ոտքերուն առջեւՅիսուսի ոտքերուն առջեւ»»»»::::    

««««Յիսուս անոնց հաւատքՅիսուս անոնց հաւատքՅիսուս անոնց հաւատքՅիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյ----
ծին.ծին.ծին.ծին.----    

""""ՈրդեաՈրդեաՈրդեաՈրդեա՜՜՜՜կ, մեղքերդկ, մեղքերդկ, մեղքերդկ, մեղքերդ    ներուաներուաներուաներուա´́́́ծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզի"»"»"»"»    ((((Մր 2.5)Մր 2.5)Մր 2.5)Մր 2.5)::::    
1.1.1.1.----    ««««Անոնց հաւատքը տեսնելովԱնոնց հաւատքը տեսնելովԱնոնց հաւատքը տեսնելովԱնոնց հաւատքը տեսնելով»»»»::::    Չորս հոգիները Չորս հոգիները Չորս հոգիները Չորս հոգիները 

բացարձակ հաւատք ունէին Քրիստոսի հանդէպ, անոր բացարձակ հաւատք ունէին Քրիստոսի հանդէպ, անոր բացարձակ հաւատք ունէին Քրիստոսի հանդէպ, անոր բացարձակ հաւատք ունէին Քրիստոսի հանդէպ, անոր 
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սիրոյն ու բժշկարար զօրութեան հանդէպսիրոյն ու բժշկարար զօրութեան հանդէպսիրոյն ու բժշկարար զօրութեան հանդէպսիրոյն ու բժշկարար զօրութեան հանդէպ::::    Անոնց ամուր Անոնց ամուր Անոնց ամուր Անոնց ամուր 
հաւատքին դիմաց՝ փոհաւատքին դիմաց՝ փոհաւատքին դիմաց՝ փոհաւատքին դիմաց՝ փո´́́́ւլ եկաւ տունին տանիքն ու ւլ եկաւ տունին տանիքն ու ւլ եկաւ տունին տանիքն ու ւլ եկաւ տունին տանիքն ու 
առաստաղըառաստաղըառաստաղըառաստաղը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ճշմարիտ հաւատքի դիմաց՝ փոճշմարիտ հաւատքի դիմաց՝ փոճշմարիտ հաւատքի դիմաց՝ փոճշմարիտ հաւատքի դիմաց՝ փո´́́́ւլ կու գայ ւլ կու գայ ւլ կու գայ ւլ կու գայ 
թշնամիին կողմէ կառուցուած ամէթշնամիին կողմէ կառուցուած ամէթշնամիին կողմէ կառուցուած ամէթշնամիին կողմէ կառուցուած ամէ´́́́ն պատնէշն պատնէշն պատնէշն պատնէշ::::    

2.2.2.2.----    ««««Անոնց հաւատքը տեսնելովԱնոնց հաւատքը տեսնելովԱնոնց հաւատքը տեսնելովԱնոնց հաւատքը տեսնելով»»»»::::    Յիսուս անդամալոյծը Յիսուս անդամալոյծը Յիսուս անդամալոյծը Յիսուս անդամալոյծը 
շալկող չորս մարդոց հաւատքն է որ տեսաւ եւ ոշալկող չորս մարդոց հաւատքն է որ տեսաւ եւ ոշալկող չորս մարդոց հաւատքն է որ տեսաւ եւ ոշալկող չորս մարդոց հաւատքն է որ տեսաւ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անդամալոյծին հաւատքը, հակառակ ասոր, ան բուժեց անդամալոյծին հաւատքը, հակառակ ասոր, ան բուժեց անդամալոյծին հաւատքը, հակառակ ասոր, ան բուժեց անդամալոյծին հաւատքը, հակառակ ասոր, ան բուժեց 
անդամալոյծըանդամալոյծըանդամալոյծըանդամալոյծը::::    Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստուած հաւատացեալ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստուած հաւատացեալ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստուած հաւատացեալ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստուած հաւատացեալ 
մարդոց պմարդոց պմարդոց պմարդոց պատճառով կրնայ օրհնել անոնց շրջապատըատճառով կրնայ օրհնել անոնց շրջապատըատճառով կրնայ օրհնել անոնց շրջապատըատճառով կրնայ օրհնել անոնց շրջապատը::::    
Սիրելի ընթերցող, հաւատքի կեաՍիրելի ընթերցող, հաւատքի կեաՍիրելի ընթերցող, հաւատքի կեաՍիրելի ընթերցող, հաւատքի կեա´́́́նք ապրիր, որպէսզի քու նք ապրիր, որպէսզի քու նք ապրիր, որպէսզի քու նք ապրիր, որպէսզի քու 
պատճառովդ Աստուած օրհնէ բոլոր այն տեղերը ուր պատճառովդ Աստուած օրհնէ բոլոր այն տեղերը ուր պատճառովդ Աստուած օրհնէ բոլոր այն տեղերը ուր պատճառովդ Աստուած օրհնէ բոլոր այն տեղերը ուր 
կկկկ’’’’երթաս, եւ բոլոր այն մարդիկը՝ որոնց հետ կը յարաբերիսերթաս, եւ բոլոր այն մարդիկը՝ որոնց հետ կը յարաբերիսերթաս, եւ բոլոր այն մարդիկը՝ որոնց հետ կը յարաբերիսերթաս, եւ բոլոր այն մարդիկը՝ որոնց հետ կը յարաբերիս::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««անոնց հաւատքը տեսնելովանոնց հաւատքը տեսնելովանոնց հաւատքը տեսնելովանոնց հաւատքը տեսնելով»»»»    բուժեց հիւանդըբուժեց հիւանդըբուժեց հիւանդըբուժեց հիւանդը::::    
Յիսուս կը գնահատՅիսուս կը գնահատՅիսուս կը գնահատՅիսուս կը գնահատէ մարդոց հաւատքըէ մարդոց հաւատքըէ մարդոց հաւատքըէ մարդոց հաւատքը::::    Երբ հաւատքով կը Երբ հաւատքով կը Երբ հաւատքով կը Երբ հաւատքով կը 
մօտենանք Տիրոջ՝ մեր հաւատքը անպատասխան չի մնարմօտենանք Տիրոջ՝ մեր հաւատքը անպատասխան չի մնարմօտենանք Տիրոջ՝ մեր հաւատքը անպատասխան չի մնարմօտենանք Տիրոջ՝ մեր հաւատքը անպատասխան չի մնար::::    

4.4.4.4.----    ««««ՈրդեաՈրդեաՈրդեաՈրդեա՜՜՜՜կկկկ»»»»::::    Օրէնքի ուսուցիչներուն համար այս Օրէնքի ուսուցիչներուն համար այս Օրէնքի ուսուցիչներուն համար այս Օրէնքի ուսուցիչներուն համար այս 
մարդը լոկ հիւանդ մըն էր, մեղաւոր մըն էր, անպէտք մըն էր, մարդը լոկ հիւանդ մըն էր, մեղաւոր մըն էր, անպէտք մըն էր, մարդը լոկ հիւանդ մըն էր, մեղաւոր մըն էր, անպէտք մըն էր, մարդը լոկ հիւանդ մըն էր, մեղաւոր մըն էր, անպէտք մըն էր, 
մինչդեռ Յիսուսի համար, ան մինչդեռ Յիսուսի համար, ան մինչդեռ Յիսուսի համար, ան մինչդեռ Յիսուսի համար, ան ««««որդեակորդեակորդեակորդեակ» » » » մըն էր, սիրելի զաւակ մըն էր, սիրելի զաւակ մըն էր, սիրելի զաւակ մըն էր, սիրելի զաւակ 
մըմըմըմը::::    Մենք ի՞նչպէՄենք ի՞նչպէՄենք ի՞նչպէՄենք ի՞նչպէս կը դիտենք մարդիկը, մանաւանդ՝ մեղքի ս կը դիտենք մարդիկը, մանաւանդ՝ մեղքի ս կը դիտենք մարդիկը, մանաւանդ՝ մեղքի ս կը դիտենք մարդիկը, մանաւանդ՝ մեղքի 
կեանք ապրող մարդիկըկեանք ապրող մարդիկըկեանք ապրող մարդիկըկեանք ապրող մարդիկը::::    Մեղաւորնե՞ր իբրեւ, թէ՝ Յիսուսի Մեղաւորնե՞ր իբրեւ, թէ՝ Յիսուսի Մեղաւորնե՞ր իբրեւ, թէ՝ Յիսուսի Մեղաւորնե՞ր իբրեւ, թէ՝ Յիսուսի 
որդեակները իբրեւ, բժշկութեան կարօտ որդեակներորդեակները իբրեւ, բժշկութեան կարօտ որդեակներորդեակները իբրեւ, բժշկութեան կարօտ որդեակներորդեակները իբրեւ, բժշկութեան կարօտ որդեակներ::::    

5.5.5.5.----    ««««Մեղքերդ ներուաՄեղքերդ ներուաՄեղքերդ ներուաՄեղքերդ ներուա´́́́ծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզի»»»»::::    Տիրոջ այս բառերը Տիրոջ այս բառերը Տիրոջ այս բառերը Տիրոջ այս բառերը 
պարզ ցոյց կու տան թէ հիւանդ մարդուն հիւանդութեան պարզ ցոյց կու տան թէ հիւանդ մարդուն հիւանդութեան պարզ ցոյց կու տան թէ հիւանդ մարդուն հիւանդութեան պարզ ցոյց կու տան թէ հիւանդ մարդուն հիւանդութեան 
հիմնական պատճառը իր հիմնական պատճառը իր հիմնական պատճառը իր հիմնական պատճառը իր մեղքերն էինմեղքերն էինմեղքերն էինմեղքերն էին::::    Բայց զգոԲայց զգոԲայց զգոԲայց զգո՜՜՜՜յշյշյշյշ::::    Սա չի Սա չի Սա չի Սա չի 
նշանակեր որ եթէ մէկը հիւանդ ըլլայ՝ իր մեղքերուն պատնշանակեր որ եթէ մէկը հիւանդ ըլլայ՝ իր մեղքերուն պատնշանակեր որ եթէ մէկը հիւանդ ըլլայ՝ իր մեղքերուն պատնշանակեր որ եթէ մէկը հիւանդ ըլլայ՝ իր մեղքերուն պատ----
ճառով է որ հիւանդ կճառով է որ հիւանդ կճառով է որ հիւանդ կճառով է որ հիւանդ կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Եթէ այդպէս ըլլար՝ աշխարհի Եթէ այդպէս ըլլար՝ աշխարհի Եթէ այդպէս ըլլար՝ աշխարհի Եթէ այդպէս ըլլար՝ աշխարհի 
երեսին ապրող բոլոր մարդիկը պէտք էր տեսակերեսին ապրող բոլոր մարդիկը պէտք էր տեսակերեսին ապրող բոլոր մարդիկը պէտք էր տեսակերեսին ապրող բոլոր մարդիկը պէտք էր տեսակ----տեսակ տեսակ տեսակ տեսակ 
հիւանդութիւններով բռնուած ըլլային, որովհետեւ բոլորն ալ հիւանդութիւններով բռնուած ըլլային, որովհետեւ բոլորն ալ հիւանդութիւններով բռնուած ըլլային, որովհետեւ բոլորն ալ հիւանդութիւններով բռնուած ըլլային, որովհետեւ բոլորն ալ 
մեղաւորներ ենմեղաւորներ ենմեղաւորներ ենմեղաւորներ են::::    ԵսԵսԵսԵս    հանդիպած եմ արդար ու սուրբ մարդոց հանդիպած եմ արդար ու սուրբ մարդոց հանդիպած եմ արդար ու սուրբ մարդոց հանդիպած եմ արդար ու սուրբ մարդոց 
որոնք հիւանդութեամբ վախճանած են, եւ հանդիպած եմ որոնք հիւանդութեամբ վախճանած են, եւ հանդիպած եմ որոնք հիւանդութեամբ վախճանած են, եւ հանդիպած եմ որոնք հիւանդութեամբ վախճանած են, եւ հանդիպած եմ 
նաեւ չարութիւնը սիրող մարդոց, որոնք ապրած են մինչեւ նաեւ չարութիւնը սիրող մարդոց, որոնք ապրած են մինչեւ նաեւ չարութիւնը սիրող մարդոց, որոնք ապրած են մինչեւ նաեւ չարութիւնը սիրող մարդոց, որոնք ապրած են մինչեւ 
խոր ծերութիւն եւ երբեք ալ չեն հիւանդացածխոր ծերութիւն եւ երբեք ալ չեն հիւանդացածխոր ծերութիւն եւ երբեք ալ չեն հիւանդացածխոր ծերութիւն եւ երբեք ալ չեն հիւանդացած::::    
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««««Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, 
սկսան մտովի քննադասկսան մտովի քննադասկսան մտովի քննադասկսան մտովի քննադատել զայն.տել զայն.տել զայն.տել զայն.----    

""""Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը 
հայհոյութիւն էհայհոյութիւն էհայհոյութիւն էհայհոյութիւն է::::    Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելԱստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելԱստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելԱստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել""""»»»»    
((((Մր 2.6Մր 2.6Մր 2.6Մր 2.6----7)7)7)7)::::    

1.1.1.1.----    Օրէնքի ուսուցիչները տգիտաբար սկսան քննադատել Օրէնքի ուսուցիչները տգիտաբար սկսան քննադատել Օրէնքի ուսուցիչները տգիտաբար սկսան քննադատել Օրէնքի ուսուցիչները տգիտաբար սկսան քննադատել 
Յիսուսն ու Յիսուսի արարքըՅիսուսն ու Յիսուսի արարքըՅիսուսն ու Յիսուսի արարքըՅիսուսն ու Յիսուսի արարքը::::    Անոնք քննադատեցին՝ որովհեԱնոնք քննադատեցին՝ որովհեԱնոնք քննադատեցին՝ որովհեԱնոնք քննադատեցին՝ որովհե----
տեւ չէին ճանչնար Յիսուսի մարդասէր սիրտըտեւ չէին ճանչնար Յիսուսի մարդասէր սիրտըտեւ չէին ճանչնար Յիսուսի մարդասէր սիրտըտեւ չէին ճանչնար Յիսուսի մարդասէր սիրտը::::    ԱյԱյԱյԱյսօր որքասօր որքասօր որքասօր որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ կան որոնք կը քննադատեն Յիսուսը, կմարդիկ կան որոնք կը քննադատեն Յիսուսը, կմարդիկ կան որոնք կը քննադատեն Յիսուսը, կմարդիկ կան որոնք կը քննադատեն Յիսուսը, կ’’’’ըմբոստանան ըմբոստանան ըմբոստանան ըմբոստանան 
անոր դէմ, կը նախատեն զայն, որովհետեւ չեանոր դէմ, կը նախատեն զայն, որովհետեւ չեանոր դէմ, կը նախատեն զայն, որովհետեւ չեանոր դէմ, կը նախատեն զայն, որովհետեւ չե´́́́ն ճանչնար ն ճանչնար ն ճանչնար ն ճանչնար 
զայնզայնզայնզայն::::    Եթէ մարդիկ ճանչնան Յիսուսը, գիտնան որ Յիսուս Եթէ մարդիկ ճանչնան Յիսուսը, գիտնան որ Յիսուս Եթէ մարդիկ ճանչնան Յիսուսը, գիտնան որ Յիսուս Եթէ մարդիկ ճանչնան Յիսուսը, գիտնան որ Յիսուս 
զիրենք անչափօրէն կը սիրէ՝ չեզիրենք անչափօրէն կը սիրէ՝ չեզիրենք անչափօրէն կը սիրէ՝ չեզիրենք անչափօրէն կը սիրէ՝ չե´́́́ն քննադատեր զայն ու չեն քննադատեր զայն ու չեն քննադատեր զայն ու չեն քննադատեր զայն ու չե´́́́ն ն ն ն 
մեղանչեր անոր դէմմեղանչեր անոր դէմմեղանչեր անոր դէմմեղանչեր անոր դէմ::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««Այս աշխարհի Այս աշխարհի Այս աշխարհի Այս աշխարհի 
իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ այդ իմաստութիւնը. 
որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ որովհետեւ եթէ հասկցած ըլլային՝ խաչը չէին հաներ Տէրը, որ 
այդ փառքը պարգեւողն էայդ փառքը պարգեւողն էայդ փառքը պարգեւողն էայդ փառքը պարգեւողն է»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.8)Ա.Կր 2.8)Ա.Կր 2.8)Ա.Կր 2.8)::::    Յաճախ տգիտութիւնը Յաճախ տգիտութիւնը Յաճախ տգիտութիւնը Յաճախ տգիտութիւնը 
պատճառ կը դառնայ որ մենք մեր մեղքերով խաչենք պատճառ կը դառնայ որ մենք մեր մեղքերով խաչենք պատճառ կը դառնայ որ մենք մեր մեղքերով խաչենք պատճառ կը դառնայ որ մենք մեր մեղքերով խաչենք 
ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը::::    Անոր համար չէ՞ր որ Յիսուս ըսաւԱնոր համար չէ՞ր որ Յիսուս ըսաւԱնոր համար չէ՞ր որ Յիսուս ըսաւԱնոր համար չէ՞ր որ Յիսուս ըսաւ. . . . ««««ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յր, ներէյր, ներէյր, ներէյր, ներէ´́́́    
անոնց, որովհետեւ չեն գիտեր թէ իանոնց, որովհետեւ չեն գիտեր թէ իանոնց, որովհետեւ չեն գիտեր թէ իանոնց, որովհետեւ չեն գիտեր թէ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ընենընենընենընեն»»»» ( ( ( (Ղկ 23.34)Ղկ 23.34)Ղկ 23.34)Ղկ 23.34)::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Օրէնքի ուսուցիչները կը Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Օրէնքի ուսուցիչները կը Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Օրէնքի ուսուցիչները կը Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Օրէնքի ուսուցիչները կը 
հաւատային թէ միայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը 
ներել (Ես 43.25), ահա թէ ինչու ներեց հիւանդ մարդուն ներել (Ես 43.25), ահա թէ ինչու ներեց հիւանդ մարդուն ներել (Ես 43.25), ահա թէ ինչու ներեց հիւանդ մարդուն ներել (Ես 43.25), ահա թէ ինչու ներեց հիւանդ մարդուն 
մեղքերըմեղքերըմեղքերըմեղքերը::::    Ներեց՝ որպէսզի ցոյց տար ՕՆերեց՝ որպէսզի ցոյց տար ՕՆերեց՝ որպէսզի ցոյց տար ՕՆերեց՝ որպէսզի ցոյց տար Օրէնքի ուսուցիչներուն րէնքի ուսուցիչներուն րէնքի ուսուցիչներուն րէնքի ուսուցիչներուն 
թէ ինք Աստուած էր, մեղքերը ներոթէ ինք Աստուած էր, մեղքերը ներոթէ ինք Աստուած էր, մեղքերը ներոթէ ինք Աստուած էր, մեղքերը ներո´́́́ղ Աստուածըղ Աստուածըղ Աստուածըղ Աստուածը::::    

««««Յիսուս վայրկեանին Յիսուս վայրկեանին Յիսուս վայրկեանին Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ գիտցաւ անոնց մտածումը եւ գիտցաւ անոնց մտածումը եւ գիտցաւ անոնց մտածումը եւ 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    

""""Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէք::::    Ո՞Ո՞Ո՞Ո՞ր մէկը դիւրին է. ր մէկը դիւրին է. ր մէկը դիւրին է. ր մէկը դիւրին է. 
անդամալոյծին՝ անդամալոյծին՝ անդամալոյծին՝ անդամալոյծին՝ """"Մեղքերդ ներուած են քեզիՄեղքերդ ներուած են քեզիՄեղքերդ ներուած են քեզիՄեղքերդ ներուած են քեզի""""    ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ """"ԵԵԵԵ´́́́լ, լ, լ, լ, 
մահիճդ առ եւ տոմահիճդ առ եւ տոմահիճդ առ եւ տոմահիճդ առ եւ տո´́́́ւնւնւնւնդ գնադ գնադ գնադ գնա""""    ըսելըըսելըըսելըըսելը""""»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 2.82.82.82.8----9)9)9)9)::::    

1.1.1.1.----    ««««Գիտցաւ անոնց մտածումըԳիտցաւ անոնց մտածումըԳիտցաւ անոնց մտածումըԳիտցաւ անոնց մտածումը»»»»::::    Մարդուն մտածելու Մարդուն մտածելու Մարդուն մտածելու Մարդուն մտածելու 
կարողութիւն տուող Աստուածը՝ կրնակարողութիւն տուող Աստուածը՝ կրնակարողութիւն տուող Աստուածը՝ կրնակարողութիւն տուող Աստուածը՝ կրնա´́́́յ կարդալ մարդուն յ կարդալ մարդուն յ կարդալ մարդուն յ կարդալ մարդուն 
մտածումներըմտածումներըմտածումներըմտածումները::::    Այս հաստատումով մեզի ցոյց կը տրուի թէ Այս հաստատումով մեզի ցոյց կը տրուի թէ Այս հաստատումով մեզի ցոյց կը տրուի թէ Այս հաստատումով մեզի ցոյց կը տրուի թէ 
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Յիսուս տեղեակ է մարդոց խորհուրդներէն ու բոլոր տեսակի Յիսուս տեղեակ է մարդոց խորհուրդներէն ու բոլոր տեսակի Յիսուս տեղեակ է մարդոց խորհուրդներէն ու բոլոր տեսակի Յիսուս տեղեակ է մարդոց խորհուրդներէն ու բոլոր տեսակի 
մտածումներէնմտածումներէնմտածումներէնմտածումներէն::::    Չար մտածումները երբեք ծածկուած չենՉար մտածումները երբեք ծածկուած չենՉար մտածումները երբեք ծածկուած չենՉար մտածումները երբեք ծածկուած չեն    
Յիսուսի ամենաթափանց աչքէնՅիսուսի ամենաթափանց աչքէնՅիսուսի ամենաթափանց աչքէնՅիսուսի ամենաթափանց աչքէն::::    Յիսուս կարող է կարդալ Յիսուս կարող է կարդալ Յիսուս կարող է կարդալ Յիսուս կարող է կարդալ 
մարդոց միտքը, եւ ուստի՝ ան ամէն բան գիտէ մարդոց մարդոց միտքը, եւ ուստի՝ ան ամէն բան գիտէ մարդոց մարդոց միտքը, եւ ուստի՝ ան ամէն բան գիտէ մարդոց մարդոց միտքը, եւ ուստի՝ ան ամէն բան գիտէ մարդոց 
մասին, եւ անոնց ծրագիրներուն, փափաքներուն եւ նեղումասին, եւ անոնց ծրագիրներուն, փափաքներուն եւ նեղումասին, եւ անոնց ծրագիրներուն, փափաքներուն եւ նեղումասին, եւ անոնց ծրագիրներուն, փափաքներուն եւ նեղու----
թիւններուն մասինթիւններուն մասինթիւններուն մասինթիւններուն մասին::::    Ինքն իսկ կը յայտարարէ ըսելով. Ինքն իսկ կը յայտարարէ ըսելով. Ինքն իսկ կը յայտարարէ ըսելով. Ինքն իսկ կը յայտարարէ ըսելով. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ս եմ ս եմ ս եմ 
որ կը ճանչնամ մարդոց ցանկութիւններն ու մտածումներըոր կը ճանչնամ մարդոց ցանկութիւններն ու մտածումներըոր կը ճանչնամ մարդոց ցանկութիւններն ու մտածումներըոր կը ճանչնամ մարդոց ցանկութիւններն ու մտածումները»»»»    
((((Յյտ 2.23Յյտ 2.23Յյտ 2.23Յյտ 2.23::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ Եբր 4.13)ս նաեւ Եբր 4.13)ս նաեւ Եբր 4.13)ս նաեւ Եբր 4.13)::::    Մարդոց միտքն ու Մարդոց միտքն ու Մարդոց միտքն ու Մարդոց միտքն ու 
խորհուրդները գիտնալը եւ զանոխորհուրդները գիտնալը եւ զանոխորհուրդները գիտնալը եւ զանոխորհուրդները գիտնալը եւ զանոնք լաւապէս ու խորապէս նք լաւապէս ու խորապէս նք լաւապէս ու խորապէս նք լաւապէս ու խորապէս 
ճանչնալը, ճանչնալը, ճանչնալը, ճանչնալը, յատուկ է միայն Աստուծոյյատուկ է միայն Աստուծոյյատուկ է միայն Աստուծոյյատուկ է միայն Աստուծոյ::::    Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը 
լեցուն է այն վկայութիւններով, որոնք ցոյց կու տան թէ Յիսուս լեցուն է այն վկայութիւններով, որոնք ցոյց կու տան թէ Յիսուս լեցուն է այն վկայութիւններով, որոնք ցոյց կու տան թէ Յիսուս լեցուն է այն վկայութիւններով, որոնք ցոյց կու տան թէ Յիսուս 
կը կարդայ մարդոց միտքը եւ կը ճանչնայ անոնց կը կարդայ մարդոց միտքը եւ կը ճանչնայ անոնց կը կարդայ մարդոց միտքը եւ կը ճանչնայ անոնց կը կարդայ մարդոց միտքը եւ կը ճանչնայ անոնց 
խորհոխորհոխորհոխորհուրդները: Այս մասին քիչ մը աւելի ընդարձակ կերպով ւրդները: Այս մասին քիչ մը աւելի ընդարձակ կերպով ւրդները: Այս մասին քիչ մը աւելի ընդարձակ կերպով ւրդները: Այս մասին քիչ մը աւելի ընդարձակ կերպով 
խօսած ենք խօսած ենք խօսած ենք խօսած ենք ««««Ջրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնը» » » » դրուագին դրուագին դրուագին դրուագին 
բացատրութեան ժամանակ: (Տեբացատրութեան ժամանակ: (Տեբացատրութեան ժամանակ: (Տեբացատրութեան ժամանակ: (Տե´́́́ս Ղկ 14.2ս Ղկ 14.2ս Ղկ 14.2ս Ղկ 14.2----3333----ի ի ի ի 
բացատրութիւնը, թիւ 6):բացատրութիւնը, թիւ 6):բացատրութիւնը, թիւ 6):բացատրութիւնը, թիւ 6):    

2.2.2.2.----    ««««ՎայրկեանինՎայրկեանինՎայրկեանինՎայրկեանին»»»»::::    Յիսուսի հետ ժամանակ չի խլեր Յիսուսի հետ ժամանակ չի խլեր Յիսուսի հետ ժամանակ չի խլեր Յիսուսի հետ ժամանակ չի խլեր 
ճանչնալու մարդիկը՝ իրենց մտածումներովճանչնալու մարդիկը՝ իրենց մտածումներովճանչնալու մարդիկը՝ իրենց մտածումներովճանչնալու մարդիկը՝ իրենց մտածումներով::::    Ինչ որ մտաԻնչ որ մտաԻնչ որ մտաԻնչ որ մտածեն ծեն ծեն ծեն 
մարդիկ՝ վայրկեանիմարդիկ՝ վայրկեանիմարդիկ՝ վայրկեանիմարդիկ՝ վայրկեանի´́́́ն կը գիտնայն կը գիտնայն կը գիտնայն կը գիտնայ::::    Մենք չենք կրնար Մենք չենք կրնար Մենք չենք կրնար Մենք չենք կրնար 
ճանչնալ մարդոց միտքն ու մտածումներըճանչնալ մարդոց միտքն ու մտածումներըճանչնալ մարդոց միտքն ու մտածումներըճանչնալ մարդոց միտքն ու մտածումները::::    Կրնանք մարդոց Կրնանք մարդոց Կրնանք մարդոց Կրնանք մարդոց 
հետ երկահետ երկահետ երկահետ երկա՜՜՜՜ր տարիներ ապրիլ ու չճանչնալ զանոնք, որ տարիներ ապրիլ ու չճանչնալ զանոնք, որ տարիներ ապրիլ ու չճանչնալ զանոնք, որ տարիներ ապրիլ ու չճանչնալ զանոնք, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
գիտնալ անոնց միտքը, մտածումներն ու մտածելակերպըգիտնալ անոնց միտքը, մտածումներն ու մտածելակերպըգիտնալ անոնց միտքը, մտածումներն ու մտածելակերպըգիտնալ անոնց միտքը, մտածումներն ու մտածելակերպը::::    
Մարդիկ կրնան երկաՄարդիկ կրնան երկաՄարդիկ կրնան երկաՄարդիկ կրնան երկա՜՜՜՜ր տարիներով քաղցր խօսքերով խաբել ր տարիներով քաղցր խօսքերով խաբել ր տարիներով քաղցր խօսքերով խաբել ր տարիներով քաղցր խօսքերով խաբել 
մեմեմեմեզզզզ::::    Կրնան շատ երկաԿրնան շատ երկաԿրնան շատ երկաԿրնան շատ երկա՜՜՜՜ր ժամանակի վրայ ծածկել իրենց ր ժամանակի վրայ ծածկել իրենց ր ժամանակի վրայ ծածկել իրենց ր ժամանակի վրայ ծածկել իրենց 
իսկական նկարագիրը, ծրագիրը, մտածումներըիսկական նկարագիրը, ծրագիրը, մտածումներըիսկական նկարագիրը, ծրագիրը, մտածումներըիսկական նկարագիրը, ծրագիրը, մտածումները::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ´́́́    
կրնան ծածկել այդ բոլորը, բայց ոկրնան ծածկել այդ բոլորը, բայց ոկրնան ծածկել այդ բոլորը, բայց ոկրնան ծածկել այդ բոլորը, բայց ո´́́́չ Աստուծմէ՝ որ չ Աստուծմէ՝ որ չ Աստուծմէ՝ որ չ Աստուծմէ՝ որ 
ծածկատեծածկատեծածկատեծածկատե´́́́ս Աստուած էս Աստուած էս Աստուած էս Աստուած է::::            

3.3.3.3.----    ««««Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէք»»»»::::    Իր այս հարցումով, Իր այս հարցումով, Իր այս հարցումով, Իր այս հարցումով, 
Յիսուս կարծէք ըսել կՅիսուս կարծէք ըսել կՅիսուս կարծէք ըսել կՅիսուս կարծէք ըսել կ’’’’ուզէր Օրէնքի ուուզէր Օրէնքի ուուզէր Օրէնքի ուուզէր Օրէնքի ուսուցիչներուն. սուցիչներուն. սուցիչներուն. սուցիչներուն. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
կրցայ ձեր անտեսանելի մտածումները կարդալ, նոյնպէս ալ կրցայ ձեր անտեսանելի մտածումները կարդալ, նոյնպէս ալ կրցայ ձեր անտեսանելի մտածումները կարդալ, նոյնպէս ալ կրցայ ձեր անտեսանելի մտածումները կարդալ, նոյնպէս ալ 
կրցայ անդամալոյծ մարդուն անտեսանելի մեղքերը ներելկրցայ անդամալոյծ մարդուն անտեսանելի մեղքերը ներելկրցայ անդամալոյծ մարդուն անտեսանելի մեղքերը ներելկրցայ անդամալոյծ մարդուն անտեսանելի մեղքերը ներել»»»»::::    
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4.4.4.4.----    ««««Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէքԻնչո՞ւ այդպէս կը մտածէք»»»»::::    Քիչ առաջ հիւանդին Քիչ առաջ հիւանդին Քիչ առաջ հիւանդին Քիչ առաջ հիւանդին 
մեղքերը ներելով Յիսուս փաստեց թէ ինք Աստուամեղքերը ներելով Յիսուս փաստեց թէ ինք Աստուամեղքերը ներելով Յիսուս փաստեց թէ ինք Աստուամեղքերը ներելով Յիսուս փաստեց թէ ինք Աստուա´́́́ծ է, իսկ ծ է, իսկ ծ է, իսկ ծ է, իսկ 
հիմա, անգամ մը եւս փաստեց իր ասհիմա, անգամ մը եւս փաստեց իր ասհիմա, անգամ մը եւս փաստեց իր ասհիմա, անգամ մը եւս փաստեց իր աստուածութիւնը, Օրէնքի տուածութիւնը, Օրէնքի տուածութիւնը, Օրէնքի տուածութիւնը, Օրէնքի 
ուսուցիչներուն մտածումները կարդալովուսուցիչներուն մտածումները կարդալովուսուցիչներուն մտածումները կարդալովուսուցիչներուն մտածումները կարդալով::::    

5.5.5.5.----    ««««Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ ««««Մեղքերդ Մեղքերդ Մեղքերդ Մեղքերդ 
ներուած են քեզիներուած են քեզիներուած են քեզիներուած են քեզի» » » » ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ ըսե՞լը, թէ՝ ««««ԵԵԵԵ´́́́լ, մահիճդ առ եւ տոլ, մահիճդ առ եւ տոլ, մահիճդ առ եւ տոլ, մահիճդ առ եւ տո´́́́ւնդ ւնդ ւնդ ւնդ 
գնագնագնագնա» » » » ըսելըըսելըըսելըըսելը»»»»::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ ւշտ ւշտ ւշտ ««««մեղքերդ ներուած են քեզիմեղքերդ ներուած են քեզիմեղքերդ ներուած են քեզիմեղքերդ ներուած են քեզի»»»»    ըսելը ըսելը ըսելը ըսելը 
աւելիաւելիաւելիաւելի´́́́    դիւրին է, պիտի մտածէին Օրէնքի ուսուդիւրին է, պիտի մտածէին Օրէնքի ուսուդիւրին է, պիտի մտածէին Օրէնքի ուսուդիւրին է, պիտի մտածէին Օրէնքի ուսուցիչները, եւ ցիչները, եւ ցիչները, եւ ցիչները, եւ 
վստահաբար մենք եւս նոյնը կը մտածենքվստահաբար մենք եւս նոյնը կը մտածենքվստահաբար մենք եւս նոյնը կը մտածենքվստահաբար մենք եւս նոյնը կը մտածենք::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
մեղքերը ներելը աւելի դիւրին է քան հիւանդը բժշկելըմեղքերը ներելը աւելի դիւրին է քան հիւանդը բժշկելըմեղքերը ներելը աւելի դիւրին է քան հիւանդը բժշկելըմեղքերը ներելը աւելի դիւրին է քան հիւանդը բժշկելը::::    Պարզ Պարզ Պարզ Պարզ 
այն պատճառով, որ երբ Յիսուս ներեց մարդուն մեղքերը՝ ոայն պատճառով, որ երբ Յիսուս ներեց մարդուն մեղքերը՝ ոայն պատճառով, որ երբ Յիսուս ներեց մարդուն մեղքերը՝ ոայն պատճառով, որ երբ Յիսուս ներեց մարդուն մեղքերը՝ ո´́́́չ չ չ չ 
ոք կրցաւ տեսնել ատիկա եւ ոոք կրցաւ տեսնել ատիկա եւ ոոք կրցաւ տեսնել ատիկա եւ ոոք կրցաւ տեսնել ատիկա եւ ո´́́́չ ոք վկայեց այդ մասին կամ չ ոք վկայեց այդ մասին կամ չ ոք վկայեց այդ մասին կամ չ ոք վկայեց այդ մասին կամ 
զարմացաւ, մինչդեռ երբ բուժեց զզարմացաւ, մինչդեռ երբ բուժեց զզարմացաւ, մինչդեռ երբ բուժեց զզարմացաւ, մինչդեռ երբ բուժեց զայն, ականատեսները այն, ականատեսները այն, ականատեսները այն, ականատեսները 
զարմացան եւ սկսան փառաւորել զԱստուած եւ ըսել զարմացան եւ սկսան փառաւորել զԱստուած եւ ըսել զարմացան եւ սկսան փառաւորել զԱստուած եւ ըսել զարմացան եւ սկսան փառաւորել զԱստուած եւ ըսել 
««««Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»»»»::::    

Այսօր երբ եկեղեցականներս մեղքերու խոստովանութեԱյսօր երբ եկեղեցականներս մեղքերու խոստովանութեԱյսօր երբ եկեղեցականներս մեղքերու խոստովանութեԱյսօր երբ եկեղեցականներս մեղքերու խոստովանութե----
նէն ետք արձակում կը շնորհենք, մենք չենք կրնար գիտնալ նէն ետք արձակում կը շնորհենք, մենք չենք կրնար գիտնալ նէն ետք արձակում կը շնորհենք, մենք չենք կրնար գիտնալ նէն ետք արձակում կը շնորհենք, մենք չենք կրնար գիտնալ 
կամ տեսնել եթէ իսկապէս մարդոց մեղքերը ներուեցան թէ ոչ, կամ տեսնել եթէ իսկապէս մարդոց մեղքերը ներուեցան թէ ոչ, կամ տեսնել եթէ իսկապէս մարդոց մեղքերը ներուեցան թէ ոչ, կամ տեսնել եթէ իսկապէս մարդոց մեղքերը ներուեցան թէ ոչ, 
բայց եբայց եբայց եբայց երբ Յիսուսի անունով բուժումի համար կրբ Յիսուսի անունով բուժումի համար կրբ Յիսուսի անունով բուժումի համար կրբ Յիսուսի անունով բուժումի համար կ’’’’աղօթենք՝ աղօթենք՝ աղօթենք՝ աղօթենք՝ 
յստակ կրնանք տեսնել ու գիտնալ եթէ երբեք անձը յստակ կրնանք տեսնել ու գիտնալ եթէ երբեք անձը յստակ կրնանք տեսնել ու գիտնալ եթէ երբեք անձը յստակ կրնանք տեսնել ու գիտնալ եթէ երբեք անձը 
բուժուեցաւ թէ ոչբուժուեցաւ թէ ոչբուժուեցաւ թէ ոչբուժուեցաւ թէ ոչ::::    Արդ, մեղքերը ներելը՝ դիւրին ճամբան է, Արդ, մեղքերը ներելը՝ դիւրին ճամբան է, Արդ, մեղքերը ներելը՝ դիւրին ճամբան է, Արդ, մեղքերը ներելը՝ դիւրին ճամբան է, 
մինչդեռ բուժելը՝ դժուարին ճամբան էմինչդեռ բուժելը՝ դժուարին ճամբան էմինչդեռ բուժելը՝ դժուարին ճամբան էմինչդեռ բուժելը՝ դժուարին ճամբան է::::    Այս իմաստով, Յիսուս Այս իմաստով, Յիսուս Այս իմաստով, Յիսուս Այս իմաստով, Յիսուս 
դիւրինը կատարելէ ետք, այսինքն՝ մեղքերը ներելէ ետք, դիւրինը կատարելէ ետք, այսինքն՝ մեղքերը ներելէ ետք, դիւրինը կատարելէ ետք, այսինքն՝ մեղքերը ներելէ ետք, դիւրինը կատարելէ ետք, այսինքն՝ մեղքերը ներելէ ետք, 
դժոդժոդժոդժուարինն ալ կատարեց, այսինքն՝ բուժեց, որպէսզի ցոյց ւարինն ալ կատարեց, այսինքն՝ բուժեց, որպէսզի ցոյց ւարինն ալ կատարեց, այսինքն՝ բուժեց, որպէսզի ցոյց ւարինն ալ կատարեց, այսինքն՝ բուժեց, որպէսզի ցոյց 
տար թէ իրեն համար դժուարին բան չկարտար թէ իրեն համար դժուարին բան չկարտար թէ իրեն համար դժուարին բան չկարտար թէ իրեն համար դժուարին բան չկար::::    Հայրերէն մին Հայրերէն մին Հայրերէն մին Հայրերէն մին 
ըսած է. ըսած է. ըսած է. ըսած է. ««««Յիսուսի համար դիւրին է մեղքերու քաւութիւն Յիսուսի համար դիւրին է մեղքերու քաւութիւն Յիսուսի համար դիւրին է մեղքերու քաւութիւն Յիսուսի համար դիւրին է մեղքերու քաւութիւն 
շնորհելը, բայց քաւութիւն շնորհելէ ետք, քաւուած մարդուն շնորհելը, բայց քաւութիւն շնորհելէ ետք, քաւուած մարդուն շնորհելը, բայց քաւութիւն շնորհելէ ետք, քաւուած մարդուն շնորհելը, բայց քաւութիւն շնորհելէ ետք, քաւուած մարդուն 
հոգին, սիրտը ու միտքը բուժելը՝ աւելի դժուար է եւ երհոգին, սիրտը ու միտքը բուժելը՝ աւելի դժուար է եւ երհոգին, սիրտը ու միտքը բուժելը՝ աւելի դժուար է եւ երհոգին, սիրտը ու միտքը բուժելը՝ աւելի դժուար է եւ երկակակակա՜՜՜՜ր ր ր ր 
ժամանակի կը կարօտիժամանակի կը կարօտիժամանակի կը կարօտիժամանակի կը կարօտի»»»»::::    

6.6.6.6.----    Յիսուսի անունով մեղքերը ներելը դիւրին է, բայց Յիսուսի անունով մեղքերը ներելը դիւրին է, բայց Յիսուսի անունով մեղքերը ներելը դիւրին է, բայց Յիսուսի անունով մեղքերը ներելը դիւրին է, բայց 
Յիսուսի անունով բուժելը՝ դժուարՅիսուսի անունով բուժելը՝ դժուարՅիսուսի անունով բուժելը՝ դժուարՅիսուսի անունով բուժելը՝ դժուար::::    Մեղքերը ներելը՝ լոկ Մեղքերը ներելը՝ լոկ Մեղքերը ներելը՝ լոկ Մեղքերը ներելը՝ լոկ 
աղօթք մը կարդալով կաղօթք մը կարդալով կաղօթք մը կարդալով կաղօթք մը կարդալով կ’’’’ըլլայ, մինչդեռ հիւանդ մը բուժելը՝ ըլլայ, մինչդեռ հիւանդ մը բուժելը՝ ըլլայ, մինչդեռ հիւանդ մը բուժելը՝ ըլլայ, մինչդեռ հիւանդ մը բուժելը՝ 
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հաւահաւահաւահաւա´́́́տք ու պարգետք ու պարգետք ու պարգետք ու պարգե´́́́ւ կը պահանջէւ կը պահանջէւ կը պահանջէւ կը պահանջէ::::    Յիսուս ներեց Յիսուս ներեց Յիսուս ներեց Յիսուս ներեց 
անդամալոյծին, ատիկա խօսք էրանդամալոյծին, ատիկա խօսք էրանդամալոյծին, ատիկա խօսք էրանդամալոյծին, ատիկա խօսք էր::::    Բայց բուժումը խօսք չէր, Բայց բուժումը խօսք չէր, Բայց բուժումը խօսք չէր, Բայց բուժումը խօսք չէր, 
այլ՝ զօրութիւնայլ՝ զօրութիւնայլ՝ զօրութիւնայլ՝ զօրութիւն::::    Յիսուս միայն խօսքի մարդ չէր, լոկ քարոզիչ Յիսուս միայն խօսքի մարդ չէր, լոկ քարոզիչ Յիսուս միայն խօսքի մարդ չէր, լոկ քարոզիչ Յիսուս միայն խօսքի մարդ չէր, լոկ քարոզիչ 
չէր. անոր կեանքին մէջ զօրութիչէր. անոր կեանքին մէջ զօրութիչէր. անոր կեանքին մէջ զօրութիչէր. անոր կեանքին մէջ զօրութի´́́́ւն կար, ուն կար, ուն կար, ուն կար, ո´́́́յժ կար, յժ կար, յժ կար, յժ կար, 
կարողութիկարողութիկարողութիկարողութի´́́́ւն կարւն կարւն կարւն կար::::    Գալով մեզի, մեր կեանքին մէջ զօրութիւն Գալով մեզի, մեր կեանքին մէջ զօրութիւն Գալով մեզի, մեր կեանքին մէջ զօրութիւն Գալով մեզի, մեր կեանքին մէջ զօրութիւն 
կա՞յ, թէ՝ լոկ խօսք ու քարոզկա՞յ, թէ՝ լոկ խօսք ու քարոզկա՞յ, թէ՝ լոկ խօսք ու քարոզկա՞յ, թէ՝ լոկ խօսք ու քարոզ::::    

««««Բայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրիԲայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրիԲայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրիԲայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի    վրայ վրայ վրայ վրայ 
իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելուիշխանութիւն ունի մեղքերը ներելուիշխանութիւն ունի մեղքերը ներելուիշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու::::    ՈՈՈՈւ դառնալով անդամաւ դառնալով անդամաւ դառնալով անդամաւ դառնալով անդամա----
լոյծին, ըսաւ.լոյծին, ըսաւ.լոյծին, ըսաւ.լոյծին, ըսաւ.----    

""""ՔեզիՔեզիՔեզիՔեզի´́́́    կկկկ’’’’ըսեմ, եըսեմ, եըսեմ, եըսեմ, ե´́́́լ, ալ, ալ, ալ, ա´́́́ռ մահիճդ եւ տունդ գնառ մահիճդ եւ տունդ գնառ մահիճդ եւ տունդ գնառ մահիճդ եւ տունդ գնա"»"»"»"»    ((((Մր 2.10Մր 2.10Մր 2.10Մր 2.10----
11)11)11)11)::::    

1.1.1.1.----    Վերեւ ըսի թէ Օրէնքի ուսուցիչները կը հաւատային թէ Վերեւ ըսի թէ Օրէնքի ուսուցիչները կը հաւատային թէ Վերեւ ըսի թէ Օրէնքի ուսուցիչները կը հաւատային թէ Վերեւ ըսի թէ Օրէնքի ուսուցիչները կը հաւատային թէ 
միայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը ներելմիայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը ներելմիայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը ներելմիայն Աստուած կրնայ մարդոց մեղքերը ներել::::    Անոնք նաեւ Անոնք նաեւ Անոնք նաեւ Անոնք նաեւ 
կը հաւատային որ կը հաւատային որ կը հաւատային որ կը հաւատային որ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ 
տրուած պատիժներ էին՝ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ տրուած պատիժներ էին՝ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ տրուած պատիժներ էին՝ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ տրուած պատիժներ էին՝ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ 
հետեւանքհետեւանքհետեւանքհետեւանք::::    Տակաւին, անոնք կը հաւատային որ եթէ հիւանդ Տակաւին, անոնք կը հաւատային որ եթէ հիւանդ Տակաւին, անոնք կը հաւատային որ եթէ հիւանդ Տակաւին, անոնք կը հաւատային որ եթէ հիւանդ 
մարդուն մեղքերը ներուէին՝ պէտք էր անոր մարմինը նաեւ մարդուն մեղքերը ներուէին՝ պէտք էր անոր մարմինը նաեւ մարդուն մեղքերը ներուէին՝ պէտք էր անոր մարմինը նաեւ մարդուն մեղքերը ներուէին՝ պէտք էր անոր մարմինը նաեւ 
շուտով բուժուէրշուտով բուժուէրշուտով բուժուէրշուտով բուժուէր::::    Յիսուս բուժեց անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց Յիսուս բուժեց անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց Յիսուս բուժեց անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց Յիսուս բուժեց անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց 
տար Օրէնքի ոտար Օրէնքի ոտար Օրէնքի ոտար Օրէնքի ուսուցիչներուն, թէ ինք իսկապէւսուցիչներուն, թէ ինք իսկապէւսուցիչներուն, թէ ինք իսկապէւսուցիչներուն, թէ ինք իսկապէ´́́́ս ներած էր ս ներած էր ս ներած էր ս ներած էր 
անոր մեղքերըանոր մեղքերըանոր մեղքերըանոր մեղքերը::::    Այլ խօսքով, մարմնական բուժումն էր Այլ խօսքով, մարմնական բուժումն էր Այլ խօսքով, մարմնական բուժումն էր Այլ խօսքով, մարմնական բուժումն էր 
ապացոյցը որ Յիսուսի ապացոյցը որ Յիսուսի ապացոյցը որ Յիսուսի ապացոյցը որ Յիսուսի ««««մեղքերդ ներուամեղքերդ ներուամեղքերդ ներուամեղքերդ ներուա´́́́ծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզի» » » » 
խօսքը իրողապէս կատարուած ու ճշմարտուած էրխօսքը իրողապէս կատարուած ու ճշմարտուած էրխօսքը իրողապէս կատարուած ու ճշմարտուած էրխօսքը իրողապէս կատարուած ու ճշմարտուած էր::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ Օրէնքի ուսուցիչներուն ուշադրութեան ուզէ Օրէնքի ուսուցիչներուն ուշադրութեան ուզէ Օրէնքի ուսուցիչներուն ուշադրութեան ուզէ Օրէնքի ուսուցիչներուն ուշադրութեան 
յանձնել թէ ինք երկրի վյանձնել թէ ինք երկրի վյանձնել թէ ինք երկրի վյանձնել թէ ինք երկրի վրայ մարդոց մեղքերը ներելու րայ մարդոց մեղքերը ներելու րայ մարդոց մեղքերը ներելու րայ մարդոց մեղքերը ներելու 
իշխանութիւն ունիիշխանութիւն ունիիշխանութիւն ունիիշխանութիւն ունի::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Որովհետեւ Օրէնքի Որովհետեւ Օրէնքի Որովհետեւ Օրէնքի Որովհետեւ Օրէնքի 
ուսուցիչները գիտէին ու կուսուցիչները գիտէին ու կուսուցիչները գիտէին ու կուսուցիչները գիտէին ու կ’’’’ուսուցանէին թէ Օրէնքին կողմէ ուսուցանէին թէ Օրէնքին կողմէ ուսուցանէին թէ Օրէնքին կողմէ ուսուցանէին թէ Օրէնքին կողմէ 
պահանջուած քաւութեան զոհերը մատուցանելով միայն պահանջուած քաւութեան զոհերը մատուցանելով միայն պահանջուած քաւութեան զոհերը մատուցանելով միայն պահանջուած քաւութեան զոհերը մատուցանելով միայն 
մարդոց մեղքերը կրնային ներուիլ, բայց հիմա, Յիսուս մարդոց մեղքերը կրնային ներուիլ, բայց հիմա, Յիսուս մարդոց մեղքերը կրնային ներուիլ, բայց հիմա, Յիսուս մարդոց մեղքերը կրնային ներուիլ, բայց հիմա, Յիսուս 
հիւանդին մեղքերը ներելով, կհիւանդին մեղքերը ներելով, կհիւանդին մեղքերը ներելով, կհիւանդին մեղքերը ներելով, կ’’’’ոոոուզէ անուղղակիօրէն ցոյց տալ ւզէ անուղղակիօրէն ցոյց տալ ւզէ անուղղակիօրէն ցոյց տալ ւզէ անուղղակիօրէն ցոյց տալ 
անոնց, թէ ինք աշխարհ եկած է ըլլալու այն իսկական ու անոնց, թէ ինք աշխարհ եկած է ըլլալու այն իսկական ու անոնց, թէ ինք աշխարհ եկած է ըլլալու այն իսկական ու անոնց, թէ ինք աշխարհ եկած է ըլլալու այն իսկական ու 
յաւիտենական զոհը յաւիտենական զոհը յաւիտենական զոհը յաւիտենական զոհը ««««որ աշխարհի մեղքը կը վերցնէոր աշխարհի մեղքը կը վերցնէոր աշխարհի մեղքը կը վերցնէոր աշխարհի մեղքը կը վերցնէ»»»» ( ( ( (Յհ 1.29Յհ 1.29Յհ 1.29Յհ 1.29::::    
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ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ Ա.Պտ 1.18ս նաեւ Ա.Պտ 1.18ս նաեւ Ա.Պտ 1.18ս նաեւ Ա.Պտ 1.18----19)19)19)19)::::    Ընթեցող բարեկամ, դուն թոյլ Ընթեցող բարեկամ, դուն թոյլ Ընթեցող բարեկամ, դուն թոյլ Ընթեցող բարեկամ, դուն թոյլ 
տուա՞ծ ես որ Յիսուս մեղքերդ վերցնէտուա՞ծ ես որ Յիսուս մեղքերդ վերցնէտուա՞ծ ես որ Յիսուս մեղքերդ վերցնէտուա՞ծ ես որ Յիսուս մեղքերդ վերցնէ::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս Օրէնքի ուսուցիչներուն կՅիսուս Օրէնքի ուսուցիչներուն կՅիսուս Օրէնքի ուսուցիչներուն կՅիսուս Օրէնքի ուսուցիչներուն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Պէտք է Պէտք է Պէտք է Պէտք է 
գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի 
մեղքերը ներելումեղքերը ներելումեղքերը ներելումեղքերը ներելու»»»»::::    Նոյն խօսքը այսօր մեզի ալ կՆոյն խօսքը այսօր մեզի ալ կՆոյն խօսքը այսօր մեզի ալ կՆոյն խօսքը այսօր մեզի ալ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
ոոոո´́́́չ միայն երկինքի մէջ իշխանութիւն ունի, այլ նաեւ՝ երկրի չ միայն երկինքի մէջ իշխանութիւն ունի, այլ նաեւ՝ երկրի չ միայն երկինքի մէջ իշխանութիւն ունի, այլ նաեւ՝ երկրի չ միայն երկինքի մէջ իշխանութիւն ունի, այլ նաեւ՝ երկրի 
վրայվրայվրայվրայ::::    Ան, ինչպէս երկինքի, այնպէս ալ երկրի իշխանն էԱն, ինչպէս երկինքի, այնպէս ալ երկրի իշխանն էԱն, ինչպէս երկինքի, այնպէս ալ երկրի իշխանն էԱն, ինչպէս երկինքի, այնպէս ալ երկրի իշխանն է::::    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
ինչ իր իշխանութեան տինչ իր իշխանութեան տինչ իր իշխանութեան տինչ իր իշխանութեան տակ էակ էակ էակ է::::    Միայն երկինքի Աստուածը չէ Միայն երկինքի Աստուածը չէ Միայն երկինքի Աստուածը չէ Միայն երկինքի Աստուածը չէ 
Յիսուս, միայն երկնային բաներու վրայ իշխող Աստուածը չէ Յիսուս, միայն երկնային բաներու վրայ իշխող Աստուածը չէ Յիսուս, միայն երկնային բաներու վրայ իշխող Աստուածը չէ Յիսուս, միայն երկնային բաներու վրայ իշխող Աստուածը չէ 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս::::    Ան նաեւ կԱն նաեւ կԱն նաեւ կԱն նաեւ կ’’’’իշխէ մարդոց երկրաւոր կեանքին վրայ. իշխէ մարդոց երկրաւոր կեանքին վրայ. իշխէ մարդոց երկրաւոր կեանքին վրայ. իշխէ մարդոց երկրաւոր կեանքին վրայ. 
մանաւանդ կեանքին վրայ անոնց՝ որոնք իր զաւակներն ենմանաւանդ կեանքին վրայ անոնց՝ որոնք իր զաւակներն ենմանաւանդ կեանքին վրայ անոնց՝ որոնք իր զաւակներն ենմանաւանդ կեանքին վրայ անոնց՝ որոնք իր զաւակներն են::::    
Երկրի դատաւորն ու իշխանը՝ Յիսուս, իր հետեւորդներուն Երկրի դատաւորն ու իշխանը՝ Յիսուս, իր հետեւորդներուն Երկրի դատաւորն ու իշխանը՝ Յիսուս, իր հետեւորդներուն Երկրի դատաւորն ու իշխանը՝ Յիսուս, իր հետեւորդներուն 
ալ իշխանութիւալ իշխանութիւալ իշխանութիւալ իշխանութիւն տուած է երկրի վրայ. իշխանութիւն՝ ն տուած է երկրի վրայ. իշխանութիւն՝ ն տուած է երկրի վրայ. իշխանութիւն՝ ն տուած է երկրի վրայ. իշխանութիւն՝ 
մանաւանդ Սատանային ու անոր չար ոգիներուն վրայմանաւանդ Սատանային ու անոր չար ոգիներուն վրայմանաւանդ Սատանային ու անոր չար ոգիներուն վրայմանաւանդ Սատանային ու անոր չար ոգիներուն վրայ::::    
ԿԿԿԿ’’’’օգտագործե՞նք մեզի տրուած իշխանութիւնըօգտագործե՞նք մեզի տրուած իշխանութիւնըօգտագործե՞նք մեզի տրուած իշխանութիւնըօգտագործե՞նք մեզի տրուած իշխանութիւնը::::    

««««Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, 
վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւվերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւվերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւվերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ»»»» ( ( ( (Մր 2.12)Մր 2.12)Մր 2.12)Մր 2.12)::::    

1.1.1.1.----    Երբ Յիսուս հրամայէ, իր խօսքը Երբ Յիսուս հրամայէ, իր խօսքը Երբ Յիսուս հրամայէ, իր խօսքը Երբ Յիսուս հրամայէ, իր խօսքը ««««անմիջապանմիջապանմիջապանմիջապէսէսէսէս» » » » կը կը կը կը 
գործադրուիգործադրուիգործադրուիգործադրուի::::    Իր կողմէ կատարուած բժշկութեանց ու Իր կողմէ կատարուած բժշկութեանց ու Իր կողմէ կատարուած բժշկութեանց ու Իր կողմէ կատարուած բժշկութեանց ու 
հրաշագործութեանց պատումի ժամանակ, շատ յաճախ հրաշագործութեանց պատումի ժամանակ, շատ յաճախ հրաշագործութեանց պատումի ժամանակ, շատ յաճախ հրաշագործութեանց պատումի ժամանակ, շատ յաճախ 
աւետարանիչները կը գործածեն աւետարանիչները կը գործածեն աւետարանիչները կը գործածեն աւետարանիչները կը գործածեն ««««անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս» » » » բառը, որ բառը, որ բառը, որ բառը, որ 
ուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ Քրիստոսի խօսքին զօրութիւնըուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ Քրիստոսի խօսքին զօրութիւնըուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ Քրիստոսի խօսքին զօրութիւնըուրիշ բան ցոյց չի տար եթէ ոչ Քրիստոսի խօսքին զօրութիւնը::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս երեք բան ընել հրամայած էր անդամալոյծին.Յիսուս երեք բան ընել հրամայած էր անդամալոյծին.Յիսուս երեք բան ընել հրամայած էր անդամալոյծին.Յիսուս երեք բան ընել հրամայած էր անդամալոյծին.----    
ՈտՈտՈտՈտքի ելլել, իր մահիճը շալկել եւ տուն երթալքի ելլել, իր մահիճը շալկել եւ տուն երթալքի ելլել, իր մահիճը շալկել եւ տուն երթալքի ելլել, իր մահիճը շալկել եւ տուն երթալ::::    ՃիՃիՃիՃի´́́́շդ իրեն շդ իրեն շդ իրեն շդ իրեն 
հրամայուածին պէս ըրաւ. հրամայուածին պէս ըրաւ. հրամայուածին պէս ըրաւ. հրամայուածին պէս ըրաւ. ««««բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, 
վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւվերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւվերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւվերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս 
ուզեց որ ան շալկէ իր մահիճըուզեց որ ան շալկէ իր մահիճըուզեց որ ան շալկէ իր մահիճըուզեց որ ան շալկէ իր մահիճը::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
ուզեց որ ան շալկէ իր մահիճը, որպէսզի ցոյց տաուզեց որ ան շալկէ իր մահիճը, որպէսզի ցոյց տաուզեց որ ան շալկէ իր մահիճը, որպէսզի ցոյց տաուզեց որ ան շալկէ իր մահիճը, որպէսզի ցոյց տար Օրէնքի ր Օրէնքի ր Օրէնքի ր Օրէնքի 
ուսուցիչներուն, թէ անդամալոյծը ոուսուցիչներուն, թէ անդամալոյծը ոուսուցիչներուն, թէ անդամալոյծը ոուսուցիչներուն, թէ անդամալոյծը ո´́́́չ միայն կատարելապէս չ միայն կատարելապէս չ միայն կատարելապէս չ միայն կատարելապէս 
առողջացաւ, այլեւ՝ կատարելապէս զօրացաւ, այնքան՝ որ ան առողջացաւ, այլեւ՝ կատարելապէս զօրացաւ, այնքան՝ որ ան առողջացաւ, այլեւ՝ կատարելապէս զօրացաւ, այնքան՝ որ ան առողջացաւ, այլեւ՝ կատարելապէս զօրացաւ, այնքան՝ որ ան 
կարող էր նոյնիսկ շալկել մահիճը եւ քալել մինչեւ տունկարող էր նոյնիսկ շալկել մահիճը եւ քալել մինչեւ տունկարող էր նոյնիսկ շալկել մահիճը եւ քալել մինչեւ տունկարող էր նոյնիսկ շալկել մահիճը եւ քալել մինչեւ տուն»»»»::::    
Սովորաբար անդամալոյծ մարդիկ երբ բուժուին, մինչեւ քանի Սովորաբար անդամալոյծ մարդիկ երբ բուժուին, մինչեւ քանի Սովորաբար անդամալոյծ մարդիկ երբ բուժուին, մինչեւ քանի Սովորաբար անդամալոյծ մարդիկ երբ բուժուին, մինչեւ քանի 
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մը օր կամ նոյնիսկ քանի մը շաբաթ, մը օր կամ նոյնիսկ քանի մը շաբաթ, մը օր կամ նոյնիսկ քանի մը շաբաթ, մը օր կամ նոյնիսկ քանի մը շաբաթ, հանգիստ չեն կրնար հանգիստ չեն կրնար հանգիստ չեն կրնար հանգիստ չեն կրնար 
քալել, բայց յիշեալ մարդը քալել, բայց յիշեալ մարդը քալել, բայց յիշեալ մարդը քալել, բայց յիշեալ մարդը ««««անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի 
ելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ»»»»::::    Յիսուս ինչ որ ընէ՝ Յիսուս ինչ որ ընէ՝ Յիսուս ինչ որ ընէ՝ Յիսուս ինչ որ ընէ՝ 
կատարեալ ձեւով կկատարեալ ձեւով կկատարեալ ձեւով կկատարեալ ձեւով կ’’’’ընէընէընէընէ::::    Սորվինք մեր Փրկիչէն, կարելի Սորվինք մեր Փրկիչէն, կարելի Սորվինք մեր Փրկիչէն, կարելի Սորվինք մեր Փրկիչէն, կարելի 
եղածին չափ կատարեալ ձեւով ընել մեզմէ պահանջուածըեղածին չափ կատարեալ ձեւով ընել մեզմէ պահանջուածըեղածին չափ կատարեալ ձեւով ընել մեզմէ պահանջուածըեղածին չափ կատարեալ ձեւով ընել մեզմէ պահանջուածը::::    

««««Բոլորն ալ զարմացան. կը Բոլորն ալ զարմացան. կը Բոլորն ալ զարմացան. կը Բոլորն ալ զարմացան. կը փառաւորէին զԱստուած եւ փառաւորէին զԱստուած եւ փառաւորէին զԱստուած եւ փառաւորէին զԱստուած եւ 
կկկկ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    

""""Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք""""»»»» ( ( ( (Մր 2.12)Մր 2.12)Մր 2.12)Մր 2.12)::::    
1.1.1.1.----    ««««Բոլորն ալ զարմացանԲոլորն ալ զարմացանԲոլորն ալ զարմացանԲոլորն ալ զարմացան»»»»::::    Յիսուսի գործերը միշտ ալ Յիսուսի գործերը միշտ ալ Յիսուսի գործերը միշտ ալ Յիսուսի գործերը միշտ ալ 

զարմանալի ենզարմանալի ենզարմանալի ենզարմանալի են::::    Փառք իրենՓառք իրենՓառք իրենՓառք իրեն::::    Դուն ալ կրնա՞ս վկայել որ Տէրը Դուն ալ կրնա՞ս վկայել որ Տէրը Դուն ալ կրնա՞ս վկայել որ Տէրը Դուն ալ կրնա՞ս վկայել որ Տէրը 
կեանքիդ մէջ զարմանալի գործեր կատարած էկեանքիդ մէջ զարմանալի գործեր կատարած էկեանքիդ մէջ զարմանալի գործեր կատարած էկեանքիդ մէջ զարմանալի գործեր կատարած է::::    

2.2.2.2.----    ««««Կը փառաւորէին զԱստուածԿը փառաւորէին զԱստուածԿը փառաւորէին զԱստուածԿը փառաւորէին զԱստուած»»»»::::    ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս իր ամբողջ ս իր ամբողջ ս իր ամբողջ ս իր ամբողջ 
երկրաւոր կեանքի ընթացքին ապրեցաւ, խօսեցաւ ու գործեց, երկրաւոր կեանքի ընթացքին ապրեցաւ, խօսեցաւ ու գործեց, երկրաւոր կեանքի ընթացքին ապրեցաւ, խօսեցաւ ու գործեց, երկրաւոր կեանքի ընթացքին ապրեցաւ, խօսեցաւ ու գործեց, 
միշտ նկատի ունենալով փառքն ու փառաւորումը երկնաւոր միշտ նկատի ունենալով փառքն ու փառաւորումը երկնաւոր միշտ նկատի ունենալով փառքն ու փառաւորումը երկնաւոր միշտ նկատի ունենալով փառքն ու փառաւորումը երկնաւոր 
ՀօրՀօրՀօրՀօր::::    Իր ապրած կեանքն իսկ Աստուծոյ փառաբանութիւն Իր ապրած կեանքն իսկ Աստուծոյ փառաբանութիւն Իր ապրած կեանքն իսկ Աստուծոյ փառաբանութիւն Իր ապրած կեանքն իսկ Աստուծոյ փառաբանութիւն 
բերող կեանք մը եղաւբերող կեանք մը եղաւբերող կեանք մը եղաւբերող կեանք մը եղաւ::::    Մարդիկ տեսան իր շողացող լոյսը ու Մարդիկ տեսան իր շողացող լոյսը ու Մարդիկ տեսան իր շողացող լոյսը ու Մարդիկ տեսան իր շողացող լոյսը ու 
կատարած բարի գործերը եւ փառաւորեցին մեկատարած բարի գործերը եւ փառաւորեցին մեկատարած բարի գործերը եւ փառաւորեցին մեկատարած բարի գործերը եւ փառաւորեցին մեր երկնաւոր ր երկնաւոր ր երկնաւոր ր երկնաւոր 
Հայրը որ երկինքի մէջ է (Մտ 5.16)Հայրը որ երկինքի մէջ է (Մտ 5.16)Հայրը որ երկինքի մէջ է (Մտ 5.16)Հայրը որ երկինքի մէջ է (Մտ 5.16)::::    

3.3.3.3.----    Ներկաները տեսան Յիսուսի գործը ու վկայեցին Ներկաները տեսան Յիսուսի գործը ու վկայեցին Ներկաները տեսան Յիսուսի գործը ու վկայեցին Ներկաները տեսան Յիսուսի գործը ու վկայեցին 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»»»»::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
վայելեն Տիրոջ հրաշքներն ու գործերը, անպայման որ պիտի վայելեն Տիրոջ հրաշքներն ու գործերը, անպայման որ պիտի վայելեն Տիրոջ հրաշքներն ու գործերը, անպայման որ պիտի վայելեն Տիրոջ հրաշքներն ու գործերը, անպայման որ պիտի 
վկայեն ատոնց մասինվկայեն ատոնց մասինվկայեն ատոնց մասինվկայեն ատոնց մասին::::    Ուշադրութիւն դարձուցէք տրուած Ուշադրութիւն դարձուցէք տրուած Ուշադրութիւն դարձուցէք տրուած Ուշադրութիւն դարձուցէք տրուած 
վկայութեանվկայութեանվկայութեանվկայութեան::::    Ատիկա պարզ վկայութիւն մը չէ, այլ զօրեղ Ատիկա պարզ վկայութիւն մը չէ, այլ զօրեղ Ատիկա պարզ վկայութիւն մը չէ, այլ զօրեղ Ատիկա պարզ վկայութիւն մը չէ, այլ զօրեղ 
հաստատում մը, թէ՝ Տիրոջ գործերուն նմանը չէհաստատում մը, թէ՝ Տիրոջ գործերուն նմանը չէհաստատում մը, թէ՝ Տիրոջ գործերուն նմանը չէհաստատում մը, թէ՝ Տիրոջ գործերուն նմանը չէ´́́́    եղած եղած եղած եղած 
անցեալին եւ չիանցեալին եւ չիանցեալին եւ չիանցեալին եւ չի´́́́    կրնար ըլլալ այսօրկրնար ըլլալ այսօրկրնար ըլլալ այսօրկրնար ըլլալ այսօր::::    

4.4.4.4.----    ««««Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինքԱյսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք»»»»::::    Այո, անոնք բնաւ Այո, անոնք բնաւ Այո, անոնք բնաւ Այո, անոնք բնաւ 
չէին տեսած Յիսուսի պէս մէկը որ կարենար բուժելչէին տեսած Յիսուսի պէս մէկը որ կարենար բուժելչէին տեսած Յիսուսի պէս մէկը որ կարենար բուժելչէին տեսած Յիսուսի պէս մէկը որ կարենար բուժել::::    Բնաւ Բնաւ Բնաւ Բնաւ 
չէին հանդիպած մէկու մը որ կչէին հանդիպած մէկու մը որ կչէին հանդիպած մէկու մը որ կչէին հանդիպած մէկու մը որ կրնար մարդոց մեղքերը ներելրնար մարդոց մեղքերը ներելրնար մարդոց մեղքերը ներելրնար մարդոց մեղքերը ներել::::    
Չէին տեսած մէկը որ անդամալոյծներուն հրամայէր ոտքի Չէին տեսած մէկը որ անդամալոյծներուն հրամայէր ոտքի Չէին տեսած մէկը որ անդամալոյծներուն հրամայէր ոտքի Չէին տեսած մէկը որ անդամալոյծներուն հրամայէր ոտքի 
կանգնիլ, մահիճը շալկել ու տուն երթալկանգնիլ, մահիճը շալկել ու տուն երթալկանգնիլ, մահիճը շալկել ու տուն երթալկանգնիլ, մահիճը շալկել ու տուն երթալ::::    Չէին տեսած Չէին տեսած Չէին տեսած Չէին տեսած 
Յիսուսի նման մեղաւորները սիրող ու բուժող հրաշալի Յիսուսի նման մեղաւորները սիրող ու բուժող հրաշալի Յիսուսի նման մեղաւորները սիրող ու բուժող հրաշալի Յիսուսի նման մեղաւորները սիրող ու բուժող հրաշալի 
Աստուած մըԱստուած մըԱստուած մըԱստուած մը::::    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս Քրիստոսր Յիսուս Քրիստոսր Յիսուս Քրիստոսր Յիսուս Քրիստոս    

ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ ես ալ քովս եկողներունոր ես ալ քովս եկողներունոր ես ալ քովս եկողներունոր ես ալ քովս եկողներուն    
Աստուծոյ Խօսքը խօսիմ միայն:Աստուծոյ Խօսքը խօսիմ միայն:Աստուծոյ Խօսքը խօսիմ միայն:Աստուծոյ Խօսքը խօսիմ միայն:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ չորս անձերուն նմանոր չորս անձերուն նմանոր չորս անձերուն նմանոր չորս անձերուն նման    
Կարենամ մարդիկը Քեզի բերել:Կարենամ մարդիկը Քեզի բերել:Կարենամ մարդիկը Քեզի բերել:Կարենամ մարդիկը Քեզի բերել:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ Քեզի պէս եոր Քեզի պէս եոր Քեզի պէս եոր Քեզի պէս ե´́́́ս ալ կարենամս ալ կարենամս ալ կարենամս ալ կարենամ    
Մեղաւոր մարդիկը սիրելի Մեղաւոր մարդիկը սիրելի Մեղաւոր մարդիկը սիրելի Մեղաւոր մարդիկը սիրելի ««««զաւակզաւակզաւակզաւակ» » » » նկատել:նկատել:նկատել:նկատել:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ գնոր գնոր գնոր գնահատեմ ուրիշներուն հաւատքը:ահատեմ ուրիշներուն հաւատքը:ահատեմ ուրիշներուն հաւատքը:ահատեմ ուրիշներուն հաւատքը:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ կարենամ քանդելոր կարենամ քանդելոր կարենամ քանդելոր կարենամ քանդել    
Զիս Քեզմէ հեռացնող Զիս Քեզմէ հեռացնող Զիս Քեզմէ հեռացնող Զիս Քեզմէ հեռացնող ««««տանիքներըտանիքներըտանիքներըտանիքները»:»:»:»:    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ներէր Յիսուս, ներէր Յիսուս, ներէր Յիսուս, ներէ´ ´ ´ ´ մեղքերս,մեղքերս,մեղքերս,մեղքերս,    
Ինչպէս ներեցիր հիւանդին մեղքերը:Ինչպէս ներեցիր հիւանդին մեղքերը:Ինչպէս ներեցիր հիւանդին մեղքերը:Ինչպէս ներեցիր հիւանդին մեղքերը:    
ԶիԶիԶիԶի´́́́ս ալ բուժէ, ինչպէս բուժեցիր անդամալոյծը:ս ալ բուժէ, ինչպէս բուժեցիր անդամալոյծը:ս ալ բուժէ, ինչպէս բուժեցիր անդամալոյծը:ս ալ բուժէ, ինչպէս բուժեցիր անդամալոյծը:    
Ինծի ալ հրամայէ ելլեմ ու քալեմ, որպէսզի երթամԻնծի ալ հրամայէ ելլեմ ու քալեմ, որպէսզի երթամԻնծի ալ հրամայէ ելլեմ ու քալեմ, որպէսզի երթամԻնծի ալ հրամայէ ելլեմ ու քալեմ, որպէսզի երթամ    
Եւ փառքդ ու փրկութիւնԵւ փառքդ ու փրկութիւնԵւ փառքդ ու փրկութիւնԵւ փառքդ ու փրկութիւնդ պատմեմ բոլոր մարդոց:դ պատմեմ բոլոր մարդոց:դ պատմեմ բոլոր մարդոց:դ պատմեմ բոլոր մարդոց:    
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Յիսուս տասը բորոտներ կը բուժէՅիսուս տասը բորոտներ կը բուժէՅիսուս տասը բորոտներ կը բուժէՅիսուս տասը բորոտներ կը բուժէ    
((((Ղուկաս 17.11Ղուկաս 17.11Ղուկաս 17.11Ղուկաս 17.11----19)19)19)19)    

    
««««Դէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կԴէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կԴէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կԴէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կ’’’’անցնէր անցնէր անցնէր անցնէր 

Սամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէնՍամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէնՍամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէնՍամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէն::::    Եւ մինչ գիւղ մը կը Եւ մինչ գիւղ մը կը Եւ մինչ գիւղ մը կը Եւ մինչ գիւղ մը կը 
մտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք հեռոմտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք հեռոմտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք հեռոմտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք հեռուն ւն ւն ւն 
կեցան եւ բարձր ձայնով ըսին.կեցան եւ բարձր ձայնով ըսին.կեցան եւ բարձր ձայնով ըսին.կեցան եւ բարձր ձայնով ըսին.----    

""""ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի""""»»»» ( ( ( (Ղկ 17.11Ղկ 17.11Ղկ 17.11Ղկ 17.11----13)13)13)13)::::    

Դէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կԴէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կԴէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կԴէպի Երուսաղէմ իր ճամբուն վրայ, Յիսուս կ’’’’անցնէր անցնէր անցնէր անցնէր 
Սամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէն: Եւ մինչ գիւղ մը Սամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէն: Եւ մինչ գիւղ մը Սամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէն: Եւ մինչ գիւղ մը Սամարիայի եւ Գալիլեայի սահմաններէն: Եւ մինչ գիւղ մը 
կը մտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք կը մտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք կը մտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք կը մտնէր, իրեն հանդիպեցան տասը բորոտներ, որոնք 
հեռուն կեցան եւ բարձր ձհեռուն կեցան եւ բարձր ձհեռուն կեցան եւ բարձր ձհեռուն կեցան եւ բարձր ձայնով ըսին.այնով ըսին.այնով ըսին.այնով ըսին.----    

««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէ´ ´ ´ ´ մեզիմեզիմեզիմեզի»:»:»:»:    
Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.----    
««««Գացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէքԳացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէքԳացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէքԳացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէք»»»»::::    
Եւ մինչդեռ կԵւ մինչդեռ կԵւ մինչդեռ կԵւ մինչդեռ կ’’’’երթային, արդէն իսկ մաքրուեցան:երթային, արդէն իսկ մաքրուեցան:երթային, արդէն իսկ մաքրուեցան:երթային, արդէն իսկ մաքրուեցան:    
Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, 

վերադարձաւ եւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած վերադարձաւ եւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած վերադարձաւ եւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած վերադարձաւ եւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած 
փառաւորել: Եփառաւորել: Եփառաւորել: Եփառաւորել: Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի րեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի րեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի րեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի 
ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր: Եւ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր: Եւ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր: Եւ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր: Եւ 
անիկա Սամարացի մըն էր:անիկա Սամարացի մըն էր:անիկա Սամարացի մըն էր:անիկա Սամարացի մըն էր:    

Յիսուս հարցուց.Յիսուս հարցուց.Յիսուս հարցուց.Յիսուս հարցուց.----    
««««Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ 

իննը հոգիները: Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը իննը հոգիները: Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը իննը հոգիները: Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը իննը հոգիները: Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը 
չգտնուեցա՞ւ, որ դառնար եւ փառք տար չգտնուեցա՞ւ, որ դառնար եւ փառք տար չգտնուեցա՞ւ, որ դառնար եւ փառք տար չգտնուեցա՞ւ, որ դառնար եւ փառք տար ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ»:»:»:»:    

Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.----    
««««ՈտքիՈտքիՈտքիՈտքի´ ´ ´ ´ ել եւ գնաել եւ գնաել եւ գնաել եւ գնա´, ´, ´, ´, հաւատքդ քեզ փրկեցհաւատքդ քեզ փրկեցհաւատքդ քեզ փրկեցհաւատքդ քեզ փրկեց»:»:»:»:    
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1.1.1.1.----    Շատ յստակ է որ ՅիսոՇատ յստակ է որ ՅիսոՇատ յստակ է որ ՅիսոՇատ յստակ է որ Յիսուս կը մտադրէր Սամարիայի եւ ւս կը մտադրէր Սամարիայի եւ ւս կը մտադրէր Սամարիայի եւ ւս կը մտադրէր Սամարիայի եւ 
Գալիլեայի սահմաններէն անցնելով՝ Երուսաղէմ երթալ, բայց Գալիլեայի սահմաններէն անցնելով՝ Երուսաղէմ երթալ, բայց Գալիլեայի սահմաններէն անցնելով՝ Երուսաղէմ երթալ, բայց Գալիլեայի սահմաններէն անցնելով՝ Երուսաղէմ երթալ, բայց 
ան դիտմամբ թեթեւ մը ճամբան փոխելով, գիւղի մը ճամբան ան դիտմամբ թեթեւ մը ճամբան փոխելով, գիւղի մը ճամբան ան դիտմամբ թեթեւ մը ճամբան փոխելով, գիւղի մը ճամբան ան դիտմամբ թեթեւ մը ճամբան փոխելով, գիւղի մը ճամբան 
բռնեց, որպէսզի յիշեալ տասը բորոտներուն հանդիպէրբռնեց, որպէսզի յիշեալ տասը բորոտներուն հանդիպէրբռնեց, որպէսզի յիշեալ տասը բորոտներուն հանդիպէրբռնեց, որպէսզի յիշեալ տասը բորոտներուն հանդիպէր::::    
Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ::::    Հրեաներ կը հաւատային որ բորոտութեամբ Հրեաներ կը հաւատային որ բորոտութեամբ Հրեաներ կը հաւատային որ բորոտութեամբ Հրեաներ կը հաւատային որ բորոտութեամբ 
զարնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմզարնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմզարնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմզարնուած մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ պատժուած է յատուկ է պատժուած է յատուկ է պատժուած է յատուկ է պատժուած է յատուկ 
մեղքի մը համար, եւ եթէ անոր բորոտութիւնը անցնէր՝ կը մեղքի մը համար, եւ եթէ անոր բորոտութիւնը անցնէր՝ կը մեղքի մը համար, եւ եթէ անոր բորոտութիւնը անցնէր՝ կը մեղքի մը համար, եւ եթէ անոր բորոտութիւնը անցնէր՝ կը 
նշանակէ թէ Աստուած ներած է անոր մեղքերընշանակէ թէ Աստուած ներած է անոր մեղքերընշանակէ թէ Աստուած ներած է անոր մեղքերընշանակէ թէ Աստուած ներած է անոր մեղքերը::::    Ուստի Ուստի Ուստի Ուստի 
Յիսուս եկաւ բուժելու այս տասը բորոտները, ցոյց տալու Յիսուս եկաւ բուժելու այս տասը բորոտները, ցոյց տալու Յիսուս եկաւ բուժելու այս տասը բորոտները, ցոյց տալու Յիսուս եկաւ բուժելու այս տասը բորոտները, ցոյց տալու 
համար հրեաներուն թէ իհամար հրեաներուն թէ իհամար հրեաներուն թէ իհամար հրեաներուն թէ ի´́́́նքն էր այն խոստացեալ Մեսիան եւ նքն էր այն խոստացեալ Մեսիան եւ նքն էր այն խոստացեալ Մեսիան եւ նքն էր այն խոստացեալ Մեսիան եւ 
այն Աստուածը որ աշխարհ պիտի գար այն Աստուածը որ աշխարհ պիտի գար այն Աստուածը որ աշխարհ պիտի գար այն Աստուածը որ աշխարհ պիտի գար մարդոց մեղքերուն մարդոց մեղքերուն մարդոց մեղքերուն մարդոց մեղքերուն 
պատիժը իր վրայ կրելու եւ անոնց քաւութիւն բերելու (Ես պատիժը իր վրայ կրելու եւ անոնց քաւութիւն բերելու (Ես պատիժը իր վրայ կրելու եւ անոնց քաւութիւն բերելու (Ես պատիժը իր վրայ կրելու եւ անոնց քաւութիւն բերելու (Ես 
53.5)53.5)53.5)53.5)::::    Մենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեղքի Մենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեղքի Մենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեղքի Մենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեղքի 
բորոտութենէնբորոտութենէնբորոտութենէնբորոտութենէն::::    

2.2.2.2.----    ««««Մինչ գիւղ մը կը մտնէրՄինչ գիւղ մը կը մտնէրՄինչ գիւղ մը կը մտնէրՄինչ գիւղ մը կը մտնէր»»»»::::    Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ 
տասը բորոտները գիւղի մուտքին հանդիպեցան Յիսուսին եւ տասը բորոտները գիւղի մուտքին հանդիպեցան Յիսուսին եւ տասը բորոտները գիւղի մուտքին հանդիպեցան Յիսուսին եւ տասը բորոտները գիւղի մուտքին հանդիպեցան Յիսուսին եւ 
ոոոո´́́́չ թէ անոր գչ թէ անոր գչ թէ անոր գչ թէ անոր գիւղ մտնելէն ետք, կամ տունի մը մէջ հանգիստ իւղ մտնելէն ետք, կամ տունի մը մէջ հանգիստ իւղ մտնելէն ետք, կամ տունի մը մէջ հանգիստ իւղ մտնելէն ետք, կամ տունի մը մէջ հանգիստ 
ընելէն ետքընելէն ետքընելէն ետքընելէն ետք::::    Ի՞նչ կարեւոր է ասիկա գիտնալըԻ՞նչ կարեւոր է ասիկա գիտնալըԻ՞նչ կարեւոր է ասիկա գիտնալըԻ՞նչ կարեւոր է ասիկա գիտնալը::::    Կարեւոր է, Կարեւոր է, Կարեւոր է, Կարեւոր է, 
որովհետեւ կը պարզէ թէ անոնք կորովհետեւ կը պարզէ թէ անոնք կորովհետեւ կը պարզէ թէ անոնք կորովհետեւ կը պարզէ թէ անոնք կ’’’’ուզէին Յիսուսը տեսնել ուզէին Յիսուսը տեսնել ուզէին Յիսուսը տեսնել ուզէին Յիսուսը տեսնել 
ամենէն արագ միջոցին, որպէսզի բուժուէին ամենէն արագ ամենէն արագ միջոցին, որպէսզի բուժուէին ամենէն արագ ամենէն արագ միջոցին, որպէսզի բուժուէին ամենէն արագ ամենէն արագ միջոցին, որպէսզի բուժուէին ամենէն արագ 
միջոցինմիջոցինմիջոցինմիջոցին::::    Անոնց նման մենք եւս կԱնոնց նման մենք եւս կԱնոնց նման մենք եւս կԱնոնց նման մենք եւս կ’’’’աճապարե՞նք մեր աճապարե՞նք մեր աճապարե՞նք մեր աճապարե՞նք մեր 
հոգիներէն մեհոգիներէն մեհոգիներէն մեհոգիներէն մեղքի բորոտութիւնը մաքրուած տեսնել Տէր ղքի բորոտութիւնը մաքրուած տեսնել Տէր ղքի բորոտութիւնը մաքրուած տեսնել Տէր ղքի բորոտութիւնը մաքրուած տեսնել Տէր 
Յիսուսի արիւնովըՅիսուսի արիւնովըՅիսուսի արիւնովըՅիսուսի արիւնովը::::    Անտարբեր չմնանք եւ Անտարբեր չմնանք եւ Անտարբեր չմնանք եւ Անտարբեր չմնանք եւ ձեռնածալձեռնածալձեռնածալձեռնածալ    
չնստինք, եթէ տակաւին չենք հանդիպած մարդկութեան չնստինք, եթէ տակաւին չենք հանդիպած մարդկութեան չնստինք, եթէ տակաւին չենք հանդիպած մարդկութեան չնստինք, եթէ տակաւին չենք հանդիպած մարդկութեան 
ՔաւիչինՔաւիչինՔաւիչինՔաւիչին::::    Հանգիստ չտաՀանգիստ չտաՀանգիստ չտաՀանգիստ չտա´́́́նք մեր անձերուն այնքան ատեն երբ նք մեր անձերուն այնքան ատեն երբ նք մեր անձերուն այնքան ատեն երբ նք մեր անձերուն այնքան ատեն երբ 
տակաւին չենք ստացած Տիրոջ կողմէ խոստացուած տակաւին չենք ստացած Տիրոջ կողմէ խոստացուած տակաւին չենք ստացած Տիրոջ կողմէ խոստացուած տակաւին չենք ստացած Տիրոջ կողմէ խոստացուած 
հանգիստը (Մտ 11.28)հանգիստը (Մտ 11.28)հանգիստը (Մտ 11.28)հանգիստը (Մտ 11.28)::::    

3.3.3.3.----    Տասը Տասը Տասը Տասը բորոտները թէպէտ հեռացուած էին բորոտները թէպէտ հեռացուած էին բորոտները թէպէտ հեռացուած էին բորոտները թէպէտ հեռացուած էին 
բնակութեան վայրերէն, բայց անոնք չէին հեռացած իրարմէբնակութեան վայրերէն, բայց անոնք չէին հեռացած իրարմէբնակութեան վայրերէն, բայց անոնք չէին հեռացած իրարմէբնակութեան վայրերէն, բայց անոնք չէին հեռացած իրարմէ::::    
Անոնք միասին էին, միասին կը շրջէին ու միասին կԱնոնք միասին էին, միասին կը շրջէին ու միասին կԱնոնք միասին էին, միասին կը շրջէին ու միասին կԱնոնք միասին էին, միասին կը շրջէին ու միասին կ’’’’ուտէին, ուտէին, ուտէին, ուտէին, 
քանի ճակատագրակից էինքանի ճակատագրակից էինքանի ճակատագրակից էինքանի ճակատագրակից էին::::    Կարծես իրարու հետ շրջելով՝ Կարծես իրարու հետ շրջելով՝ Կարծես իրարու հետ շրջելով՝ Կարծես իրարու հետ շրջելով՝ 
իրար կը մխիթարէինիրար կը մխիթարէինիրար կը մխիթարէինիրար կը մխիթարէին::::    Երանի, մենք՝ հաւատացեալներս, Երանի, մենք՝ հաւատացեալներս, Երանի, մենք՝ հաւատացեալներս, Երանի, մենք՝ հաւատացեալներս, 
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ասոնցմէ սորվինք կողքասոնցմէ սորվինք կողքասոնցմէ սորվինք կողքասոնցմէ սորվինք կողք----կողքի կենալ, միասիկողքի կենալ, միասիկողքի կենալ, միասիկողքի կենալ, միասի´́́́ն ըլլալ, ն ըլլալ, ն ըլլալ, ն ըլլալ, 
միասիմիասիմիասիմիասի´́́́ն ապրիլ, քաջալերել իրար ու զօրավին ապրիլ, քաջալերել իրար ու զօրավին ապրիլ, քաջալերել իրար ու զօրավին ապրիլ, քաջալերել իրար ու զօրավի´́́́գ կանգնիլ գ կանգնիլ գ կանգնիլ գ կանգնիլ 
իրարուիրարուիրարուիրարու::::    Այս չար աշխարհին մէջ, որքաԱյս չար աշխարհին մէջ, որքաԱյս չար աշխարհին մէջ, որքաԱյս չար աշխարհին մէջ, որքա՜՜՜՜ն կարեւոր է որ ն կարեւոր է որ ն կարեւոր է որ ն կարեւոր է որ 
Աստուծոյ զաւակները իրարու կողքին կանգնինԱստուծոյ զաւակները իրարու կողքին կանգնինԱստուծոյ զաւակները իրարու կողքին կանգնինԱստուծոյ զաւակները իրարու կողքին կանգնին::::    Լոյսի Լոյսի Լոյսի Լոյսի 
թշնամի այս աշխարհին մէջ, որքաթշնամի այս աշխարհին մէջ, որքաթշնամի այս աշխարհին մէջ, որքաթշնամի այս աշխարհին մէջ, որքա՜՜՜՜ն անհրաժեշտ է որ լոյսի ն անհրաժեշտ է որ լոյսի ն անհրաժեշտ է որ լոյսի ն անհրաժեշտ է որ լոյսի 
որդիները սիրեն ու օգնեն իրորդիները սիրեն ու օգնեն իրորդիները սիրեն ու օգնեն իրորդիները սիրեն ու օգնեն իրարուարուարուարու::::    Ամբարշտութեամբ լի այս Ամբարշտութեամբ լի այս Ամբարշտութեամբ լի այս Ամբարշտութեամբ լի այս 
մարդկութեան մէջ, որքամարդկութեան մէջ, որքամարդկութեան մէջ, որքամարդկութեան մէջ, որքա՜՜՜՜ն կարեւոր է որ բարեպաշտներ քովն կարեւոր է որ բարեպաշտներ քովն կարեւոր է որ բարեպաշտներ քովն կարեւոր է որ բարեպաշտներ քով----
քովի գան եւ մէքովի գան եւ մէքովի գան եւ մէքովի գան եւ մէ´́́́կ սիրտ ու մէկ սիրտ ու մէկ սիրտ ու մէկ սիրտ ու մէ´́́́կ հոգի դարձած, միասնաբար կ հոգի դարձած, միասնաբար կ հոգի դարձած, միասնաբար կ հոգի դարձած, միասնաբար 
պաշտեն Տէրըպաշտեն Տէրըպաշտեն Տէրըպաշտեն Տէրը::::    

4.4.4.4.----    ««««Հեռուն կեցանՀեռուն կեցանՀեռուն կեցանՀեռուն կեցան»»»»::::    Օրէնքը կՕրէնքը կՕրէնքը կՕրէնքը կ’’’’արգիլէր բորոտ մարդոց արգիլէր բորոտ մարդոց արգիլէր բորոտ մարդոց արգիլէր բորոտ մարդոց 
մօտենալու ուրիշներուն (Ղւ 13.45մօտենալու ուրիշներուն (Ղւ 13.45մօտենալու ուրիշներուն (Ղւ 13.45մօտենալու ուրիշներուն (Ղւ 13.45----46)46)46)46)::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’անդրադառանդրադառանդրադառանդրադառ----
նայիննայիննայիննային    որ եթէ կարելի չէր մօտենալ հասարակ մարդոց, ապա որ եթէ կարելի չէր մօտենալ հասարակ մարդոց, ապա որ եթէ կարելի չէր մօտենալ հասարակ մարդոց, ապա որ եթէ կարելի չէր մօտենալ հասարակ մարդոց, ապա 
Յիսուսի նման մեծ Վարդապետի մը՝ երբեՅիսուսի նման մեծ Վարդապետի մը՝ երբեՅիսուսի նման մեծ Վարդապետի մը՝ երբեՅիսուսի նման մեծ Վարդապետի մը՝ երբե´́́́ք կարելի չէր ք կարելի չէր ք կարելի չէր ք կարելի չէր 
մօտենալմօտենալմօտենալմօտենալ::::    Եթէ երբեք մարմինով բորոտները չէին կրնար Եթէ երբեք մարմինով բորոտները չէին կրնար Եթէ երբեք մարմինով բորոտները չէին կրնար Եթէ երբեք մարմինով բորոտները չէին կրնար 
Յիսուսի մօտենալ, որքաՅիսուսի մօտենալ, որքաՅիսուսի մօտենալ, որքաՅիսուսի մօտենալ, որքա՜՜՜՜ն աւելի հոգեւորապէս բորոտան աւելի հոգեւորապէս բորոտան աւելի հոգեւորապէս բորոտան աւելի հոգեւորապէս բորոտա----
ցածները չեն կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ անոր հետ ցածները չեն կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ անոր հետ ցածները չեն կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ անոր հետ ցածները չեն կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ անոր հետ 
յարաբերութեան մէյարաբերութեան մէյարաբերութեան մէյարաբերութեան մէջ ըլլալջ ըլլալջ ըլլալջ ըլլալ::::    Մեղքը մեզ հեռու կը պահէ Մեղքը մեզ հեռու կը պահէ Մեղքը մեզ հեռու կը պահէ Մեղքը մեզ հեռու կը պահէ 
ՅիսուսէնՅիսուսէնՅիսուսէնՅիսուսէն::::    Մեղքը կը կասեցնէ ամէն հաղորդակցութիւն Մեղքը կը կասեցնէ ամէն հաղորդակցութիւն Մեղքը կը կասեցնէ ամէն հաղորդակցութիւն Մեղքը կը կասեցնէ ամէն հաղորդակցութիւն 
ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ եւ մեր միջեւծոյ եւ մեր միջեւծոյ եւ մեր միջեւծոյ եւ մեր միջեւ::::    

5.5.5.5.----    ««««Բարձր ձայնով ըսինԲարձր ձայնով ըսինԲարձր ձայնով ըսինԲարձր ձայնով ըսին»»»»::::    Բարձր ձայնով կանչելը, ցոյց Բարձր ձայնով կանչելը, ցոյց Բարձր ձայնով կանչելը, ցոյց Բարձր ձայնով կանչելը, ցոյց 
կու տար անոնց սրտի կրականման փափաքը ձերբազատելու կու տար անոնց սրտի կրականման փափաքը ձերբազատելու կու տար անոնց սրտի կրականման փափաքը ձերբազատելու կու տար անոնց սրտի կրականման փափաքը ձերբազատելու 
իրենց իրավիճակէնիրենց իրավիճակէնիրենց իրավիճակէնիրենց իրավիճակէն::::    Բարձր ձայնով կանչեցին, քանի առիթԲարձր ձայնով կանչեցին, քանի առիթԲարձր ձայնով կանչեցին, քանի առիթԲարձր ձայնով կանչեցին, քանի առիթը ը ը ը 
ներկայացած էր եւ Տէրը մինչեւ իրենց քով եկած էր եւ չէին ներկայացած էր եւ Տէրը մինչեւ իրենց քով եկած էր եւ չէին ներկայացած էր եւ Տէրը մինչեւ իրենց քով եկած էր եւ չէին ներկայացած էր եւ Տէրը մինչեւ իրենց քով եկած էր եւ չէին 
ուզեր այդ առիթը կորսնցնելուզեր այդ առիթը կորսնցնելուզեր այդ առիթը կորսնցնելուզեր այդ առիթը կորսնցնել::::    Իրենց բժշկութեան ու Իրենց բժշկութեան ու Իրենց բժշկութեան ու Իրենց բժշկութեան ու 
փրկութեան ժափրկութեան ժափրկութեան ժափրկութեան ժա´́́́մն էրմն էրմն էրմն էր::::    ՊէՊէՊէՊէ´́́́տք էր աղաղակէինտք էր աղաղակէինտք էր աղաղակէինտք էր աղաղակէին::::    Բորոտները Բորոտները Բորոտները Բորոտները 
մեզի սորվեցուցին, թէ կարելի չէ հանդարտ մնալ ու անձայն մեզի սորվեցուցին, թէ կարելի չէ հանդարտ մնալ ու անձայն մեզի սորվեցուցին, թէ կարելի չէ հանդարտ մնալ ու անձայն մեզի սորվեցուցին, թէ կարելի չէ հանդարտ մնալ ու անձայն 
նստիլ եթէ կորսուած վիճակի մէջ ենքնստիլ եթէ կորսուած վիճակի մէջ ենքնստիլ եթէ կորսուած վիճակի մէջ ենքնստիլ եթէ կորսուած վիճակի մէջ ենք::::    Պէտք է բաՊէտք է բաՊէտք է բաՊէտք է բա´́́́րձրրձրրձրրձր    ձայնով ձայնով ձայնով ձայնով 
կանչենք, պէտք է խնդրենք ու արցունքով աղաչենք, որպէսզի կանչենք, պէտք է խնդրենք ու արցունքով աղաչենք, որպէսզի կանչենք, պէտք է խնդրենք ու արցունքով աղաչենք, որպէսզի կանչենք, պէտք է խնդրենք ու արցունքով աղաչենք, որպէսզի 
Տէրը ողորմի մեզի, ներէ մեր մեղքերը, եւ բուժէ մեր սիրտերըՏէրը ողորմի մեզի, ներէ մեր մեղքերը, եւ բուժէ մեր սիրտերըՏէրը ողորմի մեզի, ներէ մեր մեղքերը, եւ բուժէ մեր սիրտերըՏէրը ողորմի մեզի, ներէ մեր մեղքերը, եւ բուժէ մեր սիրտերը::::    
Տասը բորոտները այսօր մեզի կը սորվեցնեն որ բաՏասը բորոտները այսօր մեզի կը սորվեցնեն որ բաՏասը բորոտները այսօր մեզի կը սորվեցնեն որ բաՏասը բորոտները այսօր մեզի կը սորվեցնեն որ բա´́́́րձր րձր րձր րձր 
ձայնով կանչենք Յիսուսի անունը, բաձայնով կանչենք Յիսուսի անունը, բաձայնով կանչենք Յիսուսի անունը, բաձայնով կանչենք Յիսուսի անունը, բա´́́́րձր ձայնով կանչենք րձր ձայնով կանչենք րձր ձայնով կանչենք րձր ձայնով կանչենք 
մեր Ազատարարին անունը, ոմեր Ազատարարին անունը, ոմեր Ազատարարին անունը, ոմեր Ազատարարին անունը, ո´́́́չ միայն մչ միայն մչ միայն մչ միայն մեր անձերու հոգեւոր եր անձերու հոգեւոր եր անձերու հոգեւոր եր անձերու հոգեւոր 
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բժշկութեան համար, այլեւ բոլոր մարդոց հոգիներու բժշկութեան համար, այլեւ բոլոր մարդոց հոգիներու բժշկութեան համար, այլեւ բոլոր մարդոց հոգիներու բժշկութեան համար, այլեւ բոլոր մարդոց հոգիներու 
բժշկութեան համարբժշկութեան համարբժշկութեան համարբժշկութեան համար::::    

6.6.6.6.----    ««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէւս Վարդապետ, ողորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի»»»»::::    ՀետաքրքրաՀետաքրքրաՀետաքրքրաՀետաքրքրա----
կան է որ անոնք իրենց բորոտութենէն մաքրուիլ չխնդրեցին, կան է որ անոնք իրենց բորոտութենէն մաքրուիլ չխնդրեցին, կան է որ անոնք իրենց բորոտութենէն մաքրուիլ չխնդրեցին, կան է որ անոնք իրենց բորոտութենէն մաքրուիլ չխնդրեցին, 
այլ պարզապէս Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեցինայլ պարզապէս Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեցինայլ պարզապէս Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեցինայլ պարզապէս Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեցին::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
համոզուած էին որ Յիսուհամոզուած էին որ Յիսուհամոզուած էին որ Յիսուհամոզուած էին որ Յիսուս գիտէր իրենց կարիքը, եւ գիտէր թէ ս գիտէր իրենց կարիքը, եւ գիտէր թէ ս գիտէր իրենց կարիքը, եւ գիտէր թէ ս գիտէր իրենց կարիքը, եւ գիտէր թէ 
իիիի´́́́նչ բանի պէտք ունէիննչ բանի պէտք ունէիննչ բանի պէտք ունէիննչ բանի պէտք ունէին::::    Կը բաւէր որ անոր ողորմութիւնը Կը բաւէր որ անոր ողորմութիւնը Կը բաւէր որ անոր ողորմութիւնը Կը բաւէր որ անոր ողորմութիւնը 
խնդրէին եւ ահա Տէրը պիտի տար անոնց իրենց սրտի խնդրէին եւ ահա Տէրը պիտի տար անոնց իրենց սրտի խնդրէին եւ ահա Տէրը պիտի տար անոնց իրենց սրտի խնդրէին եւ ահա Տէրը պիտի տար անոնց իրենց սրտի 
խնդրանքըխնդրանքըխնդրանքըխնդրանքը::::    Ճիշդ է որ մենք կրնանք մեր խնդրանքները Ճիշդ է որ մենք կրնանք մեր խնդրանքները Ճիշդ է որ մենք կրնանք մեր խնդրանքները Ճիշդ է որ մենք կրնանք մեր խնդրանքները 
ներկայացնել Տիրոջ, բայց բորոտներէն սորվինք որ երբեմն ալ ներկայացնել Տիրոջ, բայց բորոտներէն սորվինք որ երբեմն ալ ներկայացնել Տիրոջ, բայց բորոտներէն սորվինք որ երբեմն ալ ներկայացնել Տիրոջ, բայց բորոտներէն սորվինք որ երբեմն ալ 
պարզապէս Տիրոջ ողորպարզապէս Տիրոջ ողորպարզապէս Տիրոջ ողորպարզապէս Տիրոջ ողորմութիւնը խնդրենք, հաւատալով թէ մութիւնը խնդրենք, հաւատալով թէ մութիւնը խնդրենք, հաւատալով թէ մութիւնը խնդրենք, հաւատալով թէ 
ան շատ լաւ գիտէ մեր կարիքները, եւ պիտի շնորհէ մեզի ան շատ լաւ գիտէ մեր կարիքները, եւ պիտի շնորհէ մեզի ան շատ լաւ գիտէ մեր կարիքները, եւ պիտի շնորհէ մեզի ան շատ լաւ գիտէ մեր կարիքները, եւ պիտի շնորհէ մեզի 
ճիշդ այն բանը՝ որ պէտք ունինքճիշդ այն բանը՝ որ պէտք ունինքճիշդ այն բանը՝ որ պէտք ունինքճիշդ այն բանը՝ որ պէտք ունինք::::    

7.7.7.7.----    Աւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չ’’’’ըսեր եթէ երբեք տասը ըսեր եթէ երբեք տասը ըսեր եթէ երբեք տասը ըսեր եթէ երբեք տասը 
բորոտները լսած էին նախապէս Յիսուսի մասին թէ ոչ, բայց բորոտները լսած էին նախապէս Յիսուսի մասին թէ ոչ, բայց բորոտները լսած էին նախապէս Յիսուսի մասին թէ ոչ, բայց բորոտները լսած էին նախապէս Յիսուսի մասին թէ ոչ, բայց 
շատ յստակ է որ անոնք շատ բան լսած էին անոր մասիշատ յստակ է որ անոնք շատ բան լսած էին անոր մասիշատ յստակ է որ անոնք շատ բան լսած էին անոր մասիշատ յստակ է որ անոնք շատ բան լսած էին անոր մասին եւ ն եւ ն եւ ն եւ 
իրենց մէջ մեծ հետաքրքրութիիրենց մէջ մեծ հետաքրքրութիիրենց մէջ մեծ հետաքրքրութիիրենց մէջ մեծ հետաքրքրութի´́́́ւն ու հաւաւն ու հաւաւն ու հաւաւն ու հաւա´́́́տք արթնցած էր տք արթնցած էր տք արթնցած էր տք արթնցած էր 
անոր հանդէպ, այլապէս վազելով պիտի չգային ու անոր անոր հանդէպ, այլապէս վազելով պիտի չգային ու անոր անոր հանդէպ, այլապէս վազելով պիտի չգային ու անոր անոր հանդէպ, այլապէս վազելով պիտի չգային ու անոր 
առջեւ կանգնէին գիւղի մուտքին, եւ իր անունը տալով՝ իր առջեւ կանգնէին գիւղի մուտքին, եւ իր անունը տալով՝ իր առջեւ կանգնէին գիւղի մուտքին, եւ իր անունը տալով՝ իր առջեւ կանգնէին գիւղի մուտքին, եւ իր անունը տալով՝ իր 
ողորմութիւնը պիտի չխնդրէինողորմութիւնը պիտի չխնդրէինողորմութիւնը պիտի չխնդրէինողորմութիւնը պիտի չխնդրէին::::    Տիրոջ անունը տալը եւ Տիրոջ Տիրոջ անունը տալը եւ Տիրոջ Տիրոջ անունը տալը եւ Տիրոջ Տիրոջ անունը տալը եւ Տիրոջ 
ողորմութիւնը խնդրելը, յստակօրէն ցոյց կու տողորմութիւնը խնդրելը, յստակօրէն ցոյց կու տողորմութիւնը խնդրելը, յստակօրէն ցոյց կու տողորմութիւնը խնդրելը, յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ անոնք այ թէ անոնք այ թէ անոնք այ թէ անոնք 
լսած էին Տիրոջ ողորմած ու գթառատ ըլլալուն մասին, Տիրոջ լսած էին Տիրոջ ողորմած ու գթառատ ըլլալուն մասին, Տիրոջ լսած էին Տիրոջ ողորմած ու գթառատ ըլլալուն մասին, Տիրոջ լսած էին Տիրոջ ողորմած ու գթառատ ըլլալուն մասին, Տիրոջ 
զօրութեան մասին, եւ հաւատացած էին անոր ողորմութեան զօրութեան մասին, եւ հաւատացած էին անոր ողորմութեան զօրութեան մասին, եւ հաւատացած էին անոր ողորմութեան զօրութեան մասին, եւ հաւատացած էին անոր ողորմութեան 
ու զօրութեանու զօրութեանու զօրութեանու զօրութեան::::    Գալով մեզի, ի՞նչ լսած ենք Յիսուսի մասինԳալով մեզի, ի՞նչ լսած ենք Յիսուսի մասինԳալով մեզի, ի՞նչ լսած ենք Յիսուսի մասինԳալով մեզի, ի՞նչ լսած ենք Յիսուսի մասին::::    
Ի՞նչ գիտենք իր մասինԻ՞նչ գիտենք իր մասինԻ՞նչ գիտենք իր մասինԻ՞նչ գիտենք իր մասին::::    Պարզապէս լսա՞ծ ենք Տիրոջ Պարզապէս լսա՞ծ ենք Տիրոջ Պարզապէս լսա՞ծ ենք Տիրոջ Պարզապէս լսա՞ծ ենք Տիրոջ 
զօրութեան մասին, թէ նաեւ վայելած ենքզօրութեան մասին, թէ նաեւ վայելած ենքզօրութեան մասին, թէ նաեւ վայելած ենքզօրութեան մասին, թէ նաեւ վայելած ենք    անոր զօրութիւնըանոր զօրութիւնըանոր զօրութիւնըանոր զօրութիւնը::::    
Միայն իր մասին խօսո՞ղ ենք, թէ նաեւ իր սրտին խօսող ենքՄիայն իր մասին խօսո՞ղ ենք, թէ նաեւ իր սրտին խօսող ենքՄիայն իր մասին խօսո՞ղ ենք, թէ նաեւ իր սրտին խօսող ենքՄիայն իր մասին խօսո՞ղ ենք, թէ նաեւ իր սրտին խօսող ենք::::    
Տիրոջ պատգամները փոխանցողնե՞ր ենք, թէ՝ Տիրոջ Տիրոջ պատգամները փոխանցողնե՞ր ենք, թէ՝ Տիրոջ Տիրոջ պատգամները փոխանցողնե՞ր ենք, թէ՝ Տիրոջ Տիրոջ պատգամները փոխանցողնե՞ր ենք, թէ՝ Տիրոջ 
փոխանցուած պատգամն ենք ուրիշներունփոխանցուած պատգամն ենք ուրիշներունփոխանցուած պատգամն ենք ուրիշներունփոխանցուած պատգամն ենք ուրիշներուն::::    

««««Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ զանոնք եւ ըսաւ.----    
""""Գացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէքԳացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէքԳացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէքԳացէք եւ դուք ձեզ քահանաներուն ցոյց տուէք""""::::    
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Եւ մինչդեռ կԵւ մինչդեռ կԵւ մինչդեռ կԵւ մինչդեռ կ’’’’երթային, արդէերթային, արդէերթային, արդէերթային, արդէն իսկ մաքրուեցանն իսկ մաքրուեցանն իսկ մաքրուեցանն իսկ մաքրուեցան»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
17.14)17.14)17.14)17.14)::::    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս բորոտներուն պատուիրեց քաԻնչո՞ւ համար Յիսուս բորոտներուն պատուիրեց քաԻնչո՞ւ համար Յիսուս բորոտներուն պատուիրեց քաԻնչո՞ւ համար Յիսուս բորոտներուն պատուիրեց քա----
հահահահանաներուն ներկայանալնաներուն ներկայանալնաներուն ներկայանալնաներուն ներկայանալ::::    Այս մասին ընդարձակ կերպով Այս մասին ընդարձակ կերպով Այս մասին ընդարձակ կերպով Այս մասին ընդարձակ կերպով 
խօսած ենք խօսած ենք խօսած ենք խօսած ենք ««««Յիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէ» » » » նիւթին բացատրունիւթին բացատրունիւթին բացատրունիւթին բացատրու----
թեան մէջթեան մէջթեան մէջթեան մէջ::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս Մտ 8.4ս Մտ 8.4ս Մտ 8.4ս Մտ 8.4----ի բացատրութիւնը (2ի բացատրութիւնը (2ի բացատրութիւնը (2ի բացատրութիւնը (2----7 7 7 7 կէտերը)կէտերը)կէտերը)կէտերը)::::    

2.2.2.2.----    ««««Գացէք եւ դուք ձեզԳացէք եւ դուք ձեզԳացէք եւ դուք ձեզԳացէք եւ դուք ձեզ    քահանաներուն ցոյց տուէքքահանաներուն ցոյց տուէքքահանաներուն ցոյց տուէքքահանաներուն ցոյց տուէք»»»»::::    
Յիսուս պահանջեց իրենցմէ երթալ քահանաներուն քով եւ Յիսուս պահանջեց իրենցմէ երթալ քահանաներուն քով եւ Յիսուս պահանջեց իրենցմէ երթալ քահանաներուն քով եւ Յիսուս պահանջեց իրենցմէ երթալ քահանաներուն քով եւ 
գացինգացինգացինգացին::::    Ասիկա բորոտներուն հնազանդութիւնը փորձելու Ասիկա բորոտներուն հնազանդութիւնը փորձելու Ասիկա բորոտներուն հնազանդութիւնը փորձելու Ասիկա բորոտներուն հնազանդութիւնը փորձելու 
կերպ մըն էրկերպ մըն էրկերպ մըն էրկերպ մըն էր::::    Ինչպէս անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին եւ Ինչպէս անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին եւ Ինչպէս անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին եւ Ինչպէս անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին եւ 
բուժուեցան, նոյնպէս ալ մենք, հնազանդինք Տիրոջ խօսքեբուժուեցան, նոյնպէս ալ մենք, հնազանդինք Տիրոջ խօսքեբուժուեցան, նոյնպէս ալ մենք, հնազանդինք Տիրոջ խօսքեբուժուեցան, նոյնպէս ալ մենք, հնազանդինք Տիրոջ խօսքե----
րուն՝ որպէսզի ան բուժէ մրուն՝ որպէսզի ան բուժէ մրուն՝ որպէսզի ան բուժէ մրուն՝ որպէսզի ան բուժէ մեզ հոգեպէս եւ ամէն իմաստովեզ հոգեպէս եւ ամէն իմաստովեզ հոգեպէս եւ ամէն իմաստովեզ հոգեպէս եւ ամէն իմաստով::::    
Յաճախ մարդոց անհնազանդութիւնն է որ Աստուծոյ բժշկաՅաճախ մարդոց անհնազանդութիւնն է որ Աստուծոյ բժշկաՅաճախ մարդոց անհնազանդութիւնն է որ Աստուծոյ բժշկաՅաճախ մարդոց անհնազանդութիւնն է որ Աստուծոյ բժշկա----
րար զօրութիւնը եւ հրաշալի գործերը հեռու կը պահէ մեր րար զօրութիւնը եւ հրաշալի գործերը հեռու կը պահէ մեր րար զօրութիւնը եւ հրաշալի գործերը հեռու կը պահէ մեր րար զօրութիւնը եւ հրաշալի գործերը հեռու կը պահէ մեր 
կեանքէնկեանքէնկեանքէնկեանքէն::::    

3.3.3.3.----    ««««Մինչդեռ կՄինչդեռ կՄինչդեռ կՄինչդեռ կ’’’’երթային, արդէն իսկ մաքրուեցաներթային, արդէն իսկ մաքրուեցաներթային, արդէն իսկ մաքրուեցաներթային, արդէն իսկ մաքրուեցան»»»»::::    
Տակաւին նոր ճամբայ ելան երթալու քահանաներուն մօտ՝ Տակաւին նոր ճամբայ ելան երթալու քահանաներուն մօտ՝ Տակաւին նոր ճամբայ ելան երթալու քահանաներուն մօտ՝ Տակաւին նոր ճամբայ ելան երթալու քահանաներուն մօտ՝ 
երբ յանկարծ բուժուեցերբ յանկարծ բուժուեցերբ յանկարծ բուժուեցերբ յանկարծ բուժուեցանանանան::::    Եթէ երթանք հոն ուր Տէրը կԵթէ երթանք հոն ուր Տէրը կԵթէ երթանք հոն ուր Տէրը կԵթէ երթանք հոն ուր Տէրը կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
երթանք, եւ եթէ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պահանջէ որ երթանք, եւ եթէ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պահանջէ որ երթանք, եւ եթէ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պահանջէ որ երթանք, եւ եթէ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պահանջէ որ 
կատարենք՝ առաքելութեան մեր ճամբուն վրայ, մենք իր կատարենք՝ առաքելութեան մեր ճամբուն վրայ, մենք իր կատարենք՝ առաքելութեան մեր ճամբուն վրայ, մենք իր կատարենք՝ առաքելութեան մեր ճամբուն վրայ, մենք իր 
հրաշքները պիտի վայելենքհրաշքները պիտի վայելենքհրաշքները պիտի վայելենքհրաշքները պիտի վայելենք::::    

««««Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ Անոնցմէ մէկը երբ տեսաւ որ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ 
եւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորելեւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորելեւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորելեւ սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորել::::    ԵրեսԵրեսԵրեսԵրեսին վրայ ին վրայ ին վրայ ին վրայ 
գետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակագետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակագետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակագետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակա----
լութիւն կը յայտնէր անորլութիւն կը յայտնէր անորլութիւն կը յայտնէր անորլութիւն կը յայտնէր անոր::::    Եւ անիկա Սամարացի մըն էրԵւ անիկա Սամարացի մըն էրԵւ անիկա Սամարացի մըն էրԵւ անիկա Սամարացի մըն էր»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
17.1517.1517.1517.15----16)16)16)16)::::    

1.1.1.1.----    Բոլոր բորոտները բժշկուեցան, բայց անոնցմէ մէԲոլոր բորոտները բժշկուեցան, բայց անոնցմէ մէԲոլոր բորոտները բժշկուեցան, բայց անոնցմէ մէԲոլոր բորոտները բժշկուեցան, բայց անոնցմէ մէ´́́́կը կը կը կը 
միայն վերադարձաւ Յիսուսի մօտ եւ շնորհակալութիւն միայն վերադարձաւ Յիսուսի մօտ եւ շնորհակալութիւն միայն վերադարձաւ Յիսուսի մօտ եւ շնորհակալութիւն միայն վերադարձաւ Յիսուսի մօտ եւ շնորհակալութիւն 
յայտնեց գետին փռուելով անոր յայտնեց գետին փռուելով անոր յայտնեց գետին փռուելով անոր յայտնեց գետին փռուելով անոր ««««ոտքեոտքեոտքեոտքերուն առջեւրուն առջեւրուն առջեւրուն առջեւ»»»»::::    Այսօր ալ Այսօր ալ Այսօր ալ Այսօր ալ 
շատ է թիւը այն մարդոց՝ որոնք կը վայելեն Տիրոջ մեծամեծ շատ է թիւը այն մարդոց՝ որոնք կը վայելեն Տիրոջ մեծամեծ շատ է թիւը այն մարդոց՝ որոնք կը վայելեն Տիրոջ մեծամեծ շատ է թիւը այն մարդոց՝ որոնք կը վայելեն Տիրոջ մեծամեծ 
բարիքները, բայց քիչ է թիւը անոնց՝ որոնք շնորհակալութիւն բարիքները, բայց քիչ է թիւը անոնց՝ որոնք շնորհակալութիւն բարիքները, բայց քիչ է թիւը անոնց՝ որոնք շնորհակալութիւն բարիքները, բայց քիչ է թիւը անոնց՝ որոնք շնորհակալութիւն 
կը յայտնեն Աստուծոյ իրենց վայելած բարիքներուն համարկը յայտնեն Աստուծոյ իրենց վայելած բարիքներուն համարկը յայտնեն Աստուծոյ իրենց վայելած բարիքներուն համարկը յայտնեն Աստուծոյ իրենց վայելած բարիքներուն համար::::    
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Բորոտը իր վարմունքով մեզի կը սորվեցնէ որ պէտք է միշտ Բորոտը իր վարմունքով մեզի կը սորվեցնէ որ պէտք է միշտ Բորոտը իր վարմունքով մեզի կը սորվեցնէ որ պէտք է միշտ Բորոտը իր վարմունքով մեզի կը սորվեցնէ որ պէտք է միշտ 
շնորհակալութիւն յաշնորհակալութիւն յաշնորհակալութիւն յաշնորհակալութիւն յայտնել Քրիստոսի իր ըրած ու տուած յտնել Քրիստոսի իր ըրած ու տուած յտնել Քրիստոսի իր ըրած ու տուած յտնել Քրիստոսի իր ըրած ու տուած 
բարիքներուն համարբարիքներուն համարբարիքներուն համարբարիքներուն համար::::    Չունի՞ս կեանքիդ մէջ բարիք մը որուն Չունի՞ս կեանքիդ մէջ բարիք մը որուն Չունի՞ս կեանքիդ մէջ բարիք մը որուն Չունի՞ս կեանքիդ մէջ բարիք մը որուն 
համար կրնաս շնորհակալ ըլլալհամար կրնաս շնորհակալ ըլլալհամար կրնաս շնորհակալ ըլլալհամար կրնաս շնորհակալ ըլլալ::::    

2.2.2.2.----    ««««Սկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորելՍկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորելՍկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորելՍկսաւ բարձրաձայն զԱստուած փառաւորել»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
բարձրաձայն զԱստուած փառաւորեց եւ ոբարձրաձայն զԱստուած փառաւորեց եւ ոբարձրաձայն զԱստուած փառաւորեց եւ ոբարձրաձայն զԱստուած փառաւորեց եւ ո´́́́չ թէ մտքէնչ թէ մտքէնչ թէ մտքէնչ թէ մտքէն::::    
Ուրիշներ տեսաՈւրիշներ տեսաՈւրիշներ տեսաՈւրիշներ տեսա´́́́ն իր փառաբանութիւնը, ուրախացան ն իր փառաբանութիւնը, ուրախացան ն իր փառաբանութիւնը, ուրախացան ն իր փառաբանութիւնը, ուրախացան եւ եւ եւ եւ 
ուրախակից եղան իրենուրախակից եղան իրենուրախակից եղան իրենուրախակից եղան իրեն::::    Իրմէ սորվինք երբեմն բարձրաձայն Իրմէ սորվինք երբեմն բարձրաձայն Իրմէ սորվինք երբեմն բարձրաձայն Իրմէ սորվինք երբեմն բարձրաձայն 
փառաբանել Տէրըփառաբանել Տէրըփառաբանել Տէրըփառաբանել Տէրը::::    Թոյլ չտանք որ Չարը փակէ մեր Թոյլ չտանք որ Չարը փակէ մեր Թոյլ չտանք որ Չարը փակէ մեր Թոյլ չտանք որ Չարը փակէ մեր 
բերանները եւ կապէ մեր լեզուներըբերանները եւ կապէ մեր լեզուներըբերանները եւ կապէ մեր լեզուներըբերանները եւ կապէ մեր լեզուները::::    Տէրը արժանիՏէրը արժանիՏէրը արժանիՏէրը արժանի´́́́    է ամէն է ամէն է ամէն է ամէն 
փառաբանութեանփառաբանութեանփառաբանութեանփառաբանութեան::::    

3.3.3.3.----    Բորոտը հարկաւ չէր գիտեր որ զինք բժշկող Յիսուսը՝ Բորոտը հարկաւ չէր գիտեր որ զինք բժշկող Յիսուսը՝ Բորոտը հարկաւ չէր գիտեր որ զինք բժշկող Յիսուսը՝ Բորոտը հարկաւ չէր գիտեր որ զինք բժշկող Յիսուսը՝ 
տիեզերքի Արարիչ Աստուածն էրտիեզերքի Արարիչ Աստուածն էրտիեզերքի Արարիչ Աստուածն էրտիեզերքի Արարիչ Աստուածն էր::::    Ահա թէ իԱհա թէ իԱհա թէ իԱհա թէ ինչոնչոնչոնչո´́́́ւ իր ւ իր ւ իր ւ իր 
փառաբանական խօսքը Աստուծոյ ուղղելէ ետք՝ դարձաւ եւ իր փառաբանական խօսքը Աստուծոյ ուղղելէ ետք՝ դարձաւ եւ իր փառաբանական խօսքը Աստուծոյ ուղղելէ ետք՝ դարձաւ եւ իր փառաբանական խօսքը Աստուծոյ ուղղելէ ետք՝ դարձաւ եւ իր 
շնորհակալութեան խօսքը ուղղեց Յիսուսիշնորհակալութեան խօսքը ուղղեց Յիսուսիշնորհակալութեան խօսքը ուղղեց Յիսուսիշնորհակալութեան խօսքը ուղղեց Յիսուսի::::    Իրմէ սորվինք, որ Իրմէ սորվինք, որ Իրմէ սորվինք, որ Իրմէ սորվինք, որ 
երբ բժշկութիւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն մը, կամ պարգեւ երբ բժշկութիւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն մը, կամ պարգեւ երբ բժշկութիւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն մը, կամ պարգեւ երբ բժշկութիւն մը, օրհնութիւն մը, օծութիւն մը, կամ պարգեւ 
մը ստանանք ոեւէ մարդու միջոցաւ, շնորհակալ ըլլանք մը ստանանք ոեւէ մարդու միջոցաւ, շնորհակալ ըլլանք մը ստանանք ոեւէ մարդու միջոցաւ, շնորհակալ ըլլանք մը ստանանք ոեւէ մարդու միջոցաւ, շնորհակալ ըլլանք 
անոր, բայց չպաշտենք ու չփառաբանեանոր, բայց չպաշտենք ու չփառաբանեանոր, բայց չպաշտենք ու չփառաբանեանոր, բայց չպաշտենք ու չփառաբանենք զայննք զայննք զայննք զայն::::    ՊաշտամունՊաշտամունՊաշտամունՊաշտամուն----
քն ու երկրպագութիւնը, փառքն ու փառաբանութիւնը միայն քն ու երկրպագութիւնը, փառքն ու փառաբանութիւնը միայն քն ու երկրպագութիւնը, փառքն ու փառաբանութիւնը միայն քն ու երկրպագութիւնը, փառքն ու փառաբանութիւնը միայն 
ու միայն Աստուծոու միայն Աստուծոու միայն Աստուծոու միայն Աստուծո´́́́յ կը վայելէյ կը վայելէյ կը վայելէյ կը վայելէ::::    Աստուած կը յայտարարէ Աստուած կը յայտարարէ Աստուած կը յայտարարէ Աստուած կը յայտարարէ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Իմ փառքս ուրիշին չեմ տարԻմ փառքս ուրիշին չեմ տարԻմ փառքս ուրիշին չեմ տարԻմ փառքս ուրիշին չեմ տար»»»» ( ( ( (Ես 42.8)Ես 42.8)Ես 42.8)Ես 42.8)::::    

4.4.4.4.----    ««««Գետին փռուելով Յիսուսի ոտքերուն առջեւԳետին փռուելով Յիսուսի ոտքերուն առջեւԳետին փռուելով Յիսուսի ոտքերուն առջեւԳետին փռուելով Յիսուսի ոտքերուն առջեւ»»»»::::    
Բժշկուած բորոտը ինքզինք խոնարհեցուց ՅիսուսիԲժշկուած բորոտը ինքզինք խոնարհեցուց ՅիսուսիԲժշկուած բորոտը ինքզինք խոնարհեցուց ՅիսուսիԲժշկուած բորոտը ինքզինք խոնարհեցուց Յիսուսի    առջեւ, եւ առջեւ, եւ առջեւ, եւ առջեւ, եւ 
ճիշդ անոր համար ալ արժանացաւ Տիրոջ ուշադրութեան ու ճիշդ անոր համար ալ արժանացաւ Տիրոջ ուշադրութեան ու ճիշդ անոր համար ալ արժանացաւ Տիրոջ ուշադրութեան ու ճիշդ անոր համար ալ արժանացաւ Տիրոջ ուշադրութեան ու 
գնահատանքին, ինչ որ յաջորդող համարները կը պարզենգնահատանքին, ինչ որ յաջորդող համարները կը պարզենգնահատանքին, ինչ որ յաջորդող համարները կը պարզենգնահատանքին, ինչ որ յաջորդող համարները կը պարզեն::::    
Այո, անոնք որոնք իրենք զիրենք կը խոնարհեցնեն Տիրոջ Այո, անոնք որոնք իրենք զիրենք կը խոնարհեցնեն Տիրոջ Այո, անոնք որոնք իրենք զիրենք կը խոնարհեցնեն Տիրոջ Այո, անոնք որոնք իրենք զիրենք կը խոնարհեցնեն Տիրոջ 
առջեւ, Տէրը կը բարձրացնէ զանոնք, կը գնահատէ, կառջեւ, Տէրը կը բարձրացնէ զանոնք, կը գնահատէ, կառջեւ, Տէրը կը բարձրացնէ զանոնք, կը գնահատէ, կառջեւ, Տէրը կը բարձրացնէ զանոնք, կը գնահատէ, կ’’’’օրհնէ, օրհնէ, օրհնէ, օրհնէ, 
կը մխիթարէ, կը զօրացնէ ու կը պատուէկը մխիթարէ, կը զօրացնէ ու կը պատուէկը մխիթարէ, կը զօրացնէ ու կը պատուէկը մխիթարէ, կը զօրացնէ ու կը պատուէ::::    

5.5.5.5.----    Ըստ երեւոյթին այս բորոտին սրտին մէջ սէրն ու Ըստ երեւոյթին այս բորոտին սրտին մէջ սէրն ու Ըստ երեւոյթին այս բորոտին սրտին մէջ սէրն ու Ըստ երեւոյթին այս բորոտին սրտին մէջ սէրն ու 
հաւատքը աւելիհաւատքը աւելիհաւատքը աւելիհաւատքը աւելի´́́́    էին քան միւսներուն սրտին մէջէին քան միւսներուն սրտին մէջէին քան միւսներուն սրտին մէջէին քան միւսներուն սրտին մէջ::::    Միւսները Միւսները Միւսները Միւսները 
պարզապէս կպարզապէս կպարզապէս կպարզապէս կ’’’’ուզէին քահանաներուն դիմել եւ իրենց ուզէին քահանաներուն դիմել եւ իրենց ուզէին քահանաներուն դիմել եւ իրենց ուզէին քահանաներուն դիմել եւ իրենց 
մաքրուած ու ազատ ըլլալու աւետիսը ծանուցուէր, որպէսզի մաքրուած ու ազատ ըլլալու աւետիսը ծանուցուէր, որպէսզի մաքրուած ու ազատ ըլլալու աւետիսը ծանուցուէր, որպէսզի մաքրուած ու ազատ ըլլալու աւետիսը ծանուցուէր, որպէսզի 
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այլեւս կարենային քաղաք մտնել եւ մարդոց հետ շփուիլայլեւս կարենային քաղաք մտնել եւ մարդոց հետ շփուիլայլեւս կարենային քաղաք մտնել եւ մարդոց հետ շփուիլայլեւս կարենային քաղաք մտնել եւ մարդոց հետ շփուիլ::::    
ՄինչդեՄինչդեՄինչդեՄինչդեռ այս բորոտը, նախ ուզեց դառնալ իր բժիշկին՝ ռ այս բորոտը, նախ ուզեց դառնալ իր բժիշկին՝ ռ այս բորոտը, նախ ուզեց դառնալ իր բժիշկին՝ ռ այս բորոտը, նախ ուզեց դառնալ իր բժիշկին՝ 
Յիսուսի մօտ, եւ ոեւէ անձէ առաջ, նախ անոր հետ շփուիլՅիսուսի մօտ, եւ ոեւէ անձէ առաջ, նախ անոր հետ շփուիլՅիսուսի մօտ, եւ ոեւէ անձէ առաջ, նախ անոր հետ շփուիլՅիսուսի մօտ, եւ ոեւէ անձէ առաջ, նախ անոր հետ շփուիլ::::    

6.6.6.6.----    Միւս բորոտները չվերադարձան եւ շնորհակալութիւն Միւս բորոտները չվերադարձան եւ շնորհակալութիւն Միւս բորոտները չվերադարձան եւ շնորհակալութիւն Միւս բորոտները չվերադարձան եւ շնորհակալութիւն 
չյայտնեցին Յիսուսինչյայտնեցին Յիսուսինչյայտնեցին Յիսուսինչյայտնեցին Յիսուսին::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք 
իրենց ստացած աստուածային բարիքներուն համար իրենց ստացած աստուածային բարիքներուն համար իրենց ստացած աստուածային բարիքներուն համար իրենց ստացած աստուածային բարիքներուն համար 
շնորհակալութիւն շնորհակալութիւն շնորհակալութիւն շնորհակալութիւն չեն յայտներ Աստուծոյչեն յայտներ Աստուծոյչեն յայտներ Աստուծոյչեն յայտներ Աստուծոյ::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս պատուիրեց բորոտներուն որ երթան եւ իրենք Յիսուս պատուիրեց բորոտներուն որ երթան եւ իրենք Յիսուս պատուիրեց բորոտներուն որ երթան եւ իրենք Յիսուս պատուիրեց բորոտներուն որ երթան եւ իրենք 
զիրենք քահանաներուն ցոյց տան, բայց Սամարացի այս բոզիրենք քահանաներուն ցոյց տան, բայց Սամարացի այս բոզիրենք քահանաներուն ցոյց տան, բայց Սամարացի այս բոզիրենք քահանաներուն ցոյց տան, բայց Սամարացի այս բո----
րոտը երբ տեսաւ թէ մաքրուեցաւ իր բորոտութենէն, եկաւ եւ րոտը երբ տեսաւ թէ մաքրուեցաւ իր բորոտութենէն, եկաւ եւ րոտը երբ տեսաւ թէ մաքրուեցաւ իր բորոտութենէն, եկաւ եւ րոտը երբ տեսաւ թէ մաքրուեցաւ իր բորոտութենէն, եկաւ եւ 
ինքզինք Յիսուսին ցոյց տուաւ, եւ ատիկա կատարելով, Քրիսինքզինք Յիսուսին ցոյց տուաւ, եւ ատիկա կատարելով, Քրիսինքզինք Յիսուսին ցոյց տուաւ, եւ ատիկա կատարելով, Քրիսինքզինք Յիսուսին ցոյց տուաւ, եւ ատիկա կատարելով, Քրիս----
տոսի քահանայապետական հանտոսի քահանայապետական հանտոսի քահանայապետական հանտոսի քահանայապետական հանգամանքն է որ ճանչցաւգամանքն է որ ճանչցաւգամանքն է որ ճանչցաւգամանքն է որ ճանչցաւ::::    

««««ՅիսՅիսՅիսՅիսուս հարցուց.ուս հարցուց.ուս հարցուց.ուս հարցուց.----    
""""Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ իննը Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ իննը Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ իննը Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները. ո՞ւր են մնացեալ իննը 

հոգիներըհոգիներըհոգիներըհոգիները::::    Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը չգտնուեցա՞ւ, Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը չգտնուեցա՞ւ, Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը չգտնուեցա՞ւ, Բացի այս օտարականէն ուրիշ մէկը չգտնուեցա՞ւ, 
որ դառնար եւ փառք տար Աստուծոյոր դառնար եւ փառք տար Աստուծոյոր դառնար եւ փառք տար Աստուծոյոր դառնար եւ փառք տար Աստուծոյ""""»»»» ( ( ( (Ղկ 17.17Ղկ 17.17Ղկ 17.17Ղկ 17.17----18)18)18)18)::::    

1.1.1.1.----    Հաւանաբար Քրիստոսի քով վերադարձող բորոտը Հաւանաբար Քրիստոսի քով վերադարձող բորոտը Հաւանաբար Քրիստոսի քով վերադարձող բորոտը Հաւանաբար Քրիստոսի քով վերադարձող բորոտը 
համարձակութիւն չոհամարձակութիւն չոհամարձակութիւն չոհամարձակութիւն չունէր քահանային ներկայանալու քանի ւնէր քահանային ներկայանալու քանի ւնէր քահանային ներկայանալու քանի ւնէր քահանային ներկայանալու քանի 
Սամարացի մըն էր, ինչ որ 19Սամարացի մըն էր, ինչ որ 19Սամարացի մըն էր, ինչ որ 19Սամարացի մըն էր, ինչ որ 19----րդ համարը ցոյց կու տայ, րդ համարը ցոյց կու տայ, րդ համարը ցոյց կու տայ, րդ համարը ցոյց կու տայ, 
մինչդեռ միւսները հրեաներ էին, հանգիստ միտքով կրնային մինչդեռ միւսները հրեաներ էին, հանգիստ միտքով կրնային մինչդեռ միւսները հրեաներ էին, հանգիստ միտքով կրնային մինչդեռ միւսները հրեաներ էին, հանգիստ միտքով կրնային 
իրենք զիրենք քահանաներուն ցուցնելիրենք զիրենք քահանաներուն ցուցնելիրենք զիրենք քահանաներուն ցուցնելիրենք զիրենք քահանաներուն ցուցնել::::    Բայց կարեւոր բանը Բայց կարեւոր բանը Բայց կարեւոր բանը Բայց կարեւոր բանը 
որ այս բորոտը ըրաւ եւ միւս իննը հրեաները չըրին ու չկրցան որ այս բորոտը ըրաւ եւ միւս իննը հրեաները չըրին ու չկրցան որ այս բորոտը ըրաւ եւ միւս իննը հրեաները չըրին ու չկրցան որ այս բորոտը ըրաւ եւ միւս իննը հրեաները չըրին ու չկրցան 
ընել՝ Աստընել՝ Աստընել՝ Աստընել՝ Աստուծոյ փառք տալն էրուծոյ փառք տալն էրուծոյ փառք տալն էրուծոյ փառք տալն էր::::    

2.2.2.2.----    ««««Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողներըՏասը հոգի չէի՞ն մաքրուողներըՏասը հոգի չէի՞ն մաքրուողներըՏասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները»»»»::::    Յիսուս գիտէ թիւը Յիսուս գիտէ թիւը Յիսուս գիտէ թիւը Յիսուս գիտէ թիւը 
այն մարդոց որոնց ինք մաքրած ու բժշկած էայն մարդոց որոնց ինք մաքրած ու բժշկած էայն մարդոց որոնց ինք մաքրած ու բժշկած էայն մարդոց որոնց ինք մաքրած ու բժշկած է::::    Գիտէ թէ որոԳիտէ թէ որոԳիտէ թէ որոԳիտէ թէ որո´́́́նց նց նց նց 
իիիի´́́́նչ բարիք գործած էնչ բարիք գործած էնչ բարիք գործած էնչ բարիք գործած է::::    Յիսուս չի մոռնար մարդոց իր գործած Յիսուս չի մոռնար մարդոց իր գործած Յիսուս չի մոռնար մարդոց իր գործած Յիսուս չի մոռնար մարդոց իր գործած 
բարիքները եւ տուած օրհնութիւնները, եւ չբարիքները եւ տուած օրհնութիւնները, եւ չբարիքները եւ տուած օրհնութիւնները, եւ չբարիքները եւ տուած օրհնութիւնները, եւ չ’’’’ուզեր նաեւ որ ուզեր նաեւ որ ուզեր նաեւ որ ուզեր նաեւ որ 
մարդիկ մոռնան ատոնմարդիկ մոռնան ատոնմարդիկ մոռնան ատոնմարդիկ մոռնան ատոնքքքք::::    Երբ Յիսուս բարիք մը կը գործէ Երբ Յիսուս բարիք մը կը գործէ Երբ Յիսուս բարիք մը կը գործէ Երբ Յիսուս բարիք մը կը գործէ 
անհատի մը, շնորհակալ կեցուածք կանհատի մը, շնորհակալ կեցուածք կանհատի մը, շնորհակալ կեցուածք կանհատի մը, շնորհակալ կեցուածք կ’’’’ակնկալէ անկէակնկալէ անկէակնկալէ անկէակնկալէ անկէ::::    
Դատաստանի օրը Տէրը մարդոց աչքերուն դիմաց պիտի Դատաստանի օրը Տէրը մարդոց աչքերուն դիմաց պիտի Դատաստանի օրը Տէրը մարդոց աչքերուն դիմաց պիտի Դատաստանի օրը Տէրը մարդոց աչքերուն դիմաց պիտի 
շարէ, անոնց կատարած իր բոլոր գործերն ու բարիքները, եւ շարէ, անոնց կատարած իր բոլոր գործերն ու բարիքները, եւ շարէ, անոնց կատարած իր բոլոր գործերն ու բարիքները, եւ շարէ, անոնց կատարած իր բոլոր գործերն ու բարիքները, եւ 
մարդիկ այդ բոլորին համար հաշուետու պիտի ըլլան եթէ մարդիկ այդ բոլորին համար հաշուետու պիտի ըլլան եթէ մարդիկ այդ բոլորին համար հաշուետու պիտի ըլլան եթէ մարդիկ այդ բոլորին համար հաշուետու պիտի ըլլան եթէ 
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երբեք չեն տեսած ու չեն ճանչցերբեք չեն տեսած ու չեն ճանչցերբեք չեն տեսած ու չեն ճանչցերբեք չեն տեսած ու չեն ճանչցած Քրիստոսի ձեռքով ած Քրիստոսի ձեռքով ած Քրիստոսի ձեռքով ած Քրիստոսի ձեռքով 
կատարուած ողորմութիւնները, բարիքները, եւ շնորհուած կատարուած ողորմութիւնները, բարիքները, եւ շնորհուած կատարուած ողորմութիւնները, բարիքները, եւ շնորհուած կատարուած ողորմութիւնները, բարիքները, եւ շնորհուած 
պարգեւներն ու կարողութիւններըպարգեւներն ու կարողութիւններըպարգեւներն ու կարողութիւններըպարգեւներն ու կարողութիւնները::::    

3.3.3.3.----    ««««Տասը հոգի չէի՞ն մաքրուողներըՏասը հոգի չէի՞ն մաքրուողներըՏասը հոգի չէի՞ն մաքրուողներըՏասը հոգի չէի՞ն մաքրուողները»»»»::::    Բորոտներու այս Բորոտներու այս Բորոտներու այս Բորոտներու այս 
բժշկութիւնը Յիսուսի կատարած միւս բժշկութիւններուն չի բժշկութիւնը Յիսուսի կատարած միւս բժշկութիւններուն չի բժշկութիւնը Յիսուսի կատարած միւս բժշկութիւններուն չի բժշկութիւնը Յիսուսի կատարած միւս բժշկութիւններուն չի 
նմանիրնմանիրնմանիրնմանիր::::    Յիսուս սովորաբար հիւանդները մէկիկՅիսուս սովորաբար հիւանդները մէկիկՅիսուս սովորաբար հիւանդները մէկիկՅիսուս սովորաբար հիւանդները մէկիկ----մէկիկ կը մէկիկ կը մէկիկ կը մէկիկ կը 
բուժէր, բայց հոս խումբով բուժեց, տասը հոգի մէբուժէր, բայց հոս խումբով բուժեց, տասը հոգի մէբուժէր, բայց հոս խումբով բուժեց, տասը հոգի մէբուժէր, բայց հոս խումբով բուժեց, տասը հոգի մէ´́́́կ անգամէնկ անգամէնկ անգամէնկ անգամէն::::    
Սա ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը չափ ու Սա ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը չափ ու Սա ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը չափ ու Սա ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը չափ ու 
սահման չունի, ինչպէս նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս կարող է սահման չունի, ինչպէս նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս կարող է սահման չունի, ինչպէս նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս կարող է սահման չունի, ինչպէս նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս կարող է 
բոլոր մարդիկը մէբոլոր մարդիկը մէբոլոր մարդիկը մէբոլոր մարդիկը մէ´́́́կ անգամէն բուժել եթէ ուզէկ անգամէն բուժել եթէ ուզէկ անգամէն բուժել եթէ ուզէկ անգամէն բուժել եթէ ուզէ::::    Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր 
բորոտները միասին բուժելը՝ կը բացայայտէ թէ բորոտները միասին բուժելը՝ կը բացայայտէ թէ բորոտները միասին բուժելը՝ կը բացայայտէ թէ բորոտները միասին բուժելը՝ կը բացայայտէ թէ Տէր Յիսուս Տէր Յիսուս Տէր Յիսուս Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի փրկարար շնորհքը բոլորին համար բաւարար էՔրիստոսի փրկարար շնորհքը բոլորին համար բաւարար էՔրիստոսի փրկարար շնորհքը բոլորին համար բաւարար էՔրիստոսի փրկարար շնորհքը բոլորին համար բաւարար է::::    
Ամէն մարդ կրնայ տեղ գտնել Յիսուսի սրտին մէջԱմէն մարդ կրնայ տեղ գտնել Յիսուսի սրտին մէջԱմէն մարդ կրնայ տեղ գտնել Յիսուսի սրտին մէջԱմէն մարդ կրնայ տեղ գտնել Յիսուսի սրտին մէջ::::    

4.4.4.4.----    ««««Ո՞ւր են մնացեալ իննը հոգիներըՈ՞ւր են մնացեալ իննը հոգիներըՈ՞ւր են մնացեալ իննը հոգիներըՈ՞ւր են մնացեալ իննը հոգիները»»»»::::    Յիսուսի այս Յիսուսի այս Յիսուսի այս Յիսուսի այս 
հարցումը շատ պարզօրէն ցոյց կու տայ թէ Յիսուս կը մերժէ հարցումը շատ պարզօրէն ցոյց կու տայ թէ Յիսուս կը մերժէ հարցումը շատ պարզօրէն ցոյց կու տայ թէ Յիսուս կը մերժէ հարցումը շատ պարզօրէն ցոյց կու տայ թէ Յիսուս կը մերժէ 
ապերախտութիւնը եւ ապերախտ հոգինապերախտութիւնը եւ ապերախտ հոգինապերախտութիւնը եւ ապերախտ հոգինապերախտութիւնը եւ ապերախտ հոգին::::    Ո՞վ է ապերախտ Ո՞վ է ապերախտ Ո՞վ է ապերախտ Ո՞վ է ապերախտ 
մարդը եթէ ոչ ան՝ որ Աստուծոյ բարիքները կը վայելէ բայց մարդը եթէ ոչ ան՝ որ Աստուծոյ բարիքները կը վայելէ բայց մարդը եթէ ոչ ան՝ որ Աստուծոյ բարիքները կը վայելէ բայց մարդը եթէ ոչ ան՝ որ Աստուծոյ բարիքները կը վայելէ բայց 
Աստուծոյ շնորհակալութիւն չի յայտներ եւ զայն չի Աստուծոյ շնորհակալութիւն չի յայտներ եւ զայն չի Աստուծոյ շնորհակալութիւն չի յայտներ եւ զայն չի Աստուծոյ շնորհակալութիւն չի յայտներ եւ զայն չի 
փառաբաներփառաբաներփառաբաներփառաբաներ::::    Ապերախտութիւնը կը ցաւցնէ ՅիսուսըԱպերախտութիւնը կը ցաւցնէ ՅիսուսըԱպերախտութիւնը կը ցաւցնէ ՅիսուսըԱպերախտութիւնը կը ցաւցնէ Յիսուսը::::    

5.5.5.5.----    Իննը հոգիներուն չվերադառնալը Յիսուսի քով եւ Իննը հոգիներուն չվերադառնալը Յիսուսի քով եւ Իննը հոգիներուն չվերադառնալը Յիսուսի քով եւ Իննը հոգիներուն չվերադառնալը Յիսուսի քով եւ 
շնորհակալութիւն չյայտնելը, ցոյց կու տայ թէ անոնք իրենց շնորհակալութիւն չյայտնելը, ցոյց կու տայ թէ անոնք իրենց շնորհակալութիւն չյայտնելը, ցոյց կու տայ թէ անոնք իրենց շնորհակալութիւն չյայտնելը, ցոյց կու տայ թէ անոնք իրենց 
հիւանդ հիւանդ հիւանդ հիւանդ վիճակին մէջ անգամ, օրէնքի ստրուկներ էին եւ հեռու վիճակին մէջ անգամ, օրէնքի ստրուկներ էին եւ հեռու վիճակին մէջ անգամ, օրէնքի ստրուկներ էին եւ հեռու վիճակին մէջ անգամ, օրէնքի ստրուկներ էին եւ հեռու 
էին Աստուծոյ սէրէն ու հաւատքէնէին Աստուծոյ սէրէն ու հաւատքէնէին Աստուծոյ սէրէն ու հաւատքէնէին Աստուծոյ սէրէն ու հաւատքէն::::    Իրենց համար կարեւորը Իրենց համար կարեւորը Իրենց համար կարեւորը Իրենց համար կարեւորը 
այն էր, որ քահանաներ յայտարարէին իրենց մաքրուած այն էր, որ քահանաներ յայտարարէին իրենց մաքրուած այն էր, որ քահանաներ յայտարարէին իրենց մաքրուած այն էր, որ քահանաներ յայտարարէին իրենց մաքրուած 
ըլլալը եւ ընկերութեան մէջ մտնելու ազատութիւն տրուէր ըլլալը եւ ընկերութեան մէջ մտնելու ազատութիւն տրուէր ըլլալը եւ ընկերութեան մէջ մտնելու ազատութիւն տրուէր ըլլալը եւ ընկերութեան մէջ մտնելու ազատութիւն տրուէր 
իրենցիրենցիրենցիրենց::::    Օրէնքի ստրուկները չեն կրնար վայելել Տիրոջ բերածՕրէնքի ստրուկները չեն կրնար վայելել Տիրոջ բերածՕրէնքի ստրուկները չեն կրնար վայելել Տիրոջ բերածՕրէնքի ստրուկները չեն կրնար վայելել Տիրոջ բերած    
ազատութիւնը, եւ ոազատութիւնը, եւ ոազատութիւնը, եւ ոազատութիւնը, եւ ո´́́́չ ալ կրնան շնորհակալ ըլլալ այդ չ ալ կրնան շնորհակալ ըլլալ այդ չ ալ կրնան շնորհակալ ըլլալ այդ չ ալ կրնան շնորհակալ ըլլալ այդ 
ազատութեան համարազատութեան համարազատութեան համարազատութեան համար::::    

6.6.6.6.----    Շատ հաւանական է որ իննը հրեաները իրենք զիրենք Շատ հաւանական է որ իննը հրեաները իրենք զիրենք Շատ հաւանական է որ իննը հրեաները իրենք զիրենք Շատ հաւանական է որ իննը հրեաները իրենք զիրենք 
տարբեր կը նկատէին Սամարացի բորոտէն, տրուած ըլլալով տարբեր կը նկատէին Սամարացի բորոտէն, տրուած ըլլալով տարբեր կը նկատէին Սամարացի բորոտէն, տրուած ըլլալով տարբեր կը նկատէին Սամարացի բորոտէն, տրուած ըլլալով 
որ որ որ որ ««««Աստուծոյ ժողովուրդինԱստուծոյ ժողովուրդինԱստուծոյ ժողովուրդինԱստուծոյ ժողովուրդին» » » » մաս կը կազմէին, եւ ճիշդ անոր մաս կը կազմէին, եւ ճիշդ անոր մաս կը կազմէին, եւ ճիշդ անոր մաս կը կազմէին, եւ ճիշդ անոր 
համար ալ չուզեցին անոր ընկերանալհամար ալ չուզեցին անոր ընկերանալհամար ալ չուզեցին անոր ընկերանալհամար ալ չուզեցին անոր ընկերանալ    եւ դառնալ ու եւ դառնալ ու եւ դառնալ ու եւ դառնալ ու 
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շնորհակալութիւն յայտնել Յիսուսինշնորհակալութիւն յայտնել Յիսուսինշնորհակալութիւն յայտնել Յիսուսինշնորհակալութիւն յայտնել Յիսուսին::::    Այնքան ատեն որ չէին Այնքան ատեն որ չէին Այնքան ատեն որ չէին Այնքան ատեն որ չէին 
բուժուած, Սամարացիին հետ էին, բայց իրենց բուժուելէն բուժուած, Սամարացիին հետ էին, բայց իրենց բուժուելէն բուժուած, Սամարացիին հետ էին, բայց իրենց բուժուելէն բուժուած, Սամարացիին հետ էին, բայց իրենց բուժուելէն 
ետք` բաժնուեցան անկէետք` բաժնուեցան անկէետք` բաժնուեցան անկէետք` բաժնուեցան անկէ::::    Անոնք որոնք իրենք զիրենք ուրիշէն Անոնք որոնք իրենք զիրենք ուրիշէն Անոնք որոնք իրենք զիրենք ուրիշէն Անոնք որոնք իրենք զիրենք ուրիշէն 
տարբեր կը նկատեն, երբեք չեն կրնար դառնալ Յիսուսին եւ տարբեր կը նկատեն, երբեք չեն կրնար դառնալ Յիսուսին եւ տարբեր կը նկատեն, երբեք չեն կրնար դառնալ Յիսուսին եւ տարբեր կը նկատեն, երբեք չեն կրնար դառնալ Յիսուսին եւ 
շնորհակալ ըլլալ անորշնորհակալ ըլլալ անորշնորհակալ ըլլալ անորշնորհակալ ըլլալ անոր::::    

7.7.7.7.----    ՏաՏաՏաՏասը հոգիներ Յիսուսի անունը կանչեցին բայց սը հոգիներ Յիսուսի անունը կանչեցին բայց սը հոգիներ Յիսուսի անունը կանչեցին բայց սը հոգիներ Յիսուսի անունը կանչեցին բայց 
անոնցմէ միայն մէանոնցմէ միայն մէանոնցմէ միայն մէանոնցմէ միայն մէ´́́́կը իրական հաւատացեալ էրկը իրական հաւատացեալ էրկը իրական հաւատացեալ էրկը իրական հաւատացեալ էր::::    Այսօր ալ Այսօր ալ Այսօր ալ Այսօր ալ 
մարդիկ կան Յիսուսի անունով հոս ու հոն հաւաքուող ու մարդիկ կան Յիսուսի անունով հոս ու հոն հաւաքուող ու մարդիկ կան Յիսուսի անունով հոս ու հոն հաւաքուող ու մարդիկ կան Յիսուսի անունով հոս ու հոն հաւաքուող ու 
Յիսուսի անունը կանչող, բայց անոնց մէջ քիչեր միայն Յիսուսի անունը կանչող, բայց անոնց մէջ քիչեր միայն Յիսուսի անունը կանչող, բայց անոնց մէջ քիչեր միայն Յիսուսի անունը կանչող, բայց անոնց մէջ քիչեր միայն 
իրական հաւատացեալներ ենիրական հաւատացեալներ ենիրական հաւատացեալներ ենիրական հաւատացեալներ են::::    Աշխատինք այդ քիչերէն ըլլալԱշխատինք այդ քիչերէն ըլլալԱշխատինք այդ քիչերէն ըլլալԱշխատինք այդ քիչերէն ըլլալ::::    

8.8.8.8.----    Տասը բոՏասը բոՏասը բոՏասը բորոտները վայելեցին Աստուծոյ կատարած րոտները վայելեցին Աստուծոյ կատարած րոտները վայելեցին Աստուծոյ կատարած րոտները վայելեցին Աստուծոյ կատարած 
բարիքը բայց միայն մէբարիքը բայց միայն մէբարիքը բայց միայն մէբարիքը բայց միայն մէ´́́́կ հոգի շնորհակալութիւն յայտնեց կ հոգի շնորհակալութիւն յայտնեց կ հոգի շնորհակալութիւն յայտնեց կ հոգի շնորհակալութիւն յայտնեց 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սիրելիներ, բոլոր մարդիկը Աստուծոյ սիրելիներ, բոլոր մարդիկը Աստուծոյ սիրելիներ, բոլոր մարդիկը Աստուծոյ սիրելիներ, բոլոր մարդիկը Աստուծոյ 
բարիքները կը վայելեն, բայց քիչեբարիքները կը վայելեն, բայց քիչեբարիքները կը վայելեն, բայց քիչեբարիքները կը վայելեն, բայց քիչե´́́́ր միայն կր միայն կր միայն կր միայն կ’’’’անդրադառնան անդրադառնան անդրադառնան անդրադառնան 
ատոր եւ շնորհակալ կատոր եւ շնորհակալ կատոր եւ շնորհակալ կատոր եւ շնորհակալ կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    

««««Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.Ապա Սամարացիին դառնալով ըսաւ.----    
""""ՈտքիՈտքիՈտքիՈտքի´́́́    ել եւ գնաել եւ գնաել եւ գնաել եւ գնա´́́́, , , , հաւատքդ քեզ փրկեցհաւատքդ քեզ փրկեցհաւատքդ քեզ փրկեցհաւատքդ քեզ փրկեց""""»»»»    ((((Ղկ 17.19)Ղկ 17.19)Ղկ 17.19)Ղկ 17.19)::::    
1.1.1.1.----    Այս բորոտը թէԱյս բորոտը թէԱյս բորոտը թէԱյս բորոտը թէ´́́́    բուժուեցաւ եւ թէբուժուեցաւ եւ թէբուժուեցաւ եւ թէբուժուեցաւ եւ թէ´́́́    փրկուեցաւ, փրկուեցաւ, փրկուեցաւ, փրկուեցաւ, 

մինչդեռ միւս իննը հոգիները բուժուեցան, բայց չփրկուեցանմինչդեռ միւս իննը հոգիները բուժուեցան, բայց չփրկուեցանմինչդեռ միւս իննը հոգիները բուժուեցան, բայց չփրկուեցանմինչդեռ միւս իննը հոգիները բուժուեցան, բայց չփրկուեցան::::    
Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք Տիրոջ շնորհքով եւ ն մարդիկ կան որոնք Տիրոջ շնորհքով եւ ն մարդիկ կան որոնք Տիրոջ շնորհքով եւ ն մարդիկ կան որոնք Տիրոջ շնորհքով եւ 
ողորմութեամբ կը բուժուին, բայց երբեք փրկութիւնը չեն ողորմութեամբ կը բուժուին, բայց երբեք փրկութիւնը չեն ողորմութեամբ կը բուժուին, բայց երբեք փրկութիւնը չեն ողորմութեամբ կը բուժուին, բայց երբեք փրկութիւնը չեն 
ընդգրկեընդգրկեընդգրկեընդգրկերրրր::::    Տէրը բոլոր մարդոց կՏէրը բոլոր մարդոց կՏէրը բոլոր մարդոց կՏէրը բոլոր մարդոց կ’’’’ողորմի, բայց ատիկա չի ողորմի, բայց ատիկա չի ողորմի, բայց ատիկա չի ողորմի, բայց ատիկա չի 
նշանակեր թէ բոլոր մարդիկը պիտի փրկուիննշանակեր թէ բոլոր մարդիկը պիտի փրկուիննշանակեր թէ բոլոր մարդիկը պիտի փրկուիննշանակեր թէ բոլոր մարդիկը պիտի փրկուին::::    

2.2.2.2.----    Իննը հրեաներուն բուժումը իրենց աղաղակին ու Իննը հրեաներուն բուժումը իրենց աղաղակին ու Իննը հրեաներուն բուժումը իրենց աղաղակին ու Իննը հրեաներուն բուժումը իրենց աղաղակին ու 
խնդրանքին արդիւնքն էր, մինչդեռ այս մէկ հոգիին բուժումը՝ խնդրանքին արդիւնքն էր, մինչդեռ այս մէկ հոգիին բուժումը՝ խնդրանքին արդիւնքն էր, մինչդեռ այս մէկ հոգիին բուժումը՝ խնդրանքին արդիւնքն էր, մինչդեռ այս մէկ հոգիին բուժումը՝ 
իր հաւատքին արդիւնքն էրիր հաւատքին արդիւնքն էրիր հաւատքին արդիւնքն էրիր հաւատքին արդիւնքն էր::::    Մարդիկ կրնան արցունքով բան Մարդիկ կրնան արցունքով բան Մարդիկ կրնան արցունքով բան Մարդիկ կրնան արցունքով բան 
մը խնդրել Աստուծմը խնդրել Աստուծմը խնդրել Աստուծմը խնդրել Աստուծմէ եւ իրենց խնդրածը ստանալ, բայց մէ եւ իրենց խնդրածը ստանալ, բայց մէ եւ իրենց խնդրածը ստանալ, բայց մէ եւ իրենց խնդրածը ստանալ, բայց 
ատիկա չի նշանակեր թէ անոնք փրկութեան ճամբուն մէջ են, ատիկա չի նշանակեր թէ անոնք փրկութեան ճամբուն մէջ են, ատիկա չի նշանակեր թէ անոնք փրկութեան ճամբուն մէջ են, ատիկա չի նշանակեր թէ անոնք փրկութեան ճամբուն մէջ են, 
եւ ուստի՝ Աստուծոյ զաւակներն ենեւ ուստի՝ Աստուծոյ զաւակներն ենեւ ուստի՝ Աստուծոյ զաւակներն ենեւ ուստի՝ Աստուծոյ զաւակներն են::::    Ինչպէս Աստուած Ինչպէս Աստուած Ինչպէս Աստուած Ինչպէս Աստուած ««««Իր Իր Իր Իր 
արեւը կը ծագեցնէ թէարեւը կը ծագեցնէ թէարեւը կը ծագեցնէ թէարեւը կը ծագեցնէ թէ´́́́    չարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէ´́́́    բարիներուն վրայ եւ բարիներուն վրայ եւ բարիներուն վրայ եւ բարիներուն վրայ եւ 
անձրեւ կը տեղացնէ թէանձրեւ կը տեղացնէ թէանձրեւ կը տեղացնէ թէանձրեւ կը տեղացնէ թէ´́́́    արդարներուն եւ թէարդարներուն եւ թէարդարներուն եւ թէարդարներուն եւ թէ´́́́    մեղաւորնեմեղաւորնեմեղաւորնեմեղաւորնե----
րուն վրայրուն վրայրուն վրայրուն վրայ»»»»    ((((Մտ 5.45), այնպէս ալ, կրնայ պատասխանել Մտ 5.45), այնպէս ալ, կրնայ պատասխանել Մտ 5.45), այնպէս ալ, կրնայ պատասխանել Մտ 5.45), այնպէս ալ, կրնայ պատասխանել 
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անհաւատներուն կամ թերահաւատներուն ալ աղօթքին, անհաւատներուն կամ թերահաւատներուն ալ աղօթքին, անհաւատներուն կամ թերահաւատներուն ալ աղօթքին, անհաւատներուն կամ թերահաւատներուն ալ աղօթքին, 
որպէսզի քաջալերէ զանոնք՝ դառնալու իրեն, եւ ընդգրկելու որպէսզի քաջալերէ զանոնք՝ դառնալու իրեն, եւ ընդգրկելու որպէսզի քաջալերէ զանոնք՝ դառնալու իրեն, եւ ընդգրկելու որպէսզի քաջալերէ զանոնք՝ դառնալու իրեն, եւ ընդգրկելու 
Քրիստոսի հաւատքըՔրիստոսի հաւատքըՔրիստոսի հաւատքըՔրիստոսի հաւատքը::::    Աղօթքի մը պատասխանուիլը կրնայ Աղօթքի մը պատասխանուիլը կրնայ Աղօթքի մը պատասխանուիլը կրնայ Աղօթքի մը պատասխանուիլը կրնայ 
մեր հաւատքին արդիւնքը չըլլալ, ընդհակառակը, կրնայ համեր հաւատքին արդիւնքը չըլլալ, ընդհակառակը, կրնայ համեր հաւատքին արդիւնքը չըլլալ, ընդհակառակը, կրնայ համեր հաւատքին արդիւնքը չըլլալ, ընդհակառակը, կրնայ հա----
ւատւատւատւատքի գալու հրաւքի գալու հրաւքի գալու հրաւքի գալու հրաւէէէէ´́́́ր մը ըլլալր մը ըլլալր մը ըլլալր մը ըլլալ::::    

3.3.3.3.----    ««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց»»»»::::    Սամարացի բորոտը՝ հաւատՍամարացի բորոտը՝ հաւատՍամարացի բորոտը՝ հաւատՍամարացի բորոտը՝ հաւատ----
քիքիքիքի´́́́    մարդ էրմարդ էրմարդ էրմարդ էր::::    Իսկ հաւատքի մարդը՝ զԱստուած փառաբանող Իսկ հաւատքի մարդը՝ զԱստուած փառաբանող Իսկ հաւատքի մարդը՝ զԱստուած փառաբանող Իսկ հաւատքի մարդը՝ զԱստուած փառաբանող 
մարդն էմարդն էմարդն էմարդն է::::    Իսկական հաւատքը՝ կԻսկական հաւատքը՝ կԻսկական հաւատքը՝ կԻսկական հաւատքը՝ կ’’’’առաջնորդէ իսկական առաջնորդէ իսկական առաջնորդէ իսկական առաջնորդէ իսկական 
փառափառափառափառաբաբաբաբանութեաննութեաննութեաննութեան::::    Եւ այս Սամարացի մարդը՝ իսկակաԵւ այս Սամարացի մարդը՝ իսկակաԵւ այս Սամարացի մարդը՝ իսկակաԵւ այս Սամարացի մարդը՝ իսկակա´́́́ն ն ն ն 
հաւատքի մարդ էր, քանի հաւատքի մարդ էր, քանի հաւատքի մարդ էր, քանի հաւատքի մարդ էր, քանի ««««վերադարձաւ եւ սկսաւ վերադարձաւ եւ սկսաւ վերադարձաւ եւ սկսաւ վերադարձաւ եւ սկսաւ 
բարձրբարձրբարձրբարձրաձայն զԱստուած փառաբանելաձայն զԱստուած փառաբանելաձայն զԱստուած փառաբանելաձայն զԱստուած փառաբանել»»»»::::    Դուն եւս, սիրելիԴուն եւս, սիրելիԴուն եւս, սիրելիԴուն եւս, սիրելի´́́́    
ընթերցող, եթէ Աստուծոյ իրական հաւատացող մըն ես, բաընթերցող, եթէ Աստուծոյ իրական հաւատացող մըն ես, բաընթերցող, եթէ Աստուծոյ իրական հաւատացող մըն ես, բաընթերցող, եթէ Աստուծոյ իրական հաւատացող մըն ես, բա´́́́ց ց ց ց 
բերանդ ու փառաբանէ զայնբերանդ ու փառաբանէ զայնբերանդ ու փառաբանէ զայնբերանդ ու փառաբանէ զայն::::    Եթէ կը հաւատաս Տիրոջ Եթէ կը հաւատաս Տիրոջ Եթէ կը հաւատաս Տիրոջ Եթէ կը հաւատաս Տիրոջ 
զօրութեան, բազօրութեան, բազօրութեան, բազօրութեան, բա´́́́ց բերանդ ու վկայէ անոր մասինց բերանդ ու վկայէ անոր մասինց բերանդ ու վկայէ անոր մասինց բերանդ ու վկայէ անոր մասին::::    ՍաղՍաղՍաղՍաղ----
մոսագիրը կմոսագիրը կմոսագիրը կմոսագիրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հաւատացի, անոր համար խօսեցայՀաւատացի, անոր համար խօսեցայՀաւատացի, անոր համար խօսեցայՀաւատացի, անոր համար խօսեցայ»»»» ( ( ( (Սղ Սղ Սղ Սղ 
116.10)116.10)116.10)116.10)::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ դուն եւս կը հաւատաս, բադուն եւս կը հաւատաս, բադուն եւս կը հաւատաս, բադուն եւս կը հաւատաս, բա´́́́ց բերանդ ու խօսէց բերանդ ու խօսէց բերանդ ու խօսէց բերանդ ու խօսէ´́́́::::    
ԽօսէԽօսէԽօսէԽօսէ´́́́    Տիրոջ սիրոյն ու գթութեան մասին, Տիրոջ ներումին ու Տիրոջ սիրոյն ու գթութեան մասին, Տիրոջ ներումին ու Տիրոջ սիրոյն ու գթութեան մասին, Տիրոջ ներումին ու Տիրոջ սիրոյն ու գթութեան մասին, Տիրոջ ներումին ու 
փրկութեան մասինփրկութեան մասինփրկութեան մասինփրկութեան մասին::::    Կրնա՞ս Պօղոս առաքեալին նման ըսել. Կրնա՞ս Պօղոս առաքեալին նման ըսել. Կրնա՞ս Պօղոս առաքեալին նման ըսել. Կրնա՞ս Պօղոս առաքեալին նման ըսել. 
««««Մենք ալ կը հաւատանք, ուստի նաեւ կը խօսինքՄենք ալ կը հաւատանք, ուստի նաեւ կը խօսինքՄենք ալ կը հաւատանք, ուստի նաեւ կը խօսինքՄենք ալ կը հաւատանք, ուստի նաեւ կը խօսինք»»»» ( ( ( (Բ.Կր 4.13)Բ.Կր 4.13)Բ.Կր 4.13)Բ.Կր 4.13)::::    
ՇատեՇատեՇատեՇատե՜՜՜՜ր կան որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան ր կան որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան ր կան որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան ր կան որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան 
ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուսի, թէ վայելած են անոր ներկայութիւնը, բայց լուսի, թէ վայելած են անոր ներկայութիւնը, բայց լուսի, թէ վայելած են անոր ներկայութիւնը, բայց լուսի, թէ վայելած են անոր ներկայութիւնը, բայց լո´́́́ւռ են, ւռ են, ւռ են, ւռ են, 
չեչեչեչե´́́́ն խօսիր, չեն խօսիր, չեն խօսիր, չեն խօսիր, չե´́́́ն վկայեր, չեն վկայեր, չեն վկայեր, չեն վկայեր, չե´́́́ն պատմեր, ուրիշը Յիսուսին ն պատմեր, ուրիշը Յիսուսին ն պատմեր, ուրիշը Յիսուսին ն պատմեր, ուրիշը Յիսուսին 
մօտեցնելու ճիգ չեմօտեցնելու ճիգ չեմօտեցնելու ճիգ չեմօտեցնելու ճիգ չե´́́́ն թափերն թափերն թափերն թափեր::::    

4.4.4.4.----    ««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց»»»»::::    Առանց հաւատքի՝ չկաԱռանց հաւատքի՝ չկաԱռանց հաւատքի՝ չկաԱռանց հաւատքի՝ չկա´́́́յ յ յ յ 
փրկութիւնփրկութիւնփրկութիւնփրկութիւն::::    Քրիստոսի հաւատացողները միայն պիտի Քրիստոսի հաւատացողները միայն պիտի Քրիստոսի հաւատացողները միայն պիտի Քրիստոսի հաւատացողները միայն պիտի 
փրկուին (Գրծ 16.31փրկուին (Գրծ 16.31փրկուին (Գրծ 16.31փրկուին (Գրծ 16.31::::    Գղ 2.16)Գղ 2.16)Գղ 2.16)Գղ 2.16)::::    Փրկութեան տարբեր միջոցներ Փրկութեան տարբեր միջոցներ Փրկութեան տարբեր միջոցներ Փրկութեան տարբեր միջոցներ 
պէտք չէ փնտռելպէտք չէ փնտռելպէտք չէ փնտռելպէտք չէ փնտռել::::    Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան 
պատճառը չէ, այլ՝ արդիւնքըպատճառը չէ, այլ՝ արդիւնքըպատճառը չէ, այլ՝ արդիւնքըպատճառը չէ, այլ՝ արդիւնքը::::    Մենք բարիք չենք գործեր Մենք բարիք չենք գործեր Մենք բարիք չենք գործեր Մենք բարիք չենք գործեր 
որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք՝ որպէսզի բարիք որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք՝ որպէսզի բարիք որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք՝ որպէսզի բարիք որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք՝ որպէսզի բարիք 
գործենքգործենքգործենքգործենք::::    Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք թէ մենք Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք թէ մենք Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք թէ մենք Պօղոս առաքեալ հաստատելէ ետք թէ մենք 
««««Աստուծոյ շնորհքով փրկուեցանքԱստուծոյ շնորհքով փրկուեցանքԱստուծոյ շնորհքով փրկուեցանքԱստուծոյ շնորհքով փրկուեցանք», », », », եւ թէ՝ փեւ թէ՝ փեւ թէ՝ փեւ թէ՝ փրկութիւնը մեր րկութիւնը մեր րկութիւնը մեր րկութիւնը մեր 
««««գործերով շահուած չէգործերով շահուած չէգործերով շահուած չէգործերով շահուած չէ», », », », կը շարունակէ ըսելով. կը շարունակէ ըսելով. կը շարունակէ ըսելով. կը շարունակէ ըսելով. ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
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նոր ստեղծագործութիւնն ենք մենք, քանի Քրիստոս Յիսուսի նոր ստեղծագործութիւնն ենք մենք, քանի Քրիստոս Յիսուսի նոր ստեղծագործութիւնն ենք մենք, քանի Քրիստոս Յիսուսի նոր ստեղծագործութիւնն ենք մենք, քանի Քրիստոս Յիսուսի 
միացած ենք. ստեղծուած՝ կատարելու համար այն բարի միացած ենք. ստեղծուած՝ կատարելու համար այն բարի միացած ենք. ստեղծուած՝ կատարելու համար այն բարի միացած ենք. ստեղծուած՝ կատարելու համար այն բարի 
գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, 
որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքըորպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքըորպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքըորպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքը»»»» ( ( ( (Եփ 2.8Եփ 2.8Եփ 2.8Եփ 2.8----10)10)10)10)::::    
Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, շատ յստակ ցոյց կու տայ թէ Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, շատ յստակ ցոյց կու տայ թէ Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, շատ յստակ ցոյց կու տայ թէ Առաքեալը իր այս վկայութեամբ, շատ յստակ ցոյց կու տայ թէ 
բարեգործութիւնը ադիբարեգործութիւնը ադիբարեգործութիւնը ադիբարեգործութիւնը ադի´́́́ւնքն է մեր փրկութեան եւ ունքն է մեր փրկութեան եւ ունքն է մեր փրկութեան եւ ունքն է մեր փրկութեան եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
պատճառը (տեպատճառը (տեպատճառը (տեպատճառը (տե´́́́ս նաեւ Տիտ 2.11ս նաեւ Տիտ 2.11ս նաեւ Տիտ 2.11ս նաեւ Տիտ 2.11----12)12)12)12)::::    Հաւատք եւ բարեգորՀաւատք եւ բարեգորՀաւատք եւ բարեգորՀաւատք եւ բարեգոր----
ծութիւն նոյն բաները չենծութիւն նոյն բաները չենծութիւն նոյն բաները չենծութիւն նոյն բաները չեն::::    Մենք կը փրկուինք՝ եթէ հաւաՄենք կը փրկուինք՝ եթէ հաւաՄենք կը փրկուինք՝ եթէ հաւաՄենք կը փրկուինք՝ եթէ հաւա´́́́տք տք տք տք 
ունինք, եւ կը վարձատրուինք՝ եունինք, եւ կը վարձատրուինք՝ եունինք, եւ կը վարձատրուինք՝ եունինք, եւ կը վարձատրուինք՝ եթէ բարի գործեթէ բարի գործեթէ բարի գործեթէ բարի գործե´́́́ր ունինքր ունինքր ունինքր ունինք::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս Քրիստոս,ր Յիսուս Քրիստոս,ր Յիսուս Քրիստոս,ր Յիսուս Քրիստոս,    շշշշնոնոնոնո´́́́րհք ըրէ որ բորոտրհք ըրէ որ բորոտրհք ըրէ որ բորոտրհք ըրէ որ բորոտ    
ՄՄՄՄարդուն նման երախտապարտ ըլլամ,արդուն նման երախտապարտ ըլլամ,արդուն նման երախտապարտ ըլլամ,արդուն նման երախտապարտ ըլլամ,    
ՇնոՇնոՇնոՇնո´́́́րհք ըրէ որ չմոռնամ ըրած բարիքներդ,րհք ըրէ որ չմոռնամ ըրած բարիքներդ,րհք ըրէ որ չմոռնամ ըրած բարիքներդ,րհք ըրէ որ չմոռնամ ըրած բարիքներդ,    
ՇնոՇնոՇնոՇնո´́́́րհք ըրէ որ անոր նման շնորհակալ ըլլամ Քեզի,րհք ըրէ որ անոր նման շնորհակալ ըլլամ Քեզի,րհք ըրէ որ անոր նման շնորհակալ ըլլամ Քեզի,րհք ըրէ որ անոր նման շնորհակալ ըլլամ Քեզի,    
ՇնոՇնոՇնոՇնո´́́́րհք ըրէ որ անոր նմանրհք ըրէ որ անոր նմանրհք ըրէ որ անոր նմանրհք ըրէ որ անոր նման    
ՈՈՈՈտքերուդ առջեւ փռուիլ սորվիմ,տքերուդ առջեւ փռուիլ սորվիմ,տքերուդ առջեւ փռուիլ սորվիմ,տքերուդ առջեւ փռուիլ սորվիմ,    
ՇնոՇնոՇնոՇնո´́́́րհք ըրէ որ անորհք ըրէ որ անորհք ըրէ որ անորհք ըրէ որ անոր նման զԱստուած փառաբանեմ,ր նման զԱստուած փառաբանեմ,ր նման զԱստուած փառաբանեմ,ր նման զԱստուած փառաբանեմ,    
ՇնոՇնոՇնոՇնո´́́́րհք ըրէ որ անոր նման հաւատարհք ըրէ որ անոր նման հաւատարհք ըրէ որ անոր նման հաւատարհք ըրէ որ անոր նման հաւատա´́́́մ Քեզի,մ Քեզի,մ Քեզի,մ Քեզի,    
ՇնոՇնոՇնոՇնո´́́́րհք ըրէ որ անոր նման երհք ըրէ որ անոր նման երհք ըրէ որ անոր նման երհք ըրէ որ անոր նման ե´́́́ս ալ Քեզմէ լսեմ.ս ալ Քեզմէ լսեմ.ս ալ Քեզմէ լսեմ.ս ալ Քեզմէ լսեմ.----    
««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց» » » » խօխօխօխօ´́́́սքդ Տէրունական:սքդ Տէրունական:սքդ Տէրունական:սքդ Տէրունական:    
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Յիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղանՅիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղանՅիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղանՅիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղան    
((((Մատթէոս 17.14Մատթէոս 17.14Մատթէոս 17.14Մատթէոս 17.14----21)21)21)21)    

    
    
    

Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի 
եկաւ Յիսուսի առջեւ եւ ըսաւ.եկաւ Յիսուսի առջեւ եւ ըսաւ.եկաւ Յիսուսի առջեւ եւ ըսաւ.եկաւ Յիսուսի առջեւ եւ ըսաւ.----    

««««Տէ՜ր, ողորմէՏէ՜ր, ողորմէՏէ՜ր, ողորմէՏէ՜ր, ողորմէ´ ´ ´ ´ զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը 
տանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կտանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կտանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կտանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կ’’’’իյնայ եւ երբեմն աիյնայ եւ երբեմն աիյնայ եւ երբեմն աիյնայ եւ երբեմն ալ՝ լ՝ լ՝ լ՝ 
ջուրի մէջ: Աշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան ջուրի մէջ: Աշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան ջուրի մէջ: Աշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան ջուրի մէջ: Աշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան 
բժշկելբժշկելբժշկելբժշկել»:»:»:»:    

Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
««««Ո՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի Ո՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի Ո՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի Ո՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի 

հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզի: հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզի: հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզի: հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզի: 
ՀոՀոՀոՀո´́́́ս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայն»:»:»:»:    

Ապա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ փոքԱպա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ փոքԱպա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ փոքԱպա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ փոք----
րիկին մէջէնրիկին մէջէնրիկին մէջէնրիկին մէջէն, , , , եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ:եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ:եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ:եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ:    

Ապա երբ առանձին մնացին, աշակերտները մօտեցան Ապա երբ առանձին մնացին, աշակերտները մօտեցան Ապա երբ առանձին մնացին, աշակերտները մօտեցան Ապա երբ առանձին մնացին, աշակերտները մօտեցան 
Յիսուսի եւ հարցուցին.Յիսուսի եւ հարցուցին.Յիսուսի եւ հարցուցին.Յիսուսի եւ հարցուցին.----    

««««Մե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգինՄե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգինՄե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգինՄե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգին»:»:»:»:    
Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
««««Ձեր թերահաւատութեան պատճառով: ԿՁեր թերահաւատութեան պատճառով: ԿՁեր թերահաւատութեան պատճառով: ԿՁեր թերահաւատութեան պատճառով: Կ’’’’ըսեմ ձեզի, ըսեմ ձեզի, ըսեմ ձեզի, ըսեմ ձեզի, 

որ եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունոր եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունոր եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունոր եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք, ենաք, ենաք, ենաք, 
պիտի կարենաք ըսել այս լերան.պիտի կարենաք ըսել այս լերան.պիտի կարենաք ըսել այս լերան.պիտի կարենաք ըսել այս լերան.---- " " " "Հոսկէ հոն տեղաՀոսկէ հոն տեղաՀոսկէ հոն տեղաՀոսկէ հոն տեղա----
փոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուի: Ոփոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուի: Ոփոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուի: Ոփոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուի: Ո´́́́չ մէկ բան անկարելի չ մէկ բան անկարելի չ մէկ բան անկարելի չ մէկ բան անկարելի 
պիտի ըլլայ ձեզի համար: Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն պիտի ըլլայ ձեզի համար: Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն պիտի ըլլայ ձեզի համար: Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն պիտի ըլլայ ձեզի համար: Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն 
աղօթքով եւ ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանելաղօթքով եւ ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանելաղօթքով եւ ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանելաղօթքով եւ ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանել»:»:»:»:    
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««««Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի Երբ ժողովուրդին քով եկան, մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի 
եկաւ Յիսուսի առջեւեկաւ Յիսուսի առջեւեկաւ Յիսուսի առջեւեկաւ Յիսուսի առջեւ»»»» ( ( ( (Մտ 17.14)Մտ 17.14)Մտ 17.14)Մտ 17.14)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս տակաւին նոր իջած էր ԹաբօՅիսուս տակաւին նոր իջած էր ԹաբօՅիսուս տակաւին նոր իջած էր ԹաբօՅիսուս տակաւին նոր իջած էր Թաբօր լեռնէն, ուր ր լեռնէն, ուր ր լեռնէն, ուր ր լեռնէն, ուր 
յայտնուած էր իր աստույայտնուած էր իր աստույայտնուած էր իր աստույայտնուած էր իր աստուածային փառքով իր աշակերտներէն ածային փառքով իր աշակերտներէն ածային փառքով իր աշակերտներէն ածային փառքով իր աշակերտներէն 
երեքին, ուր խօսած էր Մովսէսի ու Եղիայի հետ, ուր ամպը երեքին, ուր խօսած էր Մովսէսի ու Եղիայի հետ, ուր ամպը երեքին, ուր խօսած էր Մովսէսի ու Եղիայի հետ, ուր ամպը երեքին, ուր խօսած էր Մովսէսի ու Եղիայի հետ, ուր ամպը 
ծածկած էր զիրենք եւ Հայրը երկինքէն խօսած էր, բայց այս ծածկած էր զիրենք եւ Հայրը երկինքէն խօսած էր, բայց այս ծածկած էր զիրենք եւ Հայրը երկինքէն խօսած էր, բայց այս ծածկած էր զիրենք եւ Հայրը երկինքէն խօսած էր, բայց այս 
բոլորը պատճառ չեղան որ մեր Տէրը մոռնար խեղճ ժողոբոլորը պատճառ չեղան որ մեր Տէրը մոռնար խեղճ ժողոբոլորը պատճառ չեղան որ մեր Տէրը մոռնար խեղճ ժողոբոլորը պատճառ չեղան որ մեր Տէրը մոռնար խեղճ ժողո----
վուրդը, որ անհամբեր կը սպասէր իր վերադարձինվուրդը, որ անհամբեր կը սպասէր իր վերադարձինվուրդը, որ անհամբեր կը սպասէր իր վերադարձինվուրդը, որ անհամբեր կը սպասէր իր վերադարձին::::    Փառքով Փառքով Փառքով Փառքով 
փառաւորուած պահունփառաւորուած պահունփառաւորուած պահունփառաւորուած պահուն՝ չմոռցաւ մեղքի իբրեւ հետեւանք ՝ չմոռցաւ մեղքի իբրեւ հետեւանք ՝ չմոռցաւ մեղքի իբրեւ հետեւանք ՝ չմոռցաւ մեղքի իբրեւ հետեւանք 
փառքէ զրկուածները, խեղճերը, անօթիները, օգնութեան փառքէ զրկուածները, խեղճերը, անօթիները, օգնութեան փառքէ զրկուածները, խեղճերը, անօթիները, օգնութեան փառքէ զրկուածները, խեղճերը, անօթիները, օգնութեան 
կարիք ունեցողներըկարիք ունեցողներըկարիք ունեցողներըկարիք ունեցողները::::    Յիսուսէն սորվինք, չմոռնալ մեր Յիսուսէն սորվինք, չմոռնալ մեր Յիսուսէն սորվինք, չմոռնալ մեր Յիսուսէն սորվինք, չմոռնալ մեր 
նմանները երբ կը բարձրանանք դիրքով կամ պաշտօնովնմանները երբ կը բարձրանանք դիրքով կամ պաշտօնովնմանները երբ կը բարձրանանք դիրքով կամ պաշտօնովնմանները երբ կը բարձրանանք դիրքով կամ պաշտօնով::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
մարդիկ մեզ կը փառաւորեն, չմոռնանք այն մարդիկը՝ որոնք մարդիկ մեզ կը փառաւորեն, չմոռնանք այն մարդիկը՝ որոնք մարդիկ մեզ կը փառաւորեն, չմոռնանք այն մարդիկը՝ որոնք մարդիկ մեզ կը փառաւորեն, չմոռնանք այն մարդիկը՝ որոնք 
ամէն փառքէ զրկուած ենամէն փառքէ զրկուած ենամէն փառքէ զրկուած ենամէն փառքէ զրկուած են::::    Երբ հանգիստ պայմաններու մէջ Երբ հանգիստ պայմաններու մէջ Երբ հանգիստ պայմաններու մէջ Երբ հանգիստ պայմաններու մէջ 
ենք՝ չմոռնանք անհանգիստ վիճակի մէջ եղողներըենք՝ չմոռնանք անհանգիստ վիճակի մէջ եղողներըենք՝ չմոռնանք անհանգիստ վիճակի մէջ եղողներըենք՝ չմոռնանք անհանգիստ վիճակի մէջ եղողները::::    

2.2.2.2.----    ««««Մարդ մը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ Յիսուսի առջեւՄարդ մը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ Յիսուսի առջեւՄարդ մը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ Յիսուսի առջեւՄարդ մը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ Յիսուսի առջեւ»»»»::::    
Այս մարդը հիւանդ եւ չար ոգիով բնակուած փոքրիկի մը Այս մարդը հիւանդ եւ չար ոգիով բնակուած փոքրիկի մը Այս մարդը հիւանդ եւ չար ոգիով բնակուած փոքրիկի մը Այս մարդը հիւանդ եւ չար ոգիով բնակուած փոքրիկի մը 
հայրն էրհայրն էրհայրն էրհայրն էր::::    Հայր մը՝ որ ծունկի եկած էր ամենակալ Յիսուսին Հայր մը՝ որ ծունկի եկած էր ամենակալ Յիսուսին Հայր մը՝ որ ծունկի եկած էր ամենակալ Յիսուսին Հայր մը՝ որ ծունկի եկած էր ամենակալ Յիսուսին 
դիմաց, որ կարողութիւնը ունէդիմաց, որ կարողութիւնը ունէդիմաց, որ կարողութիւնը ունէդիմաց, որ կարողութիւնը ունէր ծունկի բերելու դիւային ամէն ր ծունկի բերելու դիւային ամէն ր ծունկի բերելու դիւային ամէն ր ծունկի բերելու դիւային ամէն 
զօրութիւնզօրութիւնզօրութիւնզօրութիւն::::    Ծունկի եկած էր եւ Ազատարարէն ազատագրուԾունկի եկած էր եւ Ազատարարէն ազատագրուԾունկի եկած էր եւ Ազատարարէն ազատագրուԾունկի եկած էր եւ Ազատարարէն ազատագրու----
թիւն կը հայցէր իր որդիին համարթիւն կը հայցէր իր որդիին համարթիւն կը հայցէր իր որդիին համարթիւն կը հայցէր իր որդիին համար::::    Հայրական սիրտ ունեցող Հայրական սիրտ ունեցող Հայրական սիրտ ունեցող Հայրական սիրտ ունեցող 
այս մարդէն, թող մեր հայրերն ու մայրերը սորվին ծունկի գալ այս մարդէն, թող մեր հայրերն ու մայրերը սորվին ծունկի գալ այս մարդէն, թող մեր հայրերն ու մայրերը սորվին ծունկի գալ այս մարդէն, թող մեր հայրերն ու մայրերը սորվին ծունկի գալ 
Յիսուսի դիմաց եւ խնդրել անկէ փրկութիւն եւ ազատաՅիսուսի դիմաց եւ խնդրել անկէ փրկութիւն եւ ազատաՅիսուսի դիմաց եւ խնդրել անկէ փրկութիւն եւ ազատաՅիսուսի դիմաց եւ խնդրել անկէ փրկութիւն եւ ազատա----
գրութիւն իրենց զագրութիւն իրենց զագրութիւն իրենց զագրութիւն իրենց զաւակներուն համարւակներուն համարւակներուն համարւակներուն համար::::    Ազատագրութիւնը Ազատագրութիւնը Ազատագրութիւնը Ազատագրութիւնը 
միայն չար ոգիով բնակուած մարդոց համար չէ, այլ բոլոր միայն չար ոգիով բնակուած մարդոց համար չէ, այլ բոլոր միայն չար ոգիով բնակուած մարդոց համար չէ, այլ բոլոր միայն չար ոգիով բնակուած մարդոց համար չէ, այլ բոլոր 
անոնց համար՝ որոնք իսկական ապաշխարութեամբ չեն անոնց համար՝ որոնք իսկական ապաշխարութեամբ չեն անոնց համար՝ որոնք իսկական ապաշխարութեամբ չեն անոնց համար՝ որոնք իսկական ապաշխարութեամբ չեն 
ազատագրուած մեղքի ստրկութենէնազատագրուած մեղքի ստրկութենէնազատագրուած մեղքի ստրկութենէնազատագրուած մեղքի ստրկութենէն::::    

««««Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ողորմէր, ողորմէր, ողորմէր, ողորմէ´́́́    զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը զաւակիս, լուսնոտ է եւ սաստիկ կը 

տանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կտանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կտանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կտանջուի. շատ անգամ կրակի մէջ կ’’’’իյնայ իյնայ իյնայ իյնայ եւ երբեմն ալ՝ ջուրի եւ երբեմն ալ՝ ջուրի եւ երբեմն ալ՝ ջուրի եւ երբեմն ալ՝ ջուրի 
մէջ"մէջ"մէջ"մէջ"»»»» ( ( ( (Մտ 17.15)Մտ 17.15)Մտ 17.15)Մտ 17.15)::::    
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1.1.1.1.----    Չենք գիտեր եթէ երբեք լուսնոտ այս պատանին Չենք գիտեր եթէ երբեք լուսնոտ այս պատանին Չենք գիտեր եթէ երբեք լուսնոտ այս պատանին Չենք գիտեր եթէ երբեք լուսնոտ այս պատանին 
կարողութիւնը ունէր անձնապէս դիմելու Յիսուսին եւ կարողութիւնը ունէր անձնապէս դիմելու Յիսուսին եւ կարողութիւնը ունէր անձնապէս դիմելու Յիսուսին եւ կարողութիւնը ունէր անձնապէս դիմելու Յիսուսին եւ 
խօսելու անոր հետ թէ ոչ, բայց մէխօսելու անոր հետ թէ ոչ, բայց մէխօսելու անոր հետ թէ ոչ, բայց մէխօսելու անոր հետ թէ ոչ, բայց մէ´́́́կ բան յստակ է, որ այս կ բան յստակ է, որ այս կ բան յստակ է, որ այս կ բան յստակ է, որ այս 
պատանին ունէր գթասիրտ հայր մը, որ բնապատանին ունէր գթասիրտ հայր մը, որ բնապատանին ունէր գթասիրտ հայր մը, որ բնապատանին ունէր գթասիրտ հայր մը, որ բնա´́́́ւ թոյլ պիտի ւ թոյլ պիտի ւ թոյլ պիտի ւ թոյլ պիտի 
չտար որ իր զաւակը մնաչտար որ իր զաւակը մնաչտար որ իր զաւակը մնաչտար որ իր զաւակը մնար իր դժբախտ վիճակին մէջր իր դժբախտ վիճակին մէջր իր դժբախտ վիճակին մէջր իր դժբախտ վիճակին մէջ::::    
Ծնողներ պարտին իրենց զաւակներուն դատը ներկայացնել Ծնողներ պարտին իրենց զաւակներուն դատը ներկայացնել Ծնողներ պարտին իրենց զաւակներուն դատը ներկայացնել Ծնողներ պարտին իրենց զաւակներուն դատը ներկայացնել 
աշխարհի Դատաւորին, իրենց զաւակները այդ մէկը կամեաշխարհի Դատաւորին, իրենց զաւակները այդ մէկը կամեաշխարհի Դատաւորին, իրենց զաւակները այդ մէկը կամեաշխարհի Դատաւորին, իրենց զաւակները այդ մէկը կամե----
նան թէ ոչնան թէ ոչնան թէ ոչնան թէ ոչ::::    Կրնայ ըլլալ որ լուսնոտը անձնապէս Յիսուսին Կրնայ ըլլալ որ լուսնոտը անձնապէս Յիսուսին Կրնայ ըլլալ որ լուսնոտը անձնապէս Յիսուսին Կրնայ ըլլալ որ լուսնոտը անձնապէս Յիսուսին 
դիմելու կարելիութիւնը չունէր, ձեւը չէր գիտեր, ըսելիքը չէր դիմելու կարելիութիւնը չունէր, ձեւը չէր գիտեր, ըսելիքը չէր դիմելու կարելիութիւնը չունէր, ձեւը չէր գիտեր, ըսելիքը չէր դիմելու կարելիութիւնը չունէր, ձեւը չէր գիտեր, ըսելիքը չէր 
գիտերգիտերգիտերգիտեր::::    Այսօր մեր զաւաԱյսօր մեր զաւաԱյսօր մեր զաւաԱյսօր մեր զաւակներէն շատեկներէն շատեկներէն շատեկներէն շատե՜՜՜՜ր ծանօթ չեն երկինք ր ծանօթ չեն երկինք ր ծանօթ չեն երկինք ր ծանօթ չեն երկինք 
առաջնորդող Ճամբային՝ Յիսուսիառաջնորդող Ճամբային՝ Յիսուսիառաջնորդող Ճամբային՝ Յիսուսիառաջնորդող Ճամբային՝ Յիսուսի::::    Ծնողներ պարտին Ծնողներ պարտին Ծնողներ պարտին Ծնողներ պարտին 
ծանօթացնել անոնց այդ Ճամբան, խօսիլ այդ Ճամբուն մասինծանօթացնել անոնց այդ Ճամբան, խօսիլ այդ Ճամբուն մասինծանօթացնել անոնց այդ Ճամբան, խօսիլ այդ Ճամբուն մասինծանօթացնել անոնց այդ Ճամբան, խօսիլ այդ Ճամբուն մասին::::    

2.2.2.2.---- « « « «ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ» » » » բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր մարդիկ բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր մարդիկ բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր մարդիկ բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր մարդիկ 
կարիքը ունին Քրիստոսի ողորմութեանկարիքը ունին Քրիստոսի ողորմութեանկարիքը ունին Քրիստոսի ողորմութեանկարիքը ունին Քրիստոսի ողորմութեան::::    Ոեւէ մարդ չի կրնար Ոեւէ մարդ չի կրնար Ոեւէ մարդ չի կրնար Ոեւէ մարդ չի կրնար 
փրկուիլ առանց Աստուծոյ ոփրկուիլ առանց Աստուծոյ ոփրկուիլ առանց Աստուծոյ ոփրկուիլ առանց Աստուծոյ ողորմութեանղորմութեանղորմութեանղորմութեան::::    Ողորմիլը ԱստուՈղորմիլը ԱստուՈղորմիլը ԱստուՈղորմիլը Աստու----
ծոյ բնութեան յատուկ է, իսկ ողորմութեան կարօտ ըլլալը՝ ծոյ բնութեան յատուկ է, իսկ ողորմութեան կարօտ ըլլալը՝ ծոյ բնութեան յատուկ է, իսկ ողորմութեան կարօտ ըլլալը՝ ծոյ բնութեան յատուկ է, իսկ ողորմութեան կարօտ ըլլալը՝ 
մարդուն բնութեանմարդուն բնութեանմարդուն բնութեանմարդուն բնութեան::::    Ինչպէս յիշեալ հայրը Տիրոջ ողորմուԻնչպէս յիշեալ հայրը Տիրոջ ողորմուԻնչպէս յիշեալ հայրը Տիրոջ ողորմուԻնչպէս յիշեալ հայրը Տիրոջ ողորմու----
թիւնը հայցեց իր զաւկին համար, մենք եւս պէտք է անոր թիւնը հայցեց իր զաւկին համար, մենք եւս պէտք է անոր թիւնը հայցեց իր զաւկին համար, մենք եւս պէտք է անոր թիւնը հայցեց իր զաւկին համար, մենք եւս պէտք է անոր 
ողորմութիւնը հայցենք մեր զաւակներուն համար, մանաւանդ ողորմութիւնը հայցենք մեր զաւակներուն համար, մանաւանդ ողորմութիւնը հայցենք մեր զաւակներուն համար, մանաւանդ ողորմութիւնը հայցենք մեր զաւակներուն համար, մանաւանդ 
ներկայ անողորմ աշխարներկայ անողորմ աշխարներկայ անողորմ աշխարներկայ անողորմ աշխարհին մէջհին մէջհին մէջհին մէջ::::    

3.3.3.3.---- « « « «ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ» » » » բառը նաեւ կը պարզէ որ եթէ Տէր Յիսուս բառը նաեւ կը պարզէ որ եթէ Տէր Յիսուս բառը նաեւ կը պարզէ որ եթէ Տէր Յիսուս բառը նաեւ կը պարզէ որ եթէ Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի ողորմութիւնը մեզի հետ չըլլայ ու մեզ չպաշտՔրիստոսի ողորմութիւնը մեզի հետ չըլլայ ու մեզ չպաշտՔրիստոսի ողորմութիւնը մեզի հետ չըլլայ ու մեզ չպաշտՔրիստոսի ողորմութիւնը մեզի հետ չըլլայ ու մեզ չպաշտ----
պանէ՝ չար ոգիները անգութ կերպով կրնան մեզ չարչարելպանէ՝ չար ոգիները անգութ կերպով կրնան մեզ չարչարելպանէ՝ չար ոգիները անգութ կերպով կրնան մեզ չարչարելպանէ՝ չար ոգիները անգութ կերպով կրնան մեզ չարչարել::::    

4.4.4.4.----    Դիւահար եւ լուսնոտ ըլլալը նոյն բաները չենԴիւահար եւ լուսնոտ ըլլալը նոյն բաները չենԴիւահար եւ լուսնոտ ըլլալը նոյն բաները չենԴիւահար եւ լուսնոտ ըլլալը նոյն բաները չեն::::    
Դիւահար մարդուն ուղեղը բնական ձեւով կը գործէ, իԴիւահար մարդուն ուղեղը բնական ձեւով կը գործէ, իԴիւահար մարդուն ուղեղը բնական ձեւով կը գործէ, իԴիւահար մարդուն ուղեղը բնական ձեւով կը գործէ, իսկ սկ սկ սկ 
լուսնոտ մարդուն ուղեղը երբեմն կը կորսնցնէ իր բնական լուսնոտ մարդուն ուղեղը երբեմն կը կորսնցնէ իր բնական լուսնոտ մարդուն ուղեղը երբեմն կը կորսնցնէ իր բնական լուսնոտ մարդուն ուղեղը երբեմն կը կորսնցնէ իր բնական 
վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը::::    Երբ ուղեղը կորսնցնէ իր բնական վիճակը, ենթաԵրբ ուղեղը կորսնցնէ իր բնական վիճակը, ենթաԵրբ ուղեղը կորսնցնէ իր բնական վիճակը, ենթաԵրբ ուղեղը կորսնցնէ իր բնական վիճակը, ենթա----
կան կրնայ ինքզինք նետել ջուրի կամ կրակի մէջ, եւ կամ կան կրնայ ինքզինք նետել ջուրի կամ կրակի մէջ, եւ կամ կան կրնայ ինքզինք նետել ջուրի կամ կրակի մէջ, եւ կամ կան կրնայ ինքզինք նետել ջուրի կամ կրակի մէջ, եւ կամ 
ինքզինք ենթարկել ոեւէ վտանգի. հարկաւ այս բոլորը ինքզինք ենթարկել ոեւէ վտանգի. հարկաւ այս բոլորը ինքզինք ենթարկել ոեւէ վտանգի. հարկաւ այս բոլորը ինքզինք ենթարկել ոեւէ վտանգի. հարկաւ այս բոլորը 
Սատանային եւ կամ չար ոգիի մը մղումով է որ կՍատանային եւ կամ չար ոգիի մը մղումով է որ կՍատանային եւ կամ չար ոգիի մը մղումով է որ կՍատանային եւ կամ չար ոգիի մը մղումով է որ կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Այս Այս Այս Այս 
փոքրիկին պատահածը ցոյց կու տայ թէ Սատանան որքան փոքրիկին պատահածը ցոյց կու տայ թէ Սատանան որքան փոքրիկին պատահածը ցոյց կու տայ թէ Սատանան որքան փոքրիկին պատահածը ցոյց կու տայ թէ Սատանան որքան 
անգութ կերպով կը վերաբերի այն անձերուն հետ որոնք անգութ կերպով կը վերաբերի այն անձերուն հետ որոնք անգութ կերպով կը վերաբերի այն անձերուն հետ որոնք անգութ կերպով կը վերաբերի այն անձերուն հետ որոնք 
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կկկկ’’’’իյնան իր ձեռքին մէջիյնան իր ձեռքին մէջիյնան իր ձեռքին մէջիյնան իր ձեռքին մէջ::::    Անգամ մը որ Սատանան կարենայ Անգամ մը որ Սատանան կարենայ Անգամ մը որ Սատանան կարենայ Անգամ մը որ Սատանան կարենայ 
մեր ուղեղին ղեկը իր ձեռքը առնել՝ կրնայ ամենէն գէշ մեր ուղեղին ղեկը իր ձեռքը առնել՝ կրնայ ամենէն գէշ մեր ուղեղին ղեկը իր ձեռքը առնել՝ կրնայ ամենէն գէշ մեր ուղեղին ղեկը իր ձեռքը առնել՝ կրնայ ամենէն գէշ 
արարքները գործել տալ մեզի, եւ ամենէն վատ խորհուրդներըարարքները գործել տալ մեզի, եւ ամենէն վատ խորհուրդներըարարքները գործել տալ մեզի, եւ ամենէն վատ խորհուրդներըարարքները գործել տալ մեզի, եւ ամենէն վատ խորհուրդները    
մտածել տալ մեզի, ուստի, զգոմտածել տալ մեզի, ուստի, զգոմտածել տալ մեզի, ուստի, զգոմտածել տալ մեզի, ուստի, զգո´́́́յշ ըլլանք մեր ուղեղին ղեկը յշ ըլլանք մեր ուղեղին ղեկը յշ ըլլանք մեր ուղեղին ղեկը յշ ըլլանք մեր ուղեղին ղեկը 
իրեն յանձնելէիրեն յանձնելէիրեն յանձնելէիրեն յանձնելէ::::    Երբ կամովին գէշ բան մը կը մտածենք, Երբ կամովին գէշ բան մը կը մտածենք, Երբ կամովին գէշ բան մը կը մտածենք, Երբ կամովին գէշ բան մը կը մտածենք, 
ինքնաբերաբար մեր ուղեղին ղեկը Սատանային ձեռքին մէջ ինքնաբերաբար մեր ուղեղին ղեկը Սատանային ձեռքին մէջ ինքնաբերաբար մեր ուղեղին ղեկը Սատանային ձեռքին մէջ ինքնաբերաբար մեր ուղեղին ղեկը Սատանային ձեռքին մէջ 
դրած կդրած կդրած կդրած կ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք::::    Ուստի, հեռոՈւստի, հեռոՈւստի, հեռոՈւստի, հեռո´́́́ւ կենանք վատ խորհուրդներէնւ կենանք վատ խորհուրդներէնւ կենանք վատ խորհուրդներէնւ կենանք վատ խորհուրդներէն::::    

««««Աշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան բժշկելԱշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան բժշկելԱշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան բժշկելԱշակերտներուդ բերի զինք, բայց չկրցան բժշկել»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
17.16)17.16)17.16)17.16)::::        

1.1.1.1.----    Յիսուս ասկէ առաջ զօրութիւն եւ իշխանութիւն Յիսուս ասկէ առաջ զօրութիւն եւ իշխանութիւն Յիսուս ասկէ առաջ զօրութիւն եւ իշխանութիւն Յիսուս ասկէ առաջ զօրութիւն եւ իշխանութիւն 
տուած էր իր աշակերտներուն տուած էր իր աշակերտներուն տուած էր իր աշակերտներուն տուած էր իր աշակերտներուն ««««պիղծ ոգիները իրենց պիղծ ոգիները իրենց պիղծ ոգիները իրենց պիղծ ոգիները իրենց 
հնազանդեցնելու եւ մարդոցմէ դուրս հանելու զանոնքհնազանդեցնելու եւ մարդոցմէ դուրս հանելու զանոնքհնազանդեցնելու եւ մարդոցմէ դուրս հանելու զանոնքհնազանդեցնելու եւ մարդոցմէ դուրս հանելու զանոնք»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
10.1, 810.1, 810.1, 810.1, 8::::    Ղկ 9.1), եւ անոնք յաջողած էին ի գործ դնել իրենց Ղկ 9.1), եւ անոնք յաջողած էին ի գործ դնել իրենց Ղկ 9.1), եւ անոնք յաջողած էին ի գործ դնել իրենց Ղկ 9.1), եւ անոնք յաջողած էին ի գործ դնել իրենց 
տրուած իշխանութիւնը (Ղկ 10.17)տրուած իշխանութիւնը (Ղկ 10.17)տրուած իշխանութիւնը (Ղկ 10.17)տրուած իշխանութիւնը (Ղկ 10.17)::::    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ այս անգամ չէին այս անգամ չէին այս անգամ չէին այս անգամ չէին 
կրցած դուրս հանել չար ոգինկրցած դուրս հանել չար ոգինկրցած դուրս հանել չար ոգինկրցած դուրս հանել չար ոգին::::    Հարցը միայն ծոմապահուՀարցը միայն ծոմապահուՀարցը միայն ծոմապահուՀարցը միայն ծոմապահու----
թեան եւ աղօթքի կապուած չէր, ինչպէս դրուագը կրնայ թեան եւ աղօթքի կապուած չէր, ինչպէս դրուագը կրնայ թեան եւ աղօթքի կապուած չէր, ինչպէս դրուագը կրնայ թեան եւ աղօթքի կապուած չէր, ինչպէս դրուագը կրնայ 
ենթադրել տալ մեզի (Մտ 17.21)ենթադրել տալ մեզի (Մտ 17.21)ենթադրել տալ մեզի (Մտ 17.21)ենթադրել տալ մեզի (Մտ 17.21)::::    Ե՞րբ հայրը իր որդին բերաւ Ե՞րբ հայրը իր որդին բերաւ Ե՞րբ հայրը իր որդին բերաւ Ե՞րբ հայրը իր որդին բերաւ 
աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն::::    Այն միջոցին՝ երբ Յիսուս Պետրոսի,Այն միջոցին՝ երբ Յիսուս Պետրոսի,Այն միջոցին՝ երբ Յիսուս Պետրոսի,Այն միջոցին՝ երբ Յիսուս Պետրոսի,    
Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի հետ ԹաբօՅակոբոսի եւ Յովհաննէսի հետ ԹաբօՅակոբոսի եւ Յովհաննէսի հետ ԹաբօՅակոբոսի եւ Յովհաննէսի հետ Թաբօր լեռ բր լեռ բր լեռ բր լեռ բարձրացած էր, արձրացած էր, արձրացած էր, արձրացած էր, 
ուստի, Յիսուս իրենց հետ չէրուստի, Յիսուս իրենց հետ չէրուստի, Յիսուս իրենց հետ չէրուստի, Յիսուս իրենց հետ չէր::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր սորվեցնել իր ուզէր սորվեցնել իր ուզէր սորվեցնել իր ուզէր սորվեցնել իր 
աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն մեզի, որ երբ ինք աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն մեզի, որ երբ ինք աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն մեզի, որ երբ ինք աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն մեզի, որ երբ ինք 
բացակայ է մեր կեանքէն՝ մենք ոչիբացակայ է մեր կեանքէն՝ մենք ոչիբացակայ է մեր կեանքէն՝ մենք ոչիբացակայ է մեր կեանքէն՝ մենք ոչի´́́́նչ կրնանք ընելնչ կրնանք ընելնչ կրնանք ընելնչ կրնանք ընել::::    

2.2.2.2.----    ««««Չկրցան բժշկելՉկրցան բժշկելՉկրցան բժշկելՉկրցան բժշկել»»»»::::    Այս խօսքը պէտք է զգաստութեան Այս խօսքը պէտք է զգաստութեան Այս խօսքը պէտք է զգաստութեան Այս խօսքը պէտք է զգաստութեան 
հրաւիրէ Քրիստոսի այսօրուան աշակերտները հրաւիրէ Քրիստոսի այսօրուան աշակերտները հրաւիրէ Քրիստոսի այսօրուան աշակերտները հրաւիրէ Քրիստոսի այսօրուան աշակերտները նաեւնաեւնաեւնաեւ::::    
Իւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ որ Աստուծոյ Հոգիով Իւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ որ Աստուծոյ Հոգիով Իւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ որ Աստուծոյ Հոգիով Իւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ որ Աստուծոյ Հոգիով 
կկկկ’’’’առաջնորդուի, պէտք է կարոառաջնորդուի, պէտք է կարոառաջնորդուի, պէտք է կարոառաջնորդուի, պէտք է կարո´́́́ղ ըլլայ չար ոգիները մարդոցղ ըլլայ չար ոգիները մարդոցղ ըլլայ չար ոգիները մարդոցղ ըլլայ չար ոգիները մարդոց----
մէ դուրս շպրտելմէ դուրս շպրտելմէ դուրս շպրտելմէ դուրս շպրտել::::    Ասիկա եկեղեցականներուն տրուած Ասիկա եկեղեցականներուն տրուած Ասիկա եկեղեցականներուն տրուած Ասիկա եկեղեցականներուն տրուած 
իշխանութիւն մը չէ միայն, այլ բոլոր հաւատացեալներուն, իշխանութիւն մը չէ միայն, այլ բոլոր հաւատացեալներուն, իշխանութիւն մը չէ միայն, այլ բոլոր հաւատացեալներուն, իշխանութիւն մը չէ միայն, այլ բոլոր հաւատացեալներուն, 
ինչպէս Յիսուս ինքն իսկ կինչպէս Յիսուս ինքն իսկ կինչպէս Յիսուս ինքն իսկ կինչպէս Յիսուս ինքն իսկ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք որոնք կը Անոնք որոնք կը Անոնք որոնք կը Անոնք որոնք կը հաւատան՝ հաւատան՝ հաւատան՝ հաւատան՝ 
հետեւեալ նշաններով յայտնի պիտի ըլլան.հետեւեալ նշաններով յայտնի պիտի ըլլան.հետեւեալ նշաններով յայտնի պիտի ըլլան.հետեւեալ նշաններով յայտնի պիտի ըլլան.----    Իմ անունովս Իմ անունովս Իմ անունովս Իմ անունովս 
չար ոգիներ պիտի հանենչար ոգիներ պիտի հանենչար ոգիներ պիտի հանենչար ոգիներ պիտի հանեն»»»» ( ( ( (Մր 16.17)Մր 16.17)Մր 16.17)Մր 16.17)::::    Չար ոգիները դուրս Չար ոգիները դուրս Չար ոգիները դուրս Չար ոգիները դուրս 
հանելը պարգեւի հարց չէ, այլ՝ իշխանութեան հարցհանելը պարգեւի հարց չէ, այլ՝ իշխանութեան հարցհանելը պարգեւի հարց չէ, այլ՝ իշխանութեան հարցհանելը պարգեւի հարց չէ, այլ՝ իշխանութեան հարց::::    Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ Իսկ այդ 
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իշխանութիւնը կը տրուի բոլոր անոնց՝ որոնք ճշմարտապէս իշխանութիւնը կը տրուի բոլոր անոնց՝ որոնք ճշմարտապէս իշխանութիւնը կը տրուի բոլոր անոնց՝ որոնք ճշմարտապէս իշխանութիւնը կը տրուի բոլոր անոնց՝ որոնք ճշմարտապէս 
կկկկ’’’’ընդգրկեն Քրիստոսի հաւատքըընդգրկեն Քրիստոսի հաւատքըընդգրկեն Քրիստոսի հաւատքըընդգրկեն Քրիստոսի հաւատքը::::    ՕգտագորՕգտագորՕգտագորՕգտագործենք Յիսուսի ծենք Յիսուսի ծենք Յիսուսի ծենք Յիսուսի 
կողմէ մեզի տրուած իշխանութիւնը՝ Չարին գլուխը ճզմելու կողմէ մեզի տրուած իշխանութիւնը՝ Չարին գլուխը ճզմելու կողմէ մեզի տրուած իշխանութիւնը՝ Չարին գլուխը ճզմելու կողմէ մեզի տրուած իշխանութիւնը՝ Չարին գլուխը ճզմելու 
((((Ղկ 10.19)Ղկ 10.19)Ղկ 10.19)Ղկ 10.19)::::    Իսկ եթէ չենք կրնար ճզմել չարին գլուխը, ատիկա Իսկ եթէ չենք կրնար ճզմել չարին գլուխը, ատիկա Իսկ եթէ չենք կրնար ճզմել չարին գլուխը, ատիկա Իսկ եթէ չենք կրնար ճզմել չարին գլուխը, ատիկա 
չի նշանակեր թէ չունինք այդ իշխանութիւնը, այլ կը նշանակէ չի նշանակեր թէ չունինք այդ իշխանութիւնը, այլ կը նշանակէ չի նշանակեր թէ չունինք այդ իշխանութիւնը, այլ կը նշանակէ չի նշանակեր թէ չունինք այդ իշխանութիւնը, այլ կը նշանակէ 
թէ մենք անհրաժեշտ ժամանակը չենք անցներ Տիրոջ հետ թէ մենք անհրաժեշտ ժամանակը չենք անցներ Տիրոջ հետ թէ մենք անհրաժեշտ ժամանակը չենք անցներ Տիրոջ հետ թէ մենք անհրաժեշտ ժամանակը չենք անցներ Տիրոջ հետ 
աղօթքովաղօթքովաղօթքովաղօթքով::::    Սատանային դէմ յաղթոՍատանային դէմ յաղթոՍատանային դէմ յաղթոՍատանային դէմ յաղթող ըլլալու համար՝ պէտք է ղ ըլլալու համար՝ պէտք է ղ ըլլալու համար՝ պէտք է ղ ըլլալու համար՝ պէտք է 
աղօթքով յայտնենք Տիրոջ մեր բացարձակ անկարողութիւնը աղօթքով յայտնենք Տիրոջ մեր բացարձակ անկարողութիւնը աղօթքով յայտնենք Տիրոջ մեր բացարձակ անկարողութիւնը աղօթքով յայտնենք Տիրոջ մեր բացարձակ անկարողութիւնը 
եւ անզօրութիւնը չարին դէմ, խնդրենք իրմէ կատարեալ եւ անզօրութիւնը չարին դէմ, խնդրենք իրմէ կատարեալ եւ անզօրութիւնը չարին դէմ, խնդրենք իրմէ կատարեալ եւ անզօրութիւնը չարին դէմ, խնդրենք իրմէ կատարեալ 
խոնարհութիւն եւ հեզութիւն, ահա ախոնարհութիւն եւ հեզութիւն, ահա ախոնարհութիւն եւ հեզութիւն, ահա ախոնարհութիւն եւ հեզութիւն, ահա ա´́́́յն ատեն միայն Տէրը յն ատեն միայն Տէրը յն ատեն միայն Տէրը յն ատեն միայն Տէրը 
յաղթանակ կը շնորհէ մեզի չարին դէմյաղթանակ կը շնորհէ մեզի չարին դէմյաղթանակ կը շնորհէ մեզի չարին դէմյաղթանակ կը շնորհէ մեզի չարին դէմ::::    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
""""ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ անհաւատ եւ մոլորեալվ անհաւատ եւ մոլորեալվ անհաւատ եւ մոլորեալվ անհաւատ եւ մոլորեալ    սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի սերունդ, մինչեւ ե՞րբ ձեզի 

հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզիհետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզիհետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզիհետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ պիտի հանդուրժեմ ձեզի::::    ՀոՀոՀոՀո´́́́ս ս ս ս 
բերէք զայն"բերէք զայն"բերէք զայն"բերէք զայն"»»»» ( ( ( (Մտ 17.17)Մտ 17.17)Մտ 17.17)Մտ 17.17)::::    

1.1.1.1.----    ««««ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդվ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդվ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդվ անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ»»»»::::    Յիսուսի այս Յիսուսի այս Յիսուսի այս Յիսուսի այս 
խօսքը աշակերտներուն ուղղուած չէր, որովհետեւ անոնք խօսքը աշակերտներուն ուղղուած չէր, որովհետեւ անոնք խօսքը աշակերտներուն ուղղուած չէր, որովհետեւ անոնք խօսքը աշակերտներուն ուղղուած չէր, որովհետեւ անոնք 
««««անհաւատանհաւատանհաւատանհաւատ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««մոլորեալմոլորեալմոլորեալմոլորեալ» » » » չէինչէինչէինչէին::::    Խօսքը ուղղուած էրԽօսքը ուղղուած էրԽօսքը ուղղուած էրԽօսքը ուղղուած էր    
դիւահար տղուն հօրըդիւահար տղուն հօրըդիւահար տղուն հօրըդիւահար տղուն հօրը::::    Մարկոսի աւետարանին մէջ կը Մարկոսի աւետարանին մէջ կը Մարկոսի աւետարանին մէջ կը Մարկոսի աւետարանին մէջ կը 
տեսնենք թէ ինչպէս հայրը անվստահութեամբ ու կասկածով տեսնենք թէ ինչպէս հայրը անվստահութեամբ ու կասկածով տեսնենք թէ ինչպէս հայրը անվստահութեամբ ու կասկածով տեսնենք թէ ինչպէս հայրը անվստահութեամբ ու կասկածով 
կը մօտենայ Յիսուսին՝ ըսելով. կը մօտենայ Յիսուսին՝ ըսելով. կը մօտենայ Յիսուսին՝ ըսելով. կը մօտենայ Յիսուսին՝ ըսելով. ««««Եթէ կրնաս բան մը ընել, ՏէԵթէ կրնաս բան մը ընել, ՏէԵթէ կրնաս բան մը ընել, ՏէԵթէ կրնաս բան մը ընել, Տէ՜՜՜՜ր, ր, ր, ր, 
խղճախղճախղճախղճա´́́́    եւ օգնէ մեզիեւ օգնէ մեզիեւ օգնէ մեզիեւ օգնէ մեզի»»»» ( ( ( (Մր 9.22)Մր 9.22)Մր 9.22)Մր 9.22)::::    Յիսուս յանդիմանեց անոր Յիսուս յանդիմանեց անոր Յիսուս յանդիմանեց անոր Յիսուս յանդիմանեց անոր 
այս թերահաւատ կեցուածքը՝ ըսելով. այս թերահաւատ կեցուածքը՝ ըսելով. այս թերահաւատ կեցուածքը՝ ըսելով. այս թերահաւատ կեցուածքը՝ ըսելով. ««««Ըսիր՝ Ըսիր՝ Ըսիր՝ Ըսիր՝ ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ կրնասկրնասկրնասկրնաս»»»»::::    
Ամէն ինչ կարելի է անոր համար՝ որ կը հաւատայԱմէն ինչ կարելի է անոր համար՝ որ կը հաւատայԱմէն ինչ կարելի է անոր համար՝ որ կը հաւատայԱմէն ինչ կարելի է անոր համար՝ որ կը հաւատայ» » » » ((((Մր 9.23)Մր 9.23)Մր 9.23)Մր 9.23)::::    
Տիրոջ այս խօսքին վրայ՝ հայրը գոչեց. Տիրոջ այս խօսքին վրայ՝ հայրը գոչեց. Տիրոջ այս խօսքին վրայ՝ հայրը գոչեց. Տիրոջ այս խօսքին վրայ՝ հայրը գոչեց. ««««Կը հաւատաԿը հաւատաԿը հաւատաԿը հաւատա´́́́մ, օգնէմ, օգնէմ, օգնէմ, օգնէ´́́́    
որ հաւատքս զօրանայոր հաւատքս զօրանայոր հաւատքս զօրանայոր հաւատքս զօրանայ»»»» ( ( ( (Մր 9.24)Մր 9.24)Մր 9.24)Մր 9.24)::::    Այս ամբողջ Այս ամբողջ Այս ամբողջ Այս ամբողջ 
երկխօսութիւնը Յիսուսի եւ տղուն հօրը միջեւ, բացորոշապէս երկխօսութիւնը Յիսուսի եւ տղուն հօրը միջեւ, բացորոշապէս երկխօսութիւնը Յիսուսի եւ տղուն հօրը միջեւ, բացորոշապէս երկխօսութիւնը Յիսուսի եւ տղուն հօրը միջեւ, բացորոշապէս 
ցոյց կու տայ որ տղուն հայրը այնքացոյց կու տայ որ տղուն հայրը այնքացոյց կու տայ որ տղուն հայրը այնքացոյց կու տայ որ տղուն հայրը այնքա´́́́ն թերն թերն թերն թերահաւատ էր, որ ահաւատ էր, որ ահաւատ էր, որ ահաւատ էր, որ 
կարելի է զայն կոչել կարելի է զայն կոչել կարելի է զայն կոչել կարելի է զայն կոչել ««««անհաւատանհաւատանհաւատանհաւատ»»»»::::    Կասկած չկայ որ Կասկած չկայ որ Կասկած չկայ որ Կասկած չկայ որ 
««««անհաւատ եւ մոլորեալ սերունդանհաւատ եւ մոլորեալ սերունդանհաւատ եւ մոլորեալ սերունդանհաւատ եւ մոլորեալ սերունդ»»»»ին մաս կը կազմէին նաեւ ին մաս կը կազմէին նաեւ ին մաս կը կազմէին նաեւ ին մաս կը կազմէին նաեւ 
Օրէնքի ուսուցիչները, Օրէնքի ուսուցիչները, Օրէնքի ուսուցիչները, Օրէնքի ուսուցիչները, որոնք աշակերտներուն հետ վէճի որոնք աշակերտներուն հետ վէճի որոնք աշակերտներուն հետ վէճի որոնք աշակերտներուն հետ վէճի 
բռնուած էին (Մր 9.14)բռնուած էին (Մր 9.14)բռնուած էին (Մր 9.14)բռնուած էին (Մր 9.14)::::    
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2.2.2.2.----    Յիսուս յանդիմանեց տղուն հայրը եւ Օրէնքի ուսուՅիսուս յանդիմանեց տղուն հայրը եւ Օրէնքի ուսուՅիսուս յանդիմանեց տղուն հայրը եւ Օրէնքի ուսուՅիսուս յանդիմանեց տղուն հայրը եւ Օրէնքի ուսու----
ցիչները իրենց անհաւատցիչները իրենց անհաւատցիչները իրենց անհաւատցիչները իրենց անհաւատութեան համարութեան համարութեան համարութեան համար::::    Անհաւատութիւնը Անհաւատութիւնը Անհաւատութիւնը Անհաւատութիւնը 
մոլորութեան կմոլորութեան կմոլորութեան կմոլորութեան կ’’’’առաջնորդէ, ահա թէ ինչոառաջնորդէ, ահա թէ ինչոառաջնորդէ, ահա թէ ինչոառաջնորդէ, ահա թէ ինչո´́́́ւ, Յիսուս զանոնք ւ, Յիսուս զանոնք ւ, Յիսուս զանոնք ւ, Յիսուս զանոնք 
««««անհաւատանհաւատանհաւատանհաւատ» » » » կոչելէ անմիջապէս ետք՝ կոչեց նաեւ կոչելէ անմիջապէս ետք՝ կոչեց նաեւ կոչելէ անմիջապէս ետք՝ կոչեց նաեւ կոչելէ անմիջապէս ետք՝ կոչեց նաեւ ««««մոլորեալ մոլորեալ մոլորեալ մոլորեալ 
սերունդսերունդսերունդսերունդ»»»»::::    Սատանան իՍատանան իՍատանան իՍատանան ի´́́́նքն է որ թերահաւատութեան սերմը նքն է որ թերահաւատութեան սերմը նքն է որ թերահաւատութեան սերմը նքն է որ թերահաւատութեան սերմը 
կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ, որմէ ետք՝ անհաւատութեան կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ, որմէ ետք՝ անհաւատութեան կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ, որմէ ետք՝ անհաւատութեան կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ, որմէ ետք՝ անհաւատութեան 
սերմը կը ցանէ, եւ ասերմը կը ցանէ, եւ ասերմը կը ցանէ, եւ ասերմը կը ցանէ, եւ անկէ ետք՝ կը մոլորեցնէ զանոնքնկէ ետք՝ կը մոլորեցնէ զանոնքնկէ ետք՝ կը մոլորեցնէ զանոնքնկէ ետք՝ կը մոլորեցնէ զանոնք::::    

3.3.3.3.----    ««««Մինչեւ ե՞րբ ձեզի հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ Մինչեւ ե՞րբ ձեզի հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ Մինչեւ ե՞րբ ձեզի հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ Մինչեւ ե՞րբ ձեզի հետ պիտի ըլլամ, մինչեւ ե՞րբ 
պիտի հանդուրժեմ ձեզիպիտի հանդուրժեմ ձեզիպիտի հանդուրժեմ ձեզիպիտի հանդուրժեմ ձեզի»»»»::::    Յիսուս մնայուն կերպով Օրէնքի Յիսուս մնայուն կերպով Օրէնքի Յիսուս մնայուն կերպով Օրէնքի Յիսուս մնայուն կերպով Օրէնքի 
ուսուցիչներուն եւ բոլորին հետ էր, մնայուն կերպով ուսուցիչներուն եւ բոլորին հետ էր, մնայուն կերպով ուսուցիչներուն եւ բոլորին հետ էր, մնայուն կերպով ուսուցիչներուն եւ բոլորին հետ էր, մնայուն կերպով 
կկկկ’’’’ուսուցանէր ժողովարաններուն մէջ, կը բացատրէր ուսուցանէր ժողովարաններուն մէջ, կը բացատրէր ուսուցանէր ժողովարաններուն մէջ, կը բացատրէր ուսուցանէր ժողովարաններուն մէջ, կը բացատրէր 
Աստուծոյ օրէնքները, կը քարոզէԱստուծոյ օրէնքները, կը քարոզէԱստուծոյ օրէնքները, կը քարոզէԱստուծոյ օրէնքները, կը քարոզէր Աստուծոյ խօսքը, կը ր Աստուծոյ խօսքը, կը ր Աստուծոյ խօսքը, կը ր Աստուծոյ խօսքը, կը 
բժշկէր ու կբժշկէր ու կբժշկէր ու կբժշկէր ու կ’’’’ազատագրէր, հակառակ այս բոլորին, շուրջը ազատագրէր, հակառակ այս բոլորին, շուրջը ազատագրէր, հակառակ այս բոլորին, շուրջը ազատագրէր, հակառակ այս բոլորին, շուրջը 
գտնուող մարդիկը, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներն ու գտնուող մարդիկը, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներն ու գտնուող մարդիկը, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներն ու գտնուող մարդիկը, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներն ու 
Փարիսեցիները, չէին կրցած օգտուիլ իրմէ, չէին յաջողած Փարիսեցիները, չէին կրցած օգտուիլ իրմէ, չէին յաջողած Փարիսեցիները, չէին կրցած օգտուիլ իրմէ, չէին յաջողած Փարիսեցիները, չէին կրցած օգտուիլ իրմէ, չէին յաջողած 
զօրանալ ու բարձրանալ իրմով, եւ ասիկա կը բարկացնէր ու զօրանալ ու բարձրանալ իրմով, եւ ասիկա կը բարկացնէր ու զօրանալ ու բարձրանալ իրմով, եւ ասիկա կը բարկացնէր ու զօրանալ ու բարձրանալ իրմով, եւ ասիկա կը բարկացնէր ու 
կկկկ’’’’անհանգստացնէր Յիսուսը, որովհանհանգստացնէր Յիսուսը, որովհանհանգստացնէր Յիսուսը, որովհանհանգստացնէր Յիսուսը, որովհետեւ Յիսուս կետեւ Յիսուս կետեւ Յիսուս կետեւ Յիսուս կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
տեսնել զիրենք յառաջացած, իրենց հաւատքին մէջ աճած, տեսնել զիրենք յառաջացած, իրենց հաւատքին մէջ աճած, տեսնել զիրենք յառաջացած, իրենց հաւատքին մէջ աճած, տեսնել զիրենք յառաջացած, իրենց հաւատքին մէջ աճած, 
հասուն եւ քաջ հաւատացեալներ դարձածհասուն եւ քաջ հաւատացեալներ դարձածհասուն եւ քաջ հաւատացեալներ դարձածհասուն եւ քաջ հաւատացեալներ դարձած::::    Սա ցոյց կու տայ Սա ցոյց կու տայ Սա ցոյց կու տայ Սա ցոյց կու տայ 
որ Յիսուս անհանգիստ կոր Յիսուս անհանգիստ կոր Յիսուս անհանգիստ կոր Յիսուս անհանգիստ կ’’’’ըլլայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկ ըլլայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկ ըլլայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկ ըլլայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկ 
տեղքայլ կտեղքայլ կտեղքայլ կտեղքայլ կ’’’’ընեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջընեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջընեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջընեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջ::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ կան որոնք մարդիկ կան որոնք մարդիկ կան որոնք մարդիկ կան որոնք ««««միմիմիմի´́́́շտ Յիսոշտ Յիսոշտ Յիսոշտ Յիսուսի հետ ենւսի հետ ենւսի հետ ենւսի հետ են», », », », միմիմիմի´́́́շտ իր շտ իր շտ իր շտ իր 
մասին կը պատմեն ու կը խօսին, կը լսեն ու կը կարդան, եւ մասին կը պատմեն ու կը խօսին, կը լսեն ու կը կարդան, եւ մասին կը պատմեն ու կը խօսին, կը լսեն ու կը կարդան, եւ մասին կը պատմեն ու կը խօսին, կը լսեն ու կը կարդան, եւ 
սակայն, տկար հաւատացեալներ են, երբեք չեն աճիր, եւ սակայն, տկար հաւատացեալներ են, երբեք չեն աճիր, եւ սակայն, տկար հաւատացեալներ են, երբեք չեն աճիր, եւ սակայն, տկար հաւատացեալներ են, երբեք չեն աճիր, եւ 
Չարին դէմ երբեք յաղթող չեն ըլլարՉարին դէմ երբեք յաղթող չեն ըլլարՉարին դէմ երբեք յաղթող չեն ըլլարՉարին դէմ երբեք յաղթող չեն ըլլար::::    

 4. 4. 4. 4.----    ««««ՀոՀոՀոՀո´́́́ս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայն»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ աշակերտները կրցած էին չ աշակերտները կրցած էին չ աշակերտները կրցած էին չ աշակերտները կրցած էին 
բժշկել լուսնոտ պատանին եւ ոբժշկել լուսնոտ պատանին եւ ոբժշկել լուսնոտ պատանին եւ ոբժշկել լուսնոտ պատանին եւ ո´́́́չ ալ Օրէնքի ուսուցչ ալ Օրէնքի ուսուցչ ալ Օրէնքի ուսուցչ ալ Օրէնքի ուսուցիչները, իչները, իչները, իչները, 
ոոոո´́́́չ Փարիսեցիները եւ ոչ Փարիսեցիները եւ ոչ Փարիսեցիները եւ ոչ Փարիսեցիները եւ ո´́́́չ ալ ժողովուրդէն ոեւէ մէկըչ ալ ժողովուրդէն ոեւէ մէկըչ ալ ժողովուրդէն ոեւէ մէկըչ ալ ժողովուրդէն ոեւէ մէկը::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
բժշկութեան միակ յոյսը մնացած էր Քրիստոս իբժշկութեան միակ յոյսը մնացած էր Քրիստոս իբժշկութեան միակ յոյսը մնացած էր Քրիստոս իբժշկութեան միակ յոյսը մնացած էր Քրիստոս ի´́́́նք, եւ նք, եւ նք, եւ նք, եւ 
պատանիին հայրը շատ լաւ գիտէր այս իրողութիւնըպատանիին հայրը շատ լաւ գիտէր այս իրողութիւնըպատանիին հայրը շատ լաւ գիտէր այս իրողութիւնըպատանիին հայրը շատ լաւ գիտէր այս իրողութիւնը::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
ըրաւ հայրը երբ տեսաւ թէ ոեւէ մէկը չկրցաւ օգնել իրենըրաւ հայրը երբ տեսաւ թէ ոեւէ մէկը չկրցաւ օգնել իրենըրաւ հայրը երբ տեսաւ թէ ոեւէ մէկը չկրցաւ օգնել իրենըրաւ հայրը երբ տեսաւ թէ ոեւէ մէկը չկրցաւ օգնել իրեն::::    
Առաւ իր որդին եւ զայն Յիսուսի ներկայացուԱռաւ իր որդին եւ զայն Յիսուսի ներկայացուԱռաւ իր որդին եւ զայն Յիսուսի ներկայացուԱռաւ իր որդին եւ զայն Յիսուսի ներկայացուցցցց::::    ԴժբախտաԴժբախտաԴժբախտաԴժբախտա----
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բար, դրուագին մէջ յիշուած մարդուն նման, այսօր որքաբար, դրուագին մէջ յիշուած մարդուն նման, այսօր որքաբար, դրուագին մէջ յիշուած մարդուն նման, այսօր որքաբար, դրուագին մէջ յիշուած մարդուն նման, այսօր որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ կան որոնք իրենց դժուարութիւններուն համար մարդիկ կան որոնք իրենց դժուարութիւններուն համար մարդիկ կան որոնք իրենց դժուարութիւններուն համար մարդիկ կան որոնք իրենց դժուարութիւններուն համար 
Յիսուսի դիմելէ առաջ, նախ կը դիմեն իրենց նմաններուն Յիսուսի դիմելէ առաջ, նախ կը դիմեն իրենց նմաններուն Յիսուսի դիմելէ առաջ, նախ կը դիմեն իրենց նմաններուն Յիսուսի դիմելէ առաջ, նախ կը դիմեն իրենց նմաններուն 
օգնութիւն մը ձեռք ձգելու համար, եւ երբ տեսնեն որ օգուտ մը օգնութիւն մը ձեռք ձգելու համար, եւ երբ տեսնեն որ օգուտ մը օգնութիւն մը ձեռք ձգելու համար, եւ երբ տեսնեն որ օգուտ մը օգնութիւն մը ձեռք ձգելու համար, եւ երբ տեսնեն որ օգուտ մը 
չքաղեցին, աչքաղեցին, աչքաղեցին, աչքաղեցին, ա´́́́յն ատեն միայն կյն ատեն միայն կյն ատեն միայն կյն ատեն միայն կ’’’’որոշեն որոշեն որոշեն որոշեն դիմել Յիսուսիդիմել Յիսուսիդիմել Յիսուսիդիմել Յիսուսի::::    

5.5.5.5.----    ««««ՀոՀոՀոՀո´́́́ս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայն»»»»::::    Տուեալ բառերով Յիսուս կը Տուեալ բառերով Յիսուս կը Տուեալ բառերով Յիսուս կը Տուեալ բառերով Յիսուս կը 
հրահանգէ ծնողներուն որ իրենց զաւակները իրեհրահանգէ ծնողներուն որ իրենց զաւակները իրեհրահանգէ ծնողներուն որ իրենց զաւակները իրեհրահանգէ ծնողներուն որ իրենց զաւակները իրե´́́́ն յանձնեն, ն յանձնեն, ն յանձնեն, ն յանձնեն, 
բուժումի համարբուժումի համարբուժումի համարբուժումի համար::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ծնող, Տիրոջ այս բառերը քեզիծնող, Տիրոջ այս բառերը քեզիծնող, Տիրոջ այս բառերը քեզիծնող, Տիրոջ այս բառերը քեզի´́́́    ալ ալ ալ ալ 
ուղղուած ենուղղուած ենուղղուած ենուղղուած են::::    Դուն զաւակներդ Տիրոջ բերա՞ծ ես, յանձնա՞ծ Դուն զաւակներդ Տիրոջ բերա՞ծ ես, յանձնա՞ծ Դուն զաւակներդ Տիրոջ բերա՞ծ ես, յանձնա՞ծ Դուն զաւակներդ Տիրոջ բերա՞ծ ես, յանձնա՞ծ 
եսեսեսես::::    Զաւակներուդ ապագան ու յաւԶաւակներուդ ապագան ու յաւԶաւակներուդ ապագան ու յաւԶաւակներուդ ապագան ու յաւիտենականութիւնը իտենականութիւնը իտենականութիւնը իտենականութիւնը 
Յիսուսի ձեռքին մէջ դրա՞ծ եսՅիսուսի ձեռքին մէջ դրա՞ծ եսՅիսուսի ձեռքին մէջ դրա՞ծ եսՅիսուսի ձեռքին մէջ դրա՞ծ ես::::    

6.6.6.6.----    ««««ՀոՀոՀոՀո´́́́ս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայնս բերէք զայն»»»»::::    Այս բառերով նաեւ Յիսուս կոչ Այս բառերով նաեւ Յիսուս կոչ Այս բառերով նաեւ Յիսուս կոչ Այս բառերով նաեւ Յիսուս կոչ 
կկկկ’’’’ուղղէ մարդոց որ իրենց դժուարութիւնները եւ բոլոր ուղղէ մարդոց որ իրենց դժուարութիւնները եւ բոլոր ուղղէ մարդոց որ իրենց դժուարութիւնները եւ բոլոր ուղղէ մարդոց որ իրենց դժուարութիւնները եւ բոլոր 
խնդիրները իրեխնդիրները իրեխնդիրները իրեխնդիրները իրե´́́́ն յանձնենն յանձնենն յանձնենն յանձնեն::::    Ունի՞ս մտահոգութիւն որ քեզ Ունի՞ս մտահոգութիւն որ քեզ Ունի՞ս մտահոգութիւն որ քեզ Ունի՞ս մտահոգութիւն որ քեզ 
ցերեկ ու գիշեր կը տանջէ, Տիրոցերեկ ու գիշեր կը տանջէ, Տիրոցերեկ ու գիշեր կը տանջէ, Տիրոցերեկ ու գիշեր կը տանջէ, Տիրո´́́́ջ ներկայացուր զայնջ ներկայացուր զայնջ ներկայացուր զայնջ ներկայացուր զայն::::    Ունի՞ս Ունի՞ս Ունի՞ս Ունի՞ս 
ցցցցաւ մը որ կը կարծես թէ դարման չունի, խօսաւ մը որ կը կարծես թէ դարման չունի, խօսաւ մը որ կը կարծես թէ դարման չունի, խօսաւ մը որ կը կարծես թէ դարման չունի, խօսէէէէ´́́́    Տիրոջ այդ Տիրոջ այդ Տիրոջ այդ Տիրոջ այդ 
մասինմասինմասինմասին::::    

««««Ապա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ Ապա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ Ապա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ Ապա Յիսուս սաստեց չար ոգին, որ դուրս ելաւ 
փոքրիկին մէջէն, եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւփոքրիկին մէջէն, եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւփոքրիկին մէջէն, եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւփոքրիկին մէջէն, եւ նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ»»»»    
((((Մտ 17.18)Մտ 17.18)Մտ 17.18)Մտ 17.18)::::    

1.1.1.1.----    Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի բացարձակ Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի բացարձակ Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի բացարձակ Այս համարը ցոյց կու տայ Քրիստոսի բացարձակ 
իշխանութիւնը Սատանային եւ անոր չար ոգիներիշխանութիւնը Սատանային եւ անոր չար ոգիներիշխանութիւնը Սատանային եւ անոր չար ոգիներիշխանութիւնը Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն վրայուն վրայուն վրայուն վրայ::::    
Նաեւ կը յիշեցնէ մեզի թէ ան աշխարհ եկած էր տապալելու Նաեւ կը յիշեցնէ մեզի թէ ան աշխարհ եկած էր տապալելու Նաեւ կը յիշեցնէ մեզի թէ ան աշխարհ եկած էր տապալելու Նաեւ կը յիշեցնէ մեզի թէ ան աշխարհ եկած էր տապալելու 
Չարին զօրութիւնըՉարին զօրութիւնըՉարին զօրութիւնըՉարին զօրութիւնը::::    Ծնողներ ազատագրելու համար իրենց Ծնողներ ազատագրելու համար իրենց Ծնողներ ազատագրելու համար իրենց Ծնողներ ազատագրելու համար իրենց 
զաւակները Սատանային ձեռքէն՝ պէտք է զանոնք դնեն զաւակները Սատանային ձեռքէն՝ պէտք է զանոնք դնեն զաւակները Սատանային ձեռքէն՝ պէտք է զանոնք դնեն զաւակները Սատանային ձեռքէն՝ պէտք է զանոնք դնեն 
Յիսուսի ձեռքերուն մէջՅիսուսի ձեռքերուն մէջՅիսուսի ձեռքերուն մէջՅիսուսի ձեռքերուն մէջ::::    

2.2.2.2.----    Համարը նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս իՀամարը նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս իՀամարը նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս իՀամարը նաեւ կը պարզէ թէ Յիսուս ի´́́́նքն է մարդնքն է մարդնքն է մարդնքն է մարդ----
կային սերունդի Բժիշկը, Փրկկային սերունդի Բժիշկը, Փրկկային սերունդի Բժիշկը, Փրկկային սերունդի Բժիշկը, Փրկիչն ու Ազատարարըիչն ու Ազատարարըիչն ու Ազատարարըիչն ու Ազատարարը::::    ՍատաՍատաՍատաՍատա----
նան միշտ կը փորձէ մոռցնել տալ մարդոց այս ճշմարտունան միշտ կը փորձէ մոռցնել տալ մարդոց այս ճշմարտունան միշտ կը փորձէ մոռցնել տալ մարդոց այս ճշմարտունան միշտ կը փորձէ մոռցնել տալ մարդոց այս ճշմարտու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Պատմութեան ընթացքին որքաՊատմութեան ընթացքին որքաՊատմութեան ընթացքին որքաՊատմութեան ընթացքին որքա՜՜՜՜ն մարդոց Սատանան ն մարդոց Սատանան ն մարդոց Սատանան ն մարդոց Սատանան 
համոզած է որ առանց Աստուծոյ ապրուած կեանքը՝ համոզած է որ առանց Աստուծոյ ապրուած կեանքը՝ համոզած է որ առանց Աստուծոյ ապրուած կեանքը՝ համոզած է որ առանց Աստուծոյ ապրուած կեանքը՝ 
հանգիստիհանգիստիհանգիստիհանգիստի´́́́    կեանքն է, ազատութեակեանքն է, ազատութեակեանքն է, ազատութեակեանքն է, ազատութեա´́́́ն կեանքն էն կեանքն էն կեանքն էն կեանքն է::::    Բայց միթէ Բայց միթէ Բայց միթէ Բայց միթէ 
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կարելի՞ բան է Ազատարարէն հեռանալով ազակարելի՞ բան է Ազատարարէն հեռանալով ազակարելի՞ բան է Ազատարարէն հեռանալով ազակարելի՞ բան է Ազատարարէն հեռանալով ազատութիւն տութիւն տութիւն տութիւն 
գտնելգտնելգտնելգտնել::::    Կարելի՞ բան է Կարելի՞ բան է Կարելի՞ բան է Կարելի՞ բան է ««««Ես հանգիստ պիտի տամ ձեզիԵս հանգիստ պիտի տամ ձեզիԵս հանգիստ պիտի տամ ձեզիԵս հանգիստ պիտի տամ ձեզի»»»»    
Ըսողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել (Մտ 11.28)Ըսողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել (Մտ 11.28)Ըսողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել (Մտ 11.28)Ըսողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել (Մտ 11.28)::::    

3.3.3.3.----    ««««Սաստեց չար ոգինՍաստեց չար ոգինՍաստեց չար ոգինՍաստեց չար ոգին»»»»::::    Յիսուս չար ոգին դուրս հանելու Յիսուս չար ոգին դուրս հանելու Յիսուս չար ոգին դուրս հանելու Յիսուս չար ոգին դուրս հանելու 
համար պատանիէն՝ չկռուեցաւ անոր դէմ, այլ պարզապէս համար պատանիէն՝ չկռուեցաւ անոր դէմ, այլ պարզապէս համար պատանիէն՝ չկռուեցաւ անոր դէմ, այլ պարզապէս համար պատանիէն՝ չկռուեցաւ անոր դէմ, այլ պարզապէս 
բացաւ իր բերանը եւ արտասանեց ազատագրութիւն բերող բացաւ իր բերանը եւ արտասանեց ազատագրութիւն բերող բացաւ իր բերանը եւ արտասանեց ազատագրութիւն բերող բացաւ իր բերանը եւ արտասանեց ազատագրութիւն բերող 
իր խօիր խօիր խօիր խօսքըսքըսքըսքը::::    Ան իր խօսքոԱն իր խօսքոԱն իր խօսքոԱն իր խօսքո´́́́վ սաստեց չար ոգին, ճիշդ ինչպէս իր վ սաստեց չար ոգին, ճիշդ ինչպէս իր վ սաստեց չար ոգին, ճիշդ ինչպէս իր վ սաստեց չար ոգին, ճիշդ ինչպէս իր 
խօսքով սաստեց փոթորկած ծովը, կամ իր խօսքով տիեզերքը խօսքով սաստեց փոթորկած ծովը, կամ իր խօսքով տիեզերքը խօսքով սաստեց փոթորկած ծովը, կամ իր խօսքով տիեզերքը խօսքով սաստեց փոթորկած ծովը, կամ իր խօսքով տիեզերքը 
գոյութեան բերաւգոյութեան բերաւգոյութեան բերաւգոյութեան բերաւ::::    Քրիստոսի խօսքին զօրութեան դիմաց՝ Քրիստոսի խօսքին զօրութեան դիմաց՝ Քրիստոսի խօսքին զօրութեան դիմաց՝ Քրիստոսի խօսքին զօրութեան դիմաց՝ 
սատանաները իսկոյն կը փախչինսատանաները իսկոյն կը փախչինսատանաները իսկոյն կը փախչինսատանաները իսկոյն կը փախչին::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ միայն կը փախչին, չ միայն կը փախչին, չ միայն կը փախչին, չ միայն կը փախչին, 
այլեւ՝ կը սպաննուինայլեւ՝ կը սպաննուինայլեւ՝ կը սպաննուինայլեւ՝ կը սպաննուին::::    Յայտնութիւն 19.21Յայտնութիւն 19.21Յայտնութիւն 19.21Յայտնութիւն 19.21----ին մէջ կը կին մէջ կը կին մէջ կը կին մէջ կը կարդանք արդանք արդանք արդանք 
որ որ որ որ ««««գազանին զօրքերը սպաննուեցան ձիուն վրայ հեծեալին գազանին զօրքերը սպաննուեցան ձիուն վրայ հեծեալին գազանին զօրքերը սպաննուեցան ձիուն վրայ հեծեալին գազանին զօրքերը սպաննուեցան ձիուն վրայ հեծեալին 
սուրով, որ կսուրով, որ կսուրով, որ կսուրով, որ կ’’’’ելլէր անոր բերանէնելլէր անոր բերանէնելլէր անոր բերանէնելլէր անոր բերանէն»»»»::::    Գազանը՝ Նեռն է, Գազանը՝ Նեռն է, Գազանը՝ Նեռն է, Գազանը՝ Նեռն է, 
հեծեալը՝ Քրիստոս, հեծեալին բերանէն ելլող սուրը՝ Քրիստոհեծեալը՝ Քրիստոս, հեծեալին բերանէն ելլող սուրը՝ Քրիստոհեծեալը՝ Քրիստոս, հեծեալին բերանէն ելլող սուրը՝ Քրիստոհեծեալը՝ Քրիստոս, հեծեալին բերանէն ելլող սուրը՝ Քրիստո----
սի խօսքըսի խօսքըսի խօսքըսի խօսքը::::    ՍերտեՍերտեՍերտեՍերտե´́́́նք Աստուածաշունչը, որպէսզի Քրիստոսի նք Աստուածաշունչը, որպէսզի Քրիստոսի նք Աստուածաշունչը, որպէսզի Քրիստոսի նք Աստուածաշունչը, որպէսզի Քրիստոսի 
խօսքին սուրոխօսքին սուրոխօսքին սուրոխօսքին սուրո´́́́վ զինուինքվ զինուինքվ զինուինքվ զինուինք::::    Այդ Սուրին դիմաԱյդ Սուրին դիմաԱյդ Սուրին դիմաԱյդ Սուրին դիմաց, ոց, ոց, ոց, ո´́́́չ Սատաչ Սատաչ Սատաչ Սատա----
նան եւ ոնան եւ ոնան եւ ոնան եւ ո´́́́չ ալ սատանայութիւն ընող մարդիկ կրնան կանգուն չ ալ սատանայութիւն ընող մարդիկ կրնան կանգուն չ ալ սատանայութիւն ընող մարդիկ կրնան կանգուն չ ալ սատանայութիւն ընող մարդիկ կրնան կանգուն 
մնալմնալմնալմնալ::::    

4.4.4.4.----    ««««Նոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւՆոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւՆոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւՆոյն վայրկեանին փոքրիկը բժշկուեցաւ»»»»    բառերը, կը բառերը, կը բառերը, կը բառերը, կը 
բացայայտեն Յիսուբացայայտեն Յիսուբացայայտեն Յիսուբացայայտեն Յիսուսի բացարձակ կարողութիւնը վայրկեսի բացարձակ կարողութիւնը վայրկեսի բացարձակ կարողութիւնը վայրկեսի բացարձակ կարողութիւնը վայրկենանանանա----
կան եւ ամբողջական ազատագրութիւն ու բժշկութիւն պարկան եւ ամբողջական ազատագրութիւն ու բժշկութիւն պարկան եւ ամբողջական ազատագրութիւն ու բժշկութիւն պարկան եւ ամբողջական ազատագրութիւն ու բժշկութիւն պար----
գեւելու մարդ արարածինգեւելու մարդ արարածինգեւելու մարդ արարածինգեւելու մարդ արարածին::::    Երբ մարդըԵրբ մարդըԵրբ մարդըԵրբ մարդը    իրական ու ամբողիրական ու ամբողիրական ու ամբողիրական ու ամբող----
ջական ապաշխարութիւն ապրի, զղջայ ու արցունք թափէ ջական ապաշխարութիւն ապրի, զղջայ ու արցունք թափէ ջական ապաշխարութիւն ապրի, զղջայ ու արցունք թափէ ջական ապաշխարութիւն ապրի, զղջայ ու արցունք թափէ 
անցեալին մէջ գործած մեղքերուն համար՝ անցեալին մէջ գործած մեղքերուն համար՝ անցեալին մէջ գործած մեղքերուն համար՝ անցեալին մէջ գործած մեղքերուն համար՝ ««««նոյն վայրկեանիննոյն վայրկեանիննոյն վայրկեանիննոյն վայրկեանին» » » » 
Տէրը կը քաւէ անոր բոլոր մեղքերըՏէրը կը քաւէ անոր բոլոր մեղքերըՏէրը կը քաւէ անոր բոլոր մեղքերըՏէրը կը քաւէ անոր բոլոր մեղքերը::::    Մեղքերու քաւութիւնը Մեղքերու քաւութիւնը Մեղքերու քաւութիւնը Մեղքերու քաւութիւնը 
աստիճանական կերպով չի շնորհուիր, այլ՝ աստիճանական կերպով չի շնորհուիր, այլ՝ աստիճանական կերպով չի շնորհուիր, այլ՝ աստիճանական կերպով չի շնորհուիր, այլ՝ ««««նոյն վայրկեանոյն վայրկեանոյն վայրկեանոյն վայրկեա----
նիննիննիննին» » » » որ մարդը իսկական դարձ ապրիոր մարդը իսկական դարձ ապրիոր մարդը իսկական դարձ ապրիոր մարդը իսկական դարձ ապրի::::    Հոգեւոր աճումն է որ Հոգեւոր աճումն է որ Հոգեւոր աճումն է որ Հոգեւոր աճումն է որ 
աստիճանական կերպով տեղի կաստիճանական կերպով տեղի կաստիճանական կերպով տեղի կաստիճանական կերպով տեղի կ’’’’ունենայ եւ ոունենայ եւ ոունենայ եւ ոունենայ եւ ո´́́́չ թէ մեղքերու չ թէ մեղքերու չ թէ մեղքերու չ թէ մեղքերու 
քաւութիւնըքաւութիւնըքաւութիւնըքաւութիւնը::::    

««««Ապա երբ առանձին մնացին, աշակերտներըԱպա երբ առանձին մնացին, աշակերտներըԱպա երբ առանձին մնացին, աշակերտներըԱպա երբ առանձին մնացին, աշակերտները    մօտեցան մօտեցան մօտեցան մօտեցան 
Յիսուսի եւ հարցուցին.Յիսուսի եւ հարցուցին.Յիսուսի եւ հարցուցին.Յիսուսի եւ հարցուցին.----    
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""""Մե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգին"Մե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգին"Մե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգին"Մե՞նք ինչու չկրցանք դուրս հանել չար ոգին"»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
17.19)17.19)17.19)17.19)::::    

Աշակերտները ձախողած էին չար ոգին պատանիէն Աշակերտները ձախողած էին չար ոգին պատանիէն Աշակերտները ձախողած էին չար ոգին պատանիէն Աշակերտները ձախողած էին չար ոգին պատանիէն 
դուդուդուդուրս հանելու եւ կրս հանելու եւ կրս հանելու եւ կրս հանելու եւ կ’’’’ուզէին գիտնալ պատճառը. հազիւ առիթը ուզէին գիտնալ պատճառը. հազիւ առիթը ուզէին գիտնալ պատճառը. հազիւ առիթը ուզէին գիտնալ պատճառը. հազիւ առիթը 
ներկայացաւ եւ առանձնացան Տիրոջ հետ, հարց տուին իրեն ներկայացաւ եւ առանձնացան Տիրոջ հետ, հարց տուին իրեն ներկայացաւ եւ առանձնացան Տիրոջ հետ, հարց տուին իրեն ներկայացաւ եւ առանձնացան Տիրոջ հետ, հարց տուին իրեն 
թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ չկրցան դուրս հանել չար ոգինւ չկրցան դուրս հանել չար ոգինւ չկրցան դուրս հանել չար ոգինւ չկրցան դուրս հանել չար ոգին::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
հետեւորդներս կրնանք երբեմն չյաջողիլ մեզմէ պահանջուած հետեւորդներս կրնանք երբեմն չյաջողիլ մեզմէ պահանջուած հետեւորդներս կրնանք երբեմն չյաջողիլ մեզմէ պահանջուած հետեւորդներս կրնանք երբեմն չյաջողիլ մեզմէ պահանջուած 
գործը կատարել, նման պարագայի, պէտք է աղօթքով գործը կատարել, նման պարագայի, պէտք է աղօթքով գործը կատարել, նման պարագայի, պէտք է աղօթքով գործը կատարել, նման պարագայի, պէտք է աղօթքով 
առանձնանառանձնանառանձնանառանձնանանք Տիրոջ հետ եւ հարց տանք իրեն թէ ինչոանք Տիրոջ հետ եւ հարց տանք իրեն թէ ինչոանք Տիրոջ հետ եւ հարց տանք իրեն թէ ինչոանք Տիրոջ հետ եւ հարց տանք իրեն թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
չյաջողեցանք մեզմէ պահանջուածը կատարելչյաջողեցանք մեզմէ պահանջուածը կատարելչյաջողեցանք մեզմէ պահանջուածը կատարելչյաջողեցանք մեզմէ պահանջուածը կատարել::::    Եթէ գործը Եթէ գործը Եթէ գործը Եթէ գործը 
որուն ձեռնարկած ենք, Աստուած իորուն ձեռնարկած ենք, Աստուած իորուն ձեռնարկած ենք, Աստուած իորուն ձեռնարկած ենք, Աստուած ի´́́́նք մեզի յանձնած է, նք մեզի յանձնած է, նք մեզի յանձնած է, նք մեզի յանձնած է, 
անպայման կը յաջողինք զայն կատարել, որովհետեւ երբ անպայման կը յաջողինք զայն կատարել, որովհետեւ երբ անպայման կը յաջողինք զայն կատարել, որովհետեւ երբ անպայման կը յաջողինք զայն կատարել, որովհետեւ երբ 
Աստուած մեզի գործ մը յանձնէ՝ այդ գործը կատարելու Աստուած մեզի գործ մը յանձնէ՝ այդ գործը կատարելու Աստուած մեզի գործ մը յանձնէ՝ այդ գործը կատարելու Աստուած մեզի գործ մը յանձնէ՝ այդ գործը կատարելու 
համար ամէն կարելիհամար ամէն կարելիհամար ամէն կարելիհամար ամէն կարելիութիւն եւ կարողութիւն ալ կը շնորհէութիւն եւ կարողութիւն ալ կը շնորհէութիւն եւ կարողութիւն ալ կը շնորհէութիւն եւ կարողութիւն ալ կը շնորհէ::::    
Ուստի, եթէ կը ձախողինք, կը նշանակէ թէ թերութիւնը մեր Ուստի, եթէ կը ձախողինք, կը նշանակէ թէ թերութիւնը մեր Ուստի, եթէ կը ձախողինք, կը նշանակէ թէ թերութիւնը մեր Ուստի, եթէ կը ձախողինք, կը նշանակէ թէ թերութիւնը մեր 
կողմէ է, հետեւաբար, պէտք է աղօթքով առանձնանալ կողմէ է, հետեւաբար, պէտք է աղօթքով առանձնանալ կողմէ է, հետեւաբար, պէտք է աղօթքով առանձնանալ կողմէ է, հետեւաբար, պէտք է աղօթքով առանձնանալ 
Յիսուսի հետ եւ լուսաբանութիւն խնդրելՅիսուսի հետ եւ լուսաբանութիւն խնդրելՅիսուսի հետ եւ լուսաբանութիւն խնդրելՅիսուսի հետ եւ լուսաբանութիւն խնդրել::::    

Շատ բան կայ որ կրնանք սորվիլ Շատ բան կայ որ կրնանք սորվիլ Շատ բան կայ որ կրնանք սորվիլ Շատ բան կայ որ կրնանք սորվիլ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    ու Տիրոջ ու Տիրոջ ու Տիրոջ ու Տիրոջ 
մասին, եթէ երբեք կը սիրենք առանձնանալմասին, եթէ երբեք կը սիրենք առանձնանալմասին, եթէ երբեք կը սիրենք առանձնանալմասին, եթէ երբեք կը սիրենք առանձնանալ    անոր հետանոր հետանոր հետանոր հետ::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
հետ անցուած մենիկ պահերու ընթացքին է որ Տէրը կը յայտնէ հետ անցուած մենիկ պահերու ընթացքին է որ Տէրը կը յայտնէ հետ անցուած մենիկ պահերու ընթացքին է որ Տէրը կը յայտնէ հետ անցուած մենիկ պահերու ընթացքին է որ Տէրը կը յայտնէ 
մեզի որոշ ճշմարտութիւններ ինքնիր անձին մասին, մեր մեզի որոշ ճշմարտութիւններ ինքնիր անձին մասին, մեր մեզի որոշ ճշմարտութիւններ ինքնիր անձին մասին, մեր մեզի որոշ ճշմարտութիւններ ինքնիր անձին մասին, մեր 
անձերուն մասին, մեր նմաններուն մասին, եւ մեզ շրջապաանձերուն մասին, մեր նմաններուն մասին, եւ մեզ շրջապաանձերուն մասին, մեր նմաններուն մասին, եւ մեզ շրջապաանձերուն մասին, մեր նմաններուն մասին, եւ մեզ շրջապա----
տող պայմաններուն ու կացութիւններուն մասին, եւ կը տող պայմաններուն ու կացութիւններուն մասին, եւ կը տող պայմաններուն ու կացութիւններուն մասին, եւ կը տող պայմաններուն ու կացութիւններուն մասին, եւ կը 
սորվեցնէ մեզի մեր ընելիքն ու ըսելսորվեցնէ մեզի մեր ընելիքն ու ըսելսորվեցնէ մեզի մեր ընելիքն ու ըսելսորվեցնէ մեզի մեր ընելիքն ու ըսելիքըիքըիքըիքը::::    Անոնք որոնք չեն Անոնք որոնք չեն Անոնք որոնք չեն Անոնք որոնք չեն 
առանձնանար Տիրոջ հետ, կը նմանին այն աշակերտներուն առանձնանար Տիրոջ հետ, կը նմանին այն աշակերտներուն առանձնանար Տիրոջ հետ, կը նմանին այն աշակերտներուն առանձնանար Տիրոջ հետ, կը նմանին այն աշակերտներուն 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ուզեն յաջողակ ըլլալ եւ սակայն կը փախչին ուզեն յաջողակ ըլլալ եւ սակայն կը փախչին ուզեն յաջողակ ըլլալ եւ սակայն կը փախչին ուզեն յաջողակ ըլլալ եւ սակայն կը փախչին 
դասապահէն ու դասատուէնդասապահէն ու դասատուէնդասապահէն ու դասատուէնդասապահէն ու դասատուէն::::    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
""""Ձեր թերահաւատութեան պատճառով"Ձեր թերահաւատութեան պատճառով"Ձեր թերահաւատութեան պատճառով"Ձեր թերահաւատութեան պատճառով"»»»» ( ( ( (Մտ 17.20)Մտ 17.20)Մտ 17.20)Մտ 17.20)::::    
1.1.1.1.----    Երբ խօսեցանք Մտ 17.17Երբ խօսեցանք Մտ 17.17Երբ խօսեցանք Մտ 17.17Երբ խօսեցանք Մտ 17.17----ին մէջ եղող ին մէջ եղող ին մէջ եղող ին մէջ եղող ««««անհաւատանհաւատանհաւատանհաւատ»»»»    

բառին մասին, ըսինք, որ ատիկա ակնարկութիւն է տղուն բառին մասին, ըսինք, որ ատիկա ակնարկութիւն է տղուն բառին մասին, ըսինք, որ ատիկա ակնարկութիւն է տղուն բառին մասին, ըսինք, որ ատիկա ակնարկութիւն է տղուն 
հօրը, ինչպէս նաեւ Օրէնքի ուսուցիչներուն (Մր 9.14)հօրը, ինչպէս նաեւ Օրէնքի ուսուցիչներուն (Մր 9.14)հօրը, ինչպէս նաեւ Օրէնքի ուսուցիչներուն (Մր 9.14)հօրը, ինչպէս նաեւ Օրէնքի ուսուցիչներուն (Մր 9.14)::::    Իսկ հոս Իսկ հոս Իսկ հոս Իսկ հոս 



 109 

արձանագրուած արձանագրուած արձանագրուած արձանագրուած ««««թերահաւատթերահաւատթերահաւատթերահաւատ» » » » բառը կը վերաբերի աշաբառը կը վերաբերի աշաբառը կը վերաբերի աշաբառը կը վերաբերի աշա----
կերտներունկերտներունկերտներունկերտներուն:::: « « « «ԱնհաւատԱնհաւատԱնհաւատԱնհաւատ» » » » (Յուն. (Յուն. (Յուն. (Յուն. ααααππππιιιισσσσττττοοοοςςςς) ) ) ) եւ եւ եւ եւ ««««թերահաւատթերահաւատթերահաւատթերահաւատ» » » » 
((((Յուն. Յուն. Յուն. Յուն. οοοολλλλιιιιγγγγοοοοππππιιιισσσσττττιιιιαααανννν) ) ) ) բառերը նոյն իմաստը չունինբառերը նոյն իմաստը չունինբառերը նոյն իմաստը չունինբառերը նոյն իմաստը չունին::::    Անհաւատ Անհաւատ Անհաւատ Անհաւատ 
մարդը՝ բնամարդը՝ բնամարդը՝ բնամարդը՝ բնա´́́́ւ հաւատք չունեցողն է, իսկ թերահաւատ մարդը, ւ հաւատք չունեցողն է, իսկ թերահաւատ մարդը, ւ հաւատք չունեցողն է, իսկ թերահաւատ մարդը, ւ հաւատք չունեցողն է, իսկ թերահաւատ մարդը, 
ինչպէս բառն իսկ ցոյց կու տայ, թերի կամ պակաս հաւատք ինչպէս բառն իսկ ցոյց կու տայ, թերի կամ պակաս հաւատք ինչպէս բառն իսկ ցոյց կու տայ, թերի կամ պակաս հաւատք ինչպէս բառն իսկ ցոյց կու տայ, թերի կամ պակաս հաւատք 
ունեցողն էունեցողն էունեցողն էունեցողն է::::    Աշակերտներուն հաւատքը շատ աւելիԱշակերտներուն հաւատքը շատ աւելիԱշակերտներուն հաւատքը շատ աւելիԱշակերտներուն հաւատքը շատ աւելի´́́́ն էր քան ն էր քան ն էր քան ն էր քան 
Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն հաւատքը, բայց Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն հաւատքը, բայց Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն հաւատքը, բայց Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն հաւատքը, բայց 
տակաւին ատիկա կատարելագործուած հաւատակաւին ատիկա կատարելագործուած հաւատակաւին ատիկա կատարելագործուած հաւատակաւին ատիկա կատարելագործուած հաւատքը չէր. ուստի տքը չէր. ուստի տքը չէր. ուստի տքը չէր. ուստի 
Յիսուսի յանդիմանութեան մէկ մասն ալ անոնց ուղղուած էրՅիսուսի յանդիմանութեան մէկ մասն ալ անոնց ուղղուած էրՅիսուսի յանդիմանութեան մէկ մասն ալ անոնց ուղղուած էրՅիսուսի յանդիմանութեան մէկ մասն ալ անոնց ուղղուած էր::::    
Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ուզեր որ իր հետեւորդները թերի հաւատք ունենանուզեր որ իր հետեւորդները թերի հաւատք ունենանուզեր որ իր հետեւորդները թերի հաւատք ունենանուզեր որ իր հետեւորդները թերի հաւատք ունենան::::    
Տիրոջ համար յանդիմանելի է թերահաւատութիւնըՏիրոջ համար յանդիմանելի է թերահաւատութիւնըՏիրոջ համար յանդիմանելի է թերահաւատութիւնըՏիրոջ համար յանդիմանելի է թերահաւատութիւնը::::    

2.2.2.2.----    ««««Ձեր թերահաւատութեան պատճառովՁեր թերահաւատութեան պատճառովՁեր թերահաւատութեան պատճառովՁեր թերահաւատութեան պատճառով»»»»::::    ԱշակերտնեԱշակերտնեԱշակերտնեԱշակերտնե----
րուն թերի հաւատքը պատճառ եղած էր որ անոնք րուն թերի հաւատքը պատճառ եղած էր որ անոնք րուն թերի հաւատքը պատճառ եղած էր որ անոնք րուն թերի հաւատքը պատճառ եղած էր որ անոնք չկրնային չկրնային չկրնային չկրնային 
չար ոգին տղայէն դուրս հանելչար ոգին տղայէն դուրս հանելչար ոգին տղայէն դուրս հանելչար ոգին տղայէն դուրս հանել::::    ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք թերահաւայշ ըլլանք թերահաւայշ ըլլանք թերահաւայշ ըլլանք թերահաւա----
տութենէն, որովհետեւ թերահաւատութիւնը անկարող կը տութենէն, որովհետեւ թերահաւատութիւնը անկարող կը տութենէն, որովհետեւ թերահաւատութիւնը անկարող կը տութենէն, որովհետեւ թերահաւատութիւնը անկարող կը 
դարձնէ մեզ չար ոգիներու զօրութեան դէմ, եւ կը խլէ մեր դարձնէ մեզ չար ոգիներու զօրութեան դէմ, եւ կը խլէ մեր դարձնէ մեզ չար ոգիներու զօրութեան դէմ, եւ կը խլէ մեր դարձնէ մեզ չար ոգիներու զօրութեան դէմ, եւ կը խլէ մեր 
ձեռքէն այն իշխանութիւնը որ ունինք անոնց դէմձեռքէն այն իշխանութիւնը որ ունինք անոնց դէմձեռքէն այն իշխանութիւնը որ ունինք անոնց դէմձեռքէն այն իշխանութիւնը որ ունինք անոնց դէմ::::    

3.3.3.3.----    ««««Ձեր թերահաւատութեան պատճառովՁեր թերահաւատութեան պատճառովՁեր թերահաւատութեան պատճառովՁեր թերահաւատութեան պատճառով»»»»::::    Պահ մը Պահ մը Պահ մը Պահ մը 
մտածենմտածենմտածենմտածենք, թէ քանիք, թէ քանիք, թէ քանիք, թէ քանի՜՜՜՜    անգամ մեր թերահաւատութիւնը պատանգամ մեր թերահաւատութիւնը պատանգամ մեր թերահաւատութիւնը պատանգամ մեր թերահաւատութիւնը պատ----
ճառ եղած է որ չկարենանք կատարել Աստուծոյ կողմէ մեզի ճառ եղած է որ չկարենանք կատարել Աստուծոյ կողմէ մեզի ճառ եղած է որ չկարենանք կատարել Աստուծոյ կողմէ մեզի ճառ եղած է որ չկարենանք կատարել Աստուծոյ կողմէ մեզի 
վստահուած գործը, եւ թէ քանիվստահուած գործը, եւ թէ քանիվստահուած գործը, եւ թէ քանիվստահուած գործը, եւ թէ քանի՜՜՜՜    անգամ մեր թերահաւաանգամ մեր թերահաւաանգամ մեր թերահաւաանգամ մեր թերահաւա----
տութեամբ թոյլ չենք տուած որ Աստուած իր գործը կատարէ տութեամբ թոյլ չենք տուած որ Աստուած իր գործը կատարէ տութեամբ թոյլ չենք տուած որ Աստուած իր գործը կատարէ տութեամբ թոյլ չենք տուած որ Աստուած իր գործը կատարէ 
մեր կեանքին մէջ եւ մեր միջոցաւմեր կեանքին մէջ եւ մեր միջոցաւմեր կեանքին մէջ եւ մեր միջոցաւմեր կեանքին մէջ եւ մեր միջոցաւ::::    Թերահաւատութիւնը Թերահաւատութիւնը Թերահաւատութիւնը Թերահաւատութիւնը 
կկկկ’’’’արգիլէ Աստարգիլէ Աստարգիլէ Աստարգիլէ Աստուծոյ ծրագիրներուն իրականացումը մեր ուծոյ ծրագիրներուն իրականացումը մեր ուծոյ ծրագիրներուն իրականացումը մեր ուծոյ ծրագիրներուն իրականացումը մեր 
կեանքերուն մէջկեանքերուն մէջկեանքերուն մէջկեանքերուն մէջ::::    Շատ հաւատացեալներ իրենց թերահաւաՇատ հաւատացեալներ իրենց թերահաւաՇատ հաւատացեալներ իրենց թերահաւաՇատ հաւատացեալներ իրենց թերահաւա----
տութեան պատճառով կը զրկուին մեծամեծ օրհնութիւններէ տութեան պատճառով կը զրկուին մեծամեծ օրհնութիւններէ տութեան պատճառով կը զրկուին մեծամեծ օրհնութիւններէ տութեան պատճառով կը զրկուին մեծամեծ օրհնութիւններէ 
զոր Աստուած կզոր Աստուած կզոր Աստուած կզոր Աստուած կ’’’’ուզէ տալ անոնցուզէ տալ անոնցուզէ տալ անոնցուզէ տալ անոնց::::    

««««ԿԿԿԿ’’’’ըսեմ ձեզի, որ եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ ըսեմ ձեզի, որ եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ ըսեմ ձեզի, որ եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ ըսեմ ձեզի, որ եթէ մանանեխի հատիկի մը չափ 
հաւատք ունենաքհաւատք ունենաքհաւատք ունենաքհաւատք ունենաք, , , , պիտի կարենաք ըսել այս լերան.պիտի կարենաք ըսել այս լերան.պիտի կարենաք ըսել այս լերան.պիտի կարենաք ըսել այս լերան.----    

""""Հոսկէ հոն տեղափոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուիՀոսկէ հոն տեղափոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուիՀոսկէ հոն տեղափոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուիՀոսկէ հոն տեղափոխուէ", եւ պիտի տեղափոխուի::::    ՈՈՈՈ´́́́չ չ չ չ 
մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի համարմէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի համարմէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի համարմէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի համար»»»» ( ( ( (Մտ 17.20)Մտ 17.20)Մտ 17.20)Մտ 17.20)::::    
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1.1.1.1.----    Մանանեխի հատիկը սերմնահատիկներուն մէջ Մանանեխի հատիկը սերմնահատիկներուն մէջ Մանանեխի հատիկը սերմնահատիկներուն մէջ Մանանեխի հատիկը սերմնահատիկներուն մէջ 
ամենէն փոքրն էամենէն փոքրն էամենէն փոքրն էամենէն փոքրն է::::    Բայց Յիսուս այստեղ ըսել չԲայց Յիսուս այստեղ ըսել չԲայց Յիսուս այստեղ ըսել չԲայց Յիսուս այստեղ ըսել չ’’’’ուզեր թէ ով որ ուզեր թէ ով որ ուզեր թէ ով որ ուզեր թէ ով որ 
շատ քիչ հաւատք ունի՝ պիտի կարենայ մեծ բաներ ընելշատ քիչ հաւատք ունի՝ պիտի կարենայ մեծ բաներ ընելշատ քիչ հաւատք ունի՝ պիտի կարենայ մեծ բաներ ընելշատ քիչ հաւատք ունի՝ պիտի կարենայ մեծ բաներ ընել::::    Մեծ Մեծ Մեծ Մեծ 
գորգորգորգործերը՝ Յիսուսի հանդէպ մեծերը՝ Յիսուսի հանդէպ մեծերը՝ Յիսուսի հանդէպ մեծերը՝ Յիսուսի հանդէպ մե´́́́ծ վստահութեան եւ մեծ վստահութեան եւ մեծ վստահութեան եւ մեծ վստահութեան եւ մե´́́́ծ ծ ծ ծ 
հաւատքի հետեւանք ենհաւատքի հետեւանք ենհաւատքի հետեւանք ենհաւատքի հետեւանք են::::    Չմոռնանք որ մանանեխի հատիկը Չմոռնանք որ մանանեխի հատիկը Չմոռնանք որ մանանեխի հատիկը Չմոռնանք որ մանանեխի հատիկը 
թէպէտ շատ փոքր է, թէպէտ շատ փոքր է, թէպէտ շատ փոքր է, թէպէտ շատ փոքր է, ««««բայց երբ աճի՝ բոլոր տունկերէն աւելի բայց երբ աճի՝ բոլոր տունկերէն աւելի բայց երբ աճի՝ բոլոր տունկերէն աւելի բայց երբ աճի՝ բոլոր տունկերէն աւելի 
մեծ կմեծ կմեծ կմեծ կ’’’’ըլլայ եւ ծառ կը դառնայըլլայ եւ ծառ կը դառնայըլլայ եւ ծառ կը դառնայըլլայ եւ ծառ կը դառնայ»»»» ( ( ( (Մտ 13.32)Մտ 13.32)Մտ 13.32)Մտ 13.32)::::    Յիսուս մանանեխի Յիսուս մանանեխի Յիսուս մանանեխի Յիսուս մանանեխի 
հատիկին օրինակը տալով, խորքին մէջ հետզհետէ աճոհատիկին օրինակը տալով, խորքին մէջ հետզհետէ աճոհատիկին օրինակը տալով, խորքին մէջ հետզհետէ աճոհատիկին օրինակը տալով, խորքին մէջ հետզհետէ աճո´́́́ղղղղ    
հաւատքի մասին է որ կը խօսիհաւատքի մասին է որ կը խօսիհաւատքի մասին է որ կը խօսիհաւատքի մասին է որ կը խօսի::::    Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ուզեր որ մեր ուզեր որ մեր ուզեր որ մեր ուզեր որ մեր 
հաւատքը սերմի պէս փոքր մնայ, այլ կհաւատքը սերմի պէս փոքր մնայ, այլ կհաւատքը սերմի պէս փոքր մնայ, այլ կհաւատքը սերմի պէս փոքր մնայ, այլ կ’’’’ուզէ որ ատիկա ուզէ որ ատիկա ուզէ որ ատիկա ուզէ որ ատիկա 
հետզհետէ աճի եւ ծառի վերածուիհետզհետէ աճի եւ ծառի վերածուիհետզհետէ աճի եւ ծառի վերածուիհետզհետէ աճի եւ ծառի վերածուի::::    Մենք ինչպիսի՞ հաւատք Մենք ինչպիսի՞ հաւատք Մենք ինչպիսի՞ հաւատք Մենք ինչպիսի՞ հաւատք 
ունինքունինքունինքունինք::::    Աստիճանական կերպով աճո՞ղ հաւատք մը, թէ՝ Աստիճանական կերպով աճո՞ղ հաւատք մը, թէ՝ Աստիճանական կերպով աճո՞ղ հաւատք մը, թէ՝ Աստիճանական կերպով աճո՞ղ հաւատք մը, թէ՝ 
տեղքայլ ընող հաւատք մըտեղքայլ ընող հաւատք մըտեղքայլ ընող հաւատք մըտեղքայլ ընող հաւատք մը::::    

2.2.2.2.----    Ի՞նչ կը պատկերացնէ լեռը, զորԻ՞նչ կը պատկերացնէ լեռը, զորԻ՞նչ կը պատկերացնէ լեռը, զորԻ՞նչ կը պատկերացնէ լեռը, զորս պէտք է հաւատքով ս պէտք է հաւատքով ս պէտք է հաւատքով ս պէտք է հաւատքով 
տեղափոխելտեղափոխելտեղափոխելտեղափոխել::::    Քանի չար ոգիով բնակուած տղու մը մասին է Քանի չար ոգիով բնակուած տղու մը մասին է Քանի չար ոգիով բնակուած տղու մը մասին է Քանի չար ոգիով բնակուած տղու մը մասին է 
որ կը խօսուի, բնականօրէն ամէն բանէ առաջ ուրեմն որ կը խօսուի, բնականօրէն ամէն բանէ առաջ ուրեմն որ կը խօսուի, բնականօրէն ամէն բանէ առաջ ուրեմն որ կը խօսուի, բնականօրէն ամէն բանէ առաջ ուրեմն ««««լեռլեռլեռլեռ»»»»ը ը ը ը 
կկկկ’’’’ակնարկէ նոյնինքն չար ոգիինակնարկէ նոյնինքն չար ոգիինակնարկէ նոյնինքն չար ոգիինակնարկէ նոյնինքն չար ոգիին::::    Այս իմաստով, Յիսուս իր Այս իմաստով, Յիսուս իր Այս իմաստով, Յիսուս իր Այս իմաստով, Յիսուս իր 
տուեալ խօսքով ըսել կտուեալ խօսքով ըսել կտուեալ խօսքով ըսել կտուեալ խօսքով ըսել կ’’’’ուզէր աշակերտներուն. ուզէր աշակերտներուն. ուզէր աշակերտներուն. ուզէր աշակերտներուն. ««««Եթէ չար ոգին Եթէ չար ոգին Եթէ չար ոգին Եթէ չար ոգին 
լերան մը ծանրութեամբ անգլերան մը ծանրութեամբ անգլերան մը ծանրութեամբ անգլերան մը ծանրութեամբ անգամ ճնշէ անձ մը՝ դուք կրնաք ամ ճնշէ անձ մը՝ դուք կրնաք ամ ճնշէ անձ մը՝ դուք կրնաք ամ ճնշէ անձ մը՝ դուք կրնաք 
ազատել այդ անձը անոր ձեռքէն, եթէ ուժեղ հաւատք ունիքազատել այդ անձը անոր ձեռքէն, եթէ ուժեղ հաւատք ունիքազատել այդ անձը անոր ձեռքէն, եթէ ուժեղ հաւատք ունիքազատել այդ անձը անոր ձեռքէն, եթէ ուժեղ հաւատք ունիք»»»»::::    
Հոս յիշուած Հոս յիշուած Հոս յիշուած Հոս յիշուած ««««լեռլեռլեռլեռ» » » » բացատրութիւնը ցոյց կու տայ թէ որքան բացատրութիւնը ցոյց կու տայ թէ որքան բացատրութիւնը ցոյց կու տայ թէ որքան բացատրութիւնը ցոյց կու տայ թէ որքան 
ծանր էր վիճակը պատանիին, եւ որքան զօրաւոր՝ չարին ծանր էր վիճակը պատանիին, եւ որքան զօրաւոր՝ չարին ծանր էր վիճակը պատանիին, եւ որքան զօրաւոր՝ չարին ծանր էր վիճակը պատանիին, եւ որքան զօրաւոր՝ չարին 
տիրապետութիւնը անոր վրայտիրապետութիւնը անոր վրայտիրապետութիւնը անոր վրայտիրապետութիւնը անոր վրայ::::    Բայց Յիսուսի եւ Յիսուսի Բայց Յիսուսի եւ Յիսուսի Բայց Յիսուսի եւ Յիսուսի Բայց Յիսուսի եւ Յիսուսի 
հետեւորդներուն դիմաց չհետեւորդներուն դիմաց չհետեւորդներուն դիմաց չհետեւորդներուն դիմաց չար ոգիներն ու չար մարդիկը ոչինչ ար ոգիներն ու չար մարդիկը ոչինչ ար ոգիներն ու չար մարդիկը ոչինչ ար ոգիներն ու չար մարդիկը ոչինչ 
կրնան ընելկրնան ընելկրնան ընելկրնան ընել::::    Հետզհետէ աճող հաւատքին դիմաց՝ ոՀետզհետէ աճող հաւատքին դիմաց՝ ոՀետզհետէ աճող հաւատքին դիմաց՝ ոՀետզհետէ աճող հաւատքին դիմաց՝ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
խոչընդոտ կրնայ տոկալխոչընդոտ կրնայ տոկալխոչընդոտ կրնայ տոկալխոչընդոտ կրնայ տոկալ::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««լեռլեռլեռլեռ» » » » բառին բառին բառին բառին 
գործածութեամբ, Յիսուս ըսել կգործածութեամբ, Յիսուս ըսել կգործածութեամբ, Յիսուս ըսել կգործածութեամբ, Յիսուս ըսել կ’’’’ուզէ, որ նոյնիսկ եթէ չար ուզէ, որ նոյնիսկ եթէ չար ուզէ, որ նոյնիսկ եթէ չար ուզէ, որ նոյնիսկ եթէ չար 
ոգիները ամբողջապէս տիրապետած ըլլան մէկու մը վրայ, ոգիները ամբողջապէս տիրապետած ըլլան մէկու մը վրայ, ոգիները ամբողջապէս տիրապետած ըլլան մէկու մը վրայ, ոգիները ամբողջապէս տիրապետած ըլլան մէկու մը վրայ, 
հաւատքի մարդը, կարոհաւատքի մարդը, կարոհաւատքի մարդը, կարոհաւատքի մարդը, կարո´́́́ղ է եղ է եղ է եղ է եւ կարող պէւ կարող պէւ կարող պէւ կարող պէ´́́́տք է ըլլայ տք է ըլլայ տք է ըլլայ տք է ըլլայ 
ազատագրելու այդ անձը Չարին բռնութենէնազատագրելու այդ անձը Չարին բռնութենէնազատագրելու այդ անձը Չարին բռնութենէնազատագրելու այդ անձը Չարին բռնութենէն::::    

3.3.3.3.---- « « « «ԼեռԼեռԼեռԼեռ»»»»ը նաեւ կրնայ պատկերացնել ոեւէ մեղք կամ ը նաեւ կրնայ պատկերացնել ոեւէ մեղք կամ ը նաեւ կրնայ պատկերացնել ոեւէ մեղք կամ ը նաեւ կրնայ պատկերացնել ոեւէ մեղք կամ 
մոլութիւն որ ստրկացուցած է մարդըմոլութիւն որ ստրկացուցած է մարդըմոլութիւն որ ստրկացուցած է մարդըմոլութիւն որ ստրկացուցած է մարդը::::    Մեղքը լերան մը նման Մեղքը լերան մը նման Մեղքը լերան մը նման Մեղքը լերան մը նման 
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կրնայ ճզմել մարդը իր ծանրութեան տակկրնայ ճզմել մարդը իր ծանրութեան տակկրնայ ճզմել մարդը իր ծանրութեան տակկրնայ ճզմել մարդը իր ծանրութեան տակ::::    Յիսուս մեզ կը Յիսուս մեզ կը Յիսուս մեզ կը Յիսուս մեզ կը 
հրաւիրէ որ հաւատքի զօրութեամբ, փշրեհրաւիրէ որ հաւատքի զօրութեամբ, փշրեհրաւիրէ որ հաւատքի զօրութեամբ, փշրեհրաւիրէ որ հաւատքի զօրութեամբ, փշրե´́́́նք լունք լունք լունք լուծը մեղքին եւ ծը մեղքին եւ ծը մեղքին եւ ծը մեղքին եւ 
հեռացնեհեռացնեհեռացնեհեռացնե´́́́նք մեզմէ ամէն մոլութիւննք մեզմէ ամէն մոլութիւննք մեզմէ ամէն մոլութիւննք մեզմէ ամէն մոլութիւն::::    Իսկ մեղքին լուծը Իսկ մեղքին լուծը Իսկ մեղքին լուծը Իսկ մեղքին լուծը 
փշրելու եւ մոլութիւնը մեզմէ հեռացնելու կերպը՝ զանոնք փշրելու եւ մոլութիւնը մեզմէ հեռացնելու կերպը՝ զանոնք փշրելու եւ մոլութիւնը մեզմէ հեռացնելու կերպը՝ զանոնք փշրելու եւ մոլութիւնը մեզմէ հեռացնելու կերպը՝ զանոնք 
Տիրոջ յանձնելն է, այն բացարձակ հաւատքով որ Տէրը կարող Տիրոջ յանձնելն է, այն բացարձակ հաւատքով որ Տէրը կարող Տիրոջ յանձնելն է, այն բացարձակ հաւատքով որ Տէրը կարող Տիրոջ յանձնելն է, այն բացարձակ հաւատքով որ Տէրը կարող 
է մեզ ազատագրել անոնցմէէ մեզ ազատագրել անոնցմէէ մեզ ազատագրել անոնցմէէ մեզ ազատագրել անոնցմէ::::    Տեղէն չշարժող լեռ չկաՏեղէն չշարժող լեռ չկաՏեղէն չշարժող լեռ չկաՏեղէն չշարժող լեռ չկա´́́́յ Տիրոջ յ Տիրոջ յ Տիրոջ յ Տիրոջ 
համարհամարհամարհամար::::    

4.4.4.4.----    ««««ՈՈՈՈ´́́́չ մէկ բան անկարելչ մէկ բան անկարելչ մէկ բան անկարելչ մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի համարի պիտի ըլլայ ձեզի համարի պիտի ըլլայ ձեզի համարի պիտի ըլլայ ձեզի համար»»»»::::    
Տիրոջ այս խօսքը պէտք է պահ մը ցնցէ մեզՏիրոջ այս խօսքը պէտք է պահ մը ցնցէ մեզՏիրոջ այս խօսքը պէտք է պահ մը ցնցէ մեզՏիրոջ այս խօսքը պէտք է պահ մը ցնցէ մեզ::::    Տէրը կը Տէրը կը Տէրը կը Տէրը կը 
հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ ««««ոոոո´́́́չ մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայչ մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայչ մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայչ մէկ բան անկարելի պիտի ըլլայ» » » » մեզի մեզի մեզի մեզի 
համարհամարհամարհամար::::    Բայց այսօր մենք կը տեսնենք թէ շատ բաներ կան Բայց այսօր մենք կը տեսնենք թէ շատ բաներ կան Բայց այսօր մենք կը տեսնենք թէ շատ բաներ կան Բայց այսօր մենք կը տեսնենք թէ շատ բաներ կան 
անկարելի մեզի համար, եւ այդ շատ բաները, դժբախտաբար, անկարելի մեզի համար, եւ այդ շատ բաները, դժբախտաբար, անկարելի մեզի համար, եւ այդ շատ բաները, դժբախտաբար, անկարելի մեզի համար, եւ այդ շատ բաները, դժբախտաբար, 
պզտիկ բաներ են երբեմնպզտիկ բաներ են երբեմնպզտիկ բաներ են երբեմնպզտիկ բաներ են երբեմն::::    Մէկը պՄէկը պՄէկը պՄէկը պզտիկ խօսք մը կզտիկ խօսք մը կզտիկ խօսք մը կզտիկ խօսք մը կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ուրիշին եւ քէնութիւնը անմիջապէս կը սկսիուրիշին եւ քէնութիւնը անմիջապէս կը սկսիուրիշին եւ քէնութիւնը անմիջապէս կը սկսիուրիշին եւ քէնութիւնը անմիջապէս կը սկսի::::    Մեր սուրբ Մեր սուրբ Մեր սուրբ Մեր սուրբ 
հայրերը ամէն տեսակ անարգանքի համբերեցին, իսկ մենք՝ հայրերը ամէն տեսակ անարգանքի համբերեցին, իսկ մենք՝ հայրերը ամէն տեսակ անարգանքի համբերեցին, իսկ մենք՝ հայրերը ամէն տեսակ անարգանքի համբերեցին, իսկ մենք՝ 
նուազագոյն անարգական խօսքի անգամ չենք համբերերնուազագոյն անարգական խօսքի անգամ չենք համբերերնուազագոյն անարգական խօսքի անգամ չենք համբերերնուազագոյն անարգական խօսքի անգամ չենք համբերեր::::    
Անոնք առիւծներու դիմաց նետուեցան ու Տէրը փառաբաԱնոնք առիւծներու դիմաց նետուեցան ու Տէրը փառաբաԱնոնք առիւծներու դիմաց նետուեցան ու Տէրը փառաբաԱնոնք առիւծներու դիմաց նետուեցան ու Տէրը փառաբա----
նեցին, իսկ մենք՝ առիւծներու դիմաց նետունեցին, իսկ մենք՝ առիւծներու դիմաց նետունեցին, իսկ մենք՝ առիւծներու դիմաց նետունեցին, իսկ մենք՝ առիւծներու դիմաց նետուելու փոխարէն՝ ելու փոխարէն՝ ելու փոխարէն՝ ելու փոխարէն՝ 
մեմեմեմե´́́́նք ենք առիւծ դարձած եւ պատրաստ բզքտելու ոեւէ մէկը նք ենք առիւծ դարձած եւ պատրաստ բզքտելու ոեւէ մէկը նք ենք առիւծ դարձած եւ պատրաստ բզքտելու ոեւէ մէկը նք ենք առիւծ դարձած եւ պատրաստ բզքտելու ոեւէ մէկը 
որ մեր կամքին հակառակ կը խօսի կամ կը գործէոր մեր կամքին հակառակ կը խօսի կամ կը գործէոր մեր կամքին հակառակ կը խօսի կամ կը գործէոր մեր կամքին հակառակ կը խօսի կամ կը գործէ::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
ցոյց կու տայ թէ մեզմէ շատերուս մէջ ցոյց կու տայ թէ մեզմէ շատերուս մէջ ցոյց կու տայ թէ մեզմէ շատերուս մէջ ցոյց կու տայ թէ մեզմէ շատերուս մէջ ««««լեռլեռլեռլեռ» » » » կայ, նախանձի կայ, նախանձի կայ, նախանձի կայ, նախանձի 
լեռը, աններողամտութեան լեռը, ատելութեան լեռը, բամբալեռը, աններողամտութեան լեռը, ատելութեան լեռը, բամբալեռը, աններողամտութեան լեռը, ատելութեան լեռը, բամբալեռը, աններողամտութեան լեռը, ատելութեան լեռը, բամբա----
սանքի լեռը, ոխակալութեան լեռը, դրսանքի լեռը, ոխակալութեան լեռը, դրսանքի լեռը, ոխակալութեան լեռը, դրսանքի լեռը, ոխակալութեան լեռը, դրամասիրութեան լեռըամասիրութեան լեռըամասիրութեան լեռըամասիրութեան լեռը::::    
Ահա այս լեռներն են որ հաւատքով, աղօթքով ու ծոմապաԱհա այս լեռներն են որ հաւատքով, աղօթքով ու ծոմապաԱհա այս լեռներն են որ հաւատքով, աղօթքով ու ծոմապաԱհա այս լեռներն են որ հաւատքով, աղօթքով ու ծոմապա----
հութեամբ պէտք է մեզմէ հեռացնենքհութեամբ պէտք է մեզմէ հեռացնենքհութեամբ պէտք է մեզմէ հեռացնենքհութեամբ պէտք է մեզմէ հեռացնենք::::    

««««Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ Բայց այս տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ 
ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանելծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանելծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանելծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանել»»»» ( ( ( (Մտ 17.21)Մտ 17.21)Մտ 17.21)Մտ 17.21)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս մինչեւ հիմա կը խօսէր հաւատքի մասին, իսկ Յիսուս մինչեւ հիմա կը խօսէր հաւատքի մասին, իսկ Յիսուս մինչեւ հիմա կը խօսէր հաւատքի մասին, իսկ Յիսուս մինչեւ հիմա կը խօսէր հաւատքի մասին, իսկ 
հիմա հաւատքիհիմա հաւատքիհիմա հաւատքիհիմա հաւատքին կը միացնէ աղօթքն ու ծոմապահութիւնըն կը միացնէ աղօթքն ու ծոմապահութիւնըն կը միացնէ աղօթքն ու ծոմապահութիւնըն կը միացնէ աղօթքն ու ծոմապահութիւնը::::    
Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ::::    Որովհետեւ եթէ հաւատքը ինքզինք չարտայայտէ Որովհետեւ եթէ հաւատքը ինքզինք չարտայայտէ Որովհետեւ եթէ հաւատքը ինքզինք չարտայայտէ Որովհետեւ եթէ հաւատքը ինքզինք չարտայայտէ 
աղօթքով եւ ծոմապահութեամբ՝ մեռաաղօթքով եւ ծոմապահութեամբ՝ մեռաաղօթքով եւ ծոմապահութեամբ՝ մեռաաղօթքով եւ ծոմապահութեամբ՝ մեռա´́́́ծ հաւատք կը սեպուի, ծ հաւատք կը սեպուի, ծ հաւատք կը սեպուի, ծ հաւատք կը սեպուի, 
եւ այդպիսի հաւատք մը՝ ոեւէ լեռ չի կրնար մէջտեղէն եւ այդպիսի հաւատք մը՝ ոեւէ լեռ չի կրնար մէջտեղէն եւ այդպիսի հաւատք մը՝ ոեւէ լեռ չի կրնար մէջտեղէն եւ այդպիսի հաւատք մը՝ ոեւէ լեռ չի կրնար մէջտեղէն 
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վերցնելվերցնելվերցնելվերցնել::::    Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք 
հաւատացեալ կը կոչենհաւատացեալ կը կոչենհաւատացեալ կը կոչենհաւատացեալ կը կոչեն    բայց աղօթքի կեանք չեն ապրիրբայց աղօթքի կեանք չեն ապրիրբայց աղօթքի կեանք չեն ապրիրբայց աղօթքի կեանք չեն ապրիր::::    
Աղօթական կեանք չապրող մարդը՝ չի կրնար յաղթել ոեւէ Աղօթական կեանք չապրող մարդը՝ չի կրնար յաղթել ոեւէ Աղօթական կեանք չապրող մարդը՝ չի կրնար յաղթել ոեւէ Աղօթական կեանք չապրող մարդը՝ չի կրնար յաղթել ոեւէ 
արգելքիարգելքիարգելքիարգելքի::::    

2.2.2.2.---- « « « «Ես Քրիստոսի կը հաւատամԵս Քրիստոսի կը հաւատամԵս Քրիստոսի կը հաւատամԵս Քրիստոսի կը հաւատամ» » » » ըսելը՝ միայն խօըսելը՝ միայն խօըսելը՝ միայն խօըսելը՝ միայն խօ´́́́սք էսք էսք էսք է::::    
Դեւերն ալ Քրիստոսի կը հաւատան, բայց չեն աղօթերԴեւերն ալ Քրիստոսի կը հաւատան, բայց չեն աղօթերԴեւերն ալ Քրիստոսի կը հաւատան, բայց չեն աղօթերԴեւերն ալ Քրիստոսի կը հաւատան, բայց չեն աղօթեր::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Քրիստոս հաւատքի կողքին կը դնէ աղօթքն ու ծոմապաՔրիստոս հաւատքի կողքին կը դնէ աղօթքն ու ծոմապաՔրիստոս հաւատքի կողքին կը դնէ աղօթքն ու ծոմապաՔրիստոս հաւատքի կողքին կը դնէ աղօթքն ու ծոմապա----
հութիւնը, խորքին հութիւնը, խորքին հութիւնը, խորքին հութիւնը, խորքին մէջ, ան զոհողութիւն է որ կը պահանջէ մէջ, ան զոհողութիւն է որ կը պահանջէ մէջ, ան զոհողութիւն է որ կը պահանջէ մէջ, ան զոհողութիւն է որ կը պահանջէ 
մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ::::    Աղօթքի ու ծոմապահութեան կեանքը զոհողութեան Աղօթքի ու ծոմապահութեան կեանքը զոհողութեան Աղօթքի ու ծոմապահութեան կեանքը զոհողութեան Աղօթքի ու ծոմապահութեան կեանքը զոհողութեան 
կեանք է, քանի հոկեանք է, քանի հոկեանք է, քանի հոկեանք է, քանի հո´́́́ն է որ կրնանք նեղութիւններու հանդիպիլ, ն է որ կրնանք նեղութիւններու հանդիպիլ, ն է որ կրնանք նեղութիւններու հանդիպիլ, ն է որ կրնանք նեղութիւններու հանդիպիլ, 
Չարին կողմէ յարձակումներու ենթարկուիլՉարին կողմէ յարձակումներու ենթարկուիլՉարին կողմէ յարձակումներու ենթարկուիլՉարին կողմէ յարձակումներու ենթարկուիլ::::    Աղօթքով ու Աղօթքով ու Աղօթքով ու Աղօթքով ու 
ծոմապահութեամբ կրնանք մարմինը տկարացնել ու ծոմապահութեամբ կրնանք մարմինը տկարացնել ու ծոմապահութեամբ կրնանք մարմինը տկարացնել ու ծոմապահութեամբ կրնանք մարմինը տկարացնել ու 
տառապեցնել, զանիկա անտառապեցնել, զանիկա անտառապեցնել, զանիկա անտառապեցնել, զանիկա անքուն եւ անօթի պահելով, ուստի, քուն եւ անօթի պահելով, ուստի, քուն եւ անօթի պահելով, ուստի, քուն եւ անօթի պահելով, ուստի, 
երբ Յիսուս աղօթք ու ծոմապահութիւն կը պատուիրէ, իսկուերբ Յիսուս աղօթք ու ծոմապահութիւն կը պատուիրէ, իսկուերբ Յիսուս աղօթք ու ծոմապահութիւն կը պատուիրէ, իսկուերբ Յիսուս աղօթք ու ծոմապահութիւն կը պատուիրէ, իսկու----
թեան մէջ, ցաւ ու տառապանք, զոհողութիւն ու զրկանք կրեթեան մէջ, ցաւ ու տառապանք, զոհողութիւն ու զրկանք կրեթեան մէջ, ցաւ ու տառապանք, զոհողութիւն ու զրկանք կրեթեան մէջ, ցաւ ու տառապանք, զոհողութիւն ու զրկանք կրե----
լու պատրաստակամութիւն է որ կը պահանջէ իր հետեւորդլու պատրաստակամութիւն է որ կը պահանջէ իր հետեւորդլու պատրաստակամութիւն է որ կը պահանջէ իր հետեւորդլու պատրաստակամութիւն է որ կը պահանջէ իր հետեւորդ----
ներէններէններէններէն::::    

3.3.3.3.----    ««««Այս տեսակ չար ոգինԱյս տեսակ չար ոգինԱյս տեսակ չար ոգինԱյս տեսակ չար ոգին»»»»::::    Յիսուսի այս բառերը Յիսուսի այս բառերը Յիսուսի այս բառերը Յիսուսի այս բառերը 
յստակօրէն ցոյց կույստակօրէն ցոյց կույստակօրէն ցոյց կույստակօրէն ցոյց կու    տան թէ տուեալ չար ոգին ուրիշ չար տան թէ տուեալ չար ոգին ուրիշ չար տան թէ տուեալ չար ոգին ուրիշ չար տան թէ տուեալ չար ոգին ուրիշ չար 
ոգիներէ աւելի զօրաւոր էր, ուստի, մենք չենք կրնար բոլոր ոգիներէ աւելի զօրաւոր էր, ուստի, մենք չենք կրնար բոլոր ոգիներէ աւելի զօրաւոր էր, ուստի, մենք չենք կրնար բոլոր ոգիներէ աւելի զօրաւոր էր, ուստի, մենք չենք կրնար բոլոր 
չար ոգիներուն հետ նոյն ձեւով վերաբերիլչար ոգիներուն հետ նոյն ձեւով վերաբերիլչար ոգիներուն հետ նոյն ձեւով վերաբերիլչար ոգիներուն հետ նոյն ձեւով վերաբերիլ::::    Չար ոգիներ կան Չար ոգիներ կան Չար ոգիներ կան Չար ոգիներ կան 
որոնք կարճ աղօթքով մը դուրս կորոնք կարճ աղօթքով մը դուրս կորոնք կարճ աղօթքով մը դուրս կորոնք կարճ աղօթքով մը դուրս կ’’’’ելլենելլենելլենելլեն::::    Ուրիշներ կան որոնց Ուրիշներ կան որոնց Ուրիշներ կան որոնց Ուրիշներ կան որոնց 
դուրս հանելու համար, կարիքը ունինք երկար օրեր, եւ դուրս հանելու համար, կարիքը ունինք երկար օրեր, եւ դուրս հանելու համար, կարիքը ունինք երկար օրեր, եւ դուրս հանելու համար, կարիքը ունինք երկար օրեր, եւ 
նոյնիսնոյնիսնոյնիսնոյնիսկ շաբաթներ կամ ամիսներ աղօթք ընելու եւ ծոմ կ շաբաթներ կամ ամիսներ աղօթք ընելու եւ ծոմ կ շաբաթներ կամ ամիսներ աղօթք ընելու եւ ծոմ կ շաբաթներ կամ ամիսներ աղօթք ընելու եւ ծոմ 
պահելու, այլ խօսքով՝ աւելի մեծ զոհողութիւններ յանձն պահելու, այլ խօսքով՝ աւելի մեծ զոհողութիւններ յանձն պահելու, այլ խօսքով՝ աւելի մեծ զոհողութիւններ յանձն պահելու, այլ խօսքով՝ աւելի մեծ զոհողութիւններ յանձն 
առնելու, ի խնդիր մարդոց ազատագրութեանառնելու, ի խնդիր մարդոց ազատագրութեանառնելու, ի խնդիր մարդոց ազատագրութեանառնելու, ի խնդիր մարդոց ազատագրութեան::::    

4444....----    Յիսուս աշակերտներուն չըսաւ. Յիսուս աշակերտներուն չըսաւ. Յիսուս աշակերտներուն չըսաւ. Յիսուս աշակերտներուն չըսաւ. ««««Գործ միԳործ միԳործ միԳործ մի´́́́    ունենաք ունենաք ունենաք ունենաք 
այս տեսակ չար ոգիներու հետ, որովհետեւ անոնք զօրաւոր այս տեսակ չար ոգիներու հետ, որովհետեւ անոնք զօրաւոր այս տեսակ չար ոգիներու հետ, որովհետեւ անոնք զօրաւոր այս տեսակ չար ոգիներու հետ, որովհետեւ անոնք զօրաւոր 
կկկկ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան»,»,»,»,    այլ պատուիայլ պատուիայլ պատուիայլ պատուիրեց դիմել աղօթքի ու ծոմապահութեանրեց դիմել աղօթքի ու ծոմապահութեանրեց դիմել աղօթքի ու ծոմապահութեանրեց դիմել աղօթքի ու ծոմապահութեան::::    
Քրիստոսի հետեւորդները հոգեւոր պատերազմի մէջ են, եւ Քրիստոսի հետեւորդները հոգեւոր պատերազմի մէջ են, եւ Քրիստոսի հետեւորդները հոգեւոր պատերազմի մէջ են, եւ Քրիստոսի հետեւորդները հոգեւոր պատերազմի մէջ են, եւ 
Քրիստոս երբեք չՔրիստոս երբեք չՔրիստոս երբեք չՔրիստոս երբեք չ’’’’ուզեր որ իր հետեւորդները պատերազմի ուզեր որ իր հետեւորդները պատերազմի ուզեր որ իր հետեւորդները պատերազմի ուզեր որ իր հետեւորդները պատերազմի 
դաշտէն քաշուին եւ կամ պարտուած գետին իյնանդաշտէն քաշուին եւ կամ պարտուած գետին իյնանդաշտէն քաշուին եւ կամ պարտուած գետին իյնանդաշտէն քաշուին եւ կամ պարտուած գետին իյնան::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
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կկկկ’’’’ուզէ որ զինք դարձնենք մեր զօրավարը եւ քաջ զինուորի մը ուզէ որ զինք դարձնենք մեր զօրավարը եւ քաջ զինուորի մը ուզէ որ զինք դարձնենք մեր զօրավարը եւ քաջ զինուորի մը ուզէ որ զինք դարձնենք մեր զօրավարը եւ քաջ զինուորի մը 
նման կռուիննման կռուիննման կռուիննման կռուինք չար ոգիներուն դէմ եւ ազատագրենք մեր ք չար ոգիներուն դէմ եւ ազատագրենք մեր ք չար ոգիներուն դէմ եւ ազատագրենք մեր ք չար ոգիներուն դէմ եւ ազատագրենք մեր 
նմանները անոնց բռնութենէն եւ ստրկութենէննմանները անոնց բռնութենէն եւ ստրկութենէննմանները անոնց բռնութենէն եւ ստրկութենէննմանները անոնց բռնութենէն եւ ստրկութենէն::::    

5.5.5.5.----    Չար ոգին դուրս հանելու համար, առաջին հերթին Չար ոգին դուրս հանելու համար, առաջին հերթին Չար ոգին դուրս հանելու համար, առաջին հերթին Չար ոգին դուրս հանելու համար, առաջին հերթին 
Քրիստոս կը պատուիրէ աղօթելՔրիստոս կը պատուիրէ աղօթելՔրիստոս կը պատուիրէ աղօթելՔրիստոս կը պատուիրէ աղօթել::::    Աղօթել, կը նշանակէ Աղօթել, կը նշանակէ Աղօթել, կը նշանակէ Աղօթել, կը նշանակէ 
ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծո´́́́յ դիմելյ դիմելյ դիմելյ դիմել::::    ՊէՊէՊէՊէ´́́́տք է դիմել Աստուծոյ, որովհետեւ չար տք է դիմել Աստուծոյ, որովհետեւ չար տք է դիմել Աստուծոյ, որովհետեւ չար տք է դիմել Աստուծոյ, որովհետեւ չար 
ոգիները մեր ընդմէջէն Աստուոգիները մեր ընդմէջէն Աստուոգիները մեր ընդմէջէն Աստուոգիները մեր ընդմէջէն Աստուծոծոծոծո´́́́յ դէմ է որ կը կռուինյ դէմ է որ կը կռուինյ դէմ է որ կը կռուինյ դէմ է որ կը կռուին::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
Աստուած երբեք մեզ առանձին չի թողուր չար ոգիներուն Աստուած երբեք մեզ առանձին չի թողուր չար ոգիներուն Աստուած երբեք մեզ առանձին չի թողուր չար ոգիներուն Աստուած երբեք մեզ առանձին չի թողուր չար ոգիներուն 
կողմէ՝ մեր ընդմէջէն բայց իր անունին դէմ մղուած պատեկողմէ՝ մեր ընդմէջէն բայց իր անունին դէմ մղուած պատեկողմէ՝ մեր ընդմէջէն բայց իր անունին դէմ մղուած պատեկողմէ՝ մեր ընդմէջէն բայց իր անունին դէմ մղուած պատե----
րազմին մէջ, եթէ հայցենք իր օգնութիւնըրազմին մէջ, եթէ հայցենք իր օգնութիւնըրազմին մէջ, եթէ հայցենք իր օգնութիւնըրազմին մէջ, եթէ հայցենք իր օգնութիւնը::::    

Աղօթել, կը նշանակէ զԱստուած մեզի պատերազմակից Աղօթել, կը նշանակէ զԱստուած մեզի պատերազմակից Աղօթել, կը նշանակէ զԱստուած մեզի պատերազմակից Աղօթել, կը նշանակէ զԱստուած մեզի պատերազմակից 
դարձնել, իսկ երբ Աստուադարձնել, իսկ երբ Աստուադարձնել, իսկ երբ Աստուադարձնել, իսկ երբ Աստուա´́́́ծ է մեր պատերազմած է մեր պատերազմած է մեր պատերազմած է մեր պատերազմակիցը՝ մեզի կիցը՝ մեզի կիցը՝ մեզի կիցը՝ մեզի 
համար չկահամար չկահամար չկահամար չկա´́́́յ պարտութիւնյ պարտութիւնյ պարտութիւնյ պարտութիւն::::    Աղօթել, կը նշանակէ մեր դատը Աղօթել, կը նշանակէ մեր դատը Աղօթել, կը նշանակէ մեր դատը Աղօթել, կը նշանակէ մեր դատը 
ամենակալ եւ ամենակարող Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ դնել, ամենակալ եւ ամենակարող Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ դնել, ամենակալ եւ ամենակարող Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ դնել, ամենակալ եւ ամենակարող Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ դնել, 
իսկ իր դատը Աստուծոյ յանձնողը՝ յաղթակաիսկ իր դատը Աստուծոյ յանձնողը՝ յաղթակաիսկ իր դատը Աստուծոյ յանձնողը՝ յաղթակաիսկ իր դատը Աստուծոյ յանձնողը՝ յաղթակա´́́́ն դուրս պիտի ն դուրս պիտի ն դուրս պիտի ն դուրս պիտի 
գայգայգայգայ::::    

6.6.6.6.----    Վերջին խօսք մը ծոմապահութեան մասինՎերջին խօսք մը ծոմապահութեան մասինՎերջին խօսք մը ծոմապահութեան մասինՎերջին խօսք մը ծոմապահութեան մասին::::    Բոլորս ալ Բոլորս ալ Բոլորս ալ Բոլորս ալ 
գիտենք որ ծոմ պահող մարդը երկրորդ գիտենք որ ծոմ պահող մարդը երկրորդ գիտենք որ ծոմ պահող մարդը երկրորդ գիտենք որ ծոմ պահող մարդը երկրորդ օրը կը սկսի անօթի օրը կը սկսի անօթի օրը կը սկսի անօթի օրը կը սկսի անօթի 
զգալ, իսկ երրորդ օրը կը սկսի տկար զգալզգալ, իսկ երրորդ օրը կը սկսի տկար զգալզգալ, իսկ երրորդ օրը կը սկսի տկար զգալզգալ, իսկ երրորդ օրը կը սկսի տկար զգալ::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ ծոմ պահենք, որպէսզի զգանք մեր տկարուուզէ որ ծոմ պահենք, որպէսզի զգանք մեր տկարուուզէ որ ծոմ պահենք, որպէսզի զգանք մեր տկարուուզէ որ ծոմ պահենք, որպէսզի զգանք մեր տկարու----
թիւնը եւ ատիկա պատճառ ըլլայ որ աւելիթիւնը եւ ատիկա պատճառ ըլլայ որ աւելիթիւնը եւ ատիկա պատճառ ըլլայ որ աւելիթիւնը եւ ատիկա պատճառ ըլլայ որ աւելի´́́́    մօտենանք մօտենանք մօտենանք մօտենանք 
Աստուծոյ, ապաւինինք անոր, եւ երբեք չմտածենք որ մեր սեԱստուծոյ, ապաւինինք անոր, եւ երբեք չմտածենք որ մեր սեԱստուծոյ, ապաւինինք անոր, եւ երբեք չմտածենք որ մեր սեԱստուծոյ, ապաւինինք անոր, եւ երբեք չմտածենք որ մեր սե----
փական ոյժով կրնանք յաղթել չար ոգփական ոյժով կրնանք յաղթել չար ոգփական ոյժով կրնանք յաղթել չար ոգփական ոյժով կրնանք յաղթել չար ոգիներունիներունիներունիներուն::::    Տիրոջմով զօՏիրոջմով զօՏիրոջմով զօՏիրոջմով զօ----
րաւոր զգալը՝ լարաւոր զգալը՝ լարաւոր զգալը՝ լարաւոր զգալը՝ լա´́́́ւ բան է, բայց մտածել որ մեր սեփական ւ բան է, բայց մտածել որ մեր սեփական ւ բան է, բայց մտածել որ մեր սեփական ւ բան է, բայց մտածել որ մեր սեփական 
զօրութեամբ կրնանք յաղթել Չարին՝ կատարեալ ինքնախազօրութեամբ կրնանք յաղթել Չարին՝ կատարեալ ինքնախազօրութեամբ կրնանք յաղթել Չարին՝ կատարեալ ինքնախազօրութեամբ կրնանք յաղթել Չարին՝ կատարեալ ինքնախա----
բէութիւն էբէութիւն էբէութիւն էբէութիւն է::::    

ՍատանՍատանՍատանՍատանան կը վախնայ ծոմ պահող մարդոցմէան կը վախնայ ծոմ պահող մարդոցմէան կը վախնայ ծոմ պահող մարդոցմէան կը վախնայ ծոմ պահող մարդոցմէ, , , , որովհեորովհեորովհեորովհե----
տեւ ան շատ լաւ գիտէ որ ծոմապահութիւն ընող մարդուն տեւ ան շատ լաւ գիտէ որ ծոմապահութիւն ընող մարդուն տեւ ան շատ լաւ գիտէ որ ծոմապահութիւն ընող մարդուն տեւ ան շատ լաւ գիտէ որ ծոմապահութիւն ընող մարդուն 
նպատակը իր մարմինը տկարացնենպատակը իր մարմինը տկարացնենպատակը իր մարմինը տկարացնենպատակը իր մարմինը տկարացնելով՝ իր հոգին զօրացնելն լով՝ իր հոգին զօրացնելն լով՝ իր հոգին զօրացնելն լով՝ իր հոգին զօրացնելն 
է, նիւթականէն պարպուելով՝ Աննիւթականով լեցուիլն էէ, նիւթականէն պարպուելով՝ Աննիւթականով լեցուիլն էէ, նիւթականէն պարպուելով՝ Աննիւթականով լեցուիլն էէ, նիւթականէն պարպուելով՝ Աննիւթականով լեցուիլն է::::    

Ուրեմն, ոՈւրեմն, ոՈւրեմն, ոՈւրեմն, ո´́́́վ բարեկամ, ծով բարեկամ, ծով բարեկամ, ծով բարեկամ, ծո´́́́մ պահէ՝ որպէսզի պարպուիս մ պահէ՝ որպէսզի պարպուիս մ պահէ՝ որպէսզի պարպուիս մ պահէ՝ որպէսզի պարպուիս 
աշխարհէն, եւ աղօթէ՝ որպէսզի լեցուիս Աստուծոյ Հոգիով, եւ աշխարհէն, եւ աղօթէ՝ որպէսզի լեցուիս Աստուծոյ Հոգիով, եւ աշխարհէն, եւ աղօթէ՝ որպէսզի լեցուիս Աստուծոյ Հոգիով, եւ աշխարհէն, եւ աղօթէ՝ որպէսզի լեցուիս Աստուծոյ Հոգիով, եւ 
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կարենաս Աստուծոյ կողմէ քեզի շնորհուած հաւատքով՝ կարենաս Աստուծոյ կողմէ քեզի շնորհուած հաւատքով՝ կարենաս Աստուծոյ կողմէ քեզի շնորհուած հաւատքով՝ կարենաս Աստուծոյ կողմէ քեզի շնորհուած հաւատքով՝ 
կեանքիդ մէջ տեղ գտած ամէն լեկեանքիդ մէջ տեղ գտած ամէն լեկեանքիդ մէջ տեղ գտած ամէն լեկեանքիդ մէջ տեղ գտած ամէն լեռ, դոռ, դոռ, դոռ, դո´́́́ւրս շպրտել կեանքէդւրս շպրտել կեանքէդւրս շպրտել կեանքէդւրս շպրտել կեանքէդ::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս Քրիստոսր Յիսուս Քրիստոսր Յիսուս Քրիստոսր Յիսուս Քրիստոս    
ՀեռացոՀեռացոՀեռացոՀեռացո´́́́ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,    
Որովհետեւ ատիկա պատճառ կը դառնայՈրովհետեւ ատիկա պատճառ կը դառնայՈրովհետեւ ատիկա պատճառ կը դառնայՈրովհետեւ ատիկա պատճառ կը դառնայ    
Որ ես չվայելեմ հրՈր ես չվայելեմ հրՈր ես չվայելեմ հրՈր ես չվայելեմ հրաշքներդ կեանքիս մէջ:աշքներդ կեանքիս մէջ:աշքներդ կեանքիս մէջ:աշքներդ կեանքիս մէջ:    
ՀեռացոՀեռացոՀեռացոՀեռացո´́́́ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,    
Որովհետեւ ատիկա զիս անզօր կը դարձնէ Չարին դէմ:Որովհետեւ ատիկա զիս անզօր կը դարձնէ Չարին դէմ:Որովհետեւ ատիկա զիս անզօր կը դարձնէ Չարին դէմ:Որովհետեւ ատիկա զիս անզօր կը դարձնէ Չարին դէմ:    
ՀեռացոՀեռացոՀեռացոՀեռացո´́́́ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,ւր ինձմէ թերահաւատութիւնը,    
Որովհետեւ ատիկա Քեզ կը վիրաւորէ:Որովհետեւ ատիկա Քեզ կը վիրաւորէ:Որովհետեւ ատիկա Քեզ կը վիրաւորէ:Որովհետեւ ատիկա Քեզ կը վիրաւորէ:    
Եւ լեցոԵւ լեցոԵւ լեցոԵւ լեցո´́́́ւր զիս հաւատքի կրակով՝ւր զիս հաւատքի կրակով՝ւր զիս հաւատքի կրակով՝ւր զիս հաւատքի կրակով՝        
Որպէսզի այրի մէջս մեղքի փուշը,Որպէսզի այրի մէջս մեղքի փուշը,Որպէսզի այրի մէջս մեղքի փուշը,Որպէսզի այրի մէջս մեղքի փուշը,    
Եւ ես դառնամ բուրեան վարԵւ ես դառնամ բուրեան վարԵւ ես դառնամ բուրեան վարԵւ ես դառնամ բուրեան վարդ մը ձեռքիդ մէջ:դ մը ձեռքիդ մէջ:դ մը ձեռքիդ մէջ:դ մը ձեռքիդ մէջ:    
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Ղազարոսի յարութիւնըՂազարոսի յարութիւնըՂազարոսի յարութիւնըՂազարոսի յարութիւնը    
((((Յհ 11.32Յհ 11.32Յհ 11.32Յհ 11.32----44)44)44)44)    

    
    
    
    

Մարիամ... Յիսուսի ոտքերուն ինկաւ եւ ըսաւ.Մարիամ... Յիսուսի ոտքերուն ինկաւ եւ ըսաւ.Մարիամ... Յիսուսի ոտքերուն ինկաւ եւ ըսաւ.Մարիամ... Յիսուսի ոտքերուն ինկաւ եւ ըսաւ.----    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէրրս չէր մեռնէրրս չէր մեռնէրրս չէր մեռնէր»:»:»:»:    
Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ 

անոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս անոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս անոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս անոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս 
խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.----    

««««Ո՞ւր թաղեցիք զինքՈ՞ւր թաղեցիք զինքՈ՞ւր թաղեցիք զինքՈ՞ւր թաղեցիք զինք»»»»::::    
Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.----    
««««Տէ՜ր, եկոՏէ՜ր, եկոՏէ՜ր, եկոՏէ՜ր, եկո´́́́ւր եւ տեսւր եւ տեսւր եւ տեսւր եւ տես»:»:»:»:    
Յիսուս լացաւ:Յիսուս լացաւ:Յիսուս լացաւ:Յիսուս լացաւ:    
Հրեաները իրարու կՀրեաները իրարու կՀրեաները իրարու կՀրեաները իրարու կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
««««Տեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ո´́́́րքան րքան րքան րքան կը սիրէր զայնկը սիրէր զայնկը սիրէր զայնկը սիրէր զայն»:»:»:»:    
Ոմանք ալ կՈմանք ալ կՈմանք ալ կՈմանք ալ կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
««««Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար 

այնպէս մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրայնպէս մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրայնպէս մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրայնպէս մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէր»:»:»:»:    
Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ 

գերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը գերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը գերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը գերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը 
դրած էին:դրած էին:դրած էին:դրած էին:    

Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
««««ՎերցուցէՎերցուցէՎերցուցէՎերցուցէ´́́́ք քարըք քարըք քարըք քարը»»»»::::    
Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.Մարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.----    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ 

ի վեր թաղուած էի վեր թաղուած էի վեր թաղուած էի վեր թաղուած է»:»:»:»:    
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Ղազարոս իր երկու քոյրերուն՝ Մարթային ու Մարիամին Ղազարոս իր երկու քոյրերուն՝ Մարթային ու Մարիամին Ղազարոս իր երկու քոյրերուն՝ Մարթային ու Մարիամին Ղազարոս իր երկու քոյրերուն՝ Մարթային ու Մարիամին 

հետ միասին կհետ միասին կհետ միասին կհետ միասին կ’’’’ապրէր Բեթանիայի մէջ, որ Երուսաղէմէն երեք ապրէր Բեթանիայի մէջ, որ Երուսաղէմէն երեք ապրէր Բեթանիայի մէջ, որ Երուսաղէմէն երեք ապրէր Բեթանիայի մէջ, որ Երուսաղէմէն երեք 
քիլոմեթր հեռու էրքիլոմեթր հեռու էրքիլոմեթր հեռու էրքիլոմեթր հեռու էր::::    Ղազարոս ծանրապէս հիւանդացաւ եւ Ղազարոս ծանրապէս հիւանդացաւ եւ Ղազարոս ծանրապէս հիւանդացաւ եւ Ղազարոս ծանրապէս հիւանդացաւ եւ 
մեռաւմեռաւմեռաւմեռաւ::::    Երբ ՄարթաԵրբ ՄարթաԵրբ ՄարթաԵրբ Մարթա    լսեց որ Յիսուս Բեթանիա եկեր է, լսեց որ Յիսուս Բեթանիա եկեր է, լսեց որ Յիսուս Բեթանիա եկեր է, լսեց որ Յիսուս Բեթանիա եկեր է, 
անմիջապէս քովը գնացանմիջապէս քովը գնացանմիջապէս քովը գնացանմիջապէս քովը գնաց::::    Անոր հետ մտերիմ ու հաւատքի Անոր հետ մտերիմ ու հաւատքի Անոր հետ մտերիմ ու հաւատքի Անոր հետ մտերիմ ու հաւատքի 
խօսակցութիւն մը ունենալէ ետք՝ գնաց եւ կանչել տուաւ իր խօսակցութիւն մը ունենալէ ետք՝ գնաց եւ կանչել տուաւ իր խօսակցութիւն մը ունենալէ ետք՝ գնաց եւ կանչել տուաւ իր խօսակցութիւն մը ունենալէ ետք՝ գնաց եւ կանչել տուաւ իր 
քոյրը՝ Մարիամըքոյրը՝ Մարիամըքոյրը՝ Մարիամըքոյրը՝ Մարիամը::::    Մարիամ եկաւ Յիսուսի մօտ եւ անոր Մարիամ եկաւ Յիսուսի մօտ եւ անոր Մարիամ եկաւ Յիսուսի մօտ եւ անոր Մարիամ եկաւ Յիսուսի մօտ եւ անոր 
ոտքերուն ինկաւ՝ ըսելով.ոտքերուն ինկաւ՝ ըսելով.ոտքերուն ինկաւ՝ ըսելով.ոտքերուն ինկաւ՝ ըսելով.----    

    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէրր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէրր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէրր, եթէ հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէր»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 11.32)11.32)11.32)11.32)::::    
Նոյն այս խօսքը Մարթա իՆոյն այս խօսքը Մարթա իՆոյն այս խօսքը Մարթա իՆոյն այս խօսքը Մարթա ի´́́́նք եւս ըսաւ Յիսուսի ասկէ նք եւս ըսաւ Յիսուսի ասկէ նք եւս ըսաւ Յիսուսի ասկէ նք եւս ըսաւ Յիսուսի ասկէ 

առաջ (Յհ 11.21)առաջ (Յհ 11.21)առաջ (Յհ 11.21)առաջ (Յհ 11.21)::::    Մարթայի ու Մարիամի այս խօսքը թէպէտ Մարթայի ու Մարիամի այս խօսքը թէպէտ Մարթայի ու Մարիամի այս խօսքը թէպէտ Մարթայի ու Մարիամի այս խօսքը թէպէտ 
հաւատքի խօսք էր, քանի ցոյց կու տար թէ անոնք կը հաւատքի խօսք էր, քանի ցոյց կու տար թէ անոնք կը հաւատքի խօսք էր, քանի ցոյց կու տար թէ անոնք կը հաւատքի խօսք էր, քանի ցոյց կու տար թէ անոնք կը 
հաւատային որ եթէ Յիսուս իրենց մօտ ըլլար՝ կրնար բուժել հաւատային որ եթէ Յիսուս իրենց մօտ ըլլար՝ կրնար բուժել հաւատային որ եթէ Յիսուս իրենց մօտ ըլլար՝ կրնար բուժել հաւատային որ եթէ Յիսուս իրենց մօտ ըլլար՝ կրնար բուժել 

Յիսուս Մարթային ըսաւ.Յիսուս Մարթային ըսաւ.Յիսուս Մարթային ըսաւ.Յիսուս Մարթային ըսաւ.----    
««««Քեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը Քեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը Քեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը Քեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը 

պիտի տեսնեսպիտի տեսնեսպիտի տեսնեսպիտի տեսնես»:»:»:»:    
Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս աչքերը վեր Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս աչքերը վեր Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս աչքերը վեր Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս աչքերը վեր 

բարձրացուց եւ ըսաւ.բարձրացուց եւ ըսաւ.բարձրացուց եւ ըսաւ.բարձրացուց եւ ըսաւ.----    
««««Հա՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս: Գիտեմ Հա՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս: Գիտեմ Հա՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս: Գիտեմ Հա՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս: Գիտեմ 

որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ այժմ կոր միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ այժմ կոր միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ այժմ կոր միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ այժմ կ’’’’ըսեմ՝ շուրջս ըսեմ՝ շուրջս ըսեմ՝ շուրջս ըսեմ՝ շուրջս 
գտնուող ժողովուրդին համար կգտնուող ժողովուրդին համար կգտնուող ժողովուրդին համար կգտնուող ժողովուրդին համար կ’’’’ըսեմ, որպէսզի անոնք ըսեմ, որպէսզի անոնք ըսեմ, որպէսզի անոնք ըսեմ, որպէսզի անոնք 
հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսհաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսհաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսհաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիս»:»:»:»:    

Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով կանչեց.Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով կանչեց.Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով կանչեց.Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով կանչեց.----    
««««ՂազարոՂազարոՂազարոՂազարո´́́́ս, դոս, դոս, դոս, դո´́́́ւրս եկուրւրս եկուրւրս եկուրւրս եկուր»:»:»:»:    
Ու ՂազարոսՈւ ՂազարոսՈւ ՂազարոսՈւ Ղազարոս    դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը 

պատանքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուած: պատանքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուած: պատանքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուած: պատանքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուած: 
Յիսուս անոնց ըսաւ.Յիսուս անոնց ըսաւ.Յիսուս անոնց ըսաւ.Յիսուս անոնց ըսաւ.----    

««««ՔակեցէՔակեցէՔակեցէՔակեցէ´́́́ք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայ»:»:»:»:    
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Ղազարոսը եւ ազատել զայն մահէն, բայց միւս կողմէ Ղազարոսը եւ ազատել զայն մահէն, բայց միւս կողմէ Ղազարոսը եւ ազատել զայն մահէն, բայց միւս կողմէ Ղազարոսը եւ ազատել զայն մահէն, բայց միւս կողմէ պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
ընդունիլ որ Մարիամ ու Մարթա տակաւին յստակ ընդունիլ որ Մարիամ ու Մարթա տակաւին յստակ ընդունիլ որ Մարիամ ու Մարթա տակաւին յստակ ընդունիլ որ Մարիամ ու Մարթա տակաւին յստակ 
գաղափար չունէին Քրիստոսի ինքնութեան մասին եւ անոր գաղափար չունէին Քրիստոսի ինքնութեան մասին եւ անոր գաղափար չունէին Քրիստոսի ինքնութեան մասին եւ անոր գաղափար չունէին Քրիստոսի ինքնութեան մասին եւ անոր 
անսահմանափակ կարողութեան ու զօրութեան մասինանսահմանափակ կարողութեան ու զօրութեան մասինանսահմանափակ կարողութեան ու զօրութեան մասինանսահմանափակ կարողութեան ու զօրութեան մասին::::    
Տակաւին չէին ճանչնար Յիսուսը իբրեւ անկարելին գործող Տակաւին չէին ճանչնար Յիսուսը իբրեւ անկարելին գործող Տակաւին չէին ճանչնար Յիսուսը իբրեւ անկարելին գործող Տակաւին չէին ճանչնար Յիսուսը իբրեւ անկարելին գործող 
ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը::::    Անոնք համոզուած էին որ Յիսուս պէտք էր Անոնք համոզուած էին որ Յիսուս պէտք էր Անոնք համոզուած էին որ Յիսուս պէտք էր Անոնք համոզուած էին որ Յիսուս պէտք էր 
մարմնապէս իրմարմնապէս իրմարմնապէս իրմարմնապէս իրենց մօտ ըլլար՝ որպէսզի ազատէր իրենց ենց մօտ ըլլար՝ որպէսզի ազատէր իրենց ենց մօտ ըլլար՝ որպէսզի ազատէր իրենց ենց մօտ ըլլար՝ որպէսզի ազատէր իրենց 
եղբայրը մահէնեղբայրը մահէնեղբայրը մահէնեղբայրը մահէն::::    Անոնք տակաւին չէին գիտէր որ Յիսուս Անոնք տակաւին չէին գիտէր որ Յիսուս Անոնք տակաւին չէին գիտէր որ Յիսուս Անոնք տակաւին չէին գիտէր որ Յիսուս 
ամէն տեղ եղող Աստուաամէն տեղ եղող Աստուաամէն տեղ եղող Աստուաամէն տեղ եղող Աստուա´́́́ծն է, իրենց ու բոլորին կեանքին մէջ ծն է, իրենց ու բոլորին կեանքին մէջ ծն է, իրենց ու բոլորին կեանքին մէջ ծն է, իրենց ու բոլորին կեանքին մէջ 
մշտապէս ներկայ եղող Աստուամշտապէս ներկայ եղող Աստուամշտապէս ներկայ եղող Աստուամշտապէս ներկայ եղող Աստուա´́́́ծն էծն էծն էծն է::::    Գանք մեզիԳանք մեզիԳանք մեզիԳանք մեզի::::    Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է 
Յիսուս մեզի համարՅիսուս մեզի համարՅիսուս մեզի համարՅիսուս մեզի համար::::    Ո՞ւր է Յիսուս մեզի համարՈ՞ւր է Յիսուս մեզի համարՈ՞ւր է Յիսուս մեզի համարՈ՞ւր է Յիսուս մեզի համար::::    Պարզապէս Պարզապէս Պարզապէս Պարզապէս 
երկինքի մէերկինքի մէերկինքի մէերկինքի մէջ բնակող Աստուա՞ծ մը, որ կապ չունի մեր ջ բնակող Աստուա՞ծ մը, որ կապ չունի մեր ջ բնակող Աստուա՞ծ մը, որ կապ չունի մեր ջ բնակող Աստուա՞ծ մը, որ կապ չունի մեր 
կեանքին հետկեանքին հետկեանքին հետկեանքին հետ::::    Մենք եւս Մարթայի ու Մարիամի նման Մենք եւս Մարթայի ու Մարիամի նման Մենք եւս Մարթայի ու Մարիամի նման Մենք եւս Մարթայի ու Մարիամի նման 
յաճախ չե՞նք սպասեր որ Յիսուս ներկայ ըլլայ մեր կեանքին յաճախ չե՞նք սպասեր որ Յիսուս ներկայ ըլլայ մեր կեանքին յաճախ չե՞նք սպասեր որ Յիսուս ներկայ ըլլայ մեր կեանքին յաճախ չե՞նք սպասեր որ Յիսուս ներկայ ըլլայ մեր կեանքին 
մէջ, մարմնապէմէջ, մարմնապէմէջ, մարմնապէմէջ, մարմնապէ´́́́ս ներկայ, երեւելի ու հզօս ներկայ, երեւելի ու հզօս ներկայ, երեւելի ու հզօս ներկայ, երեւելի ու հզօ´́́́ր բազուկով մը ր բազուկով մը ր բազուկով մը ր բազուկով մը 
ներկայ, մանաւանդ երբ նեղութենէ մը կներկայ, մանաւանդ երբ նեղութենէ մը կներկայ, մանաւանդ երբ նեղութենէ մը կներկայ, մանաւանդ երբ նեղութենէ մը կ’’’’անցնինքանցնինքանցնինքանցնինք::::    

Քանի՞ անգամ պատահածՔանի՞ անգամ պատահածՔանի՞ անգամ պատահածՔանի՞ անգամ պատահած    է որ երբ դժբախտութեան մը է որ երբ դժբախտութեան մը է որ երբ դժբախտութեան մը է որ երբ դժբախտութեան մը 
հանդիպինք Մարթայի ու Մարիամի նման ըսենք. հանդիպինք Մարթայի ու Մարիամի նման ըսենք. հանդիպինք Մարթայի ու Մարիամի նման ըսենք. հանդիպինք Մարթայի ու Մարիամի նման ըսենք. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ր, եթէ ր, եթէ ր, եթէ 
հոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէրհոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէրհոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէրհոս ըլլայիր, եղբայրս չէր մեռնէր::::    Եթէ հոս ըլլայիր, Եթէ հոս ըլլայիր, Եթէ հոս ըլլայիր, Եթէ հոս ըլլայիր, 
առողջութիւնս չէի կորսնցներառողջութիւնս չէի կորսնցներառողջութիւնս չէի կորսնցներառողջութիւնս չէի կորսնցներ::::    Եթէ հոս ըլլայիր, գործս չէի Եթէ հոս ըլլայիր, գործս չէի Եթէ հոս ըլլայիր, գործս չէի Եթէ հոս ըլլայիր, գործս չէի 
կորսնցներկորսնցներկորսնցներկորսնցներ::::    Եթէ հոս ըլլայիր, այս աղէտը տեղի պիտի Եթէ հոս ըլլայիր, այս աղէտը տեղի պիտի Եթէ հոս ըլլայիր, այս աղէտը տեղի պիտի Եթէ հոս ըլլայիր, այս աղէտը տեղի պիտի 
չունենարչունենարչունենարչունենար»»»»::::    Յաճախ կը կարծեՅաճախ կը կարծեՅաճախ կը կարծեՅաճախ կը կարծենք որ Աստուած ներկայ չէ մեր նք որ Աստուած ներկայ չէ մեր նք որ Աստուած ներկայ չէ մեր նք որ Աստուած ներկայ չէ մեր 
կեանքին մէջ եւ անոր համար է որ դժբախտութիւններ տեղի կեանքին մէջ եւ անոր համար է որ դժբախտութիւններ տեղի կեանքին մէջ եւ անոր համար է որ դժբախտութիւններ տեղի կեանքին մէջ եւ անոր համար է որ դժբախտութիւններ տեղի 
կկկկ’’’’ունենանունենանունենանունենան::::    Յաճախ մեզի պատահող դժբախտութիւնները Յաճախ մեզի պատահող դժբախտութիւնները Յաճախ մեզի պատահող դժբախտութիւնները Յաճախ մեզի պատահող դժբախտութիւնները 
Աստուծոյ բացակայութեան հետեւանքը կը կարծենքԱստուծոյ բացակայութեան հետեւանքը կը կարծենքԱստուծոյ բացակայութեան հետեւանքը կը կարծենքԱստուծոյ բացակայութեան հետեւանքը կը կարծենք::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
իբրեւ հաւատացեալներ, պէտք է ընդունինք որ Աստուած իբրեւ հաւատացեալներ, պէտք է ընդունինք որ Աստուած իբրեւ հաւատացեալներ, պէտք է ընդունինք որ Աստուած իբրեւ հաւատացեալներ, պէտք է ընդունինք որ Աստուած 
միմիմիմի´́́́շտ ներկայ է մեր կեանքին մէջշտ ներկայ է մեր կեանքին մէջշտ ներկայ է մեր կեանքին մէջշտ ներկայ է մեր կեանքին մէջ::::    ՄեՄեՄեՄե´́́́նք է սակայն որ չենք նք է սակայն որ չենք նք է սակայն որ չենք նք է սակայն որ չենք 
զգար իր ներկայութիւնը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ, աղօթքով զգար իր ներկայութիւնը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ, աղօթքով զգար իր ներկայութիւնը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ, աղօթքով զգար իր ներկայութիւնը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ, աղօթքով 
չեչեչեչե´́́́նք փնտռեր իր ներկայութիւնը, չենք փնտռեր իր ներկայութիւնը, չենք փնտռեր իր ներկայութիւնը, չենք փնտռեր իր ներկայութիւնը, չե´́́́նք խնդրեր իր նք խնդրեր իր նք խնդրեր իր նք խնդրեր իր 
ներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնը::::    Ե՞րբ կը փնտռենք իր ներկայութիւնըԵ՞րբ կը փնտռենք իր ներկայութիւնըԵ՞րբ կը փնտռենք իր ներկայութիւնըԵ՞րբ կը փնտռենք իր ներկայութիւնը::::    
Առաւելաբար երբ ցաւի մէջ ենք, երբ խնդիրի մը դիմաց կը Առաւելաբար երբ ցաւի մէջ ենք, երբ խնդիրի մը դիմաց կը Առաւելաբար երբ ցաւի մէջ ենք, երբ խնդիրի մը դիմաց կը Առաւելաբար երբ ցաւի մէջ ենք, երբ խնդիրի մը դիմաց կը 
գտնուինքգտնուինքգտնուինքգտնուինք::::    Եւ ճիշդ աԵւ ճիշդ աԵւ ճիշդ աԵւ ճիշդ ա´́́́յս է պատճայս է պատճայս է պատճայս է պատճառը որ չենք զգար իր ռը որ չենք զգար իր ռը որ չենք զգար իր ռը որ չենք զգար իր 
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ներկայութիւնը նեղութեան ատեն, եւ ստիպուած կը ներկայութիւնը նեղութեան ատեն, եւ ստիպուած կը ներկայութիւնը նեղութեան ատեն, եւ ստիպուած կը ներկայութիւնը նեղութեան ատեն, եւ ստիպուած կը 
բացագանչենք. բացագանչենք. բացագանչենք. բացագանչենք. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ հոս ըլլայիրր, եթէ հոս ըլլայիրր, եթէ հոս ըլլայիրր, եթէ հոս ըլլայիր::::    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ օգնէիրր, եթէ օգնէիրր, եթէ օգնէիրր, եթէ օգնէիր::::    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ հասնէիրր, եթէ հասնէիրր, եթէ հասնէիրր, եթէ հասնէիր::::    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ միջամտէիրր, եթէ միջամտէիրր, եթէ միջամտէիրր, եթէ միջամտէիր::::    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ուզէիրր, եթէ ուզէիրր, եթէ ուզէիրր, եթէ ուզէիր»»»»::::    
Քրիստոսի համար չկաՔրիստոսի համար չկաՔրիստոսի համար չկաՔրիստոսի համար չկա´́́́յ յ յ յ ««««եթէեթէեթէեթէ»»»»:::: « « « «ԵթէԵթէԵթէԵթէ»»»»ն ցոյց կու տայ որ չենք ն ցոյց կու տայ որ չենք ն ցոյց կու տայ որ չենք ն ցոյց կու տայ որ չենք 
հաւատար Տիրոջ ներկայուհաւատար Տիրոջ ներկայուհաւատար Տիրոջ ներկայուհաւատար Տիրոջ ներկայութեան մեր կեանքին մէջթեան մեր կեանքին մէջթեան մեր կեանքին մէջթեան մեր կեանքին մէջ:::: « « « «ԵթէԵթէԵթէԵթէ»»»»ն ն ն ն 
ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք համոզուած որ Յիսուս ամէն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք համոզուած որ Յիսուս ամէն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք համոզուած որ Յիսուս ամէն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք համոզուած որ Յիսուս ամէն 
բան կարող է ընելբան կարող է ընելբան կարող է ընելբան կարող է ընել:::: « « « «ԵթէԵթէԵթէԵթէ»»»»ն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք ն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք ն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք ն ցոյց կու տայ որ տակաւին չենք 
սորված խոնարհիլ Տիրոջ կամքին դիմացսորված խոնարհիլ Տիրոջ կամքին դիմացսորված խոնարհիլ Տիրոջ կամքին դիմացսորված խոնարհիլ Տիրոջ կամքին դիմաց:::: « « « «ԵթէԵթէԵթէԵթէ»»»»ն ցոյց կու ն ցոյց կու ն ցոյց կու ն ցոյց կու 
տայ որ մեր կամքին կատարումն է որ կը հետապնդենք եւ ոտայ որ մեր կամքին կատարումն է որ կը հետապնդենք եւ ոտայ որ մեր կամքին կատարումն է որ կը հետապնդենք եւ ոտայ որ մեր կամքին կատարումն է որ կը հետապնդենք եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ Տէր Յիսուսթէ Տէր Յիսուսթէ Տէր Յիսուսթէ Տէր Յիսուս    Քրիստոսի կամքին կատարումըՔրիստոսի կամքին կատարումըՔրիստոսի կամքին կատարումըՔրիստոսի կամքին կատարումը::::    

««««Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ Յիսուս երբ տեսաւ Մարիամը որ կու լար, ինչպէս նաեւ 
անոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպանոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպանոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպանոր հետ եկող հրեաները որոնք կու լային, հոգեպէս էս էս էս 
խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.խռովեցաւ եւ յուզուած՝ ըսաւ.----    

""""Ո՞ւր թաղեցիք զինքՈ՞ւր թաղեցիք զինքՈ՞ւր թաղեցիք զինքՈ՞ւր թաղեցիք զինք""""::::    
ԱնԱնԱնԱնոնք ըսին.ոնք ըսին.ոնք ըսին.ոնք ըսին.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, եկոր, եկոր, եկոր, եկո´́́́ւր եւ տեսւր եւ տեսւր եւ տեսւր եւ տես""""»»»» ( ( ( (Յհ 11.33Յհ 11.33Յհ 11.33Յհ 11.33----34)34)34)34)::::    
1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս հոգեպԻնչո՞ւ համար Յիսուս հոգեպԻնչո՞ւ համար Յիսուս հոգեպԻնչո՞ւ համար Յիսուս հոգեպէս խռովեցաւ եւ էս խռովեցաւ եւ էս խռովեցաւ եւ էս խռովեցաւ եւ 

յուզուեցաւյուզուեցաւյուզուեցաւյուզուեցաւ::::    Տուեալ համարը մեզի կՏուեալ համարը մեզի կՏուեալ համարը մեզի կՏուեալ համարը մեզի կ’’’’ըսէ թէ երբ Յիսուս տեսաւ ըսէ թէ երբ Յիսուս տեսաւ ըսէ թէ երբ Յիսուս տեսաւ ըսէ թէ երբ Յիսուս տեսաւ 
որ Մարիամ ու Մարիամի հետ եղող հրեաները կու լային՝ որ Մարիամ ու Մարիամի հետ եղող հրեաները կու լային՝ որ Մարիամ ու Մարիամի հետ եղող հրեաները կու լային՝ որ Մարիամ ու Մարիամի հետ եղող հրեաները կու լային՝ 
հոգեպէս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւհոգեպէս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւհոգեպէս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւհոգեպէս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ::::    Եւ սա ցոյց կու տայ թէ Եւ սա ցոյց կու տայ թէ Եւ սա ցոյց կու տայ թէ Եւ սա ցոյց կու տայ թէ 
Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց ցաւին ու արցունքին Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց ցաւին ու արցունքին Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց ցաւին ու արցունքին Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց ցաւին ու արցունքին 
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ::::    Ան կը խռովի երբ մեզ խռովոԱն կը խռովի երբ մեզ խռովոԱն կը խռովի երբ մեզ խռովոԱն կը խռովի երբ մեզ խռովութեան մէջ կը ւթեան մէջ կը ւթեան մէջ կը ւթեան մէջ կը 
տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ::::    Կը յուզուի երբ մեզ յուզուած վիճակի մէջ կը գտնէԿը յուզուի երբ մեզ յուզուած վիճակի մէջ կը գտնէԿը յուզուի երբ մեզ յուզուած վիճակի մէջ կը գտնէԿը յուզուի երբ մեզ յուզուած վիճակի մէջ կը գտնէ::::    
Եսայի մարգարէն կը վկայէ թէ երբ Աստուած կը տեսնէ որ իր Եսայի մարգարէն կը վկայէ թէ երբ Աստուած կը տեսնէ որ իր Եսայի մարգարէն կը վկայէ թէ երբ Աստուած կը տեսնէ որ իր Եսայի մարգարէն կը վկայէ թէ երբ Աստուած կը տեսնէ որ իր 
հետեւորդները նեղութիւն կը քաշեն՝ իհետեւորդները նեղութիւն կը քաշեն՝ իհետեւորդները նեղութիւն կը քաշեն՝ իհետեւորդները նեղութիւն կը քաշեն՝ ի´́́́նքն ալ նեղութիւն կը նքն ալ նեղութիւն կը նքն ալ նեղութիւն կը նքն ալ նեղութիւն կը 
քաշէ անոնց հետ եւ անոնց համար (Ես 63.9)քաշէ անոնց հետ եւ անոնց համար (Ես 63.9)քաշէ անոնց հետ եւ անոնց համար (Ես 63.9)քաշէ անոնց հետ եւ անոնց համար (Ես 63.9)::::    

««««Յիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհեՅիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհեՅիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհեՅիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհետեւ պիտի տեւ պիտի տեւ պիտի տեւ պիտի 
բաժնուէր Ղազարոսէն, քանի Ղազարոս այս աշխարհ պիտի բաժնուէր Ղազարոսէն, քանի Ղազարոս այս աշխարհ պիտի բաժնուէր Ղազարոսէն, քանի Ղազարոս այս աշխարհ պիտի բաժնուէր Ղազարոսէն, քանի Ղազարոս այս աշխարհ պիտի 
բերուէր, երբ արդէն Յիսուս կը պատրաստուէր թողնելու այս բերուէր, երբ արդէն Յիսուս կը պատրաստուէր թողնելու այս բերուէր, երբ արդէն Յիսուս կը պատրաստուէր թողնելու այս բերուէր, երբ արդէն Յիսուս կը պատրաստուէր թողնելու այս 
աշխարհը եւ երթալու ու Ղազարոսին միանալուաշխարհը եւ երթալու ու Ղազարոսին միանալուաշխարհը եւ երթալու ու Ղազարոսին միանալուաշխարհը եւ երթալու ու Ղազարոսին միանալու»,»,»,»,    կկկկ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
հեղինակ մըհեղինակ մըհեղինակ մըհեղինակ մը::::    
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««««Յիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհետեւ Յիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհետեւ Յիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհետեւ Յիսուս խռովեցաւ եւ յուզուեցաւ, որովհետեւ """"ստիպստիպստիպստիպ----
ուածուածուածուած""""    էր պատասխանելու իր սիրած անձեէր պատասխանելու իր սիրած անձեէր պատասխանելու իր սիրած անձեէր պատասխանելու իր սիրած անձերուն՝ Մարիամի ու րուն՝ Մարիամի ու րուն՝ Մարիամի ու րուն՝ Մարիամի ու 
Մարթայի արցունքներուն, եւ դրախտային կեանքէն եՄարթայի արցունքներուն, եւ դրախտային կեանքէն եՄարթայի արցունքներուն, եւ դրախտային կեանքէն եՄարթայի արցունքներուն, եւ դրախտային կեանքէն ե´́́́տ այս տ այս տ այս տ այս 
դժոխային ու մեղսալից կեանքին բերելու Ղազարոսըդժոխային ու մեղսալից կեանքին բերելու Ղազարոսըդժոխային ու մեղսալից կեանքին բերելու Ղազարոսըդժոխային ու մեղսալից կեանքին բերելու Ղազարոսը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
Յիսուս յուզուեցաւ՝ որովհետեւ Ղազարոսը դոՅիսուս յուզուեցաւ՝ որովհետեւ Ղազարոսը դոՅիսուս յուզուեցաւ՝ որովհետեւ Ղազարոսը դոՅիսուս յուզուեցաւ՝ որովհետեւ Ղազարոսը դո´́́́ւրս պիտի ւրս պիտի ւրս պիտի ւրս պիտի 
բերէր իր հանգիստէնբերէր իր հանգիստէնբերէր իր հանգիստէնբերէր իր հանգիստէն»,»,»,»,    կկկկ’’’’ըսէ հեղինակ մըըսէ հեղինակ մըըսէ հեղինակ մըըսէ հեղինակ մը::::    

Կարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս խռովեցաւ բայցԿարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս խռովեցաւ բայցԿարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս խռովեցաւ բայցԿարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս խռովեցաւ բայց    
չկորսնցուց իր խաղաղութիւնըչկորսնցուց իր խաղաղութիւնըչկորսնցուց իր խաղաղութիւնըչկորսնցուց իր խաղաղութիւնը::::    Յուզուեցաւ բայց չկորսնցուց Յուզուեցաւ բայց չկորսնցուց Յուզուեցաւ բայց չկորսնցուց Յուզուեցաւ բայց չկորսնցուց 
իր ուրախութիւնըիր ուրախութիւնըիր ուրախութիւնըիր ուրախութիւնը::::    Լացաւ բայց չկորսնցուց իր յոյսըԼացաւ բայց չկորսնցուց իր յոյսըԼացաւ բայց չկորսնցուց իր յոյսըԼացաւ բայց չկորսնցուց իր յոյսը::::    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
Տիրոջ նմանիլՏիրոջ նմանիլՏիրոջ նմանիլՏիրոջ նմանիլ::::    Կրնա՞նք մեր խռովութեան պահերուն պահել Կրնա՞նք մեր խռովութեան պահերուն պահել Կրնա՞նք մեր խռովութեան պահերուն պահել Կրնա՞նք մեր խռովութեան պահերուն պահել 
մեր ամբողջական խաղաղութիւնըմեր ամբողջական խաղաղութիւնըմեր ամբողջական խաղաղութիւնըմեր ամբողջական խաղաղութիւնը::::    Կրնա՞նք կեանքի մթին Կրնա՞նք կեանքի մթին Կրնա՞նք կեանքի մթին Կրնա՞նք կեանքի մթին 
պահերուն մնալ Քրիստոսի լոյսին ջահակիրներըպահերուն մնալ Քրիստոսի լոյսին ջահակիրներըպահերուն մնալ Քրիստոսի լոյսին ջահակիրներըպահերուն մնալ Քրիստոսի լոյսին ջահակիրները::::    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
փորձութեանց կատաղի ալիքներուն դիմաց չկորսնցնել մեր փորձութեանց կատաղի ալիքներուն դիմաց չկորսնցնել մեր փորձութեանց կատաղի ալիքներուն դիմաց չկորսնցնել մեր փորձութեանց կատաղի ալիքներուն դիմաց չկորսնցնել մեր 
վստահութիւնըվստահութիւնըվստահութիւնըվստահութիւնը::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս չէ՞ր գիտէր որ Ղազարոս ուր թաղուած էրՅիսուս չէ՞ր գիտէր որ Ղազարոս ուր թաղուած էրՅիսուս չէ՞ր գիտէր որ Ղազարոս ուր թաղուած էրՅիսուս չէ՞ր գիտէր որ Ղազարոս ուր թաղուած էր::::    
ԳիտէԳիտէԳիտէԳիտէ´́́́րրրր::::    Բայց ան կԲայց ան կԲայց ան կԲայց ան կ’’’’ուզէր որ իր հարազատները անձնապէս ուզէր որ իր հարազատները անձնապէս ուզէր որ իր հարազատները անձնապէս ուզէր որ իր հարազատները անձնապէս 
ցոյց տային անոր թաղման տեղըցոյց տային անոր թաղման տեղըցոյց տային անոր թաղման տեղըցոյց տային անոր թաղման տեղը::::    Նոյն հարցումը մենք մեզի Նոյն հարցումը մենք մեզի Նոյն հարցումը մենք մեզի Նոյն հարցումը մենք մեզի 
հարցնենք. Յիսուս չի՞ գիտեր թէհարցնենք. Յիսուս չի՞ գիտեր թէհարցնենք. Յիսուս չի՞ գիտեր թէհարցնենք. Յիսուս չի՞ գիտեր թէ    մենք մեղքի ո՞ր հորին մէջ մենք մեղքի ո՞ր հորին մէջ մենք մեղքի ո՞ր հորին մէջ մենք մեղքի ո՞ր հորին մէջ 
թաղուած ենքթաղուած ենքթաղուած ենքթաղուած ենք::::    Չի՞ գիտեր թէ իՉի՞ գիտեր թէ իՉի՞ գիտեր թէ իՉի՞ գիտեր թէ ի´́́́նչ են այն գերեզմանները նչ են այն գերեզմանները նչ են այն գերեզմանները նչ են այն գերեզմանները 
որոնց մէջ գերեզմանուած ենքորոնց մէջ գերեզմանուած ենքորոնց մէջ գերեզմանուած ենքորոնց մէջ գերեզմանուած ենք::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , գիտէգիտէգիտէգիտէ´:´:´:´:    ՇաՇաՇաՇա´́́́տ լաւ գիտէտ լաւ գիտէտ լաւ գիտէտ լաւ գիտէ::::    
Գիտէ ու կը ճանչնայ մեզ մեր բոլոր մեղքերով, տկարուԳիտէ ու կը ճանչնայ մեզ մեր բոլոր մեղքերով, տկարուԳիտէ ու կը ճանչնայ մեզ մեր բոլոր մեղքերով, տկարուԳիտէ ու կը ճանչնայ մեզ մեր բոլոր մեղքերով, տկարու----
թիւններով, խեղճութիւններով, անօրէնութիւններովթիւններով, խեղճութիւններով, անօրէնութիւններովթիւններով, խեղճութիւններով, անօրէնութիւններովթիւններով, խեղճութիւններով, անօրէնութիւններով::::    Գիտէ Գիտէ Գիտէ Գիտէ 
մեր մեղքերը բայց չիմեր մեղքերը բայց չիմեր մեղքերը բայց չիմեր մեղքերը բայց չի´́́́    յայտնաբերեր զանոնքյայտնաբերեր զանոնքյայտնաբերեր զանոնքյայտնաբերեր զանոնք::::    Մեր մեղքերը Մեր մեղքերը Մեր մեղքերը Մեր մեղքերը 
յայտնաբերելու աշխատանքը մեզիյայտնաբերելու աշխատանքը մեզիյայտնաբերելու աշխատանքը մեզիյայտնաբերելու աշխատանքը մեզի´́́́    կը պատկանիկը պատկանիկը պատկանիկը պատկանի::::    ՄեՄեՄեՄե´́́́նք է նք է նք է նք է 
որ պէտք է յայտնաբերենք, խոստովանինք ու հրապարակենք որ պէտք է յայտնաբերենք, խոստովանինք ու հրապարակենք որ պէտք է յայտնաբերենք, խոստովանինք ու հրապարակենք որ պէտք է յայտնաբերենք, խոստովանինք ու հրապարակենք 
մեր մեղքերը, եթէ կմեր մեղքերը, եթէ կմեր մեղքերը, եթէ կմեր մեղքերը, եթէ կ’’’’ուզենք որ Քրիստոս մեզ ազատագրէ ուզենք որ Քրիստոս մեզ ազատագրէ ուզենք որ Քրիստոս մեզ ազատագրէ ուզենք որ Քրիստոս մեզ ազատագրէ 
անոնցմէանոնցմէանոնցմէանոնցմէ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տէրը գիտէ մեղքի ու մոլութեանց այն գերեզՏէրը գիտէ մեղքի ու մոլութեանց այն գերեզՏէրը գիտէ մեղքի ու մոլութեանց այն գերեզՏէրը գիտէ մեղքի ու մոլութեանց այն գերեզ----
մանները որոնց մէջ մանները որոնց մէջ մանները որոնց մէջ մանները որոնց մէջ թաղուած ենք, բայց ան կթաղուած ենք, բայց ան կթաղուած ենք, բայց ան կթաղուած ենք, բայց ան կ’’’’ուզէ որ մեր ուզէ որ մեր ուզէ որ մեր ուզէ որ մեր 
ազատ կամքով եւ անձնապէս հրապարակենք զանոնք, ազատ կամքով եւ անձնապէս հրապարակենք զանոնք, ազատ կամքով եւ անձնապէս հրապարակենք զանոնք, ազատ կամքով եւ անձնապէս հրապարակենք զանոնք, 
որպէսզի ազատինք անոնցմէորպէսզի ազատինք անոնցմէորպէսզի ազատինք անոնցմէորպէսզի ազատինք անոնցմէ::::    

3.3.3.3.----    Երբ Յիսուս հարցուց թէ ո՞ւր թաղուած էր Ղազարոսը, Երբ Յիսուս հարցուց թէ ո՞ւր թաղուած էր Ղազարոսը, Երբ Յիսուս հարցուց թէ ո՞ւր թաղուած էր Ղազարոսը, Երբ Յիսուս հարցուց թէ ո՞ւր թաղուած էր Ղազարոսը, 
ներկաները ըսին. ներկաները ըսին. ներկաները ըսին. ներկաները ըսին. ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, եկոր, եկոր, եկոր, եկո´́́́ւր եւ տեսւր եւ տեսւր եւ տեսւր եւ տես»»»»::::    Տէրը գնաց եւ տեսաւՏէրը գնաց եւ տեսաւՏէրը գնաց եւ տեսաւՏէրը գնաց եւ տեսաւ::::    
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Եկէք նոյն այս խօսքը մենք ալ ուղղենք ՏիրոջԵկէք նոյն այս խօսքը մենք ալ ուղղենք ՏիրոջԵկէք նոյն այս խօսքը մենք ալ ուղղենք ՏիրոջԵկէք նոյն այս խօսքը մենք ալ ուղղենք Տիրոջ. . . . ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, եկոր, եկոր, եկոր, եկո´́́́ւր եւ ւր եւ ւր եւ ւր եւ 
տեստեստեստես::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր եւ տես թէ ինչ վիճակի մէջ կը գտնուիմւր եւ տես թէ ինչ վիճակի մէջ կը գտնուիմւր եւ տես թէ ինչ վիճակի մէջ կը գտնուիմւր եւ տես թէ ինչ վիճակի մէջ կը գտնուիմ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր ւր ւր ւր 
եւ տես մեղքի ու մոլութեան այն գերեզմանները որոնց մէջ եւ տես մեղքի ու մոլութեան այն գերեզմանները որոնց մէջ եւ տես մեղքի ու մոլութեան այն գերեզմանները որոնց մէջ եւ տես մեղքի ու մոլութեան այն գերեզմանները որոնց մէջ 
թաղուած եմ եւ որոնցմէ ազատագրուիլ կթաղուած եմ եւ որոնցմէ ազատագրուիլ կթաղուած եմ եւ որոնցմէ ազատագրուիլ կթաղուած եմ եւ որոնցմէ ազատագրուիլ կ’’’’ուզեմուզեմուզեմուզեմ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր եւ ւր եւ ւր եւ ւր եւ 
նայէ ինծինայէ ինծինայէ ինծինայէ ինծի::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր եւ օգնէ ինծիւր եւ օգնէ ինծիւր եւ օգնէ ինծիւր եւ օգնէ ինծի::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր եւ զօրացուր զիս ւր եւ զօրացուր զիս ւր եւ զօրացուր զիս ւր եւ զօրացուր զիս 
մեղքի դէմ իմ պայքարիմեղքի դէմ իմ պայքարիմեղքի դէմ իմ պայքարիմեղքի դէմ իմ պայքարիս մէջս մէջս մէջս մէջ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր եւ բռնէ ձեռքէսւր եւ բռնէ ձեռքէսւր եւ բռնէ ձեռքէսւր եւ բռնէ ձեռքէս::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր ւր ւր ւր 
եւ թագաւորս ու առաջնորդս եղիրեւ թագաւորս ու առաջնորդս եղիրեւ թագաւորս ու առաջնորդս եղիրեւ թագաւորս ու առաջնորդս եղիր»»»»::::    

««««Յիսուս լացաւՅիսուս լացաւՅիսուս լացաւՅիսուս լացաւ»»»» ( ( ( (Յհ 11.35)Յհ 11.35)Յհ 11.35)Յհ 11.35)::::    
Եթէ երբեք Յիսուս լացաւ մարմնապէս մեռած ՂազարոԵթէ երբեք Յիսուս լացաւ մարմնապէս մեռած ՂազարոԵթէ երբեք Յիսուս լացաւ մարմնապէս մեռած ՂազարոԵթէ երբեք Յիսուս լացաւ մարմնապէս մեռած Ղազարո----

սին համար, որքասին համար, որքասին համար, որքասին համար, որքա՜՜՜՜ն աւելի ան կու լայ հոգեւորապէս մեռած ն աւելի ան կու լայ հոգեւորապէս մեռած ն աւելի ան կու լայ հոգեւորապէս մեռած ն աւելի ան կու լայ հոգեւորապէս մեռած 
մարդոց համար, եւ որքամարդոց համար, եւ որքամարդոց համար, եւ որքամարդոց համար, եւ որքա՜՜՜՜ն աւելի մեն աւելի մեն աւելի մեն աւելի մե´́́́նք պէտք է լանք անոնց նք պէտք է լանք անոնց նք պէտք է լանք անոնց նք պէտք է լանք անոնց 
համար՝ համար՝ համար՝ համար՝ որոնք հոգեպէս մեռած ենորոնք հոգեպէս մեռած ենորոնք հոգեպէս մեռած ենորոնք հոգեպէս մեռած են::::    Յիսուս երանի տուաւ Յիսուս երանի տուաւ Յիսուս երանի տուաւ Յիսուս երանի տուաւ 
սգաւորներուն (Մտ 5.4)սգաւորներուն (Մտ 5.4)սգաւորներուն (Մտ 5.4)սգաւորներուն (Մտ 5.4)::::    Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ 
անոնք՝ որոնք արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած ու անոնք՝ որոնք արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած ու անոնք՝ որոնք արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած ու անոնք՝ որոնք արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած ու 
մեռած մարդոց համար, խնդրելով Տիրոջ գթութիւնն ու ողորմեռած մարդոց համար, խնդրելով Տիրոջ գթութիւնն ու ողորմեռած մարդոց համար, խնդրելով Տիրոջ գթութիւնն ու ողորմեռած մարդոց համար, խնդրելով Տիրոջ գթութիւնն ու ողոր----
մութիւնը անոնց համարմութիւնը անոնց համարմութիւնը անոնց համարմութիւնը անոնց համար::::    Տիրոջ համար չկաՏիրոջ համար չկաՏիրոջ համար չկաՏիրոջ համար չկա´́́́յ աւելի յ աւելի յ աւելի յ աւելի 
ախորժելի ուախորժելի ուախորժելի ուախորժելի ու    հաճելի բան քան արտասուել մարդոց փրկուհաճելի բան քան արտասուել մարդոց փրկուհաճելի բան քան արտասուել մարդոց փրկուհաճելի բան քան արտասուել մարդոց փրկու----
թեան համարթեան համարթեան համարթեան համար::::    

Յիսուս լացաւ, որովհետեւ տեսաւ թէ մեղքը որքան խեղճ Յիսուս լացաւ, որովհետեւ տեսաւ թէ մեղքը որքան խեղճ Յիսուս լացաւ, որովհետեւ տեսաւ թէ մեղքը որքան խեղճ Յիսուս լացաւ, որովհետեւ տեսաւ թէ մեղքը որքան խեղճ 
վիճակի մատնած էր մարդ արարածըվիճակի մատնած էր մարդ արարածըվիճակի մատնած էր մարդ արարածըվիճակի մատնած էր մարդ արարածը::::    Չըլլայ որ մենք եւս Չըլլայ որ մենք եւս Չըլլայ որ մենք եւս Չըլլայ որ մենք եւս 
հոգեւորապէս այնքան խեղճ վիճակի մէջ ըլլանք, որ արցունք հոգեւորապէս այնքան խեղճ վիճակի մէջ ըլլանք, որ արցունք հոգեւորապէս այնքան խեղճ վիճակի մէջ ըլլանք, որ արցունք հոգեւորապէս այնքան խեղճ վիճակի մէջ ըլլանք, որ արցունք 
հոսեցնենք մեր Տիրոջ աչքերէնհոսեցնենք մեր Տիրոջ աչքերէնհոսեցնենք մեր Տիրոջ աչքերէնհոսեցնենք մեր Տիրոջ աչքերէն::::    

Լացաւ երբ տեսաւ երկնայԼացաւ երբ տեսաւ երկնայԼացաւ երբ տեսաւ երկնայԼացաւ երբ տեսաւ երկնային դրախտի ժառանգութեան ին դրախտի ժառանգութեան ին դրախտի ժառանգութեան ին դրախտի ժառանգութեան 
համար ստեղծուած մարդը՝ դրուած մեղքի քարայրին մէջհամար ստեղծուած մարդը՝ դրուած մեղքի քարայրին մէջհամար ստեղծուած մարդը՝ դրուած մեղքի քարայրին մէջհամար ստեղծուած մարդը՝ դրուած մեղքի քարայրին մէջ::::    

Լացաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք անտարբեր չէր Լացաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք անտարբեր չէր Լացաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք անտարբեր չէր Լացաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք անտարբեր չէր 
մարդոց ցաւին հանդէպ, եւ թէ՝ ինք մարդոց ուրախակից ու մարդոց ցաւին հանդէպ, եւ թէ՝ ինք մարդոց ուրախակից ու մարդոց ցաւին հանդէպ, եւ թէ՝ ինք մարդոց ուրախակից ու մարդոց ցաւին հանդէպ, եւ թէ՝ ինք մարդոց ուրախակից ու 
ցաւակից Աստուածն էցաւակից Աստուածն էցաւակից Աստուածն էցաւակից Աստուածն է::::    

Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Սուրբ Հոգիին կնիքով Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Սուրբ Հոգիին կնիքով Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Սուրբ Հոգիին կնիքով Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Սուրբ Հոգիին կնիքով 
կնքուելու համար ստեղծուակնքուելու համար ստեղծուակնքուելու համար ստեղծուակնքուելու համար ստեղծուած մարդը՝ քարով մը գերեզմանին ծ մարդը՝ քարով մը գերեզմանին ծ մարդը՝ քարով մը գերեզմանին ծ մարդը՝ քարով մը գերեզմանին 
մէջ կնքուածմէջ կնքուածմէջ կնքուածմէջ կնքուած::::    
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Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ լուսաւոր երկինքը իբրեւ տուն Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ լուսաւոր երկինքը իբրեւ տուն Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ լուսաւոր երկինքը իբրեւ տուն Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ լուսաւոր երկինքը իբրեւ տուն 
ունենալու համար ստեղծուած մարդը՝ մութ քարայրը ունեցեր ունենալու համար ստեղծուած մարդը՝ մութ քարայրը ունեցեր ունենալու համար ստեղծուած մարդը՝ մութ քարայրը ունեցեր ունենալու համար ստեղծուած մարդը՝ մութ քարայրը ունեցեր 
է իբրեւ տունէ իբրեւ տունէ իբրեւ տունէ իբրեւ տուն::::    

Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային մանանայ ուտելու Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային մանանայ ուտելու Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային մանանայ ուտելու Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային մանանայ ուտելու 
համար ստեղծուած մարդը՝ որդերուն կողմէ ուտուելուհամար ստեղծուած մարդը՝ որդերուն կողմէ ուտուելուհամար ստեղծուած մարդը՝ որդերուն կողմէ ուտուելուհամար ստեղծուած մարդը՝ որդերուն կողմէ ուտուելու    
վտանգին դիմացվտանգին դիմացվտանգին դիմացվտանգին դիմաց::::    

Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ փառքով ու ԱստուԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ փառքով ու ԱստուԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ փառքով ու ԱստուԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ փառքով ու Աստու----
ծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը՝ մեղքով անարգուածծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը՝ մեղքով անարգուածծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը՝ մեղքով անարգուածծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը՝ մեղքով անարգուած::::    

Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային գահերու վրայ նԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային գահերու վրայ նԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային գահերու վրայ նԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ երկնային գահերու վրայ նըըըըսսսս----
տելու համար ստեղծուած մարդը՝ գերեզմանի մը մէջ դրուածտելու համար ստեղծուած մարդը՝ գերեզմանի մը մէջ դրուածտելու համար ստեղծուած մարդը՝ գերեզմանի մը մէջ դրուածտելու համար ստեղծուած մարդը՝ գերեզմանի մը մէջ դրուած::::    

Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ սիրովԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ սիրովԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ սիրովԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ սիրով    ու գութով ու գութով ու գութով ու գութով 
փաթաթուելու համար ստեղծուած մարդը՝ պատանքով փաթաթուելու համար ստեղծուած մարդը՝ պատանքով փաթաթուելու համար ստեղծուած մարդը՝ պատանքով փաթաթուելու համար ստեղծուած մարդը՝ պատանքով 
փաթաթուած ու քարայրի մը մէջ դրուածփաթաթուած ու քարայրի մը մէջ դրուածփաթաթուած ու քարայրի մը մէջ դրուածփաթաթուած ու քարայրի մը մէջ դրուած::::    

Լացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ պատկերն ու նմաԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ պատկերն ու նմաԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ պատկերն ու նմաԼացաւ, որովհետեւ տեսաւ Աստուծոյ պատկերն ու նմա----
նութիւնը մեղքի վարշամակով ծածկուած, փոխանակ Աստունութիւնը մեղքի վարշամակով ծածկուած, փոխանակ Աստունութիւնը մեղքի վարշամակով ծածկուած, փոխանակ Աստունութիւնը մեղքի վարշամակով ծածկուած, փոխանակ Աստու----
ծոյ երեսին ծածկոցով ծածկուելու (Սղ 21.30)ծոյ երեսին ծածկոցով ծածկուելու (Սղ 21.30)ծոյ երեսին ծածկոցով ծածկուելու (Սղ 21.30)ծոյ երեսին ծածկոցով ծածկուելու (Սղ 21.30)::::    

Լացաւ, ցոյց տալու համար ոԼացաւ, ցոյց տալու համար ոԼացաւ, ցոյց տալու համար ոԼացաւ, ցոյց տալու համար որ ինք կը սիրէ մարդիկը ու ր ինք կը սիրէ մարդիկը ու ր ինք կը սիրէ մարդիկը ու ր ինք կը սիրէ մարդիկը ու 
կը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ կը տեսնէկը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ կը տեսնէկը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ կը տեսնէկը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ կը տեսնէ::::    

Լացաւ, սորվեցնելու համար մեզի անտարբեր չըլլալ Լացաւ, սորվեցնելու համար մեզի անտարբեր չըլլալ Լացաւ, սորվեցնելու համար մեզի անտարբեր չըլլալ Լացաւ, սորվեցնելու համար մեզի անտարբեր չըլլալ 
մարդոց վէրքին հանդէպ, տառապող մարդոց հանդէպմարդոց վէրքին հանդէպ, տառապող մարդոց հանդէպմարդոց վէրքին հանդէպ, տառապող մարդոց հանդէպմարդոց վէրքին հանդէպ, տառապող մարդոց հանդէպ::::    

Տակաւին, Յիսուսի լալը կը բացայայտէ անոր մարդկային Տակաւին, Յիսուսի լալը կը բացայայտէ անոր մարդկային Տակաւին, Յիսուսի լալը կը բացայայտէ անոր մարդկային Տակաւին, Յիսուսի լալը կը բացայայտէ անոր մարդկային 
կատարեալ բնութիւնըկատարեալ բնութիւնըկատարեալ բնութիւնըկատարեալ բնութիւնը::::    Անոր համար կը գործածուին բառեր Անոր համար կը գործածուին բառեր Անոր համար կը գործածուին բառեր Անոր համար կը գործածուին բառեր 
ոոոոր ուրիշ բան ցոյց չեն տար եթէ ոչ անոր մարդկային երեսըր ուրիշ բան ցոյց չեն տար եթէ ոչ անոր մարդկային երեսըր ուրիշ բան ցոյց չեն տար եթէ ոչ անոր մարդկային երեսըր ուրիշ բան ցոյց չեն տար եթէ ոչ անոր մարդկային երեսը::::    
Ինչպէս օրինակ,  Ինչպէս օրինակ,  Ինչպէս օրինակ,  Ինչպէս օրինակ,  ««««կը սրդողիկը սրդողիկը սրդողիկը սրդողի» » » » (Մր 10.14), (Մր 10.14), (Մր 10.14), (Մր 10.14), ««««կը զարմանայկը զարմանայկը զարմանայկը զարմանայ» » » » (Մր (Մր (Մր (Մր 
6.6), «6.6), «6.6), «6.6), «չի կրնարչի կրնարչի կրնարչի կրնար» » » » (Մր 6.5), (Մր 6.5), (Մր 6.5), (Մր 6.5), ««««կը խռովի ու կը յուզուիկը խռովի ու կը յուզուիկը խռովի ու կը յուզուիկը խռովի ու կը յուզուի» » » » (Յհ 11.33), (Յհ 11.33), (Յհ 11.33), (Յհ 11.33), 
եւ այլնեւ այլնեւ այլնեւ այլն::::    

««««Հրեաները իրարու կՀրեաները իրարու կՀրեաները իրարու կՀրեաները իրարու կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
""""Տեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ո´́́́րքան կը սիրէր զայնրքան կը սիրէր զայնրքան կը սիրէր զայնրքան կը սիրէր զայն""""»»»» ( ( ( (Յհ 11.36)Յհ 11.36)Յհ 11.36)Յհ 11.36)::::    
1.1.1.1.----    Հետաքրքրական է որ հրեաներ Յիսուսի լացը նկաՀետաքրքրական է որ հրեաներ Յիսուսի լացը նկաՀետաքրքրական է որ հրեաներ Յիսուսի լացը նկաՀետաքրքրական է որ հրեաներ Յիսուսի լացը նկա----

տեցին հետեւանքը Ղազարոսի հանդէպ իր ունեցած սիրոյնտեցին հետեւանքը Ղազարոսի հանդէպ իր ունեցած սիրոյնտեցին հետեւանքը Ղազարոսի հանդէպ իր ունեցած սիրոյնտեցին հետեւանքը Ղազարոսի հանդէպ իր ունեցած սիրոյն::::    
Յիսուսի լացը իր սիրած անձին՝ Ղազարոսի համար, ցոյց կու Յիսուսի լացը իր սիրած անձին՝ Ղազարոսի համար, ցոյց կու Յիսուսի լացը իր սիրած անձին՝ Ղազարոսի համար, ցոյց կու Յիսուսի լացը իր սիրած անձին՝ Ղազարոսի համար, ցոյց կու 
տայ որ ան յատուկ սէր ունի իր հաւատացեալներուն հանտայ որ ան յատուկ սէր ունի իր հաւատացեալներուն հանտայ որ ան յատուկ սէր ունի իր հաւատացեալներուն հանտայ որ ան յատուկ սէր ունի իր հաւատացեալներուն հան----
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դէպդէպդէպդէպ::::    ՄեզիՄեզիՄեզիՄեզի´́́́    ալ հանդէպ յատուկ սէր ունի եթէ երբեք իր իրաալ հանդէպ յատուկ սէր ունի եթէ երբեք իր իրաալ հանդէպ յատուկ սէր ունի եթէ երբեք իր իրաալ հանդէպ յատուկ սէր ունի եթէ երբեք իր իրա----
կան հետեւորդներն ենքկան հետեւորդներն ենքկան հետեւորդներն ենքկան հետեւորդներն ենք::::    

2.2.2.2.----    Յիսուսի լացը կը պարզէ, որ ան Յիսուսի լացը կը պարզէ, որ ան Յիսուսի լացը կը պարզէ, որ ան Յիսուսի լացը կը պարզէ, որ ան ««««կու լայկու լայկու լայկու լայ» » » » իր սիրած իր սիրած իր սիրած իր սիրած 
մարդոց համար, այլ խօսքով՝ կը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ մարդոց համար, այլ խօսքով՝ կը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ մարդոց համար, այլ խօսքով՝ կը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ մարդոց համար, այլ խօսքով՝ կը ցաւի երբ զանոնք ցաւի մէջ 
կը տեսնէ, կը նեղուի երբ զանոնք դժբախտութեան հանդիկը տեսնէ, կը նեղուի երբ զանոնք դժբախտութեան հանդիկը տեսնէ, կը նեղուի երբ զանոնք դժբախտութեան հանդիկը տեսնէ, կը նեղուի երբ զանոնք դժբախտութեան հանդի----
պած կը տեսնէպած կը տեսնէպած կը տեսնէպած կը տեսնէ::::    Մանաւանդ, կը սգայ ու կը տրտմի երբ Մանաւանդ, կը սգայ ու կը տրտմի երբ Մանաւանդ, կը սգայ ու կը տրտմի երբ Մանաւանդ, կը սգայ ու կը տրտմի երբ 
զանոնք մեղքի մէջ կը տեսնէզանոնք մեղքի մէջ կը տեսնէզանոնք մեղքի մէջ կը տեսնէզանոնք մեղքի մէջ կը տեսնէ::::    ՈւՈւՈւՈւստի, պէտք է զգոյշ ըլլանք ստի, պէտք է զգոյշ ըլլանք ստի, պէտք է զգոյշ ըլլանք ստի, պէտք է զգոյշ ըլլանք 
մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, չընելու այնպիսի բան մը՝ որ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, չընելու այնպիսի բան մը՝ որ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, չընելու այնպիսի բան մը՝ որ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, չընելու այնպիսի բան մը՝ որ 
արցունք հոսեցնէ մեր Տիրոջ աչքերէնարցունք հոսեցնէ մեր Տիրոջ աչքերէնարցունք հոսեցնէ մեր Տիրոջ աչքերէնարցունք հոսեցնէ մեր Տիրոջ աչքերէն::::    

3.3.3.3.----    ««««Տեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ո´́́́րքան կը սիրէր զայնրքան կը սիրէր զայնրքան կը սիրէր զայնրքան կը սիրէր զայն»»»»::::    Այս բառերը մեզի Այս բառերը մեզի Այս բառերը մեզի Այս բառերը մեզի 
համար են նաեւ. համար են նաեւ. համար են նաեւ. համար են նաեւ. ««««Տեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ո´́́́րքան կը սիրէ մեզրքան կը սիրէ մեզրքան կը սիրէ մեզրքան կը սիրէ մեզ::::    Տեսէք թէ Տեսէք թէ Տեսէք թէ Տեսէք թէ 
ոոոո´́́́րքան կը գուրգուրայ մեզիրքան կը գուրգուրայ մեզիրքան կը գուրգուրայ մեզիրքան կը գուրգուրայ մեզի::::    Տեսէք Տեսէք Տեսէք Տեսէք թէ ոթէ ոթէ ոթէ ո´́́́րքան կը համբերէ րքան կը համբերէ րքան կը համբերէ րքան կը համբերէ 
մեզիմեզիմեզիմեզի::::    Տեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ո´́́́րքան կը քաջալերէ մեզրքան կը քաջալերէ մեզրքան կը քաջալերէ մեզրքան կը քաջալերէ մեզ::::    Տեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ոՏեսէք թէ ո´́́́րքան րքան րքան րքան 
մեծ է իր մխիթարութիւնը մեզի համարմեծ է իր մխիթարութիւնը մեզի համարմեծ է իր մխիթարութիւնը մեզի համարմեծ է իր մխիթարութիւնը մեզի համար»»»»::::    

««««Ոմանք ալ կՈմանք ալ կՈմանք ալ կՈմանք ալ կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
""""Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս 

մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրմը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրմը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրմը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէր""""»»»» ( ( ( (Յհ 11.37)Յհ 11.37)Յհ 11.37)Յհ 11.37)::::    
Ակնարկութիւնը ի ծնէ կոյրին բժշկԱկնարկութիւնը ի ծնէ կոյրին բժշկԱկնարկութիւնը ի ծնէ կոյրին բժշկԱկնարկութիւնը ի ծնէ կոյրին բժշկութեան է (Յհ 9.1ութեան է (Յհ 9.1ութեան է (Յհ 9.1ութեան է (Յհ 9.1----7)7)7)7)::::    

Հրեաներու այս արտայայտութիւնը շատ յստակ ցոյց կու տայ Հրեաներու այս արտայայտութիւնը շատ յստակ ցոյց կու տայ Հրեաներու այս արտայայտութիւնը շատ յստակ ցոյց կու տայ Հրեաներու այս արտայայտութիւնը շատ յստակ ցոյց կու տայ 
թէ ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնը մեծ ազդեցութիւն եւ մեծ թէ ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնը մեծ ազդեցութիւն եւ մեծ թէ ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնը մեծ ազդեցութիւն եւ մեծ թէ ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնը մեծ ազդեցութիւն եւ մեծ 
տպաւորութիւն ձգած էր իրենց վրայտպաւորութիւն ձգած էր իրենց վրայտպաւորութիւն ձգած էր իրենց վրայտպաւորութիւն ձգած էր իրենց վրայ::::    Հրեաներուն համար ի Հրեաներուն համար ի Հրեաներուն համար ի Հրեաներուն համար ի 
ծնէ կոյրի մը աչքը բացող մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ծնէ կոյրի մը աչքը բացող մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ծնէ կոյրի մը աչքը բացող մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ծնէ կոյրի մը աչքը բացող մարդը՝ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած 
շատ մեծ մարգարէ մը կը սեպշատ մեծ մարգարէ մը կը սեպշատ մեծ մարգարէ մը կը սեպշատ մեծ մարգարէ մը կը սեպուէրուէրուէրուէր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
կկկկ’’’’ակնկալէին որ Յիսուս կարենար բան մը ընել որ Ղազարոս ակնկալէին որ Յիսուս կարենար բան մը ընել որ Ղազարոս ակնկալէին որ Յիսուս կարենար բան մը ընել որ Ղազարոս ակնկալէին որ Յիսուս կարենար բան մը ընել որ Ղազարոս 
չմեռնէրչմեռնէրչմեռնէրչմեռնէր::::    

««««Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար այնպէս 
մը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրմը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրմը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէրմը ընել՝ որ Ղազարոս չմեռնէր»»»»::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն յաճախ մենք եւս ն յաճախ մենք եւս ն յաճախ մենք եւս ն յաճախ մենք եւս 
նման արտայայտութիւն կնման արտայայտութիւն կնման արտայայտութիւն կնման արտայայտութիւն կ’’’’ունենանքունենանքունենանքունենանք::::    ԿԿԿԿ’’’’ակնկալենք Աստուծակնկալենք Աստուծակնկալենք Աստուծակնկալենք Աստուծ----
մէ որ ամէն ինչ ընէ, մէ որ ամէն ինչ ընէ, մէ որ ամէն ինչ ընէ, մէ որ ամէն ինչ ընէ, ամէն դժբախտութիւն դադրեցնէ, ամէն ամէն դժբախտութիւն դադրեցնէ, ամէն ամէն դժբախտութիւն դադրեցնէ, ամէն ամէն դժբախտութիւն դադրեցնէ, ամէն 
վտանգ խափանէ, ամէն նեղութիւն վերացնէ, ամէն փորձուվտանգ խափանէ, ամէն նեղութիւն վերացնէ, ամէն փորձուվտանգ խափանէ, ամէն նեղութիւն վերացնէ, ամէն փորձուվտանգ խափանէ, ամէն նեղութիւն վերացնէ, ամէն փորձու----
թիւն հեռացնէ, ամէն հիւանդութիւն բժշկէթիւն հեռացնէ, ամէն հիւանդութիւն բժշկէթիւն հեռացնէ, ամէն հիւանդութիւն բժշկէթիւն հեռացնէ, ամէն հիւանդութիւն բժշկէ::::    Կը պահանջենք Կը պահանջենք Կը պահանջենք Կը պահանջենք 
այս բոլորը առանց մտածելու թէ իայս բոլորը առանց մտածելու թէ իայս բոլորը առանց մտածելու թէ իայս բոլորը առանց մտածելու թէ ի´́́́նչ է Աստուծոյ կամքընչ է Աստուծոյ կամքընչ է Աստուծոյ կամքընչ է Աստուծոյ կամքը::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
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կամքին կատարումը կը խնդրենք, փոխանակ խնդրելու կամքին կատարումը կը խնդրենք, փոխանակ խնդրելու կամքին կատարումը կը խնդրենք, փոխանակ խնդրելու կամքին կատարումը կը խնդրենք, փոխանակ խնդրելու 
Աստուծոյ կամքին կատԱստուծոյ կամքին կատԱստուծոյ կամքին կատԱստուծոյ կամքին կատարումըարումըարումըարումը::::    ՔանիՔանիՔանիՔանի՜՜՜՜    անգամներ լսած ենք անգամներ լսած ենք անգամներ լսած ենք անգամներ լսած ենք 
մարդոցմէ. մարդոցմէ. մարդոցմէ. մարդոցմէ. ««««Աստուած չէ՞ր կրնար անյպէս մը ընել՝ որ Ադամ Աստուած չէ՞ր կրնար անյպէս մը ընել՝ որ Ադամ Աստուած չէ՞ր կրնար անյպէս մը ընել՝ որ Ադամ Աստուած չէ՞ր կրնար անյպէս մը ընել՝ որ Ադամ 
ու Եւա չմեղանչէինու Եւա չմեղանչէինու Եւա չմեղանչէինու Եւա չմեղանչէին::::    Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ եղբայրս Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ եղբայրս Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ եղբայրս Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ եղբայրս 
չմեռնէրչմեռնէրչմեռնէրչմեռնէր::::    Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ այս աղէտը տեղի Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ այս աղէտը տեղի Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ այս աղէտը տեղի Չէ՞ր կրնար այնպէս մը ընել՝ որ այս աղէտը տեղի 
չունենարչունենարչունենարչունենար::::    Չէ՞ր կրնար արգիլել երկրաշարժին պատահումըՉէ՞ր կրնար արգիլել երկրաշարժին պատահումըՉէ՞ր կրնար արգիլել երկրաշարժին պատահումըՉէ՞ր կրնար արգիլել երկրաշարժին պատահումը::::    
Չէ՞ր կրՉէ՞ր կրՉէ՞ր կրՉէ՞ր կրնար խափանել այս մարդասպանութեան ծրագիրը, եւ նար խափանել այս մարդասպանութեան ծրագիրը, եւ նար խափանել այս մարդասպանութեան ծրագիրը, եւ նար խափանել այս մարդասպանութեան ծրագիրը, եւ 
այլնայլնայլնայլն»»»»::::    ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, այս բոլորը Աստուած կրնար, այս բոլորը Աստուած կրնար, այս բոլորը Աստուած կրնար, այս բոլորը Աստուած կրնա´́́́յ ընելյ ընելյ ընելյ ընել::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
կը մոռնանք որ աղէտներն ու փորձութիւնները բնական կը մոռնանք որ աղէտներն ու փորձութիւնները բնական կը մոռնանք որ աղէտներն ու փորձութիւնները բնական կը մոռնանք որ աղէտներն ու փորձութիւնները բնական 
երեւոյթներ եներեւոյթներ եներեւոյթներ եներեւոյթներ են::::    Կը մոռնանք որ անոնք պէԿը մոռնանք որ անոնք պէԿը մոռնանք որ անոնք պէԿը մոռնանք որ անոնք պէ´́́́տք է որ պատահին տք է որ պատահին տք է որ պատահին տք է որ պատահին 
ու պիտիու պիտիու պիտիու պիտի´́́́    պատահին անարդարութեամբ լեցուն այս պատահին անարդարութեամբ լեցուն այս պատահին անարդարութեամբ լեցուն այս պատահին անարդարութեամբ լեցուն այս 
աշխարհին մէաշխարհին մէաշխարհին մէաշխարհին մէջջջջ::::    Կը մոռնանք որ Աստուած ինքզինք չի Կը մոռնանք որ Աստուած ինքզինք չի Կը մոռնանք որ Աստուած ինքզինք չի Կը մոռնանք որ Աստուած ինքզինք չի 
պարտադրեր մէկունպարտադրեր մէկունպարտադրեր մէկունպարտադրեր մէկուն::::    Կը մոռնանք որ Աստուած ազատ կամք Կը մոռնանք որ Աստուած ազատ կամք Կը մոռնանք որ Աստուած ազատ կամք Կը մոռնանք որ Աստուած ազատ կամք 
տուած է մարդուն, եւ կը յարգէտուած է մարդուն, եւ կը յարգէտուած է մարդուն, եւ կը յարգէտուած է մարդուն, եւ կը յարգէ´́́́    անոր տրուած ազատ կամքի անոր տրուած ազատ կամքի անոր տրուած ազատ կամքի անոր տրուած ազատ կամքի 
պարգեւըպարգեւըպարգեւըպարգեւը::::    Բնաւ պէտք չէ մոռնալ որ մարդ արարածը ազատ Բնաւ պէտք չէ մոռնալ որ մարդ արարածը ազատ Բնաւ պէտք չէ մոռնալ որ մարդ արարածը ազատ Բնաւ պէտք չէ մոռնալ որ մարդ արարածը ազատ 
կամք ունիկամք ունիկամք ունիկամք ունի::::    Իսկ ազատ կամք ունենալ, կը նշանակէ ընել ինչ Իսկ ազատ կամք ունենալ, կը նշանակէ ընել ինչ Իսկ ազատ կամք ունենալ, կը նշանակէ ընել ինչ Իսկ ազատ կամք ունենալ, կը նշանակէ ընել ինչ 
որ մեզի շիտակոր մեզի շիտակոր մեզի շիտակոր մեզի շիտակ    կը թուի, ընտրել ինչ որ ուղիղ կը կարծենքկը թուի, ընտրել ինչ որ ուղիղ կը կարծենքկը թուի, ընտրել ինչ որ ուղիղ կը կարծենքկը թուի, ընտրել ինչ որ ուղիղ կը կարծենք::::    
Մարդուն դիմաց միշտ տարբերՄարդուն դիմաց միշտ տարբերՄարդուն դիմաց միշտ տարբերՄարդուն դիմաց միշտ տարբեր----տարբեր ճամբաներ բացուած տարբեր ճամբաներ բացուած տարբեր ճամբաներ բացուած տարբեր ճամբաներ բացուած 
կան, յաճախ իրար հակասող ճամբաներ. եւ մարդը ազատ է կան, յաճախ իրար հակասող ճամբաներ. եւ մարդը ազատ է կան, յաճախ իրար հակասող ճամբաներ. եւ մարդը ազատ է կան, յաճախ իրար հակասող ճամբաներ. եւ մարդը ազատ է 
ընտրելու որ ճամբան որ կընտրելու որ ճամբան որ կընտրելու որ ճամբան որ կընտրելու որ ճամբան որ կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    Մարդուն դիմաց միշտ Մարդուն դիմաց միշտ Մարդուն դիմաց միշտ Մարդուն դիմաց միշտ 
երկուքէ աւելի որոշումներ կան, յաճախ իրար հակասող երկուքէ աւելի որոշումներ կան, յաճախ իրար հակասող երկուքէ աւելի որոշումներ կան, յաճախ իրար հակասող երկուքէ աւելի որոշումներ կան, յաճախ իրար հակասող 
որոշումներ. եւ մորոշումներ. եւ մորոշումներ. եւ մորոշումներ. եւ մարդը ազատ է առնելու որ որոշումը որ արդը ազատ է առնելու որ որոշումը որ արդը ազատ է առնելու որ որոշումը որ արդը ազատ է առնելու որ որոշումը որ 
կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    Մարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ ընդՄարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ ընդՄարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ ընդՄարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ ընդ----
հանրապէս մարդիկ իրենց ազատութիւնը կը գործածեն հանրապէս մարդիկ իրենց ազատութիւնը կը գործածեն հանրապէս մարդիկ իրենց ազատութիւնը կը գործածեն հանրապէս մարդիկ իրենց ազատութիւնը կը գործածեն 
չարիք գործելու համարչարիք գործելու համարչարիք գործելու համարչարիք գործելու համար::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ Պետրոս առաքեալ կը ւ Պետրոս առաքեալ կը ւ Պետրոս առաքեալ կը ւ Պետրոս առաքեալ կը 
պատուիրէ ըսելով. պատուիրէ ըսելով. պատուիրէ ըսելով. պատուիրէ ըսելով. ««««Ձեր ազատութիւնը չարիք գործելու Ձեր ազատութիւնը չարիք գործելու Ձեր ազատութիւնը չարիք գործելու Ձեր ազատութիւնը չարիք գործելու 
պատրուակ թող չդառնայպատրուակ թող չդառնայպատրուակ թող չդառնայպատրուակ թող չդառնայ»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 2.16)Ա.Պտ 2.16)Ա.Պտ 2.16)Ա.Պտ 2.16)::::    Դարձեալ, նոյն Դարձեալ, նոյն Դարձեալ, նոյն Դարձեալ, նոյն 
մարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ մարդիկ միշտ մարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ մարդիկ միշտ մարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ մարդիկ միշտ մարդկային փորձառութիւնը ցոյց տուած է որ մարդիկ միշտ 
սխալ որոշումն է որ կսխալ որոշումն է որ կսխալ որոշումն է որ կսխալ որոշումն է որ կ’’’’առնեն, միշտ սխալ ճամբան է որ առնեն, միշտ սխալ ճամբան է որ առնեն, միշտ սխալ ճամբան է որ առնեն, միշտ սխալ ճամբան է որ 
կկկկ’’’’ընտրեն, մանաւանդ եթէ առանց աղօթքի կընտրեն, մանաւանդ եթէ առանց աղօթքի կընտրեն, մանաւանդ եթէ առանց աղօթքի կընտրեն, մանաւանդ եթէ առանց աղօթքի կ’’’’առնեն իրենց առնեն իրենց առնեն իրենց առնեն իրենց 
որոշումները ու կորոշումները ու կորոշումները ու կորոշումները ու կ’’’’ընտրեն իրենց ճամբաներըընտրեն իրենց ճամբաներըընտրեն իրենց ճամբաներըընտրեն իրենց ճամբաները::::    Առնուած ամէն Առնուած ամէն Առնուած ամէն Առնուած ամէն 
մէկ որոշում իր հետեւամէկ որոշում իր հետեւամէկ որոշում իր հետեւամէկ որոշում իր հետեւանքը պիտի ունենայ անխուսափենքը պիտի ունենայ անխուսափենքը պիտի ունենայ անխուսափենքը պիտի ունենայ անխուսափե----
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լիօրէնլիօրէնլիօրէնլիօրէն::::    Որդեգրուած ամէն մէկ ճամբայ իր արդիւնքը պիտի Որդեգրուած ամէն մէկ ճամբայ իր արդիւնքը պիտի Որդեգրուած ամէն մէկ ճամբայ իր արդիւնքը պիտի Որդեգրուած ամէն մէկ ճամբայ իր արդիւնքը պիտի 
ունենայ անկասկածունենայ անկասկածունենայ անկասկածունենայ անկասկած::::    Յաճախ մեր առած որոշումներուն եւ Յաճախ մեր առած որոշումներուն եւ Յաճախ մեր առած որոշումներուն եւ Յաճախ մեր առած որոշումներուն եւ 
որդեգրած ճամբաներուն զոհը կորդեգրած ճամբաներուն զոհը կորդեգրած ճամբաներուն զոհը կորդեգրած ճամբաներուն զոհը կ’’’’երթանք, բայց զԱստուած երթանք, բայց զԱստուած երթանք, բայց զԱստուած երթանք, բայց զԱստուած 
կամ մեր նմանը կը մեղադրենքկամ մեր նմանը կը մեղադրենքկամ մեր նմանը կը մեղադրենքկամ մեր նմանը կը մեղադրենք::::    

ՃիՃիՃիՃի´́́́շդ է որ աշխարհ անարդար է, ճիշդ է որ աշխարհ անարդար է, ճիշդ է որ աշխարհ անարդար է, ճիշդ է որ աշխարհ անարդար է, ճի´́́́շդ է որ մարդոց մեշդ է որ մարդոց մեշդ է որ մարդոց մեշդ է որ մարդոց մեծ ծ ծ ծ 
բաժինը անարդար են, եւ մենք այդ անարդարութեան զոհը բաժինը անարդար են, եւ մենք այդ անարդարութեան զոհը բաժինը անարդար են, եւ մենք այդ անարդարութեան զոհը բաժինը անարդար են, եւ մենք այդ անարդարութեան զոհը 
կկկկ’’’’երթանք շատ յաճախ, բայց պէտք է ընդունինք նաեւ որ երթանք շատ յաճախ, բայց պէտք է ընդունինք նաեւ որ երթանք շատ յաճախ, բայց պէտք է ընդունինք նաեւ որ երթանք շատ յաճախ, բայց պէտք է ընդունինք նաեւ որ 
յաճախ մենք մեր կատարած գործերուն եւ որդեգրած յաճախ մենք մեր կատարած գործերուն եւ որդեգրած յաճախ մենք մեր կատարած գործերուն եւ որդեգրած յաճախ մենք մեր կատարած գործերուն եւ որդեգրած 
ճամբաներուն ալ զոհը կճամբաներուն ալ զոհը կճամբաներուն ալ զոհը կճամբաներուն ալ զոհը կ’’’’երթանքերթանքերթանքերթանք::::    Նոյն այս իրողութեան չէ՞ Նոյն այս իրողութեան չէ՞ Նոյն այս իրողութեան չէ՞ Նոյն այս իրողութեան չէ՞ 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ակնարկէ Աստուած՝ ըսելով. ակնարկէ Աստուած՝ ըսելով. ակնարկէ Աստուած՝ ըսելով. ակնարկէ Աստուած՝ ըսելով. ««««Այս բաները քու ճամբաԱյս բաները քու ճամբաԱյս բաները քու ճամբաԱյս բաները քու ճամբա----
ներներներներդ ու քու գործերդ բերին քու վրադդ ու քու գործերդ բերին քու վրադդ ու քու գործերդ բերին քու վրադդ ու քու գործերդ բերին քու վրադ::::    Ասիկա քու չարութիւնդ Ասիկա քու չարութիւնդ Ասիկա քու չարութիւնդ Ասիկա քու չարութիւնդ 
էէէէ»»»» ( ( ( (Եր 4.18)Եր 4.18)Եր 4.18)Եր 4.18)::::    Հետեւաբար, չմեղադրենք զԱստուած երբ աղէտի Հետեւաբար, չմեղադրենք զԱստուած երբ աղէտի Հետեւաբար, չմեղադրենք զԱստուած երբ աղէտի Հետեւաբար, չմեղադրենք զԱստուած երբ աղէտի 
կը հանդիպինք զԱստուած լքած ըլլալնուս եւ անոր կը հանդիպինք զԱստուած լքած ըլլալնուս եւ անոր կը հանդիպինք զԱստուած լքած ըլլալնուս եւ անոր կը հանդիպինք զԱստուած լքած ըլլալնուս եւ անոր 
առաջնորդութիւնը մերժած ըլլալնուս համարառաջնորդութիւնը մերժած ըլլալնուս համարառաջնորդութիւնը մերժած ըլլալնուս համարառաջնորդութիւնը մերժած ըլլալնուս համար::::    Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ 
Իսրայէլի գլխուն եկաւ՝ զԱստուած լքած ըլլալուն համար չէ՞րԻսրայէլի գլխուն եկաւ՝ զԱստուած լքած ըլլալուն համար չէ՞րԻսրայէլի գլխուն եկաւ՝ զԱստուած լքած ըլլալուն համար չէ՞րԻսրայէլի գլխուն եկաւ՝ զԱստուած լքած ըլլալուն համար չէ՞ր::::    
Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ այս մէկը ըսելով. Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ այս մէկը ըսելով. Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ այս մէկը ըսելով. Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ այս մէկը ըսելով. ««««Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ 
ասիկա դուն քու վրադ բերիր քու Տէր Աստուածդ ձգելով, երբ ասիկա դուն քու վրադ բերիր քու Տէր Աստուածդ ձգելով, երբ ասիկա դուն քու վրադ բերիր քու Տէր Աստուածդ ձգելով, երբ ասիկա դուն քու վրադ բերիր քու Տէր Աստուածդ ձգելով, երբ 
անիկա ճամբուն մէջ քեզի առաջնորդութիւն կանիկա ճամբուն մէջ քեզի առաջնորդութիւն կանիկա ճամբուն մէջ քեզի առաջնորդութիւն կանիկա ճամբուն մէջ քեզի առաջնորդութիւն կ’’’’ընէրընէրընէրընէր»»»» ( ( ( (Եր 2.17)Եր 2.17)Եր 2.17)Եր 2.17)::::    

««««Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ Յիսուս դարձեալ ներքնապէս յուզուեցաւ եւ մօտեցաւ 
գերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուգերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուգերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուգերեզմանին, որ քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը տքին քար մը տքին քար մը տքին քար մը 
դրած էինդրած էինդրած էինդրած էին»»»» ( ( ( (Յհ 11.38)Յհ 11.38)Յհ 11.38)Յհ 11.38)::::    

1.1.1.1.----    Ասիկա երկրորդ անգամն է որ Տէրը կը յուզուիԱսիկա երկրորդ անգամն է որ Տէրը կը յուզուիԱսիկա երկրորդ անգամն է որ Տէրը կը յուզուիԱսիկա երկրորդ անգամն է որ Տէրը կը յուզուի::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
երկու յուզումները երկու տարբեր պատճառներով տեղի երկու յուզումները երկու տարբեր պատճառներով տեղի երկու յուզումները երկու տարբեր պատճառներով տեղի երկու յուզումները երկու տարբեր պատճառներով տեղի 
ունեցանունեցանունեցանունեցան::::    Տեսանք որ առաջին անգամ մարդոց խռովութիւնն Տեսանք որ առաջին անգամ մարդոց խռովութիւնն Տեսանք որ առաջին անգամ մարդոց խռովութիւնն Տեսանք որ առաջին անգամ մարդոց խռովութիւնն 
ու յուզումը տեսնելով էր որ խռովեցաւ ու յուզուեցաւ (33ու յուզումը տեսնելով էր որ խռովեցաւ ու յուզուեցաւ (33ու յուզումը տեսնելով էր որ խռովեցաւ ու յուզուեցաւ (33ու յուզումը տեսնելով էր որ խռովեցաւ ու յուզուեցաւ (33----րդ րդ րդ րդ 
համար), եւ բահամար), եւ բահամար), եւ բահամար), եւ բացատրեցինք, որ ատիկա ցոյց կու տայ որ ինք ցատրեցինք, որ ատիկա ցոյց կու տայ որ ինք ցատրեցինք, որ ատիկա ցոյց կու տայ որ ինք ցատրեցինք, որ ատիկա ցոյց կու տայ որ ինք 
անտարբեր չէ մարդոց ցաւին նկատմամբանտարբեր չէ մարդոց ցաւին նկատմամբանտարբեր չէ մարդոց ցաւին նկատմամբանտարբեր չէ մարդոց ցաւին նկատմամբ::::    Բայց տուեալ Բայց տուեալ Բայց տուեալ Բայց տուեալ 
համարին մէջ Յիսուսի յուզումին պատճառը ուրիշ էրհամարին մէջ Յիսուսի յուզումին պատճառը ուրիշ էրհամարին մէջ Յիսուսի յուզումին պատճառը ուրիշ էրհամարին մէջ Յիսուսի յուզումին պատճառը ուրիշ էր::::    
Պատճառը Մարիամին շուրջ խմբուած հրեաներն էին որոնք Պատճառը Մարիամին շուրջ խմբուած հրեաներն էին որոնք Պատճառը Մարիամին շուրջ խմբուած հրեաներն էին որոնք Պատճառը Մարիամին շուրջ խմբուած հրեաներն էին որոնք 
կկկկ’’’’ըսէին. ըսէին. ըսէին. ըսէին. ««««Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար Այս մարդը որ կոյրին աչքը բացաւ, չէ՞ր կրնար 
այնպէս մը ընել՝ որայնպէս մը ընել՝ որայնպէս մը ընել՝ որայնպէս մը ընել՝ որ    Ղազարոս չմեռնէրՂազարոս չմեռնէրՂազարոս չմեռնէրՂազարոս չմեռնէր»»»» ( ( ( (Յհ 11.37)Յհ 11.37)Յհ 11.37)Յհ 11.37)::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
յուզուեցաւ որովհետեւ տակաւին չէին ճանչցած զինք, յուզուեցաւ որովհետեւ տակաւին չէին ճանչցած զինք, յուզուեցաւ որովհետեւ տակաւին չէին ճանչցած զինք, յուզուեցաւ որովհետեւ տակաւին չէին ճանչցած զինք, 
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տակաւին չէին գիտեր թէ իրեն համար չկատակաւին չէին գիտեր թէ իրեն համար չկատակաւին չէին գիտեր թէ իրեն համար չկատակաւին չէին գիտեր թէ իրեն համար չկա´́́́յ անկարելի բանյ անկարելի բանյ անկարելի բանյ անկարելի բան::::    
Գալով մեզի, մենք կը ճանչնա՞նք Յիսուսը իբրեւ ամենաԳալով մեզի, մենք կը ճանչնա՞նք Յիսուսը իբրեւ ամենաԳալով մեզի, մենք կը ճանչնա՞նք Յիսուսը իբրեւ ամենաԳալով մեզի, մենք կը ճանչնա՞նք Յիսուսը իբրեւ ամենա----
կարող Աստուած, որուն համար չկակարող Աստուած, որուն համար չկակարող Աստուած, որուն համար չկակարող Աստուած, որուն համար չկա´́́́յ դժուարին բան, չկայ դժուարին բան, չկայ դժուարին բան, չկայ դժուարին բան, չկա´́́́յ յ յ յ 
փակ դուռ, չկափակ դուռ, չկափակ դուռ, չկափակ դուռ, չկա´́́́յյյյ    անլուծանելի հարց, չկաանլուծանելի հարց, չկաանլուծանելի հարց, չկաանլուծանելի հարց, չկա´́́́յ անկոտրելի սիրտ, յ անկոտրելի սիրտ, յ անկոտրելի սիրտ, յ անկոտրելի սիրտ, 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ բոլորովին փակուած ականջյ բոլորովին փակուած ականջյ բոլորովին փակուած ականջյ բոլորովին փակուած ականջ::::    

2.2.2.2.----    ««««Մօտեցաւ գերեզմանին, որ քարայր մըն էրՄօտեցաւ գերեզմանին, որ քարայր մըն էրՄօտեցաւ գերեզմանին, որ քարայր մըն էրՄօտեցաւ գերեզմանին, որ քարայր մըն էր»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
մօտեցաւ գերեզմանուած Ղազարոսին, որպէսզի յարութիւն մօտեցաւ գերեզմանուած Ղազարոսին, որպէսզի յարութիւն մօտեցաւ գերեզմանուած Ղազարոսին, որպէսզի յարութիւն մօտեցաւ գերեզմանուած Ղազարոսին, որպէսզի յարութիւն 
տար անորտար անորտար անորտար անոր::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երբ Յիսուս մօտենայ մեզի՝ աերբ Յիսուս մօտենայ մեզի՝ աերբ Յիսուս մօտենայ մեզի՝ աերբ Յիսուս մօտենայ մեզի՝ ա´́́́յն ատեն յն ատեն յն ատեն յն ատեն 
միայն մենք յարութիւն կմիայն մենք յարութիւն կմիայն մենք յարութիւն կմիայն մենք յարութիւն կ’’’’առնենք մեառնենք մեառնենք մեառնենք մեր մեղքերու գերեզմանր մեղքերու գերեզմանր մեղքերու գերեզմանր մեղքերու գերեզման----
ներէններէններէններէն::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք գերեզմանած են Աստուծոյ ն մարդիկ կան որոնք գերեզմանած են Աստուծոյ ն մարդիկ կան որոնք գերեզմանած են Աստուծոյ ն մարդիկ կան որոնք գերեզմանած են Աստուծոյ 
կողմէ իրենց տրուած շնորհքներն ու պարգեւները, ձիրքերն կողմէ իրենց տրուած շնորհքներն ու պարգեւները, ձիրքերն կողմէ իրենց տրուած շնորհքներն ու պարգեւները, ձիրքերն կողմէ իրենց տրուած շնորհքներն ու պարգեւները, ձիրքերն 
ու կարողութիւնները, սէրն ու հաւատքը, խաղաղութիւնն ու ու կարողութիւնները, սէրն ու հաւատքը, խաղաղութիւնն ու ու կարողութիւնները, սէրն ու հաւատքը, խաղաղութիւնն ու ու կարողութիւնները, սէրն ու հաւատքը, խաղաղութիւնն ու 
հաշտութիւնը, աղօթքի կրակն ու ներումի զօրութիւնըհաշտութիւնը, աղօթքի կրակն ու ներումի զօրութիւնըհաշտութիւնը, աղօթքի կրակն ու ներումի զօրութիւնըհաշտութիւնը, աղօթքի կրակն ու ներումի զօրութիւնը::::    Այս Այս Այս Այս 
բոլորը մեր մէջ վերստին բոլորը մեր մէջ վերստին բոլորը մեր մէջ վերստին բոլորը մեր մէջ վերստին յարութիւն կյարութիւն կյարութիւն կյարութիւն կ’’’’առնեն, երբ իր առնեն, երբ իր առնեն, երբ իր առնեն, երբ իր 
յարութեամբ մահուան յաղթած մեր Փրկիչը մօտենայ ու յարութեամբ մահուան յաղթած մեր Փրկիչը մօտենայ ու յարութեամբ մահուան յաղթած մեր Փրկիչը մօտենայ ու յարութեամբ մահուան յաղթած մեր Փրկիչը մօտենայ ու 
դպնայ գերեզմանացած մեր սիրտերուն ու հոգիներունդպնայ գերեզմանացած մեր սիրտերուն ու հոգիներունդպնայ գերեզմանացած մեր սիրտերուն ու հոգիներունդպնայ գերեզմանացած մեր սիրտերուն ու հոգիներուն::::    

3.3.3.3.---- « « « «Քարայր մըՔարայր մըՔարայր մըՔարայր մը»»»»::::    Սիրելի ընթերցող, ի՞նչ են այն քարայրՍիրելի ընթերցող, ի՞նչ են այն քարայրՍիրելի ընթերցող, ի՞նչ են այն քարայրՍիրելի ընթերցող, ի՞նչ են այն քարայր----
ները որոնց մէջ թաղուած եսները որոնց մէջ թաղուած եսները որոնց մէջ թաղուած եսները որոնց մէջ թաղուած ես::::    Ամէն մարդ քարայրի մը մէջ Ամէն մարդ քարայրի մը մէջ Ամէն մարդ քարայրի մը մէջ Ամէն մարդ քարայրի մը մէջ 
թաղուած է եւ ինքզինք քարով մըթաղուած է եւ ինքզինք քարով մըթաղուած է եւ ինքզինք քարով մըթաղուած է եւ ինքզինք քարով մը    ծածկած է. ոմանք՝ նախանծածկած է. ոմանք՝ նախանծածկած է. ոմանք՝ նախանծածկած է. ոմանք՝ նախան----
ձի քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ դրամասիրութեան կամ փառաձի քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ դրամասիրութեան կամ փառաձի քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ դրամասիրութեան կամ փառաձի քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ դրամասիրութեան կամ փառա----
սիրութեան քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ աններողամտութեան սիրութեան քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ աններողամտութեան սիրութեան քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ աններողամտութեան սիրութեան քարայրին մէջ, ուրիշներ՝ աններողամտութեան 
կամ ատելութեան քարայրին մէջկամ ատելութեան քարայրին մէջկամ ատելութեան քարայրին մէջկամ ատելութեան քարայրին մէջ::::    ՀազաՀազաՀազաՀազա´́́́ր տեսակ քարայր ր տեսակ քարայր ր տեսակ քարայր ր տեսակ քարայր 
կայկայկայկայ::::    Ի՞նչ է քարայրիդ անունըԻ՞նչ է քարայրիդ անունըԻ՞նչ է քարայրիդ անունըԻ՞նչ է քարայրիդ անունը::::    Ինչ ալ ըլլայ քարայրդ, որուն Ինչ ալ ըլլայ քարայրդ, որուն Ինչ ալ ըլլայ քարայրդ, որուն Ինչ ալ ըլլայ քարայրդ, որուն 
մէջ ինկած ես՝ Տէրը կարոմէջ ինկած ես՝ Տէրը կարոմէջ ինկած ես՝ Տէրը կարոմէջ ինկած ես՝ Տէրը կարո´́́́ղ է եւ կղ է եւ կղ է եւ կղ է եւ կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ´́́́    քեզ ատկէ դուրս քեզ ատկէ դուրս քեզ ատկէ դուրս քեզ ատկէ դուրս 
բերելբերելբերելբերել::::    

4.4.4.4.----    ««««Քարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը դրած էինՔարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը դրած էինՔարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը դրած էինՔարայր մըն էր եւ որուն մուտքին քար մը դրած էին»»»»::::    
Կը կարծուի որ հրեաներ իրենց մեռելները, արեւելեան սովոԿը կարծուի որ հրեաներ իրենց մեռելները, արեւելեան սովոԿը կարծուի որ հրեաներ իրենց մեռելները, արեւելեան սովոԿը կարծուի որ հրեաներ իրենց մեռելները, արեւելեան սովո----
րութեամբ, հողը կը փորէին եւ սնտուկով մը հողին մէջ կը րութեամբ, հողը կը փորէին եւ սնտուկով մը հողին մէջ կը րութեամբ, հողը կը փորէին եւ սնտուկով մը հողին մէջ կը րութեամբ, հողը կը փորէին եւ սնտուկով մը հողին մէջ կը 
դնէին, բայց որոշ անհատներու պարագային, որոնք նիւթադնէին, բայց որոշ անհատներու պարագային, որոնք նիւթադնէին, բայց որոշ անհատներու պարագային, որոնք նիւթադնէին, բայց որոշ անհատներու պարագային, որոնք նիւթա----
պէս քիչպէս քիչպէս քիչպէս քիչ    մը աւելի լաւ վիճակի մէջ կմը աւելի լաւ վիճակի մէջ կմը աւելի լաւ վիճակի մէջ կմը աւելի լաւ վիճակի մէջ կ’’’’ըլլային՝ ժայռերուն մէջ ըլլային՝ ժայռերուն մէջ ըլլային՝ ժայռերուն մէջ ըլլային՝ ժայռերուն մէջ 
փորուած գերեզմաններ կփորուած գերեզմաններ կփորուած գերեզմաններ կփորուած գերեզմաններ կ’’’’ունենային եւ հոն կը զետեղուէին ունենային եւ հոն կը զետեղուէին ունենային եւ հոն կը զետեղուէին ունենային եւ հոն կը զետեղուէին 
իրենց մարմինները, եւ ժայռին մէջ փորուած այդ գերեզմանիրենց մարմինները, եւ ժայռին մէջ փորուած այդ գերեզմանիրենց մարմինները, եւ ժայռին մէջ փորուած այդ գերեզմանիրենց մարմինները, եւ ժայռին մէջ փորուած այդ գերեզման----
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ներն էին որ կը կոչուէին՝ ներն էին որ կը կոչուէին՝ ներն էին որ կը կոչուէին՝ ներն էին որ կը կոչուէին՝ ««««քարայրքարայրքարայրքարայր», », », », ինչ որ է պարագան ինչ որ է պարագան ինչ որ է պարագան ինչ որ է պարագան 
այստեղայստեղայստեղայստեղ::::    

5.5.5.5.----    ««««Քարայր եւ քարՔարայր եւ քարՔարայր եւ քարՔարայր եւ քար»»»»::::    Քարայրը մեղքն է որոՔարայրը մեղքն է որոՔարայրը մեղքն է որոՔարայրը մեղքն է որուն մէջ ւն մէջ ւն մէջ ւն մէջ 
գերեզմանուած ենք, իսկ քարայրին բերնին դրուած քարը՝ գերեզմանուած ենք, իսկ քարայրին բերնին դրուած քարը՝ գերեզմանուած ենք, իսկ քարայրին բերնին դրուած քարը՝ գերեզմանուած ենք, իսկ քարայրին բերնին դրուած քարը՝ 
մեղքի քարայրէն դուրս չգալու մեր փափաքն էմեղքի քարայրէն դուրս չգալու մեր փափաքն էմեղքի քարայրէն դուրս չգալու մեր փափաքն էմեղքի քարայրէն դուրս չգալու մեր փափաքն է::::    Նախ քարը Նախ քարը Նախ քարը Նախ քարը 
պէտք է վերցնենք, այսինքն՝ նախ պէտք է փափաքինք պէտք է վերցնենք, այսինքն՝ նախ պէտք է փափաքինք պէտք է վերցնենք, այսինքն՝ նախ պէտք է փափաքինք պէտք է վերցնենք, այսինքն՝ նախ պէտք է փափաքինք 
ազատագրուիլ մեղքէն, անկէ եազատագրուիլ մեղքէն, անկէ եազատագրուիլ մեղքէն, անկէ եազատագրուիլ մեղքէն, անկէ ե´́́́տք միայն Տէրը կրնայ մեզ տք միայն Տէրը կրնայ մեզ տք միայն Տէրը կրնայ մեզ տք միայն Տէրը կրնայ մեզ 
դուրս բերել մեղքի քարայրէնդուրս բերել մեղքի քարայրէնդուրս բերել մեղքի քարայրէնդուրս բերել մեղքի քարայրէն::::    Եթէ մեզ իր ետին պահող Եթէ մեզ իր ետին պահող Եթէ մեզ իր ետին պահող Եթէ մեզ իր ետին պահող մեղքի մեղքի մեղքի մեղքի 
քարը գլորելու կամք ու փափաք չունենանք, Յիսուս երբեք ալ քարը գլորելու կամք ու փափաք չունենանք, Յիսուս երբեք ալ քարը գլորելու կամք ու փափաք չունենանք, Յիսուս երբեք ալ քարը գլորելու կամք ու փափաք չունենանք, Յիսուս երբեք ալ 
մեզ պիտի չազատէ մեղքէնմեզ պիտի չազատէ մեղքէնմեզ պիտի չազատէ մեղքէնմեզ պիտի չազատէ մեղքէն::::    Որպէսզի Ղազարոս յարութիւն Որպէսզի Ղազարոս յարութիւն Որպէսզի Ղազարոս յարութիւն Որպէսզի Ղազարոս յարութիւն 
առնէր՝ նախ գերեզմանի քարը պէտք էր գլորուէրառնէր՝ նախ գերեզմանի քարը պէտք էր գլորուէրառնէր՝ նախ գերեզմանի քարը պէտք էր գլորուէրառնէր՝ նախ գերեզմանի քարը պէտք էր գլորուէր::::    Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, 
եթէ կեթէ կեթէ կեթէ կ’’’’ուզենք Ղազարոսի նման դուրս բերուիլ մեղքի ուզենք Ղազարոսի նման դուրս բերուիլ մեղքի ուզենք Ղազարոսի նման դուրս բերուիլ մեղքի ուզենք Ղազարոսի նման դուրս բերուիլ մեղքի 
գերեզմանէն, նախ պէտք է կամք ընենք մեր գերեզմգերեզմանէն, նախ պէտք է կամք ընենք մեր գերեզմգերեզմանէն, նախ պէտք է կամք ընենք մեր գերեզմգերեզմանէն, նախ պէտք է կամք ընենք մեր գերեզմանին անին անին անին 
քարը գլորելուքարը գլորելուքարը գլորելուքարը գլորելու::::    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
""""ՎերցուցէՎերցուցէՎերցուցէՎերցուցէ´́́́ք քարըք քարըք քարըք քարը""""::::    
ՄարթՄարթՄարթՄարթան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.ան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.ան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.ան, մեռնողին քոյրը, ըսաւ անոր.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի 

վեր թաղուած էվեր թաղուած էվեր թաղուած էվեր թաղուած է""""»»»» ( ( ( (Յհ 11.39)Յհ 11.39)Յհ 11.39)Յհ 11.39)::::    
1.1.1.1.----    ««««Վերցուցէք քարըՎերցուցէք քարըՎերցուցէք քարըՎերցուցէք քարը»»»»::::    Տիրոջ այս հրահանգը առաջին Տիրոջ այս հրահանգը առաջին Տիրոջ այս հրահանգը առաջին Տիրոջ այս հրահանգը առաջին 

հերթին պէտք է հոգեւոր իմաստով հասկնալհերթին պէտք է հոգեւոր իմաստով հասկնալհերթին պէտք է հոգեւոր իմաստով հասկնալհերթին պէտք է հոգեւոր իմաստով հասկնալ::::    Յիսուսի շուրջը Յիսուսի շուրջը Յիսուսի շուրջը Յիսուսի շուրջը 
եղող մարդիկ չէին հաւատար որ ան կրնար Ղազարոսը գեեղող մարդիկ չէին հաւատար որ ան կրնար Ղազարոսը գեեղող մարդիկ չէին հաւատար որ ան կրնար Ղազարոսը գեեղող մարդիկ չէին հաւատար որ ան կրնար Ղազարոսը գե----
րեզրեզրեզրեզմանէն դուրս բերելմանէն դուրս բերելմանէն դուրս բերելմանէն դուրս բերել::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««Վերցուցէք քարըՎերցուցէք քարըՎերցուցէք քարըՎերցուցէք քարը» » » » իր խօսքով իր խօսքով իր խօսքով իր խօսքով 
կարծէք ըսել կկարծէք ըսել կկարծէք ըսել կկարծէք ըսել կ’’’’ուզէր անոնց. ուզէր անոնց. ուզէր անոնց. ուզէր անոնց. ««««Քարայրի բերանէն քարը վերցՔարայրի բերանէն քարը վերցՔարայրի բերանէն քարը վերցՔարայրի բերանէն քարը վերցըըըը----
նելէ առաջ՝ նախ ձեր սիրտերէն վերցուցէք անհաւատութեան նելէ առաջ՝ նախ ձեր սիրտերէն վերցուցէք անհաւատութեան նելէ առաջ՝ նախ ձեր սիրտերէն վերցուցէք անհաւատութեան նելէ առաջ՝ նախ ձեր սիրտերէն վերցուցէք անհաւատութեան 
քարըքարըքարըքարը»»»»::::    Նոյն այս խօսքը այսօՆոյն այս խօսքը այսօՆոյն այս խօսքը այսօՆոյն այս խօսքը այսօր մեզի ալ ուղղուած է ր մեզի ալ ուղղուած է ր մեզի ալ ուղղուած է ր մեզի ալ ուղղուած է ««««ՎերցՎերցՎերցՎերց----
ուցէք քարըուցէք քարըուցէք քարըուցէք քարը»»»»::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    բան մը կը խնդրենք՝ թող թերաբան մը կը խնդրենք՝ թող թերաբան մը կը խնդրենք՝ թող թերաբան մը կը խնդրենք՝ թող թերա----
հաւատութեան հաւատութեան հաւատութեան հաւատութեան ««««քարքարքարքար» » » » մը չըլլայ մեր եւ Տիրոջ միջեւ, այլ մը չըլլայ մեր եւ Տիրոջ միջեւ, այլ մը չըլլայ մեր եւ Տիրոջ միջեւ, այլ մը չըլլայ մեր եւ Տիրոջ միջեւ, այլ 
ամրօրէն հաւատանք որ մեր խնդրածը պիտի ստանանք, ամրօրէն հաւատանք որ մեր խնդրածը պիտի ստանանք, ամրօրէն հաւատանք որ մեր խնդրածը պիտի ստանանք, ամրօրէն հաւատանք որ մեր խնդրածը պիտի ստանանք, 
գիտնալով որ Յիսուսի համար անկարելի բան չկագիտնալով որ Յիսուսի համար անկարելի բան չկագիտնալով որ Յիսուսի համար անկարելի բան չկագիտնալով որ Յիսուսի համար անկարելի բան չկա´́́́յյյյ::::    

2.2.2.2.----    ««««Վերցուցէք քարըՎերցուցէք քարըՎերցուցէք քարըՎերցուցէք քարը»»»»::::    Վերեւ ըսինՎերեւ ըսինՎերեւ ըսինՎերեւ ըսինք որ ամէն մարդ ք որ ամէն մարդ ք որ ամէն մարդ ք որ ամէն մարդ 
ինքզինք քարայրի մը մէջ կրնայ թաղած ըլլալ, եւ հաստաինքզինք քարայրի մը մէջ կրնայ թաղած ըլլալ, եւ հաստաինքզինք քարայրի մը մէջ կրնայ թաղած ըլլալ, եւ հաստաինքզինք քարայրի մը մէջ կրնայ թաղած ըլլալ, եւ հաստա----
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տեցինք որ Տէրը կարող է մեզ դուրս բերել այդ քարայրներէնտեցինք որ Տէրը կարող է մեզ դուրս բերել այդ քարայրներէնտեցինք որ Տէրը կարող է մեզ դուրս բերել այդ քարայրներէնտեցինք որ Տէրը կարող է մեզ դուրս բերել այդ քարայրներէն::::    
Բայց Բայց Բայց Բայց ««««քարքարքարքար» » » » մը կայ, այլ խօսքով՝ արգելք մը կայ զոր նախ մը կայ, այլ խօսքով՝ արգելք մը կայ զոր նախ մը կայ, այլ խօսքով՝ արգելք մը կայ զոր նախ մը կայ, այլ խօսքով՝ արգելք մը կայ զոր նախ 
պէտք է վերցնել մէջտեղէն, քարայրի բերանէնպէտք է վերցնել մէջտեղէն, քարայրի բերանէնպէտք է վերցնել մէջտեղէն, քարայրի բերանէնպէտք է վերցնել մէջտեղէն, քարայրի բերանէն::::    Այդ Այդ Այդ Այդ ««««քարքարքարքար»»»»ը ը ը ը 
անկամութեան քարն է, այլ խօսքանկամութեան քարն է, այլ խօսքանկամութեան քարն է, այլ խօսքանկամութեան քարն է, այլ խօսքով՝ այդ քարայրէն դուրս գալ ով՝ այդ քարայրէն դուրս գալ ով՝ այդ քարայրէն դուրս գալ ով՝ այդ քարայրէն դուրս գալ 
չուզելու իղձն էչուզելու իղձն էչուզելու իղձն էչուզելու իղձն է::::    Յիսուս կը պատուիրէ այդ քարը վերցնել եւ Յիսուս կը պատուիրէ այդ քարը վերցնել եւ Յիսուս կը պատուիրէ այդ քարը վերցնել եւ Յիսուս կը պատուիրէ այդ քարը վերցնել եւ 
կը խոստանայ մեզ դուրս բերել մեղքի քարայրէնկը խոստանայ մեզ դուրս բերել մեղքի քարայրէնկը խոստանայ մեզ դուրս բերել մեղքի քարայրէնկը խոստանայ մեզ դուրս բերել մեղքի քարայրէն::::    Կը բաւէ որ Կը բաւէ որ Կը բաւէ որ Կը բաւէ որ 
մենք մենք մենք մենք ««««քարքարքարքար»»»»ը շարժելու փափաք ունենանք՝ եւ իսկոյն Տէրը ը շարժելու փափաք ունենանք՝ եւ իսկոյն Տէրը ը շարժելու փափաք ունենանք՝ եւ իսկոյն Տէրը ը շարժելու փափաք ունենանք՝ եւ իսկոյն Տէրը 
օգնութեան պիտի հասնի եւ ազատագրութիւն շնորհէօգնութեան պիտի հասնի եւ ազատագրութիւն շնորհէօգնութեան պիտի հասնի եւ ազատագրութիւն շնորհէօգնութեան պիտի հասնի եւ ազատագրութիւն շնորհէ::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կրնար իր խօսքկրնար իր խօսքկրնար իր խօսքկրնար իր խօսքին զօրութեամբ քարը շարժել բայց չըրաւ, ին զօրութեամբ քարը շարժել բայց չըրաւ, ին զօրութեամբ քարը շարժել բայց չըրաւ, ին զօրութեամբ քարը շարժել բայց չըրաւ, 
որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ մենք ալ մեր բաժինը ունինք որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ մենք ալ մեր բաժինը ունինք որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ մենք ալ մեր բաժինը ունինք որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ մենք ալ մեր բաժինը ունինք 
ընելուընելուընելուընելու::::    Եթէ մարդը չԵթէ մարդը չԵթէ մարդը չԵթէ մարդը չ’’’’ուզեր ազատագրուիլ մեղքէն, այլ ուզեր ազատագրուիլ մեղքէն, այլ ուզեր ազատագրուիլ մեղքէն, այլ ուզեր ազատագրուիլ մեղքէն, այլ 
ընդհակառակը կը սիրէ մեղքը, Յիսուս իր կամքէն անկախ ընդհակառակը կը սիրէ մեղքը, Յիսուս իր կամքէն անկախ ընդհակառակը կը սիրէ մեղքը, Յիսուս իր կամքէն անկախ ընդհակառակը կը սիրէ մեղքը, Յիսուս իր կամքէն անկախ 
պիտի չազատէ զայնպիտի չազատէ զայնպիտի չազատէ զայնպիտի չազատէ զայն::::    Աստուած հակառակ մեր կամքին մեզ Աստուած հակառակ մեր կամքին մեզ Աստուած հակառակ մեր կամքին մեզ Աստուած հակառակ մեր կամքին մեզ 
արքայութեան ժառանարքայութեան ժառանարքայութեան ժառանարքայութեան ժառանգորդ պիտի չդարձնէգորդ պիտի չդարձնէգորդ պիտի չդարձնէգորդ պիտի չդարձնէ::::    

3.3.3.3.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայր, հիմա նեխած պէտք է ըլլայ»»»»::::    Ոմանք հիմնուելով Ոմանք հիմնուելով Ոմանք հիմնուելով Ոմանք հիմնուելով 
Մարթայի տուեալ խօսքին վրայ, կՄարթայի տուեալ խօսքին վրայ, կՄարթայի տուեալ խօսքին վրայ, կՄարթայի տուեալ խօսքին վրայ, կ’’’’ենթադրեն որ ան չուզեց որ ենթադրեն որ ան չուզեց որ ենթադրեն որ ան չուզեց որ ենթադրեն որ ան չուզեց որ 
քարը քարայրի բերանէն վերցուիքարը քարայրի բերանէն վերցուիքարը քարայրի բերանէն վերցուիքարը քարայրի բերանէն վերցուի::::    Բայց Մարթա քարը Բայց Մարթա քարը Բայց Մարթա քարը Բայց Մարթա քարը 
չվերցնելու կամ չշարժելու մասին բան չըսաւ, այլ պարզապէս չվերցնելու կամ չշարժելու մասին բան չըսաւ, այլ պարզապէս չվերցնելու կամ չշարժելու մասին բան չըսաւ, այլ պարզապէս չվերցնելու կամ չշարժելու մասին բան չըսաւ, այլ պարզապէս 
հաստատեց թէ իր եղբօր մարմինհաստատեց թէ իր եղբօր մարմինհաստատեց թէ իր եղբօր մարմինհաստատեց թէ իր եղբօր մարմինը կրնար նեխած ըլլալը կրնար նեխած ըլլալը կրնար նեխած ըլլալը կրնար նեխած ըլլալ::::    
Մարթայի այս խօսքը զանազան ձեւերով հասկցուած էՄարթայի այս խօսքը զանազան ձեւերով հասկցուած էՄարթայի այս խօսքը զանազան ձեւերով հասկցուած էՄարթայի այս խօսքը զանազան ձեւերով հասկցուած է::::    
Ոմանք կը կարծեն թէ Մարթա չուզեց որ մարդիկ, բայց մանաՈմանք կը կարծեն թէ Մարթա չուզեց որ մարդիկ, բայց մանաՈմանք կը կարծեն թէ Մարթա չուզեց որ մարդիկ, բայց մանաՈմանք կը կարծեն թէ Մարթա չուզեց որ մարդիկ, բայց մանա----
ւանդ՝ Յիսուս, իր եղբօր մարմինին նեխած հոտը առնէին, ւանդ՝ Յիսուս, իր եղբօր մարմինին նեխած հոտը առնէին, ւանդ՝ Յիսուս, իր եղբօր մարմինին նեխած հոտը առնէին, ւանդ՝ Յիսուս, իր եղբօր մարմինին նեխած հոտը առնէին, 
որպէսզի ատիկա գայթակղութեան կամ զզուանքի զգացում որպէսզի ատիկա գայթակղութեան կամ զզուանքի զգացում որպէսզի ատիկա գայթակղութեան կամ զզուանքի զգացում որպէսզի ատիկա գայթակղութեան կամ զզուանքի զգացում 
չյառաջացնէր անոնց մօտչյառաջացնէր անոնց մօտչյառաջացնէր անոնց մօտչյառաջացնէր անոնց մօտ::::    Ուրիշներ կը Ուրիշներ կը Ուրիշներ կը Ուրիշներ կը կարծեն որ Մարթա կարծեն որ Մարթա կարծեն որ Մարթա կարծեն որ Մարթա 
մեռելներուն հանդէպ իր ունեցած բացառիկ յարգանքին մեռելներուն հանդէպ իր ունեցած բացառիկ յարգանքին մեռելներուն հանդէպ իր ունեցած բացառիկ յարգանքին մեռելներուն հանդէպ իր ունեցած բացառիկ յարգանքին 
պատճառով էր որ չուզեց քարին վերցուիլը, ինչ որ ոեւէ հրեայ պատճառով էր որ չուզեց քարին վերցուիլը, ինչ որ ոեւէ հրեայ պատճառով էր որ չուզեց քարին վերցուիլը, ինչ որ ոեւէ հրեայ պատճառով էր որ չուզեց քարին վերցուիլը, ինչ որ ոեւէ հրեայ 
պիտի ընէրպիտի ընէրպիտի ընէրպիտի ընէր::::    

4.4.4.4.----    ««««Հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի Հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի Հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի Հիմա նեխած պէտք է ըլլայ, որովհետեւ չորս օրէ ի 
վեր թաղուած էվեր թաղուած էվեր թաղուած էվեր թաղուած է»»»»::::    Այս բառերը մէկ կողմէ ցոյց կու տան թէ Այս բառերը մէկ կողմէ ցոյց կու տան թէ Այս բառերը մէկ կողմէ ցոյց կու տան թէ Այս բառերը մէկ կողմէ ցոյց կու տան թէ 
Ղազարոսի մահը կատարեՂազարոսի մահը կատարեՂազարոսի մահը կատարեՂազարոսի մահը կատարեալ իրականութիւն մըն էր, իսկ ալ իրականութիւն մըն էր, իսկ ալ իրականութիւն մըն էր, իսկ ալ իրականութիւն մըն էր, իսկ 
միւս կողմէ, առաւել եւս Քրիստոսի հրաշագործ կարողումիւս կողմէ, առաւել եւս Քրիստոսի հրաշագործ կարողումիւս կողմէ, առաւել եւս Քրիստոսի հրաշագործ կարողումիւս կողմէ, առաւել եւս Քրիստոսի հրաշագործ կարողու----
թիւնը հանդէս կը բերենթիւնը հանդէս կը բերենթիւնը հանդէս կը բերենթիւնը հանդէս կը բերեն::::    Քրիստոս ասկէ առաջ յարութիւն Քրիստոս ասկէ առաջ յարութիւն Քրիստոս ասկէ առաջ յարութիւն Քրիստոս ասկէ առաջ յարութիւն 
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տուած էր որոշ անձերու որոնք ժամ մը կամ երկու ժամ առաջ տուած էր որոշ անձերու որոնք ժամ մը կամ երկու ժամ առաջ տուած էր որոշ անձերու որոնք ժամ մը կամ երկու ժամ առաջ տուած էր որոշ անձերու որոնք ժամ մը կամ երկու ժամ առաջ 
մահացած էին, բայց ասիկա առաջին անգամն էր որ մահացած էին, բայց ասիկա առաջին անգամն էր որ մահացած էին, բայց ասիկա առաջին անգամն էր որ մահացած էին, բայց ասիկա առաջին անգամն էր որ 
յարութիւն կու տար մէկու մը, ոյարութիւն կու տար մէկու մը, ոյարութիւն կու տար մէկու մը, ոյարութիւն կու տար մէկու մը, որ չորս օրերէ ի վեր մահացած ր չորս օրերէ ի վեր մահացած ր չորս օրերէ ի վեր մահացած ր չորս օրերէ ի վեր մահացած 
է եւ արդէն իսկ նեխածէ եւ արդէն իսկ նեխածէ եւ արդէն իսկ նեխածէ եւ արդէն իսկ նեխած::::    Հոսկէ սորվինք թէ Յիսուսի համար Հոսկէ սորվինք թէ Յիսուսի համար Հոսկէ սորվինք թէ Յիսուսի համար Հոսկէ սորվինք թէ Յիսուսի համար 
անկարելի բան չկաանկարելի բան չկաանկարելի բան չկաանկարելի բան չկա´́́́յյյյ::::    Մարթային եւ միւսներուն համար Մարթային եւ միւսներուն համար Մարթային եւ միւսներուն համար Մարթային եւ միւսներուն համար 
արդէն ուշ էր. ոչինչ կարելի էր ընել Ղազարոսը ետ կեանքի արդէն ուշ էր. ոչինչ կարելի էր ընել Ղազարոսը ետ կեանքի արդէն ուշ էր. ոչինչ կարելի էր ընել Ղազարոսը ետ կեանքի արդէն ուշ էր. ոչինչ կարելի էր ընել Ղազարոսը ետ կեանքի 
բերելու համարբերելու համարբերելու համարբերելու համար::::    Իրենց համար Յիսուս ուշացած էր, ճիշդ Իրենց համար Յիսուս ուշացած էր, ճիշդ Իրենց համար Յիսուս ուշացած էր, ճիշդ Իրենց համար Յիսուս ուշացած էր, ճիշդ 
ժամանակին չէր եկածժամանակին չէր եկածժամանակին չէր եկածժամանակին չէր եկած::::    ՅիՅիՅիՅիսուս սակայն ցոյց տուաւ անոնց եւ սուս սակայն ցոյց տուաւ անոնց եւ սուս սակայն ցոյց տուաւ անոնց եւ սուս սակայն ցոյց տուաւ անոնց եւ 
մեզի, թէ իրեն համար ժամանակի սահմանափակում չկար, մեզի, թէ իրեն համար ժամանակի սահմանափակում չկար, մեզի, թէ իրեն համար ժամանակի սահմանափակում չկար, մեզի, թէ իրեն համար ժամանակի սահմանափակում չկար, 
ցոյց տուաւ որ ինք թէպէտ ժամանակին մէջ կցոյց տուաւ որ ինք թէպէտ ժամանակին մէջ կցոյց տուաւ որ ինք թէպէտ ժամանակին մէջ կցոյց տուաւ որ ինք թէպէտ ժամանակին մէջ կ’’’’ապրէր բայց ապրէր բայց ապրէր բայց ապրէր բայց 
տէտէտէտէ´́́́րն էր ժամանակին, Աստուարն էր ժամանակին, Աստուարն էր ժամանակին, Աստուարն էր ժամանակին, Աստուա´́́́ծն էր ժամանակինծն էր ժամանակինծն էր ժամանակինծն էր ժամանակին::::    Մենք ալ Մենք ալ Մենք ալ Մենք ալ 
արդեօք Մարթայի նման երբեմն չե՞նք մտածեր որ արդեօք Մարթայի նման երբեմն չե՞նք մտածեր որ արդեօք Մարթայի նման երբեմն չե՞նք մտածեր որ արդեօք Մարթայի նման երբեմն չե՞նք մտածեր որ ««««արդէն իսկ արդէն իսկ արդէն իսկ արդէն իսկ 
ուշ էուշ էուշ էուշ է», », », », որ ալ բան որ ալ բան որ ալ բան որ ալ բան մը չենք կրնար ընելմը չենք կրնար ընելմը չենք կրնար ընելմը չենք կրնար ընել::::    Բայց չէ՞ որ Տէրը կը Բայց չէ՞ որ Տէրը կը Բայց չէ՞ որ Տէրը կը Բայց չէ՞ որ Տէրը կը 
սկսի միջամտել ճիշդ այն ատեն երբ մեզի կը թուի թէ արդէն սկսի միջամտել ճիշդ այն ատեն երբ մեզի կը թուի թէ արդէն սկսի միջամտել ճիշդ այն ատեն երբ մեզի կը թուի թէ արդէն սկսի միջամտել ճիշդ այն ատեն երբ մեզի կը թուի թէ արդէն 
իսկ ուշ է, եւ ամէն դուռ՝ փակուածիսկ ուշ է, եւ ամէն դուռ՝ փակուածիսկ ուշ է, եւ ամէն դուռ՝ փակուածիսկ ուշ է, եւ ամէն դուռ՝ փակուած::::    

5.5.5.5.----    ««««Հիմա նեխած պէտք է ըլլայՀիմա նեխած պէտք է ըլլայՀիմա նեխած պէտք է ըլլայՀիմա նեխած պէտք է ըլլայ»»»»::::    Յիսուսի համար նեխած Յիսուսի համար նեխած Յիսուսի համար նեխած Յիսուսի համար նեխած 
բան չկայբան չկայբան չկայբան չկայ::::    Որքան ալ մարդիկ նեխած ըլլան իրենց մեղքերով՝ Որքան ալ մարդիկ նեխած ըլլան իրենց մեղքերով՝ Որքան ալ մարդիկ նեխած ըլլան իրենց մեղքերով՝ Որքան ալ մարդիկ նեխած ըլլան իրենց մեղքերով՝ 
Յիսուս կրնայ հաւատքի եւՅիսուս կրնայ հաւատքի եւՅիսուս կրնայ հաւատքի եւՅիսուս կրնայ հաւատքի եւ    սրբութեան բոյրով լեցնել անոնց սրբութեան բոյրով լեցնել անոնց սրբութեան բոյրով լեցնել անոնց սրբութեան բոյրով լեցնել անոնց 
կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը::::    Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կը յայտարարէ թէ Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կը յայտարարէ թէ Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կը յայտարարէ թէ Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կը յայտարարէ թէ 
որքան ալ աղտոտած ըլլանք մեղքով՝ ան կրնայ մեզ ձիւնի որքան ալ աղտոտած ըլլանք մեղքով՝ ան կրնայ մեզ ձիւնի որքան ալ աղտոտած ըլլանք մեղքով՝ ան կրնայ մեզ ձիւնի որքան ալ աղտոտած ըլլանք մեղքով՝ ան կրնայ մեզ ձիւնի 
պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)::::    

6.6.6.6.----    ««««Որովհետեւ չորս օրէ ի վեր թաղուած էՈրովհետեւ չորս օրէ ի վեր թաղուած էՈրովհետեւ չորս օրէ ի վեր թաղուած էՈրովհետեւ չորս օրէ ի վեր թաղուած է»»»»::::    Ղազարոս Ղազարոս Ղազարոս Ղազարոս 
չորս օրէ ի վեր թաղուած էր, իսկ դուն, սիրելի բարչորս օրէ ի վեր թաղուած էր, իսկ դուն, սիրելի բարչորս օրէ ի վեր թաղուած էր, իսկ դուն, սիրելի բարչորս օրէ ի վեր թաղուած էր, իսկ դուն, սիրելի բարեկամ, եկամ, եկամ, եկամ, 
քանի՞ տարիէ ի վեր թաղուած ես մեղքերու մէջքանի՞ տարիէ ի վեր թաղուած ես մեղքերու մէջքանի՞ տարիէ ի վեր թաղուած ես մեղքերու մէջքանի՞ տարիէ ի վեր թաղուած ես մեղքերու մէջ::::    Երկար տաԵրկար տաԵրկար տաԵրկար տա----
րիներէ՞ ի վերրիներէ՞ ի վերրիներէ՞ ի վերրիներէ՞ ի վեր::::    Տա՞սը տարիՏա՞սը տարիՏա՞սը տարիՏա՞սը տարի::::    Քսա՞ն տարիՔսա՞ն տարիՔսա՞ն տարիՔսա՞ն տարի::::    Քառասո՞ւն տարիՔառասո՞ւն տարիՔառասո՞ւն տարիՔառասո՞ւն տարի::::    
Ամբո՞ղջ կեանքդԱմբո՞ղջ կեանքդԱմբո՞ղջ կեանքդԱմբո՞ղջ կեանքդ::::    Հոգ միՀոգ միՀոգ միՀոգ մի´́́́    ըներըներըներըներ::::    Գիտցիր որ Յիսուս կրնայ Գիտցիր որ Յիսուս կրնայ Գիտցիր որ Յիսուս կրնայ Գիտցիր որ Յիսուս կրնայ 
փոխել ու փրկել քեզփոխել ու փրկել քեզփոխել ու փրկել քեզփոխել ու փրկել քեզ::::    Հաւատքով կանչէՀաւատքով կանչէՀաւատքով կանչէՀաւատքով կանչէ´́́́    զայնզայնզայնզայն::::    ՎստահուՎստահուՎստահուՎստահու----
թեամբ յանձնուէթեամբ յանձնուէթեամբ յանձնուէթեամբ յանձնուէ´́́́    իրեն, եւ պիտի տեսնես ու իրեն, եւ պիտի տեսնես ու իրեն, եւ պիտի տեսնես ու իրեն, եւ պիտի տեսնես ու վայելես կեանվայելես կեանվայելես կեանվայելես կեան----
քիդ նորոգութիւնը իրմով, իր սիրով, իր բժշկարար հպումովքիդ նորոգութիւնը իրմով, իր սիրով, իր բժշկարար հպումովքիդ նորոգութիւնը իրմով, իր սիրով, իր բժշկարար հպումովքիդ նորոգութիւնը իրմով, իր սիրով, իր բժշկարար հպումով::::    

7.7.7.7.----    ««««Չորս օրէ ի վեր թաղուած էՉորս օրէ ի վեր թաղուած էՉորս օրէ ի վեր թաղուած էՉորս օրէ ի վեր թաղուած է»»»»::::    Մեկնիչներ կՄեկնիչներ կՄեկնիչներ կՄեկնիչներ կ’’’’ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ 
հրեաներ կը հաւատային որ մեռելները իրենց թաղուելէն չորս հրեաներ կը հաւատային որ մեռելները իրենց թաղուելէն չորս հրեաներ կը հաւատային որ մեռելները իրենց թաղուելէն չորս հրեաներ կը հաւատային որ մեռելները իրենց թաղուելէն չորս 
օր ետք կը սկսէին նեխիլ, երկրի վրայ իրենց գործած օր ետք կը սկսէին նեխիլ, երկրի վրայ իրենց գործած օր ետք կը սկսէին նեխիլ, երկրի վրայ իրենց գործած օր ետք կը սկսէին նեխիլ, երկրի վրայ իրենց գործած 
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մեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառովմեղքերուն պատճառով::::    Ասիկա եւս պատԱսիկա եւս պատԱսիկա եւս պատԱսիկա եւս պատճառներէն մէկն էր ճառներէն մէկն էր ճառներէն մէկն էր ճառներէն մէկն էր 
թէ ինչու Յիսուս երրորդ օրը յարութիւն առաւ. կարծէք, թէ ինչու Յիսուս երրորդ օրը յարութիւն առաւ. կարծէք, թէ ինչու Յիսուս երրորդ օրը յարութիւն առաւ. կարծէք, թէ ինչու Յիսուս երրորդ օրը յարութիւն առաւ. կարծէք, 
որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն թէ ինք նեխածներու կամ որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն թէ ինք նեխածներու կամ որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն թէ ինք նեխածներու կամ որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն թէ ինք նեխածներու կամ 
ապականեալներու աշխարհին չէր պատկաներ, եւ ոապականեալներու աշխարհին չէր պատկաներ, եւ ոապականեալներու աշխարհին չէր պատկաներ, եւ ոապականեալներու աշխարհին չէր պատկաներ, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
երկրի վրայ եղած ժամանակ մեղք գործած էրերկրի վրայ եղած ժամանակ մեղք գործած էրերկրի վրայ եղած ժամանակ մեղք գործած էրերկրի վրայ եղած ժամանակ մեղք գործած էր::::    

««««Յիսուս ՄարթՅիսուս ՄարթՅիսուս ՄարթՅիսուս Մարթային ըսաւ.ային ըսաւ.ային ըսաւ.ային ըսաւ.----    
""""Քեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաՔեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաՔեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաՔեզի չըսի՞, որ եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի ս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի ս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի ս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի 

տեսնես"տեսնես"տեսնես"տեսնես"»»»» ( ( ( (Յհ 11.40)Յհ 11.40)Յհ 11.40)Յհ 11.40)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք Մարթային ըսած է, որ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք Մարթային ըսած է, որ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք Մարթային ըսած է, որ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք Մարթային ըսած է, որ 

եթէ հաւատայ՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնէեթէ հաւատայ՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնէեթէ հաւատայ՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնէեթէ հաւատայ՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնէ::::    Երբ նախորԵրբ նախորԵրբ նախորԵրբ նախոր----
դող համարները կարդանք՝ չենք տեսներ որ Յիսուս այդպիսի դող համարները կարդանք՝ չենք տեսներ որ Յիսուս այդպիսի դող համարները կարդանք՝ չենք տեսներ որ Յիսուս այդպիսի դող համարները կարդանք՝ չենք տեսներ որ Յիսուս այդպիսի 
բան ըսած է, բայց վստահաբար ըսած է, եւ սակայն աւետաբան ըսած է, բայց վստահաբար ըսած է, եւ սակայն աւետաբան ըսած է, բայց վստահաբար ըսած է, եւ սակայն աւետաբան ըսած է, բայց վստահաբար ըսած է, եւ սակայն աւետա----
րանիչին կրանիչին կրանիչին կրանիչին կողմէ գրի չէ առնուածողմէ գրի չէ առնուածողմէ գրի չէ առնուածողմէ գրի չէ առնուած::::    Բայց ունինք Մարթային Բայց ունինք Մարթային Բայց ունինք Մարթային Բայց ունինք Մարթային 
կողմէ կատարուած շատ ուժեղ հաստատում մը, ուր ան կողմէ կատարուած շատ ուժեղ հաստատում մը, ուր ան կողմէ կատարուած շատ ուժեղ հաստատում մը, ուր ան կողմէ կատարուած շատ ուժեղ հաստատում մը, ուր ան 
Յիսուսին կՅիսուսին կՅիսուսին կՅիսուսին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Բայց հիմա իսկ գիտեմ, թէ իԲայց հիմա իսկ գիտեմ, թէ իԲայց հիմա իսկ գիտեմ, թէ իԲայց հիմա իսկ գիտեմ, թէ ի´́́́նչ որ նչ որ նչ որ նչ որ 
Աստուծմէ խնդրես՝ Աստուած քեզի պիտի տայԱստուծմէ խնդրես՝ Աստուած քեզի պիտի տայԱստուծմէ խնդրես՝ Աստուած քեզի պիտի տայԱստուծմէ խնդրես՝ Աստուած քեզի պիտի տայ»»»» ( ( ( (Յհ 11.22)Յհ 11.22)Յհ 11.22)Յհ 11.22)::::    
Որոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կ’’’’ենթադրեն որ Մարթային այս խօսքէն եենթադրեն որ Մարթային այս խօսքէն եենթադրեն որ Մարթային այս խօսքէն եենթադրեն որ Մարթային այս խօսքէն ե´́́́տք տք տք տք 
էր որ Յիսուսէր որ Յիսուսէր որ Յիսուսէր որ Յիսուս    անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. ««««Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը 
պիտի տեսնեսպիտի տեսնեսպիտի տեսնեսպիտի տեսնես»»»»::::    Եւ հիմա Յիսուս, կարծէք, Մարթային իր Եւ հիմա Յիսուս, կարծէք, Մարթային իր Եւ հիմա Յիսուս, կարծէք, Մարթային իր Եւ հիմա Յիսուս, կարծէք, Մարթային իր 
տուած խոստումն է որ կը յիշեցնէ, երբ կը մօտենան տուած խոստումն է որ կը յիշեցնէ, երբ կը մօտենան տուած խոստումն է որ կը յիշեցնէ, երբ կը մօտենան տուած խոստումն է որ կը յիշեցնէ, երբ կը մօտենան 
գերեզմանինգերեզմանինգերեզմանինգերեզմանին::::    Կան ուրիշներ որոնք կը խորհին թէ Յիսուս այս Կան ուրիշներ որոնք կը խորհին թէ Յիսուս այս Կան ուրիշներ որոնք կը խորհին թէ Յիսուս այս Կան ուրիշներ որոնք կը խորհին թէ Յիսուս այս 
խօսքը Մարթային ըսաւ այն պահուն՝ երբ Մարթա գոչած էր. խօսքը Մարթային ըսաւ այն պահուն՝ երբ Մարթա գոչած էր. խօսքը Մարթային ըսաւ այն պահուն՝ երբ Մարթա գոչած էր. խօսքը Մարթային ըսաւ այն պահուն՝ երբ Մարթա գոչած էր. 
««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, կը հր, կը հր, կը հր, կը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, աւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, աւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, աւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Որդին, 
որ աշխարհ պիտի գայիրոր աշխարհ պիտի գայիրոր աշխարհ պիտի գայիրոր աշխարհ պիտի գայիր»»»» ( ( ( (Յհ 11.27)Յհ 11.27)Յհ 11.27)Յհ 11.27)::::    Յամենայնդէպս, Յիսուս Յամենայնդէպս, Յիսուս Յամենայնդէպս, Յիսուս Յամենայնդէպս, Յիսուս 
երբ ալ Մարթային ըսած ըլլայ տուեալ խօսքը, մէերբ ալ Մարթային ըսած ըլլայ տուեալ խօսքը, մէերբ ալ Մարթային ըսած ըլլայ տուեալ խօսքը, մէերբ ալ Մարթային ըսած ըլլայ տուեալ խօսքը, մէ´́́́կ բան շատ կ բան շատ կ բան շատ կ բան շատ 
յստակ է, որ Մարթա բացարձակ հաւատք ունէր Յիսուսի յստակ է, որ Մարթա բացարձակ հաւատք ունէր Յիսուսի յստակ է, որ Մարթա բացարձակ հաւատք ունէր Յիսուսի յստակ է, որ Մարթա բացարձակ հաւատք ունէր Յիսուսի 
հանդէպ, ինչպէս նաեւ անոր հրաշագործ զօրութեան հանդէպ, ինչպէս նաեւ անոր հրաշագործ զօրութեան հանդէպ, ինչպէս նաեւ անոր հրաշագործ զօրութեան հանդէպ, ինչպէս նաեւ անոր հրաշագործ զօրութեան 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    

2.2.2.2.----    ««««Քեզի չըսի՞Քեզի չըսի՞Քեզի չըսի՞Քեզի չըսի՞»»»»::::    Մարթային ուղղուած Յիսուսի այս Մարթային ուղղուած Յիսուսի այս Մարթային ուղղուած Յիսուսի այս Մարթային ուղղուած Յիսուսի այս 
հարցումը՝ մեզիհարցումը՝ մեզիհարցումը՝ մեզիհարցումը՝ մեզի´́́́    ալ ուղղուած էալ ուղղուած էալ ուղղուած էալ ուղղուած է::::    Այս երկու բառերը կը Այս երկու բառերը կը Այս երկու բառերը կը Այս երկու բառերը կը 
պարզեն որ Յիսուս կպարզեն որ Յիսուս կպարզեն որ Յիսուս կպարզեն որ Յիսուս կ’’’’ուզէ որ մենք յիշենք իր խօսքերը, իր ուզէ որ մենք յիշենք իր խօսքերը, իր ուզէ որ մենք յիշենք իր խօսքերը, իր ուզէ որ մենք յիշենք իր խօսքերը, իր 
խոստումները, իր կատարած հաստատումներըխոստումները, իր կատարած հաստատումներըխոստումները, իր կատարած հաստատումներըխոստումները, իր կատարած հաստատումները::::    Կը յիշե՞նք Կը յիշե՞նք Կը յիշե՞նք Կը յիշե՞նք 
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Տիրոջ խօսքերը, պատուէրները, պատուիրանները եւ կը Տիրոջ խօսքերը, պատուէրները, պատուիրանները եւ կը Տիրոջ խօսքերը, պատուէրները, պատուիրանները եւ կը Տիրոջ խօսքերը, պատուէրները, պատուիրանները եւ կը 
հաւատա՞հաւատա՞հաւատա՞հաւատա՞նք անոնցնք անոնցնք անոնցնք անոնց::::    Իսկ եթէ կը յիշենք, մի՞շտ կը յիշենք, թէ՝ Իսկ եթէ կը յիշենք, մի՞շտ կը յիշենք, թէ՝ Իսկ եթէ կը յիշենք, մի՞շտ կը յիշենք, թէ՝ Իսկ եթէ կը յիշենք, մի՞շտ կը յիշենք, թէ՝ 
երբեմներբեմներբեմներբեմն::::    Երբ վախի պահեր ունենանք, կը յիշե՞նք Տիրոջ Երբ վախի պահեր ունենանք, կը յիշե՞նք Տիրոջ Երբ վախի պահեր ունենանք, կը յիշե՞նք Տիրոջ Երբ վախի պահեր ունենանք, կը յիշե՞նք Տիրոջ 
քաջալերական խօսքը. քաջալերական խօսքը. քաջալերական խօսքը. քաջալերական խօսքը. ««««ԶաւաԶաւաԶաւաԶաւա´́́́կս, քեզի չըսի՞, որ չվախնաս ու կս, քեզի չըսի՞, որ չվախնաս ու կս, քեզի չըսի՞, որ չվախնաս ու կս, քեզի չըսի՞, որ չվախնաս ու 
սիրտդ չխռովիսիրտդ չխռովիսիրտդ չխռովիսիրտդ չխռովի»»»» ( ( ( (Յհ 14.27)Յհ 14.27)Յհ 14.27)Յհ 14.27)::::    Երբ յոգնած ու անհանգիստ զգանք, Երբ յոգնած ու անհանգիստ զգանք, Երբ յոգնած ու անհանգիստ զգանք, Երբ յոգնած ու անհանգիստ զգանք, 
կը մտաբերե՞նք Յիսուսի ձայնը. կը մտաբերե՞նք Յիսուսի ձայնը. կը մտաբերե՞նք Յիսուսի ձայնը. կը մտաբերե՞նք Յիսուսի ձայնը. ««««ԶաւաԶաւաԶաւաԶաւա´́́́կս, քեզի կս, քեզի կս, քեզի կս, քեզի չըսի՞, որ եթէ չըսի՞, որ եթէ չըսի՞, որ եթէ չըսի՞, որ եթէ 
յոգնած ես՝ ինծի եկուր եւ ես քեզի հանգիստ պիտի տամյոգնած ես՝ ինծի եկուր եւ ես քեզի հանգիստ պիտի տամյոգնած ես՝ ինծի եկուր եւ ես քեզի հանգիստ պիտի տամյոգնած ես՝ ինծի եկուր եւ ես քեզի հանգիստ պիտի տամ»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
11.29)11.29)11.29)11.29)::::    Երբ փախուստ կու տանք ցաւէն, զրկանքէն ու Երբ փախուստ կու տանք ցաւէն, զրկանքէն ու Երբ փախուստ կու տանք ցաւէն, զրկանքէն ու Երբ փախուստ կու տանք ցաւէն, զրկանքէն ու 
տառապանքէն, կը յիշե՞նք արդեօք մեր Փրկիչին կոչը. տառապանքէն, կը յիշե՞նք արդեօք մեր Փրկիչին կոչը. տառապանքէն, կը յիշե՞նք արդեօք մեր Փրկիչին կոչը. տառապանքէն, կը յիշե՞նք արդեօք մեր Փրկիչին կոչը. ««««Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
իր խաչը չիր խաչը չիր խաչը չիր խաչը չ’’’’առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի 
կրնար ըլլալկրնար ըլլալկրնար ըլլալկրնար ըլլալ»»»» ( ( ( (Ղկ 14.27)Ղկ 14.27)Ղկ 14.27)Ղկ 14.27)::::    

3.3.3.3.----    ««««ԵթԵթԵթԵթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնեսէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնեսէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնեսէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնես»»»»::::    
Մարթա հաւատաց եւ տեսաՄարթա հաւատաց եւ տեսաՄարթա հաւատաց եւ տեսաՄարթա հաւատաց եւ տեսա´́́́ւ Աստուծոյ փառքըւ Աստուծոյ փառքըւ Աստուծոյ փառքըւ Աստուծոյ փառքը::::    Մենք ալ Մենք ալ Մենք ալ Մենք ալ 
եթէ հաւատանք Տիրոջ խօսքին՝ պիտի տեսնենք անոնց կաեթէ հաւատանք Տիրոջ խօսքին՝ պիտի տեսնենք անոնց կաեթէ հաւատանք Տիրոջ խօսքին՝ պիտի տեսնենք անոնց կաեթէ հաւատանք Տիրոջ խօսքին՝ պիտի տեսնենք անոնց կա----
տարումըտարումըտարումըտարումը::::    Եթէ հաւատանք Տիրոջ սիրոյն՝ պիտի վայելենք այդ Եթէ հաւատանք Տիրոջ սիրոյն՝ պիտի վայելենք այդ Եթէ հաւատանք Տիրոջ սիրոյն՝ պիտի վայելենք այդ Եթէ հաւատանք Տիրոջ սիրոյն՝ պիտի վայելենք այդ 
սէրըսէրըսէրըսէրը::::    Եթէ հաւատանք Տիրոջ զօրութեան՝ պիտի տեսնենք Եթէ հաւատանք Տիրոջ զօրութեան՝ պիտի տեսնենք Եթէ հաւատանք Տիրոջ զօրութեան՝ պիտի տեսնենք Եթէ հաւատանք Տիրոջ զօրութեան՝ պիտի տեսնենք 
Աստուծոյ փառքը եԱստուծոյ փառքը եԱստուծոյ փառքը եԱստուծոյ փառքը եւ այդ փառքին ճառագայթումը մեր ւ այդ փառքին ճառագայթումը մեր ւ այդ փառքին ճառագայթումը մեր ւ այդ փառքին ճառագայթումը մեր 
կեանքին մէջ, եւ մարդիկ իրեկեանքին մէջ, եւ մարդիկ իրեկեանքին մէջ, եւ մարդիկ իրեկեանքին մէջ, եւ մարդիկ իրե´́́́նք նաեւ պիտի տեսնեն նք նաեւ պիտի տեսնեն նք նաեւ պիտի տեսնեն նք նաեւ պիտի տեսնեն 
Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջԱստուծոյ ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջԱստուծոյ ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջԱստուծոյ ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ::::    

««««Եթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնեսԵթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնեսԵթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնեսԵթէ հաւատաս՝ Աստուծոյ փառքը պիտի տեսնես»»»»::::    
ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա´́́́տքն է որ Աստուծոյ անտեսանելի փառքը՝ տեսանելի տքն է որ Աստուծոյ անտեսանելի փառքը՝ տեսանելի տքն է որ Աստուծոյ անտեսանելի փառքը՝ տեսանելի տքն է որ Աստուծոյ անտեսանելի փառքը՝ տեսանելի 
կը դարձնէկը դարձնէկը դարձնէկը դարձնէ::::    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա´́́́տքն է որ անզգալին՝ զգալի կը դատքն է որ անզգալին՝ զգալի կը դատքն է որ անզգալին՝ զգալի կը դատքն է որ անզգալին՝ զգալի կը դարձնէրձնէրձնէրձնէ::::    
ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա´́́́տքն է որ անհպելին՝ հպելի կը դարձնէտքն է որ անհպելին՝ հպելի կը դարձնէտքն է որ անհպելին՝ հպելի կը դարձնէտքն է որ անհպելին՝ հպելի կը դարձնէ::::    

««««Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս Երբ անոնք քարը վերցուցին, Յիսուս աչքերը վեր աչքերը վեր աչքերը վեր աչքերը վեր 
բարձրացուց եւ ըսաւ.բարձրացուց եւ ըսաւ.բարձրացուց եւ ըսաւ.բարձրացուց եւ ըսաւ.----    

""""ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիսյր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիսյր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիսյր, շնորհակալութիւն քեզի՝ որ լսեցիր զիս""""»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
11.41)11.41)11.41)11.41)::::    

1.1.1.1.----    Անոնք քարը վերցուցին քարայրին բերանէն, բայց Անոնք քարը վերցուցին քարայրին բերանէն, բայց Անոնք քարը վերցուցին քարայրին բերանէն, բայց Անոնք քարը վերցուցին քարայրին բերանէն, բայց 
Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն էր որ Ղազարոսը քարայրէն նքն էր որ Ղազարոսը քարայրէն նքն էր որ Ղազարոսը քարայրէն նքն էր որ Ղազարոսը քարայրէն դուրս պիտի բերէրդուրս պիտի բերէրդուրս պիտի բերէրդուրս պիտի բերէր::::    
Մարդը ըրաւ իր բաժինը՝ որ պարզապէս քարի կտոր մը Մարդը ըրաւ իր բաժինը՝ որ պարզապէս քարի կտոր մը Մարդը ըրաւ իր բաժինը՝ որ պարզապէս քարի կտոր մը Մարդը ըրաւ իր բաժինը՝ որ պարզապէս քարի կտոր մը 
գլորել մըն էր, իսկ հիմա Յիսուս պիտի ընէր իր բաժինը՝ որ գլորել մըն էր, իսկ հիմա Յիսուս պիտի ընէր իր բաժինը՝ որ գլորել մըն էր, իսկ հիմա Յիսուս պիտի ընէր իր բաժինը՝ որ գլորել մըն էր, իսկ հիմա Յիսուս պիտի ընէր իր բաժինը՝ որ 
մեռած մը կեանքի կոչելն էր, անշնչացածի մը շունչ պարմեռած մը կեանքի կոչելն էր, անշնչացածի մը շունչ պարմեռած մը կեանքի կոչելն էր, անշնչացածի մը շունչ պարմեռած մը կեանքի կոչելն էր, անշնչացածի մը շունչ պար----
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գեւելն էրգեւելն էրգեւելն էրգեւելն էր::::    Ճիշդ է որ մարդը պէտք է ընէ իր բաժինը, որպէսզի Ճիշդ է որ մարդը պէտք է ընէ իր բաժինը, որպէսզի Ճիշդ է որ մարդը պէտք է ընէ իր բաժինը, որպէսզի Ճիշդ է որ մարդը պէտք է ընէ իր բաժինը, որպէսզի 
Աստուած ալ ընէ իԱստուած ալ ընէ իԱստուած ալ ընէ իԱստուած ալ ընէ ի´́́́ր բաժինը, բր բաժինը, բր բաժինը, բր բաժինը, բայց համեմատութեան եզր այց համեմատութեան եզր այց համեմատութեան եզր այց համեմատութեան եզր 
երբեք չկաերբեք չկաերբեք չկաերբեք չկա´́́́յ Աստուծոյ եւ մեր ըրածին միջեւյ Աստուծոյ եւ մեր ըրածին միջեւյ Աստուծոյ եւ մեր ըրածին միջեւյ Աստուծոյ եւ մեր ըրածին միջեւ::::    Մեր ըրածը Մեր ըրածը Մեր ըրածը Մեր ըրածը 
ոչինչ է, համեմատաբար Աստուծոյ ըրածին՝ որ ամէոչինչ է, համեմատաբար Աստուծոյ ըրածին՝ որ ամէոչինչ է, համեմատաբար Աստուծոյ ըրածին՝ որ ամէոչինչ է, համեմատաբար Աստուծոյ ըրածին՝ որ ամէ´́́́ն ինչ էն ինչ էն ինչ էն ինչ է::::    
Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««ԸրէԸրէԸրէԸրէ´́́́    ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած 
պիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընելպիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընելպիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընելպիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընել»»»»::::    

2.2.2.2.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս իր աչքերը վեր՝ դԻնչո՞ւ համար Յիսուս իր աչքերը վեր՝ դԻնչո՞ւ համար Յիսուս իր աչքերը վեր՝ դԻնչո՞ւ համար Յիսուս իր աչքերը վեր՝ դէպի երկինք էպի երկինք էպի երկինք էպի երկինք 
բարձրացուցբարձրացուցբարձրացուցբարձրացուց::::    Բարձրացուց.Բարձրացուց.Բարձրացուց.Բարձրացուց.----    

ա) Ցոյց տալու համար որ ինք սերտ եւ մնայուն ա) Ցոյց տալու համար որ ինք սերտ եւ մնայուն ա) Ցոյց տալու համար որ ինք սերտ եւ մնայուն ա) Ցոյց տալու համար որ ինք սերտ եւ մնայուն 
հաղորդակցութեան մէջ է իր ու մեր Երկնաւոր Հօր հետհաղորդակցութեան մէջ է իր ու մեր Երկնաւոր Հօր հետհաղորդակցութեան մէջ է իր ու մեր Երկնաւոր Հօր հետհաղորդակցութեան մէջ է իր ու մեր Երկնաւոր Հօր հետ::::    

բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չի բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չի բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չի բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չի 
գործեր, այլ՝ Աստուծոգործեր, այլ՝ Աստուծոգործեր, այլ՝ Աստուծոգործեր, այլ՝ Աստուծո´́́́յ հետ եւ Աստուծոյ հետ եւ Աստուծոյ հետ եւ Աստուծոյ հետ եւ Աստուծո´́́́յ գործն է որ կը յ գործն է որ կը յ գործն է որ կը յ գործն է որ կը 
գործէգործէգործէգործէ::::    

գ) Ցոյց տալու համգ) Ցոյց տալու համգ) Ցոյց տալու համգ) Ցոյց տալու համար թէ իր եւ Աստուծոյ կամքը նոար թէ իր եւ Աստուծոյ կամքը նոար թէ իր եւ Աստուծոյ կամքը նոար թէ իր եւ Աստուծոյ կամքը նո´́́́յնն է յնն է յնն է յնն է 
եւ մէեւ մէեւ մէեւ մէ´́́́կ էկ էկ էկ է::::    

դ) Բացայայտելու համար իր աստուածային բնութիւնըդ) Բացայայտելու համար իր աստուածային բնութիւնըդ) Բացայայտելու համար իր աստուածային բնութիւնըդ) Բացայայտելու համար իր աստուածային բնութիւնը::::    
ե) Յայտնի դարձնելու համար որ ինք երկինքէն ղրկուած ե) Յայտնի դարձնելու համար որ ինք երկինքէն ղրկուած ե) Յայտնի դարձնելու համար որ ինք երկինքէն ղրկուած ե) Յայտնի դարձնելու համար որ ինք երկինքէն ղրկուած 

է, եւ երկրի վրայ եղած ժամանակ՝ միաժամանակ երկինքի մէջ է, եւ երկրի վրայ եղած ժամանակ՝ միաժամանակ երկինքի մէջ է, եւ երկրի վրայ եղած ժամանակ՝ միաժամանակ երկինքի մէջ է, եւ երկրի վրայ եղած ժամանակ՝ միաժամանակ երկինքի մէջ 
է (Յհ 3.13)է (Յհ 3.13)է (Յհ 3.13)է (Յհ 3.13)::::    

զ) Սորվեցնելու համար մեզի, որ երբ մահ ու թախզ) Սորվեցնելու համար մեզի, որ երբ մահ ու թախզ) Սորվեցնելու համար մեզի, որ երբ մահ ու թախզ) Սորվեցնելու համար մեզի, որ երբ մահ ու թախիծ կայ իծ կայ իծ կայ իծ կայ 
մեր կեանքին մէջ՝ պէտք է մեր աչքերը երկինք բարձրացնել, մեր կեանքին մէջ՝ պէտք է մեր աչքերը երկինք բարձրացնել, մեր կեանքին մէջ՝ պէտք է մեր աչքերը երկինք բարձրացնել, մեր կեանքին մէջ՝ պէտք է մեր աչքերը երկինք բարձրացնել, 
մեր ուշադրութիւնը Աստուծոյ վրայ կեդրոնացնել, միշտ մեր ուշադրութիւնը Աստուծոյ վրայ կեդրոնացնել, միշտ մեր ուշադրութիւնը Աստուծոյ վրայ կեդրոնացնել, միշտ մեր ուշադրութիւնը Աստուծոյ վրայ կեդրոնացնել, միշտ 
ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծո´́́́յ նայիլ, անոյ նայիլ, անոյ նայիլ, անոյ նայիլ, անո´́́́ր վստահիլ, անոր վստահիլ, անոր վստահիլ, անոր վստահիլ, անո´́́́ր յուսալ, անկէր յուսալ, անկէր յուսալ, անկէր յուսալ, անկէ´́́́    
սպասել մեր օգնութիւնըսպասել մեր օգնութիւնըսպասել մեր օգնութիւնըսպասել մեր օգնութիւնը::::    Մենք ո՞ւր կը նայինք առաջին Մենք ո՞ւր կը նայինք առաջին Մենք ո՞ւր կը նայինք առաջին Մենք ո՞ւր կը նայինք առաջին 
անգամ երբ նեղութեան մէջ ըլլանք. մեր նմաններանգամ երբ նեղութեան մէջ ըլլանք. մեր նմաններանգամ երբ նեղութեան մէջ ըլլանք. մեր նմաններանգամ երբ նեղութեան մէջ ըլլանք. մեր նմաններո՞ւն, թէ՝ մեր ո՞ւն, թէ՝ մեր ո՞ւն, թէ՝ մեր ո՞ւն, թէ՝ մեր 
ԱստուծոյնԱստուծոյնԱստուծոյնԱստուծոյն::::    Որո՞ւ կՈրո՞ւ կՈրո՞ւ կՈրո՞ւ կ’’’’ապաւինինք երբ փորձութեան մը կամ ապաւինինք երբ փորձութեան մը կամ ապաւինինք երբ փորձութեան մը կամ ապաւինինք երբ փորձութեան մը կամ 
դժուարութեան մը առջեւ կը գտնուինք. մարդո՞ւն, թէ՝ դժուարութեան մը առջեւ կը գտնուինք. մարդո՞ւն, թէ՝ դժուարութեան մը առջեւ կը գտնուինք. մարդո՞ւն, թէ՝ դժուարութեան մը առջեւ կը գտնուինք. մարդո՞ւն, թէ՝ 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ 
մարդու կմարդու կմարդու կմարդու կ’’’’ապաւինի, եւ կապաւինի, եւ կապաւինի, եւ կապաւինի, եւ կ’’’’ակնկալէ որ մարդը իրեն նեցուկ ակնկալէ որ մարդը իրեն նեցուկ ակնկալէ որ մարդը իրեն նեցուկ ակնկալէ որ մարդը իրեն նեցուկ 
կանգնիկանգնիկանգնիկանգնի»»»» ( ( ( (Եր 17.5)Եր 17.5)Եր 17.5)Եր 17.5)::::    

3.3.3.3.----    ««««ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յրյրյրյր»»»»::::    ՀրեաՀրեաՀրեաՀրեաներ կը զգուշանային զԱստուած ներ կը զգուշանային զԱստուած ներ կը զգուշանային զԱստուած ներ կը զգուշանային զԱստուած 
անուանել՝ հայրանուանել՝ հայրանուանել՝ հայրանուանել՝ հայր::::    Յիսուս սակայն սորվեցուց անոնց եւ մեզի, Յիսուս սակայն սորվեցուց անոնց եւ մեզի, Յիսուս սակայն սորվեցուց անոնց եւ մեզի, Յիսուս սակայն սորվեցուց անոնց եւ մեզի, 
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որ Աստուած մեր հաոր Աստուած մեր հաոր Աստուած մեր հաոր Աստուած մեր հա´́́́յրն է, մեր գթառատ ու կարեկից հայրըյրն է, մեր գթառատ ու կարեկից հայրըյրն է, մեր գթառատ ու կարեկից հայրըյրն է, մեր գթառատ ու կարեկից հայրը::::    
Ան սորվեցուց մեզի որ երբ կԱն սորվեցուց մեզի որ երբ կԱն սորվեցուց մեզի որ երբ կԱն սորվեցուց մեզի որ երբ կ’’’’աղօթենք Աստուծոյ՝ մեր հօաղօթենք Աստուծոյ՝ մեր հօաղօթենք Աստուծոյ՝ մեր հօաղօթենք Աստուծոյ՝ մեր հօ´́́́րն է րն է րն է րն է 
որ կոր կոր կոր կ’’’’աղօթենքաղօթենքաղօթենքաղօթենք::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէր որ մարդիկ զԱստուած չճանչնային ուզէր որ մարդիկ զԱստուած չճանչնային ուզէր որ մարդիկ զԱստուած չճանչնային ուզէր որ մարդիկ զԱստուած չճանչնային 
պարզապէպարզապէպարզապէպարզապէս ամենակարող ու ամենազօր Աստուած մը, այլեւ՝ ս ամենակարող ու ամենազօր Աստուած մը, այլեւ՝ ս ամենակարող ու ամենազօր Աստուած մը, այլեւ՝ ս ամենակարող ու ամենազօր Աստուած մը, այլեւ՝ 
իբրեւ հայր մը, սիրելիիբրեւ հայր մը, սիրելիիբրեւ հայր մը, սիրելիիբրեւ հայր մը, սիրելի´́́́    ու սիրոու սիրոու սիրոու սիրո´́́́ղ հայր մըղ հայր մըղ հայր մըղ հայր մը::::    

4.4.4.4.----    ««««ՀաՀաՀաՀա՜՜՜՜յրյրյրյր»»»»::::    Ամէն մարդ արցունք կը թափէ, ամէն մարդ Ամէն մարդ արցունք կը թափէ, ամէն մարդ Ամէն մարդ արցունք կը թափէ, ամէն մարդ Ամէն մարդ արցունք կը թափէ, ամէն մարդ 
սուգի ու ցաւի մէջ է, եւ ահա յանկարծ Յիսուս զԱստուած կը սուգի ու ցաւի մէջ է, եւ ահա յանկարծ Յիսուս զԱստուած կը սուգի ու ցաւի մէջ է, եւ ահա յանկարծ Յիսուս զԱստուած կը սուգի ու ցաւի մէջ է, եւ ահա յանկարծ Յիսուս զԱստուած կը 
կոչէ՝ Հայրկոչէ՝ Հայրկոչէ՝ Հայրկոչէ՝ Հայր::::    Ինչո՞ւ համար, կամ ի՞նչ սորվեցնելու համարԻնչո՞ւ համար, կամ ի՞նչ սորվեցնելու համարԻնչո՞ւ համար, կամ ի՞նչ սորվեցնելու համարԻնչո՞ւ համար, կամ ի՞նչ սորվեցնելու համար::::    
ՍորվեցնելուՍորվեցնելուՍորվեցնելուՍորվեցնելու    համար մեզի, հահամար մեզի, հահամար մեզի, հահամար մեզի, հա´́́́յր կոչել զԱստուած նոյնիսկ յր կոչել զԱստուած նոյնիսկ յր կոչել զԱստուած նոյնիսկ յր կոչել զԱստուած նոյնիսկ 
երբ ցաւի մէջ ենք, հաերբ ցաւի մէջ ենք, հաերբ ցաւի մէջ ենք, հաերբ ցաւի մէջ ենք, հա´́́́յր անուանել զԱստուած նոյնիսկ երբ յր անուանել զԱստուած նոյնիսկ երբ յր անուանել զԱստուած նոյնիսկ երբ յր անուանել զԱստուած նոյնիսկ երբ 
սիրելի մը կորսնցուցած ենքսիրելի մը կորսնցուցած ենքսիրելի մը կորսնցուցած ենքսիրելի մը կորսնցուցած ենք::::    Երբեք չենք կասկածիր Երբեք չենք կասկածիր Երբեք չենք կասկածիր Երբեք չենք կասկածիր 
Աստուծոյ հայրութեան կամ մեզի հանդէպ անոր ունեցած Աստուծոյ հայրութեան կամ մեզի հանդէպ անոր ունեցած Աստուծոյ հայրութեան կամ մեզի հանդէպ անոր ունեցած Աստուծոյ հայրութեան կամ մեզի հանդէպ անոր ունեցած 
հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին երբ հանգիստ ու հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին երբ հանգիստ ու հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին երբ հանգիստ ու հայրական սիրոյն ու գուրգուրանքին երբ հանգիստ ու 
ապահով վիճակի մէապահով վիճակի մէապահով վիճակի մէապահով վիճակի մէջ ենք, բայց երբ նեղութեան մէջ ենք, երբ ջ ենք, բայց երբ նեղութեան մէջ ենք, երբ ջ ենք, բայց երբ նեղութեան մէջ ենք, երբ ջ ենք, բայց երբ նեղութեան մէջ ենք, երբ 
փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, 
երբ տառապանքի ու չարչարանքի ալիքները մեզ կը ծածկեն՝ երբ տառապանքի ու չարչարանքի ալիքները մեզ կը ծածկեն՝ երբ տառապանքի ու չարչարանքի ալիքները մեզ կը ծածկեն՝ երբ տառապանքի ու չարչարանքի ալիքները մեզ կը ծածկեն՝ 
հոհոհոհո´́́́ն է որ կրնանք կասկածիլ Աստուծոյ հայրութեան, եւ հոն է որ կրնանք կասկածիլ Աստուծոյ հայրութեան, եւ հոն է որ կրնանք կասկածիլ Աստուծոյ հայրութեան, եւ հոն է որ կրնանք կասկածիլ Աստուծոյ հայրութեան, եւ հո´́́́ն ն ն ն 
է որ Սատանան կրնայ դիւրաւ կասկածներ սերմանել մեր է որ Սատանան կրնայ դիւրաւ կասկածներ սերմանել մեր է որ Սատանան կրնայ դիւրաւ կասկածներ սերմանել մեր է որ Սատանան կրնայ դիւրաւ կասկածներ սերմանել մեր 
մէջմէջմէջմէջ::::    ԲայցԲայցԲայցԲայց    չմոռնանք որ փորձութիւններու ու նեղութիւններու չմոռնանք որ փորձութիւններու ու նեղութիւններու չմոռնանք որ փորձութիւններու ու նեղութիւններու չմոռնանք որ փորձութիւններու ու նեղութիւններու 
ժամանակ է, որ մենք առաւել ուժգնութեամբ կը զգանք ժամանակ է, որ մենք առաւել ուժգնութեամբ կը զգանք ժամանակ է, որ մենք առաւել ուժգնութեամբ կը զգանք ժամանակ է, որ մենք առաւել ուժգնութեամբ կը զգանք 
Աստուծոյ գօտեպնդիչ ներկայութիւնը, կը բաւէ որ մեր Աստուծոյ գօտեպնդիչ ներկայութիւնը, կը բաւէ որ մեր Աստուծոյ գօտեպնդիչ ներկայութիւնը, կը բաւէ որ մեր Աստուծոյ գօտեպնդիչ ներկայութիւնը, կը բաւէ որ մեր 
ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք՝ մեզ փորձութիւններուն դէմ ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք՝ մեզ փորձութիւններուն դէմ ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք՝ մեզ փորձութիւններուն դէմ ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք՝ մեզ փորձութիւններուն դէմ 
յաղթական դարձնել ուզող մեր Աստուծոյն վրայ եւ ոյաղթական դարձնել ուզող մեր Աստուծոյն վրայ եւ ոյաղթական դարձնել ուզող մեր Աստուծոյն վրայ եւ ոյաղթական դարձնել ուզող մեր Աստուծոյն վրայ եւ ո´́́́չ թէ մեզ չ թէ մեզ չ թէ մեզ չ թէ մեզ 
յաղյաղյաղյաղթել ուզող փորձութիւններուն վրայթել ուզող փորձութիւններուն վրայթել ուզող փորձութիւններուն վրայթել ուզող փորձութիւններուն վրայ::::    

5.5.5.5.----    ««««Շնորհակալութիւն քեզիՇնորհակալութիւն քեզիՇնորհակալութիւն քեզիՇնորհակալութիւն քեզի»»»»::::    Յիսուս կը սորվեցնէ Յիսուս կը սորվեցնէ Յիսուս կը սորվեցնէ Յիսուս կը սորվեցնէ 
շնորհակալ ըլլալ ամէն բանի համարշնորհակալ ըլլալ ամէն բանի համարշնորհակալ ըլլալ ամէն բանի համարշնորհակալ ըլլալ ամէն բանի համար::::    Շնորհակալ ըլլալ երբ Շնորհակալ ըլլալ երբ Շնորհակալ ըլլալ երբ Շնորհակալ ըլլալ երբ 
նոր ծնունդ մը կնոր ծնունդ մը կնոր ծնունդ մը կնոր ծնունդ մը կ’’’’ունենանք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ սիրելի մը ունենանք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ սիրելի մը ունենանք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ սիրելի մը ունենանք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ սիրելի մը 
կը կորսնցնենքկը կորսնցնենքկը կորսնցնենքկը կորսնցնենք::::    Շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ յաջողութիւն Շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ յաջողութիւն Շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ յաջողութիւն Շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ յաջողութիւն 
կկկկ’’’’ունենաունենաունենաունենանք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ ձախորնք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ ձախորնք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ ձախորնք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ գործի մէջ ձախոր----
դութիւն կդութիւն կդութիւն կդութիւն կ’’’’արձանագրենքարձանագրենքարձանագրենքարձանագրենք::::    Շնորհակալ ըլլալ երբ զրկանք կը Շնորհակալ ըլլալ երբ զրկանք կը Շնորհակալ ըլլալ երբ զրկանք կը Շնորհակալ ըլլալ երբ զրկանք կը 
կրենք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ առատաձեռնութիւնը կկրենք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ առատաձեռնութիւնը կկրենք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ առատաձեռնութիւնը կկրենք եւ շնորհակալ ըլլալ երբ առատաձեռնութիւնը կ’’’’ողողէ ողողէ ողողէ ողողէ 
մեր կեանքըմեր կեանքըմեր կեանքըմեր կեանքը::::    Շնորհակալ ըլլալ երբ ուրախ ու հանգիստ ենք եւ Շնորհակալ ըլլալ երբ ուրախ ու հանգիստ ենք եւ Շնորհակալ ըլլալ երբ ուրախ ու հանգիստ ենք եւ Շնորհակալ ըլլալ երբ ուրախ ու հանգիստ ենք եւ 
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շնորհակալ ըլլալ երբ տրտում ու անհանգիստ ենքշնորհակալ ըլլալ երբ տրտում ու անհանգիստ ենքշնորհակալ ըլլալ երբ տրտում ու անհանգիստ ենքշնորհակալ ըլլալ երբ տրտում ու անհանգիստ ենք::::    ՇնորհաՇնորհաՇնորհաՇնորհա----
կալ սիրտ ու հոգի ունենալը՝ կկալ սիրտ ու հոգի ունենալը՝ կկալ սիրտ ու հոգի ունենալը՝ կկալ սիրտ ու հոգի ունենալը՝ կ’’’’ուրախացնէ զԱստուածուրախացնէ զԱստուածուրախացնէ զԱստուածուրախացնէ զԱստուած::::    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
բանի համար շնորհակալութիւն յայտնողը՝ զԱստուած է որ բանի համար շնորհակալութիւն յայտնողը՝ զԱստուած է որ բանի համար շնորհակալութիւն յայտնողը՝ զԱստուած է որ բանի համար շնորհակալութիւն յայտնողը՝ զԱստուած է որ 
կը փառաւորէ (Սղ 50.23)կը փառաւորէ (Սղ 50.23)կը փառաւորէ (Սղ 50.23)կը փառաւորէ (Սղ 50.23)::::    

6.6.6.6.----    ««««Որ լսեցիր զիսՈր լսեցիր զիսՈր լսեցիր զիսՈր լսեցիր զիս»»»»::::    Ուշագրաւ է որ Յիսուս չՈւշագրաւ է որ Յիսուս չՈւշագրաւ է որ Յիսուս չՈւշագրաւ է որ Յիսուս չ’’’’ըսեր. ըսեր. ըսեր. ըսեր. ««««Որ Որ Որ Որ 
ինծի պիտի լսեսինծի պիտի լսեսինծի պիտի լսեսինծի պիտի լսես»,»,»,»,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««Որ լսեցիր զիսՈր լսեցիր զիսՈր լսեցիր զիսՈր լսեցիր զիս»»»»::::    Ղազարոսը տակաւին Ղազարոսը տակաւին Ղազարոսը տակաւին Ղազարոսը տակաւին 
յարութիւն չառած՝յարութիւն չառած՝յարութիւն չառած՝յարութիւն չառած՝    Յիսուս կը յայտարարէ թէ Աստուած արդէն Յիսուս կը յայտարարէ թէ Աստուած արդէն Յիսուս կը յայտարարէ թէ Աստուած արդէն Յիսուս կը յայտարարէ թէ Աստուած արդէն 
իր աղօթքը լսեցիր աղօթքը լսեցիր աղօթքը լսեցիր աղօթքը լսեց::::    Մենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման, յայտաՄենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման, յայտաՄենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման, յայտաՄենք կրնա՞նք մեր Տիրոջ նման, յայտա----
րարել թէ Աստուած լսեց մեր աղօթքը երբ տակաւին չենք րարել թէ Աստուած լսեց մեր աղօթքը երբ տակաւին չենք րարել թէ Աստուած լսեց մեր աղօթքը երբ տակաւին չենք րարել թէ Աստուած լսեց մեր աղօթքը երբ տակաւին չենք 
ստացած մեր աղօթքին պատասխանըստացած մեր աղօթքին պատասխանըստացած մեր աղօթքին պատասխանըստացած մեր աղօթքին պատասխանը::::    Սովորաբար եթէ մենք Սովորաբար եթէ մենք Սովորաբար եթէ մենք Սովորաբար եթէ մենք 
չստանանք պատասխանը մեր աղօթքին՝ չենք ըսեր կամ չենք չստանանք պատասխանը մեր աղօթքին՝ չենք ըսեր կամ չենք չստանանք պատասխանը մեր աղօթքին՝ չենք ըսեր կամ չենք չստանանք պատասխանը մեր աղօթքին՝ չենք ըսեր կամ չենք 
ուզեր ըսել որ Աստուզեր ըսել որ Աստուզեր ըսել որ Աստուզեր ըսել որ Աստուած լսեց մեր աղօթքըուած լսեց մեր աղօթքըուած լսեց մեր աղօթքըուած լսեց մեր աղօթքը::::    Մարդոց համար Մարդոց համար Մարդոց համար Մարդոց համար 
միայն այն աղօթքները լսուած կը համարուին՝ որոնք կը պամիայն այն աղօթքները լսուած կը համարուին՝ որոնք կը պամիայն այն աղօթքները լսուած կը համարուին՝ որոնք կը պամիայն այն աղօթքները լսուած կը համարուին՝ որոնք կը պա----
տասխանուինտասխանուինտասխանուինտասխանուին::::    Յիսուս սակայն կՅիսուս սակայն կՅիսուս սակայն կՅիսուս սակայն կ’’’’ուզէ բացայայտել որ Աստուզէ բացայայտել որ Աստուզէ բացայայտել որ Աստուզէ բացայայտել որ Աստ----
ուած կը լսէ մեր բոլոր աղօթքները անխտիր, անոնք մեր ուուած կը լսէ մեր բոլոր աղօթքները անխտիր, անոնք մեր ուուած կը լսէ մեր բոլոր աղօթքները անխտիր, անոնք մեր ուուած կը լսէ մեր բոլոր աղօթքները անխտիր, անոնք մեր ու----
զազազազածին պէս եւ մեր ուզած ժամանակ պատասխանուին թէ ոչծին պէս եւ մեր ուզած ժամանակ պատասխանուին թէ ոչծին պէս եւ մեր ուզած ժամանակ պատասխանուին թէ ոչծին պէս եւ մեր ուզած ժամանակ պատասխանուին թէ ոչ::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս իր աղօթքին պատասխանը չստացած՝ շնորր աղօթքին պատասխանը չստացած՝ շնորր աղօթքին պատասխանը չստացած՝ շնորր աղօթքին պատասխանը չստացած՝ շնոր----
հակալութիւն յայտնեց Աստուծոյհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ::::    Եկէք Եկէք Եկէք Եկէք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    սորվինք սորվինք սորվինք սորվինք 
շնորհակալ ըլլալ նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ստացած մեր շնորհակալ ըլլալ նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ստացած մեր շնորհակալ ըլլալ նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ստացած մեր շնորհակալ ըլլալ նոյնիսկ երբ տակաւին չենք ստացած մեր 
սրտի խնդրանքը, հաւատալով որ Աստուած յարմար ժամասրտի խնդրանքը, հաւատալով որ Աստուած յարմար ժամասրտի խնդրանքը, հաւատալով որ Աստուած յարմար ժամասրտի խնդրանքը, հաւատալով որ Աստուած յարմար ժամա----
նակին պիտի պատասխանէ մեր աղօթքիննակին պիտի պատասխանէ մեր աղօթքիննակին պիտի պատասխանէ մեր աղօթքիննակին պիտի պատասխանէ մեր աղօթքին::::    

««««Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս. բայց ինչ որ այժմ կոր այժմ կոր այժմ կոր այժմ կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ 
շուրջս գտնուող ժողովուրդին համար կշուրջս գտնուող ժողովուրդին համար կշուրջս գտնուող ժողովուրդին համար կշուրջս գտնուող ժողովուրդին համար կ’’’’ըսեմ, որպէսզի ըսեմ, որպէսզի ըսեմ, որպէսզի ըսեմ, որպէսզի 
անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսանոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսանոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսանոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիս»»»» ( ( ( (Յհ 11.42)Յհ 11.42)Յհ 11.42)Յհ 11.42)::::    

1.1.1.1.----    ««««Գիտեմ որ միշտ կը լսես զիսԳիտեմ որ միշտ կը լսես զիսԳիտեմ որ միշտ կը լսես զիսԳիտեմ որ միշտ կը լսես զիս»»»»::::    Յիսուս բացարձակ Յիսուս բացարձակ Յիսուս բացարձակ Յիսուս բացարձակ 
վստահութեամբ մը կը հաստատէ թէ Հայրն Աստուած միշտ վստահութեամբ մը կը հաստատէ թէ Հայրն Աստուած միշտ վստահութեամբ մը կը հաստատէ թէ Հայրն Աստուած միշտ վստահութեամբ մը կը հաստատէ թէ Հայրն Աստուած միշտ 
կը լսէ զինքկը լսէ զինքկը լսէ զինքկը լսէ զինք::::    Ի՞նչ բանի հետեւանք էր Յիսուսի այսԻ՞նչ բանի հետեւանք էր Յիսուսի այսԻ՞նչ բանի հետեւանք էր Յիսուսի այսԻ՞նչ բանի հետեւանք էր Յիսուսի այս    վստահուվստահուվստահուվստահու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Յիսուս երկրի վրայ միՅիսուս երկրի վրայ միՅիսուս երկրի վրայ միՅիսուս երկրի վրայ մի´́́́շտ հնազանդ եղած էր իր Հօրը, շտ հնազանդ եղած էր իր Հօրը, շտ հնազանդ եղած էր իր Հօրը, շտ հնազանդ եղած էր իր Հօրը, 
եւ միեւ միեւ միեւ մի´́́́շտ անոր կամքը կատարած էր, եւ աշտ անոր կամքը կատարած էր, եւ աշտ անոր կամքը կատարած էր, եւ աշտ անոր կամքը կատարած էր, եւ ա´́́́յս էր պատճառը յս էր պատճառը յս էր պատճառը յս էր պատճառը 
որ ան վստաոր ան վստաոր ան վստաոր ան վստա´́́́հ էր որ Աստուած միհ էր որ Աստուած միհ էր որ Աստուած միհ էր որ Աստուած մի´́́́շտ զինք կը լսէրշտ զինք կը լսէրշտ զինք կը լսէրշտ զինք կը լսէր::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
եւս, եթէ երբեք միեւս, եթէ երբեք միեւս, եթէ երբեք միեւս, եթէ երբեք մի´́́́շտ հնազանդ ենք Աստուծոյ եւ միշտ հնազանդ ենք Աստուծոյ եւ միշտ հնազանդ ենք Աստուծոյ եւ միշտ հնազանդ ենք Աստուծոյ եւ մի´́́́շտ շտ շտ շտ 
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կատարողներն ենք Աստուծոյ կամքին՝ կրնակատարողներն ենք Աստուծոյ կամքին՝ կրնակատարողներն ենք Աստուծոյ կամքին՝ կրնակատարողներն ենք Աստուծոյ կամքին՝ կրնանք վստահ ըլլալ նք վստահ ըլլալ նք վստահ ըլլալ նք վստահ ըլլալ 
որ ան կը լսէ մեզոր ան կը լսէ մեզոր ան կը լսէ մեզոր ան կը լսէ մեզ::::    

Մենք եւս կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր խօսքը ուղղել մեր Մենք եւս կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր խօսքը ուղղել մեր Մենք եւս կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր խօսքը ուղղել մեր Մենք եւս կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր խօսքը ուղղել մեր 
երկնաւոր Հօր եւ ըսել. երկնաւոր Հօր եւ ըսել. երկնաւոր Հօր եւ ըսել. երկնաւոր Հօր եւ ըսել. ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր, գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս, յր, գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս, յր, գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս, յր, գիտեմ որ միշտ կը լսես զիս, 
գիտեմ որ կը լսես աղաղակող սրտիս ձայնը, գիտեմ որ կը գիտեմ որ կը լսես աղաղակող սրտիս ձայնը, գիտեմ որ կը գիտեմ որ կը լսես աղաղակող սրտիս ձայնը, գիտեմ որ կը գիտեմ որ կը լսես աղաղակող սրտիս ձայնը, գիտեմ որ կը 
լսես արդարութիւն աղերսող հոգիիս ձայնը, գիտեմ որ կը լսես արդարութիւն աղերսող հոգիիս ձայնը, գիտեմ որ կը լսես արդարութիւն աղերսող հոգիիս ձայնը, գիտեմ որ կը լսես արդարութիւն աղերսող հոգիիս ձայնը, գիտեմ որ կը 
տեսնես մեղքերտեսնես մեղքերտեսնես մեղքերտեսնես մեղքերս եւ մեղքերէս ամբողջապէս ազատագրուելու ս եւ մեղքերէս ամբողջապէս ազատագրուելու ս եւ մեղքերէս ամբողջապէս ազատագրուելու ս եւ մեղքերէս ամբողջապէս ազատագրուելու 
փափաքս, գիտեմ որ կը լսես ձայնը տառապող մարդոց, փափաքս, գիտեմ որ կը լսես ձայնը տառապող մարդոց, փափաքս, գիտեմ որ կը լսես ձայնը տառապող մարդոց, փափաքս, գիտեմ որ կը լսես ձայնը տառապող մարդոց, 
աղքատ մարդոց, անտեսուած մարդոցաղքատ մարդոց, անտեսուած մարդոցաղքատ մարդոց, անտեսուած մարդոցաղքատ մարդոց, անտեսուած մարդոց»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սիրելիներ, սիրելիներ, սիրելիներ, սիրելիներ, 
Աստուած ամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բան կը լսէԱստուած ամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բան կը լսէԱստուած ամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բան կը լսէԱստուած ամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բան կը լսէ::::    ««««Չկայ Չկայ Չկայ Չկայ 
արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիարարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիարարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիարարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի::::    Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
պարզ ու յստակ կը տեսպարզ ու յստակ կը տեսպարզ ու յստակ կը տեսպարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկունէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկունէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկունէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ»»»» ( ( ( (Եբր 4.13)Եբր 4.13)Եբր 4.13)Եբր 4.13)::::    

2.2.2.2.----    ««««Շուրջս գտնուող ժողովուրդին համարՇուրջս գտնուող ժողովուրդին համարՇուրջս գտնուող ժողովուրդին համարՇուրջս գտնուող ժողովուրդին համար»»»»::::    Որպէսզի Որպէսզի Որպէսզի Որպէսզի 
Յիսուսի շուրջ եղող մարդիկը յանկարծ չմտածեն թէ Յիսուս Յիսուսի շուրջ եղող մարդիկը յանկարծ չմտածեն թէ Յիսուս Յիսուսի շուրջ եղող մարդիկը յանկարծ չմտածեն թէ Յիսուս Յիսուսի շուրջ եղող մարդիկը յանկարծ չմտածեն թէ Յիսուս 
ուրիշ մարդոց նման կարիքը ունի աղօթելու որպէսզի իր ուրիշ մարդոց նման կարիքը ունի աղօթելու որպէսզի իր ուրիշ մարդոց նման կարիքը ունի աղօթելու որպէսզի իր ուրիշ մարդոց նման կարիքը ունի աղօթելու որպէսզի իր 
աղօթքին պատասխանը ստանայ, անմիջապէս կաղօթքին պատասխանը ստանայ, անմիջապէս կաղօթքին պատասխանը ստանայ, անմիջապէս կաղօթքին պատասխանը ստանայ, անմիջապէս կ’’’’աւելցնէ թէ աւելցնէ թէ աւելցնէ թէ աւելցնէ թէ 
ինք ինք ինք ինք իր աղօթքը կը մատուցէ շուրջը գտնուողներուն համար եւ իր աղօթքը կը մատուցէ շուրջը գտնուողներուն համար եւ իր աղօթքը կը մատուցէ շուրջը գտնուողներուն համար եւ իր աղօթքը կը մատուցէ շուրջը գտնուողներուն համար եւ 
ոոոո´́́́չ թէ իր անձին համարչ թէ իր անձին համարչ թէ իր անձին համարչ թէ իր անձին համար::::    Յիսուս ինչ որ ըրաւ երկրի վրայ՝ Յիսուս ինչ որ ըրաւ երկրի վրայ՝ Յիսուս ինչ որ ըրաւ երկրի վրայ՝ Յիսուս ինչ որ ըրաւ երկրի վրայ՝ 
ըրաւ օրինակ ըլլալու համար մեզի, եւ ոըրաւ օրինակ ըլլալու համար մեզի, եւ ոըրաւ օրինակ ըլլալու համար մեզի, եւ ոըրաւ օրինակ ըլլալու համար մեզի, եւ ո´́́́չ թէ որովհետեւ ինք չ թէ որովհետեւ ինք չ թէ որովհետեւ ինք չ թէ որովհետեւ ինք 
կարիքի մէջ էրկարիքի մէջ էրկարիքի մէջ էրկարիքի մէջ էր::::    Օրինակ, երբ աղօթեց, աղօթեց որպէսզի Օրինակ, երբ աղօթեց, աղօթեց որպէսզի Օրինակ, երբ աղօթեց, աղօթեց որպէսզի Օրինակ, երբ աղօթեց, աղօթեց որպէսզի 
սորվեցնէ մեզի աղօթել՝ Աստուծոյ յուսալով եւ վսսորվեցնէ մեզի աղօթել՝ Աստուծոյ յուսալով եւ վսսորվեցնէ մեզի աղօթել՝ Աստուծոյ յուսալով եւ վսսորվեցնէ մեզի աղօթել՝ Աստուծոյ յուսալով եւ վստահելովտահելովտահելովտահելով::::    
Աղօթեց, որպէսզի ցոյց տայ երկրաւոր արարածներուն թէ Աղօթեց, որպէսզի ցոյց տայ երկրաւոր արարածներուն թէ Աղօթեց, որպէսզի ցոյց տայ երկրաւոր արարածներուն թէ Աղօթեց, որպէսզի ցոյց տայ երկրաւոր արարածներուն թէ 
իրենց կեանքը կախեալ է երկնաւոր Արարիչէնիրենց կեանքը կախեալ է երկնաւոր Արարիչէնիրենց կեանքը կախեալ է երկնաւոր Արարիչէնիրենց կեանքը կախեալ է երկնաւոր Արարիչէն::::    

3.3.3.3.----    Ասկէ առաջ Փարիսեցիներ մեղադրած էին Յիսուսը որ Ասկէ առաջ Փարիսեցիներ մեղադրած էին Յիսուսը որ Ասկէ առաջ Փարիսեցիներ մեղադրած էին Յիսուսը որ Ասկէ առաջ Փարիսեցիներ մեղադրած էին Յիսուսը որ 
ան Սատանային ուժով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս ան Սատանային ուժով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս ան Սատանային ուժով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս ան Սատանային ուժով էր որ չար ոգիները մարդոցմէ դուրս 
կը հանէրկը հանէրկը հանէրկը հանէր::::    Հիմա Յիսուս աչքերը երկինք բարձրացնելով եւ իրՀիմա Յիսուս աչքերը երկինք բարձրացնելով եւ իրՀիմա Յիսուս աչքերը երկինք բարձրացնելով եւ իրՀիմա Յիսուս աչքերը երկինք բարձրացնելով եւ իր    
խօսքը իր երկնաւոր Հօրը ուղղելով, ցոյց տուաւ անոնց թէ ինք խօսքը իր երկնաւոր Հօրը ուղղելով, ցոյց տուաւ անոնց թէ ինք խօսքը իր երկնաւոր Հօրը ուղղելով, ցոյց տուաւ անոնց թէ ինք խօսքը իր երկնաւոր Հօրը ուղղելով, ցոյց տուաւ անոնց թէ ինք 
իր հրաշքները Սատանային զօրութեամբ չէր որ կը կատաիր հրաշքները Սատանային զօրութեամբ չէր որ կը կատաիր հրաշքները Սատանային զօրութեամբ չէր որ կը կատաիր հրաշքները Սատանային զօրութեամբ չէր որ կը կատա----
րէր, այլ՝ Աստուծոյ զօրութեամբրէր, այլ՝ Աստուծոյ զօրութեամբրէր, այլ՝ Աստուծոյ զօրութեամբրէր, այլ՝ Աստուծոյ զօրութեամբ::::    Եւ չմոռնանք որ երբ Յիսուս Եւ չմոռնանք որ երբ Յիսուս Եւ չմոռնանք որ երբ Յիսուս Եւ չմոռնանք որ երբ Յիսուս 
այս աղօթքը կը մատուցէր, շուրջը կային Փարիսեցիներ եւ այս աղօթքը կը մատուցէր, շուրջը կային Փարիսեցիներ եւ այս աղօթքը կը մատուցէր, շուրջը կային Փարիսեցիներ եւ այս աղօթքը կը մատուցէր, շուրջը կային Փարիսեցիներ եւ 
Փարիսեցիներու աղանդին համակիրներ, որոնք Փարիսեցիներու աղանդին համակիրներ, որոնք Փարիսեցիներու աղանդին համակիրներ, որոնք Փարիսեցիներու աղանդին համակիրներ, որոնք Ղազարոսի Ղազարոսի Ղազարոսի Ղազարոսի 
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յարութենէն անմիջապէս ետք, յարութենէն անմիջապէս ետք, յարութենէն անմիջապէս ետք, յարութենէն անմիջապէս ետք, ««««Գացին Փարիսեցիներուն մօտ Գացին Փարիսեցիներուն մօտ Գացին Փարիսեցիներուն մօտ Գացին Փարիսեցիներուն մօտ 
եւ պատմեցին ինչ որ Յիսուս կատարեցեւ պատմեցին ինչ որ Յիսուս կատարեցեւ պատմեցին ինչ որ Յիսուս կատարեցեւ պատմեցին ինչ որ Յիսուս կատարեց»»»» ( ( ( (Յհ 11.45Յհ 11.45Յհ 11.45Յհ 11.45----47)47)47)47)::::    

4.4.4.4.----    ««««Որպէսզի անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսՈրպէսզի անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսՈրպէսզի անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիսՈրպէսզի անոնք հաւատան թէ դուն ղրկեցիր զիս»»»»::::    
««««ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք» » » » ըսելով պէտք է հասկնալ բոլորը՝ Փարիսեցիները, ըսելով պէտք է հասկնալ բոլորը՝ Փարիսեցիները, ըսելով պէտք է հասկնալ բոլորը՝ Փարիսեցիները, ըսելով պէտք է հասկնալ բոլորը՝ Փարիսեցիները, 
Մարթան ու Մարիամը եւ անոնց մօտ ցաւակցութեան Մարթան ու Մարիամը եւ անոնց մօտ ցաւակցութեան Մարթան ու Մարիամը եւ անոնց մօտ ցաւակցութեան Մարթան ու Մարիամը եւ անոնց մօտ ցաւակցութեան եկող եկող եկող եկող 
հրեաները, բայց մանաւանդ՝ իր աշակերտներըհրեաները, բայց մանաւանդ՝ իր աշակերտներըհրեաները, բայց մանաւանդ՝ իր աշակերտներըհրեաները, բայց մանաւանդ՝ իր աշակերտները::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կկկկ’’’’ուզէր որ անոնք գիտնային թէ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ուզէր որ անոնք գիտնային թէ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ուզէր որ անոնք գիտնային թէ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ուզէր որ անոնք գիտնային թէ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած 
խոստացեալ Մեսիան է, եւ թէ՝ ինք Աստուծմէ անկախ եղող խոստացեալ Մեսիան է, եւ թէ՝ ինք Աստուծմէ անկախ եղող խոստացեալ Մեսիան է, եւ թէ՝ ինք Աստուծմէ անկախ եղող խոստացեալ Մեսիան է, եւ թէ՝ ինք Աստուծմէ անկախ եղող 
գոյութիւն մը չէ, Աստուծմէ անկախօրէն ապրող եւ գործող գոյութիւն մը չէ, Աստուծմէ անկախօրէն ապրող եւ գործող գոյութիւն մը չէ, Աստուծմէ անկախօրէն ապրող եւ գործող գոյութիւն մը չէ, Աստուծմէ անկախօրէն ապրող եւ գործող 
մէկը չէմէկը չէմէկը չէմէկը չէ::::    

««««Ասիկա ըսելէ Ասիկա ըսելէ Ասիկա ըսելէ Ասիկա ըսելէ ետք՝ բարձր ձայնով կանչետք՝ բարձր ձայնով կանչետք՝ բարձր ձայնով կանչետք՝ բարձր ձայնով կանչեց.եց.եց.եց.----    
""""ՂազարոՂազարոՂազարոՂազարո´́́́ս, դոս, դոս, դոս, դո´́́́ւրս եկուրւրս եկուրւրս եկուրւրս եկուր""""»»»» ( ( ( (Յհ 11.43)Յհ 11.43)Յհ 11.43)Յհ 11.43)::::    
1.1.1.1.----    Ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Յիսուս խոստացեալ Ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Յիսուս խոստացեալ Ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Յիսուս խոստացեալ Ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Յիսուս խոստացեալ 

Մեսիան էր, եւ ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Աստուած լսեց Մեսիան էր, եւ ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Աստուած լսեց Մեսիան էր, եւ ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Աստուած լսեց Մեսիան էր, եւ ի՞նչ պիտի ըլլար փաստը որ Աստուած լսեց 
Յիսուսի մատուցած աղօթքըՅիսուսի մատուցած աղօթքըՅիսուսի մատուցած աղօթքըՅիսուսի մատուցած աղօթքը::::    Փաստը պիտի ըլլար այն՝ որ Փաստը պիտի ըլլար այն՝ որ Փաստը պիտի ըլլար այն՝ որ Փաստը պիտի ըլլար այն՝ որ 
Ղազարոս լսէր Յիսուսի կանչը եւ դուրս գար գերեզմանէնՂազարոս լսէր Յիսուսի կանչը եւ դուրս գար գերեզմանէնՂազարոս լսէր Յիսուսի կանչը եւ դուրս գար գերեզմանէնՂազարոս լսէր Յիսուսի կանչը եւ դուրս գար գերեզմանէն::::    
Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի անիկա անուրանալի փաստ մը ըլլար, Յիսուս անիկա անուրանալի փաստ մը ըլլար, Յիսուս անիկա անուրանալի փաստ մը ըլլար, Յիսուս անիկա անուրանալի փաստ մը ըլլար, Յիսուս 
պէտք էր բարձր ձայնով կանչէր Ղազարոսը, որպէսզի բոլոր պէտք էր բարձր ձայնով կանչէր Ղազարոսը, որպէսզի բոլոր պէտք էր բարձր ձայնով կանչէր Ղազարոսը, որպէսզի բոլոր պէտք էր բարձր ձայնով կանչէր Ղազարոսը, որպէսզի բոլոր 
մարդիկ լսէին եւ հաւատային որ դէպի երկինք բարձրամարդիկ լսէին եւ հաւատային որ դէպի երկինք բարձրամարդիկ լսէին եւ հաւատային որ դէպի երկինք բարձրամարդիկ լսէին եւ հաւատային որ դէպի երկինք բարձրա----
ցուցած Յիսուսի աղօթքը՝ ճշմարիտ էր եւ ոցուցած Յիսուսի աղօթքը՝ ճշմարիտ էր եւ ոցուցած Յիսուսի աղօթքը՝ ճշմարիտ էր եւ ոցուցած Յիսուսի աղօթքը՝ ճշմարիտ էր եւ ո´́́́չ թէ կեղծիքչ թէ կեղծիքչ թէ կեղծիքչ թէ կեղծիք::::    
Նոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագան::::    Փաստը որ մենք անկեղծ աղօթողներ Փաստը որ մենք անկեղծ աղօթողներ Փաստը որ մենք անկեղծ աղօթողներ Փաստը որ մենք անկեղծ աղօթողներ 
ենք՝ նոյնինքնենք՝ նոյնինքնենք՝ նոյնինքնենք՝ նոյնինքն    մեր աղօթքներուն պատասխանուիլն էմեր աղօթքներուն պատասխանուիլն էմեր աղօթքներուն պատասխանուիլն էմեր աղօթքներուն պատասխանուիլն է::::    ՀարՀարՀարՀար----
կաւ կրնանք նաեւ անկեղծ աղօթողներ ըլլալ բայց չստանալ կաւ կրնանք նաեւ անկեղծ աղօթողներ ըլլալ բայց չստանալ կաւ կրնանք նաեւ անկեղծ աղօթողներ ըլլալ բայց չստանալ կաւ կրնանք նաեւ անկեղծ աղօթողներ ըլլալ բայց չստանալ 
պատասխանը մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ Աստուծոյ պատասխանը մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ Աստուծոյ պատասխանը մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ Աստուծոյ պատասխանը մեր աղօթքին, մանաւանդ եթէ Աստուծոյ 
կամքին հակառակ բան է որ կը խնդրենք Աստուծմէ, բան մը՝ կամքին հակառակ բան է որ կը խնդրենք Աստուծմէ, բան մը՝ կամքին հակառակ բան է որ կը խնդրենք Աստուծմէ, բան մը՝ կամքին հակառակ բան է որ կը խնդրենք Աստուծմէ, բան մը՝ 
որ յաճախ կը պատահի (հմմտ Հռ 8.26)որ յաճախ կը պատահի (հմմտ Հռ 8.26)որ յաճախ կը պատահի (հմմտ Հռ 8.26)որ յաճախ կը պատահի (հմմտ Հռ 8.26)::::    

2.2.2.2.----    Տէրը կանչեց Ղազարոսը իր անունՏէրը կանչեց Ղազարոսը իր անունՏէրը կանչեց Ղազարոսը իր անունՏէրը կանչեց Ղազարոսը իր անունովովովով::::    Զայն իր Զայն իր Զայն իր Զայն իր 
անունովը կանչել, կը նշանակէ՝ զայն ճանչնալ իբրեւ իր անունովը կանչել, կը նշանակէ՝ զայն ճանչնալ իբրեւ իր անունովը կանչել, կը նշանակէ՝ զայն ճանչնալ իբրեւ իր անունովը կանչել, կը նշանակէ՝ զայն ճանչնալ իբրեւ իր 
ոչխարը, իր սեփականութիւնըոչխարը, իր սեփականութիւնըոչխարը, իր սեփականութիւնըոչխարը, իր սեփականութիւնը::::    Եւ ասկէ առաջ ան հաստաԵւ ասկէ առաջ ան հաստաԵւ ասկէ առաջ ան հաստաԵւ ասկէ առաջ ան հաստա----
տած էր թէ ինք կը ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր ոչխարները տած էր թէ ինք կը ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր ոչխարները տած էր թէ ինք կը ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր ոչխարները տած էր թէ ինք կը ճանչնայ իր ոչխարները եւ իր ոչխարները 
կը ճանչնան զինք (Յհ 10.14), եւ զանոնք կը ճանչնայ իրենց կը ճանչնան զինք (Յհ 10.14), եւ զանոնք կը ճանչնայ իրենց կը ճանչնան զինք (Յհ 10.14), եւ զանոնք կը ճանչնայ իրենց կը ճանչնան զինք (Յհ 10.14), եւ զանոնք կը ճանչնայ իրենց 
անուններովը (Յհ 10.3)անուններովը (Յհ 10.3)անուններովը (Յհ 10.3)անուններովը (Յհ 10.3)::::    Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, ի՞նչ կը կարծենք, Յիսուս ի՞նչ կը կարծենք, Յիսուս ի՞նչ կը կարծենք, Յիսուս ի՞նչ կը կարծենք, Յիսուս 
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կը ճանչնա՞յ մեզ՝ մեր անուններովկը ճանչնա՞յ մեզ՝ մեր անուններովկը ճանչնա՞յ մեզ՝ մեր անուններովկը ճանչնա՞յ մեզ՝ մեր անուններով::::    Մեր եւ Յիսուսի միջեւ Մեր եւ Յիսուսի միջեւ Մեր եւ Յիսուսի միջեւ Մեր եւ Յիսուսի միջեւ 
եղածը՝ միակողմանի՞ ճանաչողութիւն է, թէ՝ փոխադարձ, եղածը՝ միակողմանի՞ ճանաչողութիւն է, թէ՝ փոխադարձ, եղածը՝ միակողմանի՞ ճանաչողութիւն է, թէ՝ փոխադարձ, եղածը՝ միակողմանի՞ ճանաչողութիւն է, թէ՝ փոխադարձ, 
այսինքն՝ միայն մե՞նք կը ճանչնանք Յիսուսը, թէ՝ Յիսուս իայսինքն՝ միայն մե՞նք կը ճանչնանք Յիսուսը, թէ՝ Յիսուս իայսինքն՝ միայն մե՞նք կը ճանչնանք Յիսուսը, թէ՝ Յիսուս իայսինքն՝ միայն մե՞նք կը ճանչնանք Յիսուսը, թէ՝ Յիսուս ի´́́́նք նք նք նք 
նաեւ մեզ կը ճանչնայնաեւ մեզ կը ճանչնայնաեւ մեզ կը ճանչնայնաեւ մեզ կը ճանչնայ::::    Մենք կՄենք կՄենք կՄենք կ’’’’ընդունինք որ Յիսուս մեր Տէրն ընդունինք որ Յիսուս մեր Տէրն ընդունինք որ Յիսուս մեր Տէրն ընդունինք որ Յիսուս մեր Տէրն 
է, բայց Յիսուէ, բայց Յիսուէ, բայց Յիսուէ, բայց Յիսուս կս կս կս կ’’’’ընդունի՞ որ մենք իր զաւակներն ենքընդունի՞ որ մենք իր զաւակներն ենքընդունի՞ որ մենք իր զաւակներն ենքընդունի՞ որ մենք իր զաւակներն ենք::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
կրնանք համարձակօրէն յայտարարել թէ մենք Քրիստոսի կրնանք համարձակօրէն յայտարարել թէ մենք Քրիստոսի կրնանք համարձակօրէն յայտարարել թէ մենք Քրիստոսի կրնանք համարձակօրէն յայտարարել թէ մենք Քրիստոսի 
ժառանգորդներն ենք, բայց Քրիստոս մեզ կը ճանչնա՞յ իբրեւ ժառանգորդներն ենք, բայց Քրիստոս մեզ կը ճանչնա՞յ իբրեւ ժառանգորդներն ենք, բայց Քրիստոս մեզ կը ճանչնա՞յ իբրեւ ժառանգորդներն ենք, բայց Քրիստոս մեզ կը ճանչնա՞յ իբրեւ 
իր ժառանգորդներըիր ժառանգորդներըիր ժառանգորդներըիր ժառանգորդները::::    

3.3.3.3.----    Ինչպէս Յիսուս կանչեց եւ Ղազարոս մարմինով կենԻնչպէս Յիսուս կանչեց եւ Ղազարոս մարմինով կենԻնչպէս Յիսուս կանչեց եւ Ղազարոս մարմինով կենԻնչպէս Յիսուս կանչեց եւ Ղազարոս մարմինով կեն----
դանացաւ, նոյնպէս ալ, եթէ Յիսուս կանչէ մարդ դանացաւ, նոյնպէս ալ, եթէ Յիսուս կանչէ մարդ դանացաւ, նոյնպէս ալ, եթէ Յիսուս կանչէ մարդ դանացաւ, նոյնպէս ալ, եթէ Յիսուս կանչէ մարդ արարածը՝ արարածը՝ արարածը՝ արարածը՝ 
մեղքով մեռած մարդուն հոգին կը կենդանանայմեղքով մեռած մարդուն հոգին կը կենդանանայմեղքով մեռած մարդուն հոգին կը կենդանանայմեղքով մեռած մարդուն հոգին կը կենդանանայ::::    Յիսուս իր Յիսուս իր Յիսուս իր Յիսուս իր 
տուեալ արարքով, ցոյց տուաւ որ իտուեալ արարքով, ցոյց տուաւ որ իտուեալ արարքով, ցոյց տուաւ որ իտուեալ արարքով, ցոյց տուաւ որ ի´́́́նքն է որ մեռելները կը նքն է որ մեռելները կը նքն է որ մեռելները կը նքն է որ մեռելները կը 
կենդանացնէ, թէկենդանացնէ, թէկենդանացնէ, թէկենդանացնէ, թէ´́́́    մարմինով եւ թէմարմինով եւ թէմարմինով եւ թէմարմինով եւ թէ´́́́    հոգիով, ցոյց տուաւ նաեւ՝ հոգիով, ցոյց տուաւ նաեւ՝ հոգիով, ցոյց տուաւ նաեւ՝ հոգիով, ցոյց տուաւ նաեւ՝ 
որ իոր իոր իոր ի´́́́նքն է տէրը թէնքն է տէրը թէնքն է տէրը թէնքն է տէրը թէ´́́́    ողջերուն եւ թէողջերուն եւ թէողջերուն եւ թէողջերուն եւ թէ´́́́    մեռելներունմեռելներունմեռելներունմեռելներուն::::    

4.4.4.4.----    Մեկնիչ հայրեր, Յիսուսի հրամանովՄեկնիչ հայրեր, Յիսուսի հրամանովՄեկնիչ հայրեր, Յիսուսի հրամանովՄեկնիչ հայրեր, Յիսուսի հրամանով    Ղազարոսին Ղազարոսին Ղազարոսին Ղազարոսին 
յարութիւն առնելը, կը նկատեն նախապատկերացում՝ ժամայարութիւն առնելը, կը նկատեն նախապատկերացում՝ ժամայարութիւն առնելը, կը նկատեն նախապատկերացում՝ ժամայարութիւն առնելը, կը նկատեն նախապատկերացում՝ ժամա----
նակներու աւարտին բոլոր մեռելներու յարութեան, դարձեալ նակներու աւարտին բոլոր մեռելներու յարութեան, դարձեալ նակներու աւարտին բոլոր մեռելներու յարութեան, դարձեալ նակներու աւարտին բոլոր մեռելներու յարութեան, դարձեալ 
Յիսուսի հրամանով, եւ ասիկա իր խոստումն է. Յիսուսի հրամանով, եւ ասիկա իր խոստումն է. Յիսուսի հրամանով, եւ ասիկա իր խոստումն է. Յիսուսի հրամանով, եւ ասիկա իր խոստումն է. ««««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 անոր (Յիսուսի) ձայնը եւպիտի լսեն անոր (Յիսուսի) ձայնը եւպիտի լսեն անոր (Յիսուսի) ձայնը եւպիտի լսեն անոր (Յիսուսի) ձայնը եւ    դուրս գան. անոնք որ դուրս գան. անոնք որ դուրս գան. անոնք որ դուրս գան. անոնք որ 
բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ 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»»»» ( ( ( (Յհ 5.28Յհ 5.28Յհ 5.28Յհ 5.28----29)29)29)29)::::    

5.5.5.5.----    Վերեւ բացատրեցինք թէ իՎերեւ բացատրեցինք թէ իՎերեւ բացատրեցինք թէ իՎերեւ բացատրեցինք թէ ի´́́́նչ կը նշանակէ Ղազարոսը նչ կը նշանակէ Ղազարոսը նչ կը նշանակէ Ղազարոսը նչ կը նշանակէ Ղազարոսը 
իր անունով կանչելըիր անունով կանչելըիր անունով կանչելըիր անունով կանչելը::::    Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կայ թէ Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կայ թէ Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կայ թէ Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կայ թէ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ Յիսուս Ղազարոսը իր անունով կանչեցւ Յիսուս Ղազարոսը իր անունով կանչեցւ Յիսուս Ղազարոսը իր անունով կանչեցւ Յիսուս Ղազարոսը իր անունով կանչեց::::    Հայր մը կՀայր մը կՀայր մը կՀայր մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Ղազարոսը իր անունով կանչելը՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք Ղազարոսը իր անունով կանչելը՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք Ղազարոսը իր անունով կանչելը՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք Ղազարոսը իր անունով կանչելը՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք 
որոնք մեռան՝ Տիրոջ գալստեան ժամանակ իրեորոնք մեռան՝ Տիրոջ գալստեան ժամանակ իրեորոնք մեռան՝ Տիրոջ գալստեան ժամանակ իրեորոնք մեռան՝ Տիրոջ գալստեան ժամանակ իրե´́́́նք է որ նք է որ նք է որ նք է որ 
յարութիւն պիտի առնեն եւ ոյարութիւն պիտի առնեն եւ ոյարութիւն պիտի առնեն եւ ոյարութիւն պիտի առնեն եւ ո´́́́չ թէ ուրիշներ, այլ խօսքով՝ դուն չ թէ ուրիշներ, այլ խօսքով՝ դուն չ թէ ուրիշներ, այլ խօսքով՝ դուն չ թէ ուրիշներ, այլ խօսքով՝ դուն 
մեռար՝ դոմեռար՝ դոմեռար՝ դոմեռար՝ դո´́́́ւն յարութիւն պիտի առնես, եւ ուն յարութիւն պիտի առնես, եւ ուն յարութիւն պիտի առնես, եւ ուն յարութիւն պիտի առնես, եւ ո´́́́չչչչ    թէ դուն մեռնիս թէ դուն մեռնիս թէ դուն մեռնիս թէ դուն մեռնիս 
եւ ուրիշ մը քու տեղդ յարութիւն առնէ եւ արքայութիւնը եւ ուրիշ մը քու տեղդ յարութիւն առնէ եւ արքայութիւնը եւ ուրիշ մը քու տեղդ յարութիւն առնէ եւ արքայութիւնը եւ ուրիշ մը քու տեղդ յարութիւն առնէ եւ արքայութիւնը 
ժառանգէժառանգէժառանգէժառանգէ»»»»::::    
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6.6.6.6.----    Հետաքրքրական է որ Յիսուս Ղազարոսին չՀետաքրքրական է որ Յիսուս Ղազարոսին չՀետաքրքրական է որ Յիսուս Ղազարոսին չՀետաքրքրական է որ Յիսուս Ղազարոսին չ’’’’ըսեր. ըսեր. ըսեր. ըսեր. 
««««ՅարութիՅարութիՅարութիՅարութի´́́́ւն առւն առւն առւն առ»,»,»,»,    կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ ««««ՈտքիՈտքիՈտքիՈտքի´́́́    ելելելել», », », », այլ պարզապէս՝ այլ պարզապէս՝ այլ պարզապէս՝ այլ պարզապէս՝ ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ւրս ւրս ւրս 
եկուրեկուրեկուրեկուր»»»»::::    Մեկնիչ հայր մը կՄեկնիչ հայր մը կՄեկնիչ հայր մը կՄեկնիչ հայր մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս այնպէս մը կը խօսի Յիսուս այնպէս մը կը խօսի Յիսուս այնպէս մը կը խօսի Յիսուս այնպէս մը կը խօսի 
Ղազարոսին հետ որ կաՂազարոսին հետ որ կաՂազարոսին հետ որ կաՂազարոսին հետ որ կարծէք թէ ան մեռած չըլլար, ործէք թէ ան մեռած չըլլար, ործէք թէ ան մեռած չըլլար, ործէք թէ ան մեռած չըլլար, ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ոտքի ելլելու հրաման կու տայ, այլ պարզապէս քալելու եւ ոտքի ելլելու հրաման կու տայ, այլ պարզապէս քալելու եւ ոտքի ելլելու հրաման կու տայ, այլ պարզապէս քալելու եւ ոտքի ելլելու հրաման կու տայ, այլ պարզապէս քալելու եւ 
գերեզմանէն դուրս գալու հրամանգերեզմանէն դուրս գալու հրամանգերեզմանէն դուրս գալու հրամանգերեզմանէն դուրս գալու հրաման»»»»::::    Յիսուսի համար մեռածը Յիսուսի համար մեռածը Յիսուսի համար մեռածը Յիսուսի համար մեռածը 
անգամ ողջի պէս էանգամ ողջի պէս էանգամ ողջի պէս էանգամ ողջի պէս է::::    Իրեն համար չկաԻրեն համար չկաԻրեն համար չկաԻրեն համար չկա´́́́յ մեղքի մէջ մեռած յ մեղքի մէջ մեռած յ մեղքի մէջ մեռած յ մեղքի մէջ մեռած 
մէկը որ չի կրնար հոգիով կենդանանալմէկը որ չի կրնար հոգիով կենդանանալմէկը որ չի կրնար հոգիով կենդանանալմէկը որ չի կրնար հոգիով կենդանանալ::::    Ուստի, երբեք Ուստի, երբեք Ուստի, երբեք Ուստի, երբեք 
իրաւունք չտանք մենիրաւունք չտանք մենիրաւունք չտանք մենիրաւունք չտանք մենք մեր անձերուն ոեւէ մարդու վերաք մեր անձերուն ոեւէ մարդու վերաք մեր անձերուն ոեւէ մարդու վերաք մեր անձերուն ոեւէ մարդու վերա----
բերեալ մտածելու թէ անոր համար չկաբերեալ մտածելու թէ անոր համար չկաբերեալ մտածելու թէ անոր համար չկաբերեալ մտածելու թէ անոր համար չկա´́́́յ փրկութիւնյ փրկութիւնյ փրկութիւնյ փրկութիւն::::    Յիշենք Յիշենք Յիշենք Յիշենք 
թէ մեղքը ուր որ շատնայ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելիթէ մեղքը ուր որ շատնայ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելիթէ մեղքը ուր որ շատնայ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելիթէ մեղքը ուր որ շատնայ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի´́́́    
կկկկ’’’’առատանայ (Հռ 5.20), եւ չմոռնանք որ Աստուած մուրի պէս առատանայ (Հռ 5.20), եւ չմոռնանք որ Աստուած մուրի պէս առատանայ (Հռ 5.20), եւ չմոռնանք որ Աստուած մուրի պէս առատանայ (Հռ 5.20), եւ չմոռնանք որ Աստուած մուրի պէս 
սեւցած մարդիկը՝ կրնայ ձիւնի պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)սեւցած մարդիկը՝ կրնայ ձիւնի պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)սեւցած մարդիկը՝ կրնայ ձիւնի պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)սեւցած մարդիկը՝ կրնայ ձիւնի պէս ճերմկցնել (Ես 1.18)::::    

7.7.7.7.----    ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս եկուրւրս եկուրւրս եկուրւրս եկուր»»»»::::    Այս բառերը քեզի եւ ինծի ուղղուած Այս բառերը քեզի եւ ինծի ուղղուած Այս բառերը քեզի եւ ինծի ուղղուած Այս բառերը քեզի եւ ինծի ուղղուած 
են նաեւեն նաեւեն նաեւեն նաեւ::::    ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս եկուր մեղքի այն գերեզմաններէն որոնց մէջ ւրս եկուր մեղքի այն գերեզմաններէն որոնց մէջ ւրս եկուր մեղքի այն գերեզմաններէն որոնց մէջ ւրս եկուր մեղքի այն գերեզմաններէն որոնց մէջ 
կը գտնուիս եւ Տէրը քեզ պիտի լուսաւորէ (Եփ 5.14)կը գտնուիս եւ Տէրը քեզ պիտի լուսաւորէ (Եփ 5.14)կը գտնուիս եւ Տէրը քեզ պիտի լուսաւորէ (Եփ 5.14)կը գտնուիս եւ Տէրը քեզ պիտի լուսաւորէ (Եփ 5.14)::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ւրս ւրս ւրս 
եկուր անտարբերութենէդ եւ Տէրը քեզ հաւատքի ջահակիր եկուր անտարբերութենէդ եւ Տէրը քեզ հաւատքի ջահակիր եկուր անտարբերութենէդ եւ Տէրը քեզ հաւատքի ջահակիր եկուր անտարբերութենէդ եւ Տէրը քեզ հաւատքի ջահակիր 
պիտի դարձնէպիտի դարձնէպիտի դարձնէպիտի դարձնէ::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս եկուր բամբասանքի փշալից ակուրս եկուր բամբասանքի փշալից ակուրս եկուր բամբասանքի փշալից ակուրս եկուր բամբասանքի փշալից ակոսնեսնեսնեսնե----
րէն եւ Տէրը քեզ բարեխօսող հրեշտակներու շարքին պիտի րէն եւ Տէրը քեզ բարեխօսող հրեշտակներու շարքին պիտի րէն եւ Տէրը քեզ բարեխօսող հրեշտակներու շարքին պիտի րէն եւ Տէրը քեզ բարեխօսող հրեշտակներու շարքին պիտի 
դասէդասէդասէդասէ»»»»::::    

««««Ու Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը պատանՈւ Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը պատանՈւ Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը պատանՈւ Ղազարոս դուրս ելաւ՝ ոտքերը եւ ձեռքերը պատան----
քով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուածքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուածքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուածքով փաթթուած եւ երեսը վարշամակով ծածկուած::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
անոնց ըսաւ.անոնց ըսաւ.անոնց ըսաւ.անոնց ըսաւ.----    

""""ՔակեցէՔակեցէՔակեցէՔակեցէ´́́́ք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայ""""»»»» ( ( ( (Յհ 11.44)Յհ 11.44)Յհ 11.44)Յհ 11.44)::::    
1.1.1.1.----    Երբ Յիսուս բարձր ձայնով ՂազաԵրբ Յիսուս բարձր ձայնով ՂազաԵրբ Յիսուս բարձր ձայնով ՂազաԵրբ Յիսուս բարձր ձայնով Ղազարոսի անունը րոսի անունը րոսի անունը րոսի անունը 

կանչեց, Ղազարոսի հոգին դարձաւ ու Ղազարոսի մէջ մտաւ կանչեց, Ղազարոսի հոգին դարձաւ ու Ղազարոսի մէջ մտաւ կանչեց, Ղազարոսի հոգին դարձաւ ու Ղազարոսի մէջ մտաւ կանչեց, Ղազարոսի հոգին դարձաւ ու Ղազարոսի մէջ մտաւ 
ու մարմինը վերակենդանացաւու մարմինը վերակենդանացաւու մարմինը վերակենդանացաւու մարմինը վերակենդանացաւ::::    Դժբախտաբար ոմանք այս Դժբախտաբար ոմանք այս Դժբախտաբար ոմանք այս Դժբախտաբար ոմանք այս 
եղելութիւնը կը մէջբերեն, արդարացնելու համար իրենց եղելութիւնը կը մէջբերեն, արդարացնելու համար իրենց եղելութիւնը կը մէջբերեն, արդարացնելու համար իրենց եղելութիւնը կը մէջբերեն, արդարացնելու համար իրենց 
սխալ գործերէն ամենէն պիղծը՝ իրենց մեռելներուն հոգիները սխալ գործերէն ամենէն պիղծը՝ իրենց մեռելներուն հոգիները սխալ գործերէն ամենէն պիղծը՝ իրենց մեռելներուն հոգիները սխալ գործերէն ամենէն պիղծը՝ իրենց մեռելներուն հոգիները 
կանչելու արարքը, որ Սուրբ Գրային բառով մկանչելու արարքը, որ Սուրբ Գրային բառով մկանչելու արարքը, որ Սուրբ Գրային բառով մկանչելու արարքը, որ Սուրբ Գրային բառով մը կը կոչուի՝ ը կը կոչուի՝ ը կը կոչուի՝ ը կը կոչուի՝ 
««««ՄեռելահմայութիւնՄեռելահմայութիւնՄեռելահմայութիւնՄեռելահմայութիւն», », », », կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ ««««ՈգեհարցութիւնՈգեհարցութիւնՈգեհարցութիւնՈգեհարցութիւն»»»»::::    ԱստուածաԱստուածաԱստուածաԱստուածա----
շունչը կը յայտարարէ թէ մեռելահմայութեամբ զբաղող շունչը կը յայտարարէ թէ մեռելահմայութեամբ զբաղող շունչը կը յայտարարէ թէ մեռելահմայութեամբ զբաղող շունչը կը յայտարարէ թէ մեռելահմայութեամբ զբաղող 
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մարդը՝ Տիրոջ համար գարշելի է (Բ.Օր 18.11մարդը՝ Տիրոջ համար գարշելի է (Բ.Օր 18.11մարդը՝ Տիրոջ համար գարշելի է (Բ.Օր 18.11մարդը՝ Տիրոջ համար գարշելի է (Բ.Օր 18.11----12121212::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ Ես ս նաեւ Ես ս նաեւ Ես ս նաեւ Ես 
8.198.198.198.19::::    Ա.Թգ 28.8)Ա.Թգ 28.8)Ա.Թգ 28.8)Ա.Թգ 28.8)::::    Երբ Յիսուս Ղազարոսը կանչեց՝ Ղազարոս Երբ Յիսուս Ղազարոսը կանչեց՝ Ղազարոս Երբ Յիսուս Ղազարոսը կանչեց՝ Ղազարոս Երբ Յիսուս Ղազարոսը կանչեց՝ Ղազարոս 
մարմինոմարմինոմարմինոմարմինո´́́́վ եկաւ եւ ով եկաւ եւ ով եկաւ եւ ով եկաւ եւ ո´́́́չ թէ միայն հչ թէ միայն հչ թէ միայն հչ թէ միայն հոգիովոգիովոգիովոգիով::::    Եթէ միայն հոգիով Եթէ միայն հոգիով Եթէ միայն հոգիով Եթէ միայն հոգիով 
գար՝ ատիկա մեռելահմայութիւն կգար՝ ատիկա մեռելահմայութիւն կգար՝ ատիկա մեռելահմայութիւն կգար՝ ատիկա մեռելահմայութիւն կ’’’’ըլլար, բայց քաւ լիցի որ ըլլար, բայց քաւ լիցի որ ըլլար, բայց քաւ լիցի որ ըլլար, բայց քաւ լիցի որ 
մեր Տէրը այդպիսի մը բան ընէրմեր Տէրը այդպիսի մը բան ընէրմեր Տէրը այդպիսի մը բան ընէրմեր Տէրը այդպիսի մը բան ընէր::::    Պատահածը հետեւաբար Պատահածը հետեւաբար Պատահածը հետեւաբար Պատահածը հետեւաբար 
մեռելահմայութիւն չէր, այլ՝ յարութիւնմեռելահմայութիւն չէր, այլ՝ յարութիւնմեռելահմայութիւն չէր, այլ՝ յարութիւնմեռելահմայութիւն չէր, այլ՝ յարութիւն::::    

2.2.2.2.----    Հաւանաբար մեզմէ շատեր մտածեն, թէ արդեօք հեՀաւանաբար մեզմէ շատեր մտածեն, թէ արդեօք հեՀաւանաբար մեզմէ շատեր մտածեն, թէ արդեօք հեՀաւանաբար մեզմէ շատեր մտածեն, թէ արդեօք հե----
տաքրքրական կամ շահեկան պիտի չըլլա՞ր որ Ղազարտաքրքրական կամ շահեկան պիտի չըլլա՞ր որ Ղազարտաքրքրական կամ շահեկան պիտի չըլլա՞ր որ Ղազարտաքրքրական կամ շահեկան պիտի չըլլա՞ր որ Ղազարոս ոս ոս ոս 
յարութիւն առնելէ ետք՝ բացատրէր թէ հոգին իյարութիւն առնելէ ետք՝ բացատրէր թէ հոգին իյարութիւն առնելէ ետք՝ բացատրէր թէ հոգին իյարութիւն առնելէ ետք՝ բացատրէր թէ հոգին ի´́́́նչպէս կը նչպէս կը նչպէս կը նչպէս կը 
բաժնուի մարմինէն եւ իբաժնուի մարմինէն եւ իբաժնուի մարմինէն եւ իբաժնուի մարմինէն եւ ի´́́́նչպէս վերստին անոր մէջ կը մտնէ, նչպէս վերստին անոր մէջ կը մտնէ, նչպէս վերստին անոր մէջ կը մտնէ, նչպէս վերստին անոր մէջ կը մտնէ, 
կամ յայտնէր թէ իր հոգին ոկամ յայտնէր թէ իր հոգին ոկամ յայտնէր թէ իր հոգին ոկամ յայտնէր թէ իր հոգին ո´́́́ւր գացած էր, որուր գացած էր, որուր գացած էր, որուր գացած էր, որո´́́́ւ մօտ գացած ւ մօտ գացած ւ մօտ գացած ւ մօտ գացած 
էր, կամ խօսէր բոլոր այն իրականութեանց մասին որ տեսաւ էր, կամ խօսէր բոլոր այն իրականութեանց մասին որ տեսաւ էր, կամ խօսէր բոլոր այն իրականութեանց մասին որ տեսաւ էր, կամ խօսէր բոլոր այն իրականութեանց մասին որ տեսաւ 
անդենական աշխարհին մէջանդենական աշխարհին մէջանդենական աշխարհին մէջանդենական աշխարհին մէջ::::    Բայց այս մասին ոԲայց այս մասին ոԲայց այս մասին ոԲայց այս մասին ո´́́́չ մէկ բառ կը չ մէկ բառ կը չ մէկ բառ կը չ մէկ բառ կը 
կարդանք Աստուածաշունչին մէջկարդանք Աստուածաշունչին մէջկարդանք Աստուածաշունչին մէջկարդանք Աստուածաշունչին մէջ::::    Այս մասին ԱստուածաԱյս մասին ԱստուածաԱյս մասին ԱստուածաԱյս մասին Աստուածա----
շունչին բացարձակ լռութիւնը, պարզորոշ կերպով ցոյց կու շունչին բացարձակ լռութիւնը, պարզորոշ կերպով ցոյց կու շունչին բացարձակ լռութիւնը, պարզորոշ կերպով ցոյց կու շունչին բացարձակ լռութիւնը, պարզորոշ կերպով ցոյց կու 
տայ թէ Աստուծոյ կամքը չէ որ մարդիկ հետաքրքրուին այդտայ թէ Աստուծոյ կամքը չէ որ մարդիկ հետաքրքրուին այդտայ թէ Աստուծոյ կամքը չէ որ մարդիկ հետաքրքրուին այդտայ թէ Աստուծոյ կամքը չէ որ մարդիկ հետաքրքրուին այդ----
պիսի բաներովպիսի բաներովպիսի բաներովպիսի բաներով::::    Պօղոս առաքեալ ինքն իսկ դրախտ յափՊօղոս առաքեալ ինքն իսկ դրախտ յափՊօղոս առաքեալ ինքն իսկ դրախտ յափՊօղոս առաքեալ ինքն իսկ դրախտ յափըըըըշշշշ----
տակուելէ ետք՝ տակուելէ ետք՝ տակուելէ ետք՝ տակուելէ ետք՝ ««««Լսեց անպատմելի բաներ, որ Լսեց անպատմելի բաներ, որ Լսեց անպատմելի բաներ, որ Լսեց անպատմելի բաներ, որ մարդոց թոյլամարդոց թոյլամարդոց թոյլամարդոց թոյլա----
տրուած չէ խօսիլտրուած չէ խօսիլտրուած չէ խօսիլտրուած չէ խօսիլ»»»» ( ( ( (Բ.Կր 12.3Բ.Կր 12.3Բ.Կր 12.3Բ.Կր 12.3----4)4)4)4)::::    Եթէ թոյլատրուած ըլլար՝ Եթէ թոյլատրուած ըլլար՝ Եթէ թոյլատրուած ըլլար՝ Եթէ թոյլատրուած ըլլար՝ 
Ղազարոս անպայման որ որոշ բաներ կը պատմէրՂազարոս անպայման որ որոշ բաներ կը պատմէրՂազարոս անպայման որ որոշ բաներ կը պատմէրՂազարոս անպայման որ որոշ բաներ կը պատմէր::::    Քանի Քանի Քանի Քանի 
թոյլատրուած չէ, մենք եւս չհետաքրքրուինք թէ հոգին իթոյլատրուած չէ, մենք եւս չհետաքրքրուինք թէ հոգին իթոյլատրուած չէ, մենք եւս չհետաքրքրուինք թէ հոգին իթոյլատրուած չէ, մենք եւս չհետաքրքրուինք թէ հոգին ի´́́́նչնչնչնչ----
պէս կը բաժնուի մարմինէն, իպէս կը բաժնուի մարմինէն, իպէս կը բաժնուի մարմինէն, իպէս կը բաժնուի մարմինէն, ի´́́́նչ հանգրուաններէ կնչ հանգրուաններէ կնչ հանգրուաններէ կնչ հանգրուաններէ կ’’’’անցնի, անցնի, անցնի, անցնի, 
ոոոո´́́́ւր կւր կւր կւր կ’’’’երթայ, եւ իերթայ, եւ իերթայ, եւ իերթայ, եւ ի´́́́նչպէս դարձեալ մնչպէս դարձեալ մնչպէս դարձեալ մնչպէս դարձեալ մարմինին մէջ պիտի արմինին մէջ պիտի արմինին մէջ պիտի արմինին մէջ պիտի 
մտնէ յարութեան օրըմտնէ յարութեան օրըմտնէ յարութեան օրըմտնէ յարութեան օրը::::    Մեզմէ պահանջուածը այդ բոլորին Մեզմէ պահանջուածը այդ բոլորին Մեզմէ պահանջուածը այդ բոլորին Մեզմէ պահանջուածը այդ բոլորին 
մասին գիտնալը չէ, այլ՝ ճշմարիտ հաւատքի կեանք ապրիլըմասին գիտնալը չէ, այլ՝ ճշմարիտ հաւատքի կեանք ապրիլըմասին գիտնալը չէ, այլ՝ ճշմարիտ հաւատքի կեանք ապրիլըմասին գիտնալը չէ, այլ՝ ճշմարիտ հաւատքի կեանք ապրիլը::::    

3.3.3.3.----    ««««Ու Ղազարոս դուրս ելաւՈւ Ղազարոս դուրս ելաւՈւ Ղազարոս դուրս ելաւՈւ Ղազարոս դուրս ելաւ»»»»::::    Յիսուս կանչեց եւ Յիսուս կանչեց եւ Յիսուս կանչեց եւ Յիսուս կանչեց եւ 
Ղազարոս անմիջապէս հնազանդեցաւՂազարոս անմիջապէս հնազանդեցաւՂազարոս անմիջապէս հնազանդեցաւՂազարոս անմիջապէս հնազանդեցաւ::::    Ասիկա մեզի պէտք է Ասիկա մեզի պէտք է Ասիկա մեզի պէտք է Ասիկա մեզի պէտք է 
յիշեցնէ թէ մեր նորոգութիւնը եւ մեռելներույիշեցնէ թէ մեր նորոգութիւնը եւ մեռելներույիշեցնէ թէ մեր նորոգութիւնը եւ մեռելներույիշեցնէ թէ մեր նորոգութիւնը եւ մեռելներու    յարութիւնը յարութիւնը յարութիւնը յարութիւնը 
շաշաշաշա´́́́տ արագ եւ շատ արագ եւ շատ արագ եւ շատ արագ եւ շա´́́́տ անակնկալ ձեւով տեղի պիտի ունենայ, տ անակնկալ ձեւով տեղի պիտի ունենայ, տ անակնկալ ձեւով տեղի պիտի ունենայ, տ անակնկալ ձեւով տեղի պիտի ունենայ, 
««««ակնթարթի մը մէջակնթարթի մը մէջակնթարթի մը մէջակնթարթի մը մէջ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 15.52)Ա.Կր 15.52)Ա.Կր 15.52)Ա.Կր 15.52)::::    

4.4.4.4.----    Աւետարանիչը կԱւետարանիչը կԱւետարանիչը կԱւետարանիչը կ’’’’ըսէ թէ երբ Ղազարոս գերեզմանէն ըսէ թէ երբ Ղազարոս գերեզմանէն ըսէ թէ երբ Ղազարոս գերեզմանէն ըսէ թէ երբ Ղազարոս գերեզմանէն 
դուրս եկաւ, անոր ոտքերը եւ ձեռքերը պատանքով դուրս եկաւ, անոր ոտքերը եւ ձեռքերը պատանքով դուրս եկաւ, անոր ոտքերը եւ ձեռքերը պատանքով դուրս եկաւ, անոր ոտքերը եւ ձեռքերը պատանքով 
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փաթթուած էին եւ երեսը վարշամակով ծածկուած էրփաթթուած էին եւ երեսը վարշամակով ծածկուած էրփաթթուած էին եւ երեսը վարշամակով ծածկուած էրփաթթուած էին եւ երեսը վարշամակով ծածկուած էր::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
մեռելները թաղելոմեռելները թաղելոմեռելները թաղելոմեռելները թաղելու հրէական սովորութիւնն էրւ հրէական սովորութիւնն էրւ հրէական սովորութիւնն էրւ հրէական սովորութիւնն էր::::    Ոտքերուն եւ Ոտքերուն եւ Ոտքերուն եւ Ոտքերուն եւ 
ձեռքերուն պատանքով փաթթուիլը եւ երեսին վարշամակով ձեռքերուն պատանքով փաթթուիլը եւ երեսին վարշամակով ձեռքերուն պատանքով փաթթուիլը եւ երեսին վարշամակով ձեռքերուն պատանքով փաթթուիլը եւ երեսին վարշամակով 
ծածկուիլը յաւելեալ ապացոյց են որ Ղազարոս իսկապէս ծածկուիլը յաւելեալ ապացոյց են որ Ղազարոս իսկապէս ծածկուիլը յաւելեալ ապացոյց են որ Ղազարոս իսկապէս ծածկուիլը յաւելեալ ապացոյց են որ Ղազարոս իսկապէս 
մեռած էրմեռած էրմեռած էրմեռած էր::::    Եթէ ողջ մէկը պատանքով փաթթուի չորս օրուան Եթէ ողջ մէկը պատանքով փաթթուի չորս օրուան Եթէ ողջ մէկը պատանքով փաթթուի չորս օրուան Եթէ ողջ մէկը պատանքով փաթթուի չորս օրուան 
համար, եւ մանաւանդ, եթէ անոր երեսը ծածկուի համար, եւ մանաւանդ, եթէ անոր երեսը ծածկուի համար, եւ մանաւանդ, եթէ անոր երեսը ծածկուի համար, եւ մանաւանդ, եթէ անոր երեսը ծածկուի 
վարշամակով՝ անոր մահը կվարշամակով՝ անոր մահը կվարշամակով՝ անոր մահը կվարշամակով՝ անոր մահը կը դառնայ անխուսափելիը դառնայ անխուսափելիը դառնայ անխուսափելիը դառնայ անխուսափելի::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
կկկկ’’’’ըսեմ, որովհետեւ սկզբնական դարերուն, եւ նոյնիսկ ըսեմ, որովհետեւ սկզբնական դարերուն, եւ նոյնիսկ ըսեմ, որովհետեւ սկզբնական դարերուն, եւ նոյնիսկ ըսեմ, որովհետեւ սկզբնական դարերուն, եւ նոյնիսկ 
առաքելական ժամանակներուն, եղան աղանդաւորական առաքելական ժամանակներուն, եղան աղանդաւորական առաքելական ժամանակներուն, եղան աղանդաւորական առաքելական ժամանակներուն, եղան աղանդաւորական 
շարժումներ, ինչպէս Երեւութականները, որոնք կշարժումներ, ինչպէս Երեւութականները, որոնք կշարժումներ, ինչպէս Երեւութականները, որոնք կշարժումներ, ինչպէս Երեւութականները, որոնք կ’’’’ըսէին թէ ըսէին թէ ըսէին թէ ըսէին թէ 
Ղազարոս իրական չէր մեռած, այլ կը քնանար, հիմնուելով Ղազարոս իրական չէր մեռած, այլ կը քնանար, հիմնուելով Ղազարոս իրական չէր մեռած, այլ կը քնանար, հիմնուելով Ղազարոս իրական չէր մեռած, այլ կը քնանար, հիմնուելով 
նոյնինքն մեր Տիրոջ խօսքին վրանոյնինքն մեր Տիրոջ խօսքին վրանոյնինքն մեր Տիրոջ խօսքին վրանոյնինքն մեր Տիրոջ խօսքին վրայ. յ. յ. յ. ««««Ղազարոս քնացած է, Ղազարոս քնացած է, Ղազարոս քնացած է, Ղազարոս քնացած է, 
երթամ արթնցնեմ զինքերթամ արթնցնեմ զինքերթամ արթնցնեմ զինքերթամ արթնցնեմ զինք»»»» ( ( ( (Յհ 11.11)Յհ 11.11)Յհ 11.11)Յհ 11.11)::::    Ղազարոս մեռած էր, բայց Ղազարոս մեռած էր, բայց Ղազարոս մեռած էր, բայց Ղազարոս մեռած էր, բայց 
Յիսուսի համար մեռած մարդն անգամ քնացած կը սեպուի Յիսուսի համար մեռած մարդն անգամ քնացած կը սեպուի Յիսուսի համար մեռած մարդն անգամ քնացած կը սեպուի Յիսուսի համար մեռած մարդն անգամ քնացած կը սեպուի 
((((Մր 5.39)Մր 5.39)Մր 5.39)Մր 5.39)::::    Յիսուս զայն Յիսուս զայն Յիսուս զայն Յիսուս զայն ««««քնացածքնացածքնացածքնացած» » » » կը կոչէ, որովհետեւ գիտէ կը կոչէ, որովհետեւ գիտէ կը կոչէ, որովհետեւ գիտէ կը կոչէ, որովհետեւ գիտէ 
որ ան շուտով պիտի յարուցուի, ճիշդ ինչպէս քնացած մը որ ան շուտով պիտի յարուցուի, ճիշդ ինչպէս քնացած մը որ ան շուտով պիտի յարուցուի, ճիշդ ինչպէս քնացած մը որ ան շուտով պիտի յարուցուի, ճիշդ ինչպէս քնացած մը 
շուտով պիտի արթննայշուտով պիտի արթննայշուտով պիտի արթննայշուտով պիտի արթննայ::::    ԶԶԶԶարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով արեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով արեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով արեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով 
մեր Հաւատամքի Հանգանակին մեր Հաւատամքի Հանգանակին մեր Հաւատամքի Հանգանակին մեր Հաւատամքի Հանգանակին ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ երեւութապէս, այլ՝ չ թէ երեւութապէս, այլ՝ չ թէ երեւութապէս, այլ՝ չ թէ երեւութապէս, այլ՝ 
ճշմարտապէսճշմարտապէսճշմարտապէսճշմարտապէս»»»»    բառերուն մասին՝ կբառերուն մասին՝ կբառերուն մասին՝ կբառերուն մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ասիկա պատասԱսիկա պատասԱսիկա պատասԱսիկա պատաս----
խան մըն էր խան մըն էր խան մըն էր խան մըն էր ««««ԵրեւութականԵրեւութականԵրեւութականԵրեւութական» » » » կոչուած աղանդաւորներուն, կոչուած աղանդաւորներուն, կոչուած աղանդաւորներուն, կոչուած աղանդաւորներուն, 
որոնք Քրիստոսի մարմինին համար կորոնք Քրիստոսի մարմինին համար կորոնք Քրիստոսի մարմինին համար կորոնք Քրիստոսի մարմինին համար կ’’’’ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ ըսէին՝ թէ մարմինի ձեւ 
կամ երեւոյթ ունէր, բայց կամ երեւոյթ ունէր, բայց կամ երեւոյթ ունէր, բայց կամ երեւոյթ ունէր, բայց իրական մարմին չէրիրական մարմին չէրիրական մարմին չէրիրական մարմին չէր::::    Զայն Զայն Զայն Զայն 
պարզապէս տեսիլք կը համարէին, տեսակ մը ուրուականպարզապէս տեսիլք կը համարէին, տեսակ մը ուրուականպարզապէս տեսիլք կը համարէին, տեսակ մը ուրուականպարզապէս տեսիլք կը համարէին, տեսակ մը ուրուական::::    
Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական Այսպիսի աղանդաւորներ կային դեռ առաքելական 
ժամանակներէն սկսեալժամանակներէն սկսեալժամանակներէն սկսեալժամանակներէն սկսեալ::::    Յովհաննէս աւետարանիչ կատաղօՅովհաննէս աւետարանիչ կատաղօՅովհաննէս աւետարանիչ կատաղօՅովհաննէս աւետարանիչ կատաղօ----
րէն կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ րէն կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ րէն կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ րէն կը պայքարի անոնց դէմ՝ որոնք կը փորձեն ուրանալ 
Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1Քրիստոսի ճշմարիտ մարդեղութիւնը (Ա.Յհ 4.1----3333::::    Բ.Յհ Բ.Յհ Բ.Յհ Բ.Յհ 7)»7)»7)»7)»::::    
Նման Երեւութականներ էին նաեւ որոնք ուրացան ՂազաՆման Երեւութականներ էին նաեւ որոնք ուրացան ՂազաՆման Երեւութականներ էին նաեւ որոնք ուրացան ՂազաՆման Երեւութականներ էին նաեւ որոնք ուրացան Ղազա----
րոսի մարմնաւոր յարութիւնըրոսի մարմնաւոր յարութիւնըրոսի մարմնաւոր յարութիւնըրոսի մարմնաւոր յարութիւնը::::    

5.5.5.5.----    Ղազարոս պատանքով ու վարշամակով դրուեցաւ Ղազարոս պատանքով ու վարշամակով դրուեցաւ Ղազարոս պատանքով ու վարշամակով դրուեցաւ Ղազարոս պատանքով ու վարշամակով դրուեցաւ 
գերեզմանին մէջ եւ պատանքով ու վարշամակով դուրս եկաւ գերեզմանին մէջ եւ պատանքով ու վարշամակով դուրս եկաւ գերեզմանին մէջ եւ պատանքով ու վարշամակով դուրս եկաւ գերեզմանին մէջ եւ պատանքով ու վարշամակով դուրս եկաւ 
գերեզմանէնգերեզմանէնգերեզմանէնգերեզմանէն::::    Ան աշխարհէն հետը բան մը չտարաւ, ոԱն աշխարհէն հետը բան մը չտարաւ, ոԱն աշխարհէն հետը բան մը չտարաւ, ոԱն աշխարհէն հետը բան մը չտարաւ, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
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հետը բան մը բերաւհետը բան մը բերաւհետը բան մը բերաւհետը բան մը բերաւ::::    ԱսիԱսիԱսիԱսիկա յիշեցում մը թող ըլլայ բոլորիս, կա յիշեցում մը թող ըլլայ բոլորիս, կա յիշեցում մը թող ըլլայ բոլորիս, կա յիշեցում մը թող ըլլայ բոլորիս, 
որ մենք եւս ոչինչ պիտի տանինք մեր հետ երբ մեկնինք այս որ մենք եւս ոչինչ պիտի տանինք մեր հետ երբ մեկնինք այս որ մենք եւս ոչինչ պիտի տանինք մեր հետ երբ մեկնինք այս որ մենք եւս ոչինչ պիտի տանինք մեր հետ երբ մեկնինք այս 
աշխարհէնաշխարհէնաշխարհէնաշխարհէն::::    Հարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կՀարկաւ երբ կ’’’’ըսեմ՝ ոչինչ պիտի տանինք, ակըսեմ՝ ոչինչ պիտի տանինք, ակըսեմ՝ ոչինչ պիտի տանինք, ակըսեմ՝ ոչինչ պիտի տանինք, ակ----
նարկութիւնս միայն նիւթական իրականութեանց էնարկութիւնս միայն նիւթական իրականութեանց էնարկութիւնս միայն նիւթական իրականութեանց էնարկութիւնս միայն նիւթական իրականութեանց է::::    Անոնցմէ Անոնցմէ Անոնցմէ Անոնցմէ 
զատ սակայն, ամէն մարդ իր ապրած կեանքը հետը պիտի զատ սակայն, ամէն մարդ իր ապրած կեանքը հետը պիտի զատ սակայն, ամէն մարդ իր ապրած կեանքը հետը պիտի զատ սակայն, ամէն մարդ իր ապրած կեանքը հետը պիտի 
տանիտանիտանիտանի::::    Չար մարդը իՉար մարդը իՉար մարդը իՉար մարդը իր չարագործութիւնները հետը պիտի ր չարագործութիւնները հետը պիտի ր չարագործութիւնները հետը պիտի ր չարագործութիւնները հետը պիտի 
տանի, իսկ բարի մարդը՝ իր բարեգործութիւններըտանի, իսկ բարի մարդը՝ իր բարեգործութիւններըտանի, իսկ բարի մարդը՝ իր բարեգործութիւններըտանի, իսկ բարի մարդը՝ իր բարեգործութիւնները::::    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա----
տացեալը իր հաւատքը հետը պիտի տանի, իսկ անհաւատը՝ տացեալը իր հաւատքը հետը պիտի տանի, իսկ անհաւատը՝ տացեալը իր հաւատքը հետը պիտի տանի, իսկ անհաւատը՝ տացեալը իր հաւատքը հետը պիտի տանի, իսկ անհաւատը՝ 
իր անհաւատութիւնըիր անհաւատութիւնըիր անհաւատութիւնըիր անհաւատութիւնը::::    Մեղքը սիրող մարդը իր սիրած Մեղքը սիրող մարդը իր սիրած Մեղքը սիրող մարդը իր սիրած Մեղքը սիրող մարդը իր սիրած 
մեղքերը հետը պիտի տանի, իսկ մեղքերու քաւութիւն մեղքերը հետը պիտի տանի, իսկ մեղքերու քաւութիւն մեղքերը հետը պիտի տանի, իսկ մեղքերու քաւութիւն մեղքերը հետը պիտի տանի, իսկ մեղքերու քաւութիւն 
ստացած սիրտը՝ իր քաւուած սիրտըստացած սիրտը՝ իր քաւուած սիրտըստացած սիրտը՝ իր քաւուած սիրտըստացած սիրտը՝ իր քաւուած սիրտը::::    ԶԶԶԶգոգոգոգո´́́́յշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պիտի տանինք մեր հետպիտի տանինք մեր հետպիտի տանինք մեր հետպիտի տանինք մեր հետ::::    Եթէ մեր մեղքերն ու անօրէԵթէ մեր մեղքերն ու անօրէԵթէ մեր մեղքերն ու անօրէԵթէ մեր մեղքերն ու անօրէ----
նութիւնները տանինք մեր հետ՝ անոնք յաւերժապէս մեզ նութիւնները տանինք մեր հետ՝ անոնք յաւերժապէս մեզ նութիւնները տանինք մեր հետ՝ անոնք յաւերժապէս մեզ նութիւնները տանինք մեր հետ՝ անոնք յաւերժապէս մեզ 
պիտի տանջեն դժոխքին մէջ, քանի մեղքը սերմ մըն է որ պիտի տանջեն դժոխքին մէջ, քանի մեղքը սերմ մըն է որ պիտի տանջեն դժոխքին մէջ, քանի մեղքը սերմ մըն է որ պիտի տանջեն դժոխքին մէջ, քանի մեղքը սերմ մըն է որ 
երկրի վրայ կը սերմանենք, բայց անոր փշալից պտուղները երկրի վրայ կը սերմանենք, բայց անոր փշալից պտուղները երկրի վրայ կը սերմանենք, բայց անոր փշալից պտուղները երկրի վրայ կը սերմանենք, բայց անոր փշալից պտուղները 
դժոխքին մէջ է որ պիտի հնձենքդժոխքին մէջ է որ պիտի հնձենքդժոխքին մէջ է որ պիտի հնձենքդժոխքին մէջ է որ պիտի հնձենք::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ մեր հաւատքն ու մեր հաւատքն ու մեր հաւատքն ու մեր հաւատքն ու 
մեր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը մեր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը մեր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը մեր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը 
տանինք մեր հետ՝ անոնք մեր փրկութեան եւ վարձատրուտանինք մեր հետ՝ անոնք մեր փրկութեան եւ վարձատրուտանինք մեր հետ՝ անոնք մեր փրկութեան եւ վարձատրուտանինք մեր հետ՝ անոնք մեր փրկութեան եւ վարձատրու----
թեան պատճառ պիտի դառնանթեան պատճառ պիտի դառնանթեան պատճառ պիտի դառնանթեան պատճառ պիտի դառնան::::    

6.6.6.6.----    ««««ՔակեցէՔակեցէՔակեցէՔակեցէ´́́́ք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայք պատանքը եւ ձգեցէք որ երթայ»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
այս հրահանգը տուաւ երկու պատճառովայս հրահանգը տուաւ երկու պատճառովայս հրահանգը տուաւ երկու պատճառովայս հրահանգը տուաւ երկու պատճառով::::    Նախ որովհետեւ Նախ որովհետեւ Նախ որովհետեւ Նախ որովհետեւ 
մեռել մը այնպէս մմեռել մը այնպէս մմեռել մը այնպէս մմեռել մը այնպէս մը պատանքուած կը պատանքուած կը պատանքուած կը պատանքուած կ’’’’ըլլար որ ինք առանձին ըլլար որ ինք առանձին ըլլար որ ինք առանձին ըլլար որ ինք առանձին 
չէր կրնար պատանքէն դուրս գալ, այլ մէկը պէտք էր օգնէր չէր կրնար պատանքէն դուրս գալ, այլ մէկը պէտք էր օգնէր չէր կրնար պատանքէն դուրս գալ, այլ մէկը պէտք էր օգնէր չէր կրնար պատանքէն դուրս գալ, այլ մէկը պէտք էր օգնէր 
իրեն, իսկ երկրորդ, ուրիշներուն ձեռքով պատանքուած իրեն, իսկ երկրորդ, ուրիշներուն ձեռքով պատանքուած իրեն, իսկ երկրորդ, ուրիշներուն ձեռքով պատանքուած իրեն, իսկ երկրորդ, ուրիշներուն ձեռքով պատանքուած 
Ղազարոսը՝ ուրիշներուն ձեռքով պէտք էր արձակուէր, Ղազարոսը՝ ուրիշներուն ձեռքով պէտք էր արձակուէր, Ղազարոսը՝ ուրիշներուն ձեռքով պէտք էր արձակուէր, Ղազարոսը՝ ուրիշներուն ձեռքով պէտք էր արձակուէր, 
որպէսզի ատիկա շատ աւելի հաւատք արծարծէր ներկանեորպէսզի ատիկա շատ աւելի հաւատք արծարծէր ներկանեորպէսզի ատիկա շատ աւելի հաւատք արծարծէր ներկանեորպէսզի ատիկա շատ աւելի հաւատք արծարծէր ներկանե----
րուն մէջ, մանաւանդ որ րուն մէջ, մանաւանդ որ րուն մէջ, մանաւանդ որ րուն մէջ, մանաւանդ որ մօտէն պիտի տեսնէին ու շօշափէին մօտէն պիտի տեսնէին ու շօշափէին մօտէն պիտի տեսնէին ու շօշափէին մօտէն պիտի տեսնէին ու շօշափէին 
ՂազարոսըՂազարոսըՂազարոսըՂազարոսը::::    

7.7.7.7.----    Վերջապէս, ինչպէս երբ Յիսուս կանչեց, Ղազարոս Վերջապէս, ինչպէս երբ Յիսուս կանչեց, Ղազարոս Վերջապէս, ինչպէս երբ Յիսուս կանչեց, Ղազարոս Վերջապէս, ինչպէս երբ Յիսուս կանչեց, Ղազարոս 
դուրս եկաւ գերեզմանէն, նոյնպէս ալ այսօր, եթէ Տէրը կանչէ դուրս եկաւ գերեզմանէն, նոյնպէս ալ այսօր, եթէ Տէրը կանչէ դուրս եկաւ գերեզմանէն, նոյնպէս ալ այսօր, եթէ Տէրը կանչէ դուրս եկաւ գերեզմանէն, նոյնպէս ալ այսօր, եթէ Տէրը կանչէ 
մարդը՝ մարդը դուրս կու գայ իր մեղքի գերեզմանէնմարդը՝ մարդը դուրս կու գայ իր մեղքի գերեզմանէնմարդը՝ մարդը դուրս կու գայ իր մեղքի գերեզմանէնմարդը՝ մարդը դուրս կու գայ իր մեղքի գերեզմանէն::::    Ան քեզ Ան քեզ Ան քեզ Ան քեզ 
կանչած  ու մեղքի գերեզմանէն դուրս բերա՞ծ էկանչած  ու մեղքի գերեզմանէն դուրս բերա՞ծ էկանչած  ու մեղքի գերեզմանէն դուրս բերա՞ծ էկանչած  ու մեղքի գերեզմանէն դուրս բերա՞ծ է::::    Խնդրէ իրմէ Խնդրէ իրմէ Խնդրէ իրմէ Խնդրէ իրմէ 
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ոոոոր քեզ քու անունովդ կանչէ, եւ ահա դուն յաղթականօրէն ր քեզ քու անունովդ կանչէ, եւ ահա դուն յաղթականօրէն ր քեզ քու անունովդ կանչէ, եւ ահա դուն յաղթականօրէն ր քեզ քու անունովդ կանչէ, եւ ահա դուն յաղթականօրէն 
դուրս պիտի գաս մեղքի բոլոր այն փոսերէն որոնք քեզ իրենց դուրս պիտի գաս մեղքի բոլոր այն փոսերէն որոնք քեզ իրենց դուրս պիտի գաս մեղքի բոլոր այն փոսերէն որոնք քեզ իրենց դուրս պիտի գաս մեղքի բոլոր այն փոսերէն որոնք քեզ իրենց 
մէջ գերեզմանած ենմէջ գերեզմանած ենմէջ գերեզմանած ենմէջ գերեզմանած են::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՈՈՈՈ´́́́վ Տէվ Տէվ Տէվ Տէր, ինչպէս հրամայեցիր եւ Ղազարոս դուրս եկաւ ր, ինչպէս հրամայեցիր եւ Ղազարոս դուրս եկաւ ր, ինչպէս հրամայեցիր եւ Ղազարոս դուրս եկաւ ր, ինչպէս հրամայեցիր եւ Ղազարոս դուրս եկաւ 
գերեզմանէն, կգերեզմանէն, կգերեզմանէն, կգերեզմանէն, կ’’’’աղաչենք, արձակէ հրամանդ եւ մեաղաչենք, արձակէ հրամանդ եւ մեաղաչենք, արձակէ հրամանդ եւ մեաղաչենք, արձակէ հրամանդ եւ մե´́́́զզզզ    ալ ալ ալ ալ 
դուրս բեր դուրս բեր դուրս բեր դուրս բեր մեր հոգեւոր մեր հոգեւոր մեր հոգեւոր մեր հոգեւոր մեռելութենմեռելութենմեռելութենմեռելութենէնէնէնէն::::    Եւ ինչպէս Եւ ինչպէս Եւ ինչպէս Եւ ինչպէս 
հրամայեցիր որ քակեն Ղազարոսի պատանքը եւ զինք հրամայեցիր որ քակեն Ղազարոսի պատանքը եւ զինք հրամայեցիր որ քակեն Ղազարոսի պատանքը եւ զինք հրամայեցիր որ քակեն Ղազարոսի պատանքը եւ զինք 
ազատ արձակեն, հրամայէ որ մեր ալ հոգիին մեղքի ազատ արձակեն, հրամայէ որ մեր ալ հոգիին մեղքի ազատ արձակեն, հրամայէ որ մեր ալ հոգիին մեղքի ազատ արձակեն, հրամայէ որ մեր ալ հոգիին մեղքի 
պատապատապատապատանքը քակուի, ոնքը քակուի, ոնքը քակուի, ոնքը քակուի, որպէսզի րպէսզի րպէսզի րպէսզի մեր հոգիներըմեր հոգիներըմեր հոգիներըմեր հոգիները    ազատ ազատ ազատ ազատ 
արձակուիարձակուիարձակուիարձակուին եւ ազատօրէն Քեզ պաշտենն եւ ազատօրէն Քեզ պաշտենն եւ ազատօրէն Քեզ պաշտենն եւ ազատօրէն Քեզ պաշտեն::::    
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Կանայի հարսանիքին՝Կանայի հարսանիքին՝Կանայի հարսանիքին՝Կանայի հարսանիքին՝    ջուրը գինիի փոխելըջուրը գինիի փոխելըջուրը գինիի փոխելըջուրը գինիի փոխելը    
((((Յհ 2.1Յհ 2.1Յհ 2.1Յհ 2.1----10)10)10)10)    

    
    
    

Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք 
մը կամը կամը կամը կար Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր: ր Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր: ր Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր: ր Կանա քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր: 
Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսաՅիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսաՅիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսաՅիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսա----
նիքին: Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.նիքին: Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.նիքին: Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.նիքին: Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ.----    

««««Գինի չունինԳինի չունինԳինի չունինԳինի չունին»:»:»:»:    
Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
««««Մա՜յր, մեզի իՄա՜յր, մեզի իՄա՜յր, մեզի իՄա՜յր, մեզի ի´́́́նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ 

հասածհասածհասածհասած»:»:»:»:    
Սակայն իր մայրը ըսաւ սպաՍակայն իր մայրը ըսաւ սպաՍակայն իր մայրը ըսաւ սպաՍակայն իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.սաւորներուն.սաւորներուն.սաւորներուն.----    
««««Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´́́́քքքք»:»:»:»:    
Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան 

համաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ համաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ համաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ համաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ 
իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կիւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կիւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կիւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կ’’’’առնէր:առնէր:առնէր:առնէր:    

Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.----    
««««Կարասները ջուրով լեցուցէքԿարասները ջուրով լեցուցէքԿարասները ջուրով լեցուցէքԿարասները ջուրով լեցուցէք»»»»::::    
Եւ Եւ Եւ Եւ սպասաւորները լեցոսպասաւորները լեցոսպասաւորները լեցոսպասաւորները լեցուցին մինչեւ բերան:ւցին մինչեւ բերան:ւցին մինչեւ բերան:ւցին մինչեւ բերան:    Յետոյ Յետոյ Յետոյ Յետոյ 

ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.----    
««««Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէքՀիմա առէք եւ սեղանապետին տարէքՀիմա առէք եւ սեղանապետին տարէքՀիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք»:»:»:»:    
Անոնք ալ տարին: Սեղանապետը համտեսեց գինիի Անոնք ալ տարին: Սեղանապետը համտեսեց գինիի Անոնք ալ տարին: Սեղանապետը համտեսեց գինիի Անոնք ալ տարին: Սեղանապետը համտեսեց գինիի 

փոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասափոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասափոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասափոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասա----
ւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին: Այն ատեն ւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին: Այն ատեն ւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին: Այն ատեն ւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին: Այն ատեն 
սեղանապետը փեսային ըսաւ.սեղանապետը փեսային ըսաւ.սեղանապետը փեսային ըսաւ.սեղանապետը փեսային ըսաւ.----    

««««Ամէն մարդ նԱմէն մարդ նԱմէն մարդ նԱմէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ ախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ ախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ ախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ 
գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին 
պահեր ես մինչեւ հիմապահեր ես մինչեւ հիմապահեր ես մինչեւ հիմապահեր ես մինչեւ հիմա»:»:»:»:    
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««««Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը 
կար Կանակար Կանակար Կանակար Կանա    քաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էրքաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էրքաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էրքաղաքին մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր»»»» ( ( ( (Յհ 2.1)Յհ 2.1)Յհ 2.1)Յհ 2.1)::::    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ 
հարսանիքը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրն էրհարսանիքը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրն էրհարսանիքը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրն էրհարսանիքը Յիսուսի Գալիլեա հասնելուն երրորդ օրն էր::::    
Ցոյց տալու համար մեզի, որ Յիսուս ամէՑոյց տալու համար մեզի, որ Յիսուս ամէՑոյց տալու համար մեզի, որ Յիսուս ամէՑոյց տալու համար մեզի, որ Յիսուս ամէ´́́́ն օր կն օր կն օր կն օր կ’’’’աշխատէր, աշխատէր, աշխատէր, աշխատէր, 
ամէն օր նոամէն օր նոամէն օր նոամէն օր նո´́́́ր գործ մը ունէր կատարելիքր գործ մը ունէր կատարելիքր գործ մը ունէր կատարելիքր գործ մը ունէր կատարելիք::::    Մեծն Կիւրեղ կՄեծն Կիւրեղ կՄեծն Կիւրեղ կՄեծն Կիւրեղ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««ԱւԱւԱւԱւետարանիչը "երրորդ օրը" բացատրութեամբ, կետարանիչը "երրորդ օրը" բացատրութեամբ, կետարանիչը "երրորդ օրը" բացատրութեամբ, կետարանիչը "երրորդ օրը" բացատրութեամբ, կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
յստակ դարձնել թէ Յիսուս իւրաքանչիւր նոր օր՝ նոյստակ դարձնել թէ Յիսուս իւրաքանչիւր նոր օր՝ նոյստակ դարձնել թէ Յիսուս իւրաքանչիւր նոր օր՝ նոյստակ դարձնել թէ Յիսուս իւրաքանչիւր նոր օր՝ նո´́́́ր գործ մը ր գործ մը ր գործ մը ր գործ մը 
եւ նոեւ նոեւ նոեւ նո´́́́ր ծառայութիւն մը կը կատարէրր ծառայութիւն մը կը կատարէրր ծառայութիւն մը կը կատարէրր ծառայութիւն մը կը կատարէր::::    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ մէկ օր չ մէկ օր չ մէկ օր չ մէկ օր 
երկրի վրայ անցուց առանց գործիերկրի վրայ անցուց առանց գործիերկրի վրայ անցուց առանց գործիերկրի վրայ անցուց առանց գործի::::    Նոյնպէս, ով որ կը միանայ Նոյնպէս, ով որ կը միանայ Նոյնպէս, ով որ կը միանայ Նոյնպէս, ով որ կը միանայ 
Յիսուսի, իր կեանքի բոլոր օրերը՝ գործի օրեր պէՅիսուսի, իր կեանքի բոլոր օրերը՝ գործի օրեր պէՅիսուսի, իր կեանքի բոլոր օրերը՝ գործի օրեր պէՅիսուսի, իր կեանքի բոլոր օրերը՝ գործի օրեր պէտք է ըլլանտք է ըլլանտք է ըլլանտք է ըլլան»»»»::::    
Այն օրը որուն ընթացքին բարեգործութիւն մը չենք կատարեր՝ Այն օրը որուն ընթացքին բարեգործութիւն մը չենք կատարեր՝ Այն օրը որուն ընթացքին բարեգործութիւն մը չենք կատարեր՝ Այն օրը որուն ընթացքին բարեգործութիւն մը չենք կատարեր՝ 
այն օրը մեռաայն օրը մեռաայն օրը մեռաայն օրը մեռա´́́́ծ ու յաւերժապէս կորսուած օր կը սեպուիծ ու յաւերժապէս կորսուած օր կը սեպուիծ ու յաւերժապէս կորսուած օր կը սեպուիծ ու յաւերժապէս կորսուած օր կը սեպուի::::    
Կենդանի կը նկատուին միայն այն օրերը՝ որոնց ընթացքին Կենդանի կը նկատուին միայն այն օրերը՝ որոնց ընթացքին Կենդանի կը նկատուին միայն այն օրերը՝ որոնց ընթացքին Կենդանի կը նկատուին միայն այն օրերը՝ որոնց ընթացքին 
կենդանի Աստուծոյն փառքին համար աշխատանք մը կը կենդանի Աստուծոյն փառքին համար աշխատանք մը կը կենդանի Աստուծոյն փառքին համար աշխատանք մը կը կենդանի Աստուծոյն փառքին համար աշխատանք մը կը 
տանինքտանինքտանինքտանինք::::    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    միմիմիմի´́́́շտ կը գործէ (Յհ 5.17շտ կը գործէ (Յհ 5.17շտ կը գործէ (Յհ 5.17շտ կը գործէ (Յհ 5.17))))::::    Մենք ալ միՄենք ալ միՄենք ալ միՄենք ալ մի´́́́շտ շտ շտ շտ 
պէտք է գործենքպէտք է գործենքպէտք է գործենքպէտք է գործենք::::    

2.2.2.2.----    Գալիլեայի Կանա քաղաքը համեմատաբար աւելի Գալիլեայի Կանա քաղաքը համեմատաբար աւելի Գալիլեայի Կանա քաղաքը համեմատաբար աւելի Գալիլեայի Կանա քաղաքը համեմատաբար աւելի 
փոքր էր եւ նուազ խճողուած քան Կափառնաում կամ փոքր էր եւ նուազ խճողուած քան Կափառնաում կամ փոքր էր եւ նուազ խճողուած քան Կափառնաում կամ փոքր էր եւ նուազ խճողուած քան Կափառնաում կամ 
Նազարէթ քաղաքներըՆազարէթ քաղաքներըՆազարէթ քաղաքներըՆազարէթ քաղաքները::::    Յիսուս միայն մարդաշատ քաղաքՅիսուս միայն մարդաշատ քաղաքՅիսուս միայն մարդաշատ քաղաքՅիսուս միայն մարդաշատ քաղաք----
ները չայցելեց, այլեւ այն քաղաքներն ու գիւղերը՝ ուր քիչ ները չայցելեց, այլեւ այն քաղաքներն ու գիւղերը՝ ուր քիչ ները չայցելեց, այլեւ այն քաղաքներն ու գիւղերը՝ ուր քիչ ները չայցելեց, այլեւ այն քաղաքներն ու գիւղերը՝ ուր քիչ 
մարդիկ կը բնակէինմարդիկ կը բնակէինմարդիկ կը բնակէինմարդիկ կը բնակէին::::    Եւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւ::::    ՈրՈրՈրՈրովհետեւ իր նպատակը հոծ ովհետեւ իր նպատակը հոծ ովհետեւ իր նպատակը հոծ ովհետեւ իր նպատակը հոծ 
բազմութեամբ շրջապատուիլը չէր, մարդոց կողմէ ծափահաբազմութեամբ շրջապատուիլը չէր, մարդոց կողմէ ծափահաբազմութեամբ շրջապատուիլը չէր, մարդոց կողմէ ծափահաբազմութեամբ շրջապատուիլը չէր, մարդոց կողմէ ծափահա----
րուիլը կամ փառաբանուիլը չէր, իրուիլը կամ փառաբանուիլը չէր, իրուիլը կամ փառաբանուիլը չէր, իրուիլը կամ փառաբանուիլը չէր, ի´́́́նքն իսկ հաստատեց թէ նքն իսկ հաստատեց թէ նքն իսկ հաստատեց թէ նքն իսկ հաստատեց թէ 
մարդոցմէ փառաբանութիւն ընդունելու կարիքը չունի (Յհ մարդոցմէ փառաբանութիւն ընդունելու կարիքը չունի (Յհ մարդոցմէ փառաբանութիւն ընդունելու կարիքը չունի (Յհ մարդոցմէ փառաբանութիւն ընդունելու կարիքը չունի (Յհ 
5.41)5.41)5.41)5.41)::::    Իսկ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, կը հետեւի՞նք մեր Իսկ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, կը հետեւի՞նք մեր Իսկ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, կը հետեւի՞նք մեր Իսկ մենք՝ Քրիստոսի հետեւորդներս, կը հետեւի՞նք մեր 
Տիրոջ քայլերունՏիրոջ քայլերունՏիրոջ քայլերունՏիրոջ քայլերուն::::    ՍիրայօժՍիրայօժՍիրայօժՍիրայօժար կերպով կար կերպով կար կերպով կար կերպով կ’’’’երթա՞նք հոն ուր քիչ երթա՞նք հոն ուր քիչ երթա՞նք հոն ուր քիչ երթա՞նք հոն ուր քիչ 
թիւով մարդիկ կան, թէ՝ մեծ բազմութիւններու այցելել եւ թիւով մարդիկ կան, թէ՝ մեծ բազմութիւններու այցելել եւ թիւով մարդիկ կան, թէ՝ մեծ բազմութիւններու այցելել եւ թիւով մարդիկ կան, թէ՝ մեծ բազմութիւններու այցելել եւ 
անոնց առջեւ կենալ եւ խօսիլ կը նախընտրենքանոնց առջեւ կենալ եւ խօսիլ կը նախընտրենքանոնց առջեւ կենալ եւ խօսիլ կը նախընտրենքանոնց առջեւ կենալ եւ խօսիլ կը նախընտրենք::::    

3.3.3.3.----    Կանա քաղաքը բաւական հեռու էր Երուսաղէմէն, որ Կանա քաղաքը բաւական հեռու էր Երուսաղէմէն, որ Կանա քաղաքը բաւական հեռու էր Երուսաղէմէն, որ Կանա քաղաքը բաւական հեռու էր Երուսաղէմէն, որ 
լեցուն էր Փարիսեցիներով, Օրէնքի ուսուցիչներով, ռաբբինելեցուն էր Փարիսեցիներով, Օրէնքի ուսուցիչներով, ռաբբինելեցուն էր Փարիսեցիներով, Օրէնքի ուսուցիչներով, ռաբբինելեցուն էր Փարիսեցիներով, Օրէնքի ուսուցիչներով, ռաբբինե----
րով, եւ ազգամոլ ու այլամերով, եւ ազգամոլ ու այլամերով, եւ ազգամոլ ու այլամերով, եւ ազգամոլ ու այլամերժ հրեաներովրժ հրեաներովրժ հրեաներովրժ հրեաներով::::    Ինչո՞ւ ըսի ասիկաԻնչո՞ւ ըսի ասիկաԻնչո՞ւ ըսի ասիկաԻնչո՞ւ ըսի ասիկա::::    
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Որովհետեւ ջուրը գինիի վերածելու նման հրաշք մը Որովհետեւ ջուրը գինիի վերածելու նման հրաշք մը Որովհետեւ ջուրը գինիի վերածելու նման հրաշք մը Որովհետեւ ջուրը գինիի վերածելու նման հրաշք մը 
Երուսաղէմի մէջ գործելը, կրնար մեծ աղմուկ բարձրացնել, Երուսաղէմի մէջ գործելը, կրնար մեծ աղմուկ բարձրացնել, Երուսաղէմի մէջ գործելը, կրնար մեծ աղմուկ բարձրացնել, Երուսաղէմի մէջ գործելը, կրնար մեծ աղմուկ բարձրացնել, 
որովհետեւ ատիկա հայրերու աւանդութեան խախտում որովհետեւ ատիկա հայրերու աւանդութեան խախտում որովհետեւ ատիկա հայրերու աւանդութեան խախտում որովհետեւ ատիկա հայրերու աւանդութեան խախտում 
պիտի նկատուէր, քանի իրենց աւանդութեան համաձայն, պիտի նկատուէր, քանի իրենց աւանդութեան համաձայն, պիտի նկատուէր, քանի իրենց աւանդութեան համաձայն, պիտի նկատուէր, քանի իրենց աւանդութեան համաձայն, 
տունին մէկ անկիւնը դրուած ջուրի տունին մէկ անկիւնը դրուած ջուրի տունին մէկ անկիւնը դրուած ջուրի տունին մէկ անկիւնը դրուած ջուրի վեց կարասներուն մէջ չէր վեց կարասներուն մէջ չէր վեց կարասներուն մէջ չէր վեց կարասներուն մէջ չէր 
կրնար գինի դրուիլ. անոնք միայն ջուրով կրնային լեցուիլ եւ կրնար գինի դրուիլ. անոնք միայն ջուրով կրնային լեցուիլ եւ կրնար գինի դրուիլ. անոնք միայն ջուրով կրնային լեցուիլ եւ կրնար գինի դրուիլ. անոնք միայն ջուրով կրնային լեցուիլ եւ 
միայն ծիսական մաքրութեան համար կրնային գործածուիլմիայն ծիսական մաքրութեան համար կրնային գործածուիլմիայն ծիսական մաքրութեան համար կրնային գործածուիլմիայն ծիսական մաքրութեան համար կրնային գործածուիլ::::    
Հայրերու աւանդութիւնը պահելը լաւ բան է, բայց զգոՀայրերու աւանդութիւնը պահելը լաւ բան է, բայց զգոՀայրերու աւանդութիւնը պահելը լաւ բան է, բայց զգոՀայրերու աւանդութիւնը պահելը լաւ բան է, բայց զգո´́́́յշ յշ յշ յշ 
պէտք է ըլլանք, որ հայրերու աւանդութեան պահպանման պէտք է ըլլանք, որ հայրերու աւանդութեան պահպանման պէտք է ըլլանք, որ հայրերու աւանդութեան պահպանման պէտք է ըլլանք, որ հայրերու աւանդութեան պահպանման 
համար՝ չանտեսենք Աստուծհամար՝ չանտեսենք Աստուծհամար՝ չանտեսենք Աստուծհամար՝ չանտեսենք Աստուծոյ պատուիրանները, այլապէս, ոյ պատուիրանները, այլապէս, ոյ պատուիրանները, այլապէս, ոյ պատուիրանները, այլապէս, 
Յիսուսի հարցումը մեզիՅիսուսի հարցումը մեզիՅիսուսի հարցումը մեզիՅիսուսի հարցումը մեզի´́́́    ալ ուղղուած կը սեպուի. ալ ուղղուած կը սեպուի. ալ ուղղուած կը սեպուի. ալ ուղղուած կը սեպուի. ««««Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
կկկկ’’’’անտեսէք Աստուծոյ պատուիրանը՝ ձեր աւանդութիւնը անտեսէք Աստուծոյ պատուիրանը՝ ձեր աւանդութիւնը անտեսէք Աստուծոյ պատուիրանը՝ ձեր աւանդութիւնը անտեսէք Աստուծոյ պատուիրանը՝ ձեր աւանդութիւնը 
պահելու համարպահելու համարպահելու համարպահելու համար»»»» ( ( ( (Յհ 15.3)Յհ 15.3)Յհ 15.3)Յհ 15.3)::::    Ի՞նչ առիթով Յիսուս արտասանեց Ի՞նչ առիթով Յիսուս արտասանեց Ի՞նչ առիթով Յիսուս արտասանեց Ի՞նչ առիթով Յիսուս արտասանեց 
այս խօսքըայս խօսքըայս խօսքըայս խօսքը::::    Արտասանեց, երբ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի Արտասանեց, երբ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի Արտասանեց, երբ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի Արտասանեց, երբ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի 
ուսուցիչներուն կողմէ ուսուցիչներուն կողմէ ուսուցիչներուն կողմէ ուսուցիչներուն կողմէ քննադատուեցաւ, թէ ինչոքննադատուեցաւ, թէ ինչոքննադատուեցաւ, թէ ինչոքննադատուեցաւ, թէ ինչո´́́́ւ իր ւ իր ւ իր ւ իր 
աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, 
ինչպէս որ իրենց նախնիքները կինչպէս որ իրենց նախնիքները կինչպէս որ իրենց նախնիքները կինչպէս որ իրենց նախնիքները կ’’’’ուսուցանէինուսուցանէինուսուցանէինուսուցանէին::::    Պահ մը Պահ մը Պահ մը Պահ մը 
երեւակայեցէք, եթէ Յիսուս քննադատուեցաւ քանի իր երեւակայեցէք, եթէ Յիսուս քննադատուեցաւ քանի իր երեւակայեցէք, եթէ Յիսուս քննադատուեցաւ քանի իր երեւակայեցէք, եթէ Յիսուս քննադատուեցաւ քանի իր 
աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, աշակերտները իրենց ձեռքերը չէին լուար ճաշ ուտելէ առաջ, 
հապա որքահապա որքահապա որքահապա որքա՜՜՜՜ն աւելի պիտի քն աւելի պիտի քն աւելի պիտի քն աւելի պիտի քննադատուէր, եթէ երբեք անոնց ննադատուէր, եթէ երբեք անոնց ննադատուէր, եթէ երբեք անոնց ննադատուէր, եթէ երբեք անոնց 
աչքերուն դիմաց ծիսական մաքրութեան յատկացուած այս աչքերուն դիմաց ծիսական մաքրութեան յատկացուած այս աչքերուն դիմաց ծիսական մաքրութեան յատկացուած այս աչքերուն դիմաց ծիսական մաքրութեան յատկացուած այս 
կարասներուն ջուրերը գինիի վերածէրկարասներուն ջուրերը գինիի վերածէրկարասներուն ջուրերը գինիի վերածէրկարասներուն ջուրերը գինիի վերածէր::::    

4.4.4.4.----    ««««Յիսուսի մայրը հոն էրՅիսուսի մայրը հոն էրՅիսուսի մայրը հոն էրՅիսուսի մայրը հոն էր»»»»::::    Յիսուսի եւ իր աշակերտՅիսուսի եւ իր աշակերտՅիսուսի եւ իր աշակերտՅիսուսի եւ իր աշակերտ----
ներուն համար կը կարդանք թէ անոնք ներուն համար կը կարդանք թէ անոնք ներուն համար կը կարդանք թէ անոնք ներուն համար կը կարդանք թէ անոնք ««««հրաւիրուած էին հրաւիրուած էին հրաւիրուած էին հրաւիրուած էին 
հարսանիքինհարսանիքինհարսանիքինհարսանիքին», », », », մինչդեռ Մարիամի համար չմինչդեռ Մարիամի համար չմինչդեռ Մարիամի համար չմինչդեռ Մարիամի համար չ’’’’ըսուիր ըսուիր ըսուիր ըսուիր ««««հրաւիրհրաւիրհրաւիրհրաւիր----
ուած էրուած էրուած էրուած էր», », », », այլ պարզապէս՝ այլ պարզապէս՝ այլ պարզապէս՝ այլ պարզապէս՝ ««««հոն էրհոն էրհոն էրհոն էր»»»»::::    Եւ ասիկա ցոյց կու տայ Եւ ասիկա ցոյց կու տայ Եւ ասիկա ցոյց կու տայ Եւ ասիկա ցոյց կու տայ 
թէ Մարիամին ու հարսնեւորներուն միջեւ մօտիկութիւն ու թէ Մարիամին ու հարսնեւորներուն միջեւ մօտիկութիւն ու թէ Մարիամին ու հարսնեւորներուն միջեւ մօտիկութիւն ու թէ Մարիամին ու հարսնեւորներուն միջեւ մօտիկութիւն ու 
մտերմութիւն կարմտերմութիւն կարմտերմութիւն կարմտերմութիւն կար::::    Մարիամ հոն էր՝ օգնելու, խնդակցելու, Մարիամ հոն էր՝ օգնելու, խնդակցելու, Մարիամ հոն էր՝ օգնելու, խնդակցելու, Մարիամ հոն էր՝ օգնելու, խնդակցելու, 
ուրախացնելու, եւ ամէն իմաստով նեցուկ կանգնելուուրախացնելու, եւ ամէն իմաստով նեցուկ կանգնելուուրախացնելու, եւ ամէն իմաստով նեցուկ կանգնելուուրախացնելու, եւ ամէն իմաստով նեցուկ կանգնելու::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
պէտք է յիշեցնէ մեզի, որ Մարիամ միպէտք է յիշեցնէ մեզի, որ Մարիամ միպէտք է յիշեցնէ մեզի, որ Մարիամ միպէտք է յիշեցնէ մեզի, որ Մարիամ մի´́́́շտ մեր կողքին է. մեր շտ մեր կողքին է. մեր շտ մեր կողքին է. մեր շտ մեր կողքին է. մեր 
կողքին է՝ օգնելու երբ օգնութեան կարիքը ունինք, զօրացկողքին է՝ օգնելու երբ օգնութեան կարիքը ունինք, զօրացկողքին է՝ օգնելու երբ օգնութեան կարիքը ունինք, զօրացկողքին է՝ օգնելու երբ օգնութեան կարիքը ունինք, զօրաց----
նելու երբ զօրանալու պէտք ունինք, ուրախակից ըլլալու երբ նելու երբ զօրանալու պէտք ունինք, ուրախակից ըլլալու երբ նելու երբ զօրանալու պէտք ունինք, ուրախակից ըլլալու երբ նելու երբ զօրանալու պէտք ունինք, ուրախակից ըլլալու երբ 
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ուրախակից կը փնտռենք ու չենք գտներ, ապաւէն ըլլալու երբ ուրախակից կը փնտռենք ու չենք գտներ, ապաւէն ըլլալու երբ ուրախակից կը փնտռենք ու չենք գտներ, ապաւէն ըլլալու երբ ուրախակից կը փնտռենք ու չենք գտներ, ապաւէն ըլլալու երբ 
անապաւէն կը զգանք, պաշտպանելու երբ անպաշտպան անապաւէն կը զգանք, պաշտպանելու երբ անպաշտպան անապաւէն կը զգանք, պաշտպանելու երբ անպաշտպան անապաւէն կը զգանք, պաշտպանելու երբ անպաշտպան 
ձգուած ենքձգուած ենքձգուած ենքձգուած ենք::::    

5.5.5.5.----    Մարիամ հրաւՄարիամ հրաւՄարիամ հրաւՄարիամ հրաւէրի պէտք չունէր որպէսզի ներկայ էրի պէտք չունէր որպէսզի ներկայ էրի պէտք չունէր որպէսզի ներկայ էրի պէտք չունէր որպէսզի ներկայ 
ըլլար հարսանիքինըլլար հարսանիքինըլլար հարսանիքինըլլար հարսանիքին::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ասիկա Մարիամն է, մաասիկա Մարիամն է, մաասիկա Մարիամն է, մաասիկա Մարիամն է, մա´́́́յրը յրը յրը յրը 
Փրկիչին ու մաՓրկիչին ու մաՓրկիչին ու մաՓրկիչին ու մա´́́́յրը փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուն, յրը փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուն, յրը փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուն, յրը փրկութեան ճամբուն մէջ գտնուողներուն, 
մամամամա´́́́յրը իր Որդիին հնազանդող հրեղէն ու հողեղէն բոլոր յրը իր Որդիին հնազանդող հրեղէն ու հողեղէն բոլոր յրը իր Որդիին հնազանդող հրեղէն ու հողեղէն բոլոր յրը իր Որդիին հնազանդող հրեղէն ու հողեղէն բոլոր 
էակներունէակներունէակներունէակներուն::::    Ան հրաւէրի պէտք չունի որպէսզի ներկայ ըլլայ Ան հրաւէրի պէտք չունի որպէսզի ներկայ ըլլայ Ան հրաւէրի պէտք չունի որպէսզի ներկայ ըլլայ Ան հրաւէրի պէտք չունի որպէսզի ներկայ ըլլայ 
մեր կեանքին մէջմեր կեանքին մէջմեր կեանքին մէջմեր կեանքին մէջ::::    Մայր մը առանց հրաւէրի ալ կրնայ ներկայ Մայր մը առանց հրաւէրի ալ կրնայ ներկայ Մայր մը առանց հրաւէրի ալ կրնայ ներկայ Մայր մը առանց հրաւէրի ալ կրնայ ներկայ 
ըլլալ իր զաւակներուն կողքինըլլալ իր զաւակներուն կողքինըլլալ իր զաւակներուն կողքինըլլալ իր զաւակներուն կողքին::::    Ան կը պարգեւէ նոյնիսկ երբ Ան կը պարգեւէ նոյնիսկ երբ Ան կը պարգեւէ նոյնիսկ երբ Ան կը պարգեւէ նոյնիսկ երբ 
չենք խնդրերչենք խնդրերչենք խնդրերչենք խնդրեր::::    Կը զօրակցի նոյնիսկ երբ զօրակցութիւն չենք Կը զօրակցի նոյնիսկ երբ զօրակցութիւն չենք Կը զօրակցի նոյնիսկ երբ զօրակցութիւն չենք Կը զօրակցի նոյնիսկ երբ զօրակցութիւն չենք 
հայցերհայցերհայցերհայցեր::::    ՍէՍէՍէՍէ´́́́ր է Մարիամր է Մարիամր է Մարիամր է Մարիամ::::    Կը բաշխուի բոլորին անխտիրԿը բաշխուի բոլորին անխտիրԿը բաշխուի բոլորին անխտիրԿը բաշխուի բոլորին անխտիր::::    Կը Կը Կը Կը 
բարեխօսէ բոլորին փրկութեան համարբարեխօսէ բոլորին փրկութեան համարբարեխօսէ բոլորին փրկութեան համարբարեխօսէ բոլորին փրկութեան համար::::    Իր բարեխօսուԻր բարեխօսուԻր բարեխօսուԻր բարեխօսու----
թեամբ՝ փրթեամբ՝ փրթեամբ՝ փրթեամբ՝ փրկութեամբ չհետաքրքրուողներուն սրտին մէջ կութեամբ չհետաքրքրուողներուն սրտին մէջ կութեամբ չհետաքրքրուողներուն սրտին մէջ կութեամբ չհետաքրքրուողներուն սրտին մէջ 
փրկութեան հանդէպ հետաքրքրութիփրկութեան հանդէպ հետաքրքրութիփրկութեան հանդէպ հետաքրքրութիփրկութեան հանդէպ հետաքրքրութի´́́́ւն կւն կւն կւն կ’’’’արթնցնէարթնցնէարթնցնէարթնցնէ::::    Ան Ան Ան Ան 
երկրէն երկինք փոխադրուածներուն մէջ հզօրագոյն բարեերկրէն երկինք փոխադրուածներուն մէջ հզօրագոյն բարեերկրէն երկինք փոխադրուածներուն մէջ հզօրագոյն բարեերկրէն երկինք փոխադրուածներուն մէջ հզօրագոյն բարե----
խօսն էխօսն էխօսն էխօսն է::::    Կը բարեխօսէ իր բարեխօսութիւնը չխնդրողներուն Կը բարեխօսէ իր բարեխօսութիւնը չխնդրողներուն Կը բարեխօսէ իր բարեխօսութիւնը չխնդրողներուն Կը բարեխօսէ իր բարեխօսութիւնը չխնդրողներուն 
համար անգամհամար անգամհամար անգամհամար անգամ::::    Եւ ասոԵւ ասոԵւ ասոԵւ ասո´́́́ր մէջ է որ կը կայանայ Մարիամի ր մէջ է որ կը կայանայ Մարիամի ր մէջ է որ կը կայանայ Մարիամի ր մէջ է որ կը կայանայ Մարիամի 
մեծութիւնը, իր մայմեծութիւնը, իր մայմեծութիւնը, իր մայմեծութիւնը, իր մայրութեան մեծութիւնըրութեան մեծութիւնըրութեան մեծութիւնըրութեան մեծութիւնը::::    

««««Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին 
հարսանիքինհարսանիքինհարսանիքինհարսանիքին»»»» ( ( ( (Յհ 2.1Յհ 2.1Յհ 2.1Յհ 2.1----2)2)2)2)::::    

1.1.1.1.----    Վերեւ հաստատեցինք թէ Մարիամի համար կՎերեւ հաստատեցինք թէ Մարիամի համար կՎերեւ հաստատեցինք թէ Մարիամի համար կՎերեւ հաստատեցինք թէ Մարիամի համար կ’’’’ըսուի՝ ըսուի՝ ըսուի՝ ըսուի՝ 
««««հոն էրհոն էրհոն էրհոն էր», », », », իսկ այստեղ կը տեսնենք, Յիսուսի եւ իր աշաիսկ այստեղ կը տեսնենք, Յիսուսի եւ իր աշաիսկ այստեղ կը տեսնենք, Յիսուսի եւ իր աշաիսկ այստեղ կը տեսնենք, Յիսուսի եւ իր աշա----
կերտներուն համար կկերտներուն համար կկերտներուն համար կկերտներուն համար կ’’’’ըսուի՝ ըսուի՝ ըսուի՝ ըսուի՝ ««««հրաւիրուած էինհրաւիրուած էինհրաւիրուած էինհրաւիրուած էին»»»»::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
աշակերտները կը նեաշակերտները կը նեաշակերտները կը նեաշակերտները կը ներկայացնեն առաջին քրիստոնէական րկայացնեն առաջին քրիստոնէական րկայացնեն առաջին քրիստոնէական րկայացնեն առաջին քրիստոնէական 
եկեղեցին, իսկ Քրիստոս՝ գլուխը այդ եկեղեցիին (Կղ 1.18եկեղեցին, իսկ Քրիստոս՝ գլուխը այդ եկեղեցիին (Կղ 1.18եկեղեցին, իսկ Քրիստոս՝ գլուխը այդ եկեղեցիին (Կղ 1.18եկեղեցին, իսկ Քրիստոս՝ գլուխը այդ եկեղեցիին (Կղ 1.18::::    Եփ Եփ Եփ Եփ 
1.22)1.22)1.22)1.22)::::    Քրիստոս եւ իր աշակերտները երկու տարբեր Քրիստոս եւ իր աշակերտները երկու տարբեր Քրիստոս եւ իր աշակերտները երկու տարբեր Քրիստոս եւ իր աշակերտները երկու տարբեր 
հրաւէրներ չստացան, այլ՝ մէհրաւէրներ չստացան, այլ՝ մէհրաւէրներ չստացան, այլ՝ մէհրաւէրներ չստացան, այլ՝ մէ´́́́կ հրաւէրկ հրաւէրկ հրաւէրկ հրաւէր::::    Ինչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօք::::    Ցոյց Ցոյց Ցոյց Ցոյց 
տալու համար, թէ ուր որ է Քրիստոս՝ հոտալու համար, թէ ուր որ է Քրիստոս՝ հոտալու համար, թէ ուր որ է Քրիստոս՝ հոտալու համար, թէ ուր որ է Քրիստոս՝ հո´́́́ն են իր սուրբերըն են իր սուրբերըն են իր սուրբերըն են իր սուրբերը::::    
Ուր որ երթաՈւր որ երթաՈւր որ երթաՈւր որ երթայ երկինքի Իշխանը՝ իրեն կյ երկինքի Իշխանը՝ իրեն կյ երկինքի Իշխանը՝ իրեն կյ երկինքի Իշխանը՝ իրեն կ’’’’ընկերանան իր ընկերանան իր ընկերանան իր ընկերանան իր 
իշխանութեան տակ գտնուող երկնաբնակ բոլոր սուրբերը, իշխանութեան տակ գտնուող երկնաբնակ բոլոր սուրբերը, իշխանութեան տակ գտնուող երկնաբնակ բոլոր սուրբերը, իշխանութեան տակ գտնուող երկնաբնակ բոլոր սուրբերը, 
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որպէսզի կատարեն իր կամքը, օգնելով ու զօրակցելով որպէսզի կատարեն իր կամքը, օգնելով ու զօրակցելով որպէսզի կատարեն իր կամքը, օգնելով ու զօրակցելով որպէսզի կատարեն իր կամքը, օգնելով ու զօրակցելով 
մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց::::    

2.2.2.2.----    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսուի թէ Յիսուս հրաւիրուած էր՝ ասիկա պէտք ըսուի թէ Յիսուս հրաւիրուած էր՝ ասիկա պէտք ըսուի թէ Յիսուս հրաւիրուած էր՝ ասիկա պէտք ըսուի թէ Յիսուս հրաւիրուած էր՝ ասիկա պէտք 
է բան մը մտածել տայ մեզիէ բան մը մտածել տայ մեզիէ բան մը մտածել տայ մեզիէ բան մը մտածել տայ մեզի::::    Պէտք է հրաւիրել Յիսուսը՝ եթէ Պէտք է հրաւիրել Յիսուսը՝ եթէ Պէտք է հրաւիրել Յիսուսը՝ եթէ Պէտք է հրաւիրել Յիսուսը՝ եթէ 
կկկկ’’’’ուզուզուզուզենք որ ան ներկայ ըլլայ մեր կեանքին մէջենք որ ան ներկայ ըլլայ մեր կեանքին մէջենք որ ան ներկայ ըլլայ մեր կեանքին մէջենք որ ան ներկայ ըլլայ մեր կեանքին մէջ::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
թէ ինք դուռին դիմաց կանգնած է եւ կը բաղխէ (Յյտ 3.20)թէ ինք դուռին դիմաց կանգնած է եւ կը բաղխէ (Յյտ 3.20)թէ ինք դուռին դիմաց կանգնած է եւ կը բաղխէ (Յյտ 3.20)թէ ինք դուռին դիմաց կանգնած է եւ կը բաղխէ (Յյտ 3.20)::::    Ան Ան Ան Ան 
չի կոտրեր մեր սրտին դուռը ներս մտնելու համարչի կոտրեր մեր սրտին դուռը ներս մտնելու համարչի կոտրեր մեր սրտին դուռը ներս մտնելու համարչի կոտրեր մեր սրտին դուռը ներս մտնելու համար::::    Ան կը Ան կը Ան կը Ան կը 
բաղխէ եւ կը սպասէ որ մեր ազատ կամքով բանանք մեր բաղխէ եւ կը սպասէ որ մեր ազատ կամքով բանանք մեր բաղխէ եւ կը սպասէ որ մեր ազատ կամքով բանանք մեր բաղխէ եւ կը սպասէ որ մեր ազատ կամքով բանանք մեր 
սրտի դուռը իր առջեւսրտի դուռը իր առջեւսրտի դուռը իր առջեւսրտի դուռը իր առջեւ::::    Ան մեզ կը հրաւիրէ իրեն գաԱն մեզ կը հրաւիրէ իրեն գաԱն մեզ կը հրաւիրէ իրեն գաԱն մեզ կը հրաւիրէ իրեն գալու եւ լու եւ լու եւ լու եւ 
հանգիստ գտնելու (Մտ 11.28)հանգիստ գտնելու (Մտ 11.28)հանգիստ գտնելու (Մտ 11.28)հանգիստ գտնելու (Մտ 11.28)::::    Տէրը մեր կամքէն անկախ Տէրը մեր կամքէն անկախ Տէրը մեր կամքէն անկախ Տէրը մեր կամքէն անկախ 
պիտի չմտնէ մեր սրտին մէջ, ոպիտի չմտնէ մեր սրտին մէջ, ոպիտի չմտնէ մեր սրտին մէջ, ոպիտի չմտնէ մեր սրտին մէջ, ո´́́́չ ալ մեր կամքէն անկախ չ ալ մեր կամքէն անկախ չ ալ մեր կամքէն անկախ չ ալ մեր կամքէն անկախ 
հանգիստ պիտի շնորհէհանգիստ պիտի շնորհէհանգիստ պիտի շնորհէհանգիստ պիտի շնորհէ::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ որ խնդրողնեուզէ որ խնդրողնեուզէ որ խնդրողնեուզէ որ խնդրողնե´́́́րը ըլլանք րը ըլլանք րը ըլլանք րը ըլլանք 
այդ հանգիստին, փնտռողնեայդ հանգիստին, փնտռողնեայդ հանգիստին, փնտռողնեայդ հանգիստին, փնտռողնե´́́́րը ըլլանք իր քաղցր ներկարը ըլլանք իր քաղցր ներկարը ըլլանք իր քաղցր ներկարը ըլլանք իր քաղցր ներկա----
յութեանյութեանյութեանյութեան::::    

3.3.3.3.----    Եթէ երբեք նկատի առնենք որ հարսանեկԵթէ երբեք նկատի առնենք որ հարսանեկԵթէ երբեք նկատի առնենք որ հարսանեկԵթէ երբեք նկատի առնենք որ հարսանեկան այս ան այս ան այս ան այս 
ուրախութիւնը ուր ներկայ էր Քրիստոս, կը պատկերացնէ ուրախութիւնը ուր ներկայ էր Քրիստոս, կը պատկերացնէ ուրախութիւնը ուր ներկայ էր Քրիստոս, կը պատկերացնէ ուրախութիւնը ուր ներկայ էր Քրիստոս, կը պատկերացնէ 
փրկութեան ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքը, որուն փրկութեան ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքը, որուն փրկութեան ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքը, որուն փրկութեան ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքը, որուն 
փեսան Քրիստոս իփեսան Քրիստոս իփեսան Քրիստոս իփեսան Քրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ, եւ եթէ նկատի առնենք որ նք պիտի ըլլայ, եւ եթէ նկատի առնենք որ նք պիտի ըլլայ, եւ եթէ նկատի առնենք որ նք պիտի ըլլայ, եւ եթէ նկատի առնենք որ 
այս հարսանիքը Հրէաստանի մէջ չէր որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ այս հարսանիքը Հրէաստանի մէջ չէր որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ այս հարսանիքը Հրէաստանի մէջ չէր որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ այս հարսանիքը Հրէաստանի մէջ չէր որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ 
Գալիլեայի մէջ, որ հեթանոսական շրջան մընԳալիլեայի մէջ, որ հեթանոսական շրջան մընԳալիլեայի մէջ, որ հեթանոսական շրջան մընԳալիլեայի մէջ, որ հեթանոսական շրջան մըն    էր (Մտ 4.15), էր (Մտ 4.15), էր (Մտ 4.15), էր (Մտ 4.15), 
պարզ կը դառնայ որ Յիսուս աշխարհ եկաւ փրկութեան պարզ կը դառնայ որ Յիսուս աշխարհ եկաւ փրկութեան պարզ կը դառնայ որ Յիսուս աշխարհ եկաւ փրկութեան պարզ կը դառնայ որ Յիսուս աշխարհ եկաւ փրկութեան 
ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքի ցնծութիւնը բերելու ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքի ցնծութիւնը բերելու ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքի ցնծութիւնը բերելու ուրախութիւնը եւ երկնային հարսանիքի ցնծութիւնը բերելու 
ամբողջ հեթանոս աշխարհին նաեւ, եւ ոամբողջ հեթանոս աշխարհին նաեւ, եւ ոամբողջ հեթանոս աշխարհին նաեւ, եւ ոամբողջ հեթանոս աշխարհին նաեւ, եւ ո´́́́չ թէ միայն հրեաչ թէ միայն հրեաչ թէ միայն հրեաչ թէ միայն հրեա----
ներուններուններուններուն::::    

4.4.4.4.----    Քրիստոս հարսանիքին ներկայ ըլլալով՝ ցոյց տուաւ Քրիստոս հարսանիքին ներկայ ըլլալով՝ ցոյց տուաւ Քրիստոս հարսանիքին ներկայ ըլլալով՝ ցոյց տուաւ Քրիստոս հարսանիքին ներկայ ըլլալով՝ ցոյց տուաւ 
թէ իրեն համար հարսանիքը կարեւորթէ իրեն համար հարսանիքը կարեւորթէ իրեն համար հարսանիքը կարեւորթէ իրեն համար հարսանիքը կարեւոր    իմաստ եւ արժէք ունիիմաստ եւ արժէք ունիիմաստ եւ արժէք ունիիմաստ եւ արժէք ունի::::    
Երանի թէ բոլոր մարդիկ հասկնային այս իրականութիւնըԵրանի թէ բոլոր մարդիկ հասկնային այս իրականութիւնըԵրանի թէ բոլոր մարդիկ հասկնային այս իրականութիւնըԵրանի թէ բոլոր մարդիկ հասկնային այս իրականութիւնը::::    
Երանի թէ բոլորը գիտնային որ Յիսուս կԵրանի թէ բոլորը գիտնային որ Յիսուս կԵրանի թէ բոլորը գիտնային որ Յիսուս կԵրանի թէ բոլորը գիտնային որ Յիսուս կ’’’’ուզէ ներկայ գտնուիլ ուզէ ներկայ գտնուիլ ուզէ ներկայ գտնուիլ ուզէ ներկայ գտնուիլ 
մեր հարսանիքներուն եւ իր ներկայութեամբը սրբել ու օրհնել մեր հարսանիքներուն եւ իր ներկայութեամբը սրբել ու օրհնել մեր հարսանիքներուն եւ իր ներկայութեամբը սրբել ու օրհնել մեր հարսանիքներուն եւ իր ներկայութեամբը սրբել ու օրհնել 
փեսան ու հարսըփեսան ու հարսըփեսան ու հարսըփեսան ու հարսը::::    Այսօր քրիստոնեաներուն պսակը շաԱյսօր քրիստոնեաներուն պսակը շաԱյսօր քրիստոնեաներուն պսակը շաԱյսօր քրիստոնեաներուն պսակը շա՜՜՜՜տ տ տ տ 
աւելի աշխարհիկ դարձածաւելի աշխարհիկ դարձածաւելի աշխարհիկ դարձածաւելի աշխարհիկ դարձած    է քան հեթանոսներուն պսակըէ քան հեթանոսներուն պսակըէ քան հեթանոսներուն պսակըէ քան հեթանոսներուն պսակը::::    
Հարսանեկան խրախճանքներուն բացակաՀարսանեկան խրախճանքներուն բացակաՀարսանեկան խրախճանքներուն բացակաՀարսանեկան խրախճանքներուն բացակա´́́́յ է Քրիստոս, յ է Քրիստոս, յ է Քրիստոս, յ է Քրիստոս, 
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որովհետեւ հոն չկաորովհետեւ հոն չկաորովհետեւ հոն չկաորովհետեւ հոն չկա´́́́ն հոգեւոր երգեր, հոն լռան հոգեւոր երգեր, հոն լռան հոգեւոր երգեր, հոն լռան հոգեւոր երգեր, հոն լռա´́́́ծ են ծ են ծ են ծ են 
փառաբանութեան ձայները, հոն չեփառաբանութեան ձայները, հոն չեփառաբանութեան ձայները, հոն չեփառաբանութեան ձայները, հոն չե´́́́ն լսուիր գոհաբանական ն լսուիր գոհաբանական ն լսուիր գոհաբանական ն լսուիր գոհաբանական 
խօսքերխօսքերխօսքերխօսքեր::::    Հոն միայն աշխարհիկ երգերը կը հնչեն, եւ երբեմն Հոն միայն աշխարհիկ երգերը կը հնչեն, եւ երբեմն Հոն միայն աշխարհիկ երգերը կը հնչեն, եւ երբեմն Հոն միայն աշխարհիկ երգերը կը հնչեն, եւ երբեմն 
ալ, դիւային երգերը կը թնդան դալ, դիւային երգերը կը թնդան դալ, դիւային երգերը կը թնդան դալ, դիւային երգերը կը թնդան դժբախտաբարժբախտաբարժբախտաբարժբախտաբար::::    

5.5.5.5.----    Հարսնեւոր բազմութիւնը կը ներկայացնէ հարսը, Հարսնեւոր բազմութիւնը կը ներկայացնէ հարսը, Հարսնեւոր բազմութիւնը կը ներկայացնէ հարսը, Հարսնեւոր բազմութիւնը կը ներկայացնէ հարսը, 
որուն փեսան Քրիստոս իորուն փեսան Քրիստոս իորուն փեսան Քրիստոս իորուն փեսան Քրիստոս ի´́́́նք էնք էնք էնք է::::    Այս իմաստով, Քրիստոսի Այս իմաստով, Քրիստոսի Այս իմաստով, Քրիստոսի Այս իմաստով, Քրիստոսի 
ներկայութիւնը հարսանիքին, կը պատկերացնէ Քրիստոսի եւ ներկայութիւնը հարսանիքին, կը պատկերացնէ Քրիստոսի եւ ներկայութիւնը հարսանիքին, կը պատկերացնէ Քրիստոսի եւ ներկայութիւնը հարսանիքին, կը պատկերացնէ Քրիստոսի եւ 
իր եկեղեցիին միութիւնըիր եկեղեցիին միութիւնըիր եկեղեցիին միութիւնըիր եկեղեցիին միութիւնը::::    Այդ միութիւնը իրականութիւն Այդ միութիւնը իրականութիւն Այդ միութիւնը իրականութիւն Այդ միութիւնը իրականութիւն 
պիտի դառնար միայն այն ատեն՝ երբ Յիսուս ջուրը պիտի դառնար միայն այն ատեն՝ երբ Յիսուս ջուրը պիտի դառնար միայն այն ատեն՝ երբ Յիսուս ջուրը պիտի դառնար միայն այն ատեն՝ երբ Յիսուս ջուրը գինիի գինիի գինիի գինիի 
փոխէր, այլ խօսքով՝ երբ իր արիւնը թափէրփոխէր, այլ խօսքով՝ երբ իր արիւնը թափէրփոխէր, այլ խօսքով՝ երբ իր արիւնը թափէրփոխէր, այլ խօսքով՝ երբ իր արիւնը թափէր::::    Գինին, բոլոր Գինին, բոլոր Գինին, բոլոր Գինին, բոլոր 
միւս իմաստներուն կողքին, նաեւ կը խորհրդանշէ Յիսուսի միւս իմաստներուն կողքին, նաեւ կը խորհրդանշէ Յիսուսի միւս իմաստներուն կողքին, նաեւ կը խորհրդանշէ Յիսուսի միւս իմաստներուն կողքին, նաեւ կը խորհրդանշէ Յիսուսի 
արիւնըարիւնըարիւնըարիւնը::::    Ինչպէս առանց գինիին հարսանիքի ընթացքին Ինչպէս առանց գինիին հարսանիքի ընթացքին Ինչպէս առանց գինիին հարսանիքի ընթացքին Ինչպէս առանց գինիին հարսանիքի ընթացքին 
կացութիւնը փրկել անկարելի պիտի ըլլար, այնպէս ալ, կացութիւնը փրկել անկարելի պիտի ըլլար, այնպէս ալ, կացութիւնը փրկել անկարելի պիտի ըլլար, այնպէս ալ, կացութիւնը փրկել անկարելի պիտի ըլլար, այնպէս ալ, 
առանց Յիսուսի արեան հեղման, անկարելի պիտի ըլլար առանց Յիսուսի արեան հեղման, անկարելի պիտի ըլլար առանց Յիսուսի արեան հեղման, անկարելի պիտի ըլլար առանց Յիսուսի արեան հեղման, անկարելի պիտի ըլլար 
փփփփրկել մարդիկըրկել մարդիկըրկել մարդիկըրկել մարդիկը::::    

6.6.6.6.----    Քրիստոս իր ներկայութեամբը հարսանիքին, հարսաՔրիստոս իր ներկայութեամբը հարսանիքին, հարսաՔրիստոս իր ներկայութեամբը հարսանիքին, հարսաՔրիստոս իր ներկայութեամբը հարսանիքին, հարսա----
նիքը վերածեց խորհուրդինիքը վերածեց խորհուրդինիքը վերածեց խորհուրդինիքը վերածեց խորհուրդի::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , խորհոխորհոխորհոխորհո´́́́ւրդ է պսակը, ւրդ է պսակը, ւրդ է պսակը, ւրդ է պսակը, 
որովհետեւ պսակի ժամանակ է որ փեսան ու հարսը մէորովհետեւ պսակի ժամանակ է որ փեսան ու հարսը մէորովհետեւ պսակի ժամանակ է որ փեսան ու հարսը մէորովհետեւ պսակի ժամանակ է որ փեսան ու հարսը մէ´́́́կ կը կ կը կ կը կ կը 
դառնանդառնանդառնանդառնան::::    ԽորհոԽորհոԽորհոԽորհո´́́́ւրդ է, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ւրդ է, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ւրդ է, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ւրդ է, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ 
քրիստոնէական նոր ընտանիքի մը հիմը կը դրուքրիստոնէական նոր ընտանիքի մը հիմը կը դրուքրիստոնէական նոր ընտանիքի մը հիմը կը դրուքրիստոնէական նոր ընտանիքի մը հիմը կը դրուի. ընտանիքի ի. ընտանիքի ի. ընտանիքի ի. ընտանիքի 
մը՝ որ երկրի վրայ Քրիստոսի թագաւորութեան տարածման մը՝ որ երկրի վրայ Քրիստոսի թագաւորութեան տարածման մը՝ որ երկրի վրայ Քրիստոսի թագաւորութեան տարածման մը՝ որ երկրի վրայ Քրիստոսի թագաւորութեան տարածման 
իր նպաստը պէտք է բերէիր նպաստը պէտք է բերէիր նպաստը պէտք է բերէիր նպաստը պէտք է բերէ::::    Թող պսակուող ամէն զոյգ մտածէ Թող պսակուող ամէն զոյգ մտածէ Թող պսակուող ամէն զոյգ մտածէ Թող պսակուող ամէն զոյգ մտածէ 
այս մասին ու տեսնէ թէ ինք իայս մասին ու տեսնէ թէ ինք իայս մասին ու տեսնէ թէ ինք իայս մասին ու տեսնէ թէ ինք ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ընէ Քրիստոսի թագաւոընէ Քրիստոսի թագաւոընէ Քրիստոսի թագաւոընէ Քրիստոսի թագաւո----
րութեան տարածման ի խնդիրրութեան տարածման ի խնդիրրութեան տարածման ի խնդիրրութեան տարածման ի խնդիր::::    

7.7.7.7.----    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք է եկեղեցիին գլուխը (Կղ 1.18նք է եկեղեցիին գլուխը (Կղ 1.18նք է եկեղեցիին գլուխը (Կղ 1.18նք է եկեղեցիին գլուխը (Կղ 1.18::::    Եփ 1.22)Եփ 1.22)Եփ 1.22)Եփ 1.22)::::    
Եթէ ՔրիԵթէ ՔրիԵթէ ՔրիԵթէ Քրիստոս ներկայ եղաւ այս հարսանիքին, սա ցոյց կու ստոս ներկայ եղաւ այս հարսանիքին, սա ցոյց կու ստոս ներկայ եղաւ այս հարսանիքին, սա ցոյց կու ստոս ներկայ եղաւ այս հարսանիքին, սա ցոյց կու 
տայ թէ Աստուծոյ կամքն է որ պսակուիլ ուզող զոյգերը, տայ թէ Աստուծոյ կամքն է որ պսակուիլ ուզող զոյգերը, տայ թէ Աստուծոյ կամքն է որ պսակուիլ ուզող զոյգերը, տայ թէ Աստուծոյ կամքն է որ պսակուիլ ուզող զոյգերը, 
եկեղեցիեկեղեցիեկեղեցիեկեղեցի´́́́    ներկայանան, եւ եկեղեցւոներկայանան, եւ եկեղեցւոներկայանան, եւ եկեղեցւոներկայանան, եւ եկեղեցւո´́́́յ մէյ մէյ մէյ մէ´́́́ջ պսակուին, ջ պսակուին, ջ պսակուին, ջ պսակուին, 
նոյնինքն եկեղեցւոյ գլուխին՝ Քրիստոսի ներկայութեաննոյնինքն եկեղեցւոյ գլուխին՝ Քրիստոսի ներկայութեաննոյնինքն եկեղեցւոյ գլուխին՝ Քրիստոսի ներկայութեաննոյնինքն եկեղեցւոյ գլուխին՝ Քրիստոսի ներկայութեան::::    Այս Այս Այս Այս 
իմաստով, Աստուած կը մերժէիմաստով, Աստուած կը մերժէիմաստով, Աստուած կը մերժէիմաստով, Աստուած կը մերժէ´́́́    պետական պսակը, որ վերպետական պսակը, որ վերպետական պսակը, որ վերպետական պսակը, որ վեր----
ջերս Սջերս Սջերս Սջերս Սատանան կը փորձէ դրոշմել պսակուիլ ուզող մարդոց ատանան կը փորձէ դրոշմել պսակուիլ ուզող մարդոց ատանան կը փորձէ դրոշմել պսակուիլ ուզող մարդոց ատանան կը փորձէ դրոշմել պսակուիլ ուզող մարդոց 
մտքիմտքիմտքիմտքին մէջն մէջն մէջն մէջ::::    
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8.8.8.8.----    Յիսուս եւ իր աշակերտները հրաւիրուած էին հարսաՅիսուս եւ իր աշակերտները հրաւիրուած էին հարսաՅիսուս եւ իր աշակերտները հրաւիրուած էին հարսաՅիսուս եւ իր աշակերտները հրաւիրուած էին հարսա----
նիքիննիքիննիքիննիքին::::    Եթէ Յիսուս հրաւիրուած չըլլար՝ աշակերտներն ալ Եթէ Յիսուս հրաւիրուած չըլլար՝ աշակերտներն ալ Եթէ Յիսուս հրաւիրուած չըլլար՝ աշակերտներն ալ Եթէ Յիսուս հրաւիրուած չըլլար՝ աշակերտներն ալ 
հրաւիրուած պիտի չըլլայինհրաւիրուած պիտի չըլլայինհրաւիրուած պիտի չըլլայինհրաւիրուած պիտի չըլլային::::    Անոնք հրաւիրուեցան, Անոնք հրաւիրուեցան, Անոնք հրաւիրուեցան, Անոնք հրաւիրուեցան, 
որովհետեւ իրենց Տէրն ու Առաջնորդը հրաւիրուած էրորովհետեւ իրենց Տէրն ու Առաջնորդը հրաւիրուած էրորովհետեւ իրենց Տէրն ու Առաջնորդը հրաւիրուած էրորովհետեւ իրենց Տէրն ու Առաջնորդը հրաւիրուած էր::::    ՀոՀոՀոՀոսկէ սկէ սկէ սկէ 
կը սորվինք, թէ անոնք որոնք իսկապէս կը սիրեն Յիսուսը՝ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք իսկապէս կը սիրեն Յիսուսը՝ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք իսկապէս կը սիրեն Յիսուսը՝ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք իսկապէս կը սիրեն Յիսուսը՝ 
պէտք է նաեւ սիրեն Յիսուսի հետեւորդներըպէտք է նաեւ սիրեն Յիսուսի հետեւորդներըպէտք է նաեւ սիրեն Յիսուսի հետեւորդներըպէտք է նաեւ սիրեն Յիսուսի հետեւորդները::::    Բայց այսօր Բայց այսօր Բայց այսօր Բայց այսօր 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, եւ ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, եւ ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, եւ ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, եւ 
սակայն կը հալածեն ու կը ծաղրեն Քրիստոսի հետեւորդներըսակայն կը հալածեն ու կը ծաղրեն Քրիստոսի հետեւորդներըսակայն կը հալածեն ու կը ծաղրեն Քրիստոսի հետեւորդներըսակայն կը հալածեն ու կը ծաղրեն Քրիստոսի հետեւորդները::::    

««««Երբ գինին պակսեցաւ, ՅիսուսիԵրբ գինին պակսեցաւ, ՅիսուսիԵրբ գինին պակսեցաւ, ՅիսուսիԵրբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի    մայրը իրեն մայրը իրեն մայրը իրեն մայրը իրեն ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    
""""Գինի չունին"Գինի չունին"Գինի չունին"Գինի չունին"»»»» ( ( ( (Յհ 2.3)Յհ 2.3)Յհ 2.3)Յհ 2.3)::::    
1.1.1.1.----    Աւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չ’’’’ըսեր թէ Մարիամ իըսեր թէ Մարիամ իըսեր թէ Մարիամ իըսեր թէ Մարիամ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 

գիտցաւ կամ ոգիտցաւ կամ ոգիտցաւ կամ ոգիտցաւ կամ ո´́́́վ ըսաւ իրեն որ գինին վերջացեր էվ ըսաւ իրեն որ գինին վերջացեր էվ ըսաւ իրեն որ գինին վերջացեր էվ ըսաւ իրեն որ գինին վերջացեր է::::    Իր Իր Իր Իր 
ժամանակի մարդոց մէջ Մարիամ ամենէն շատ Սուրբ Հոգիով ժամանակի մարդոց մէջ Մարիամ ամենէն շատ Սուրբ Հոգիով ժամանակի մարդոց մէջ Մարիամ ամենէն շատ Սուրբ Հոգիով ժամանակի մարդոց մէջ Մարիամ ամենէն շատ Սուրբ Հոգիով 
լեցուած անձն էրլեցուած անձն էրլեցուած անձն էրլեցուած անձն էր::::    Մարիամ միայն յղութեան ժամանակ չէր որ Մարիամ միայն յղութեան ժամանակ չէր որ Մարիամ միայն յղութեան ժամանակ չէր որ Մարիամ միայն յղութեան ժամանակ չէր որ 
լեցուեցաւ Սուրբ Հոգիովլեցուեցաւ Սուրբ Հոգիովլեցուեցաւ Սուրբ Հոգիովլեցուեցաւ Սուրբ Հոգիով::::    Ան իր ծնունդէն սկսեալ մինչեւ իր Ան իր ծնունդէն սկսեալ մինչեւ իր Ան իր ծնունդէն սկսեալ մինչեւ իր Ան իր ծնունդէն սկսեալ մինչեւ իր 
կեանքին վերջին շունչը՝ միկեանքին վերջին շունչը՝ միկեանքին վերջին շունչը՝ միկեանքին վերջին շունչը՝ մի´́́́շտ ու միշտ ու միշտ ու միշտ ու մի´́́́այն Սուրբ Հոգիով այն Սուրբ Հոգիով այն Սուրբ Հոգիով այն Սուրբ Հոգիով 
ապրեցաւ, գործեց, առաջնորդուեցաւ, աղօթեց ու քաջալերեցապրեցաւ, գործեց, առաջնորդուեցաւ, աղօթեց ու քաջալերեցապրեցաւ, գործեց, առաջնորդուեցաւ, աղօթեց ու քաջալերեցապրեցաւ, գործեց, առաջնորդուեցաւ, աղօթեց ու քաջալերեց::::    
Եւ Աստուծոյ Հոգիով լեցուած անձ մը՝ դիւրաւ կրնայ տեսնել Եւ Աստուծոյ Հոգիով լեցուած անձ մը՝ դիւրաւ կրնայ տեսնել Եւ Աստուծոյ Հոգիով լեցուած անձ մը՝ դիւրաւ կրնայ տեսնել Եւ Աստուծոյ Հոգիով լեցուած անձ մը՝ դիւրաւ կրնայ տեսնել 
այն պակասները որոնք կան իր շրջապատին մէջ, դիւրաւ այն պակասները որոնք կան իր շրջապատին մէջ, դիւրաւ այն պակասները որոնք կան իր շրջապատին մէջ, դիւրաւ այն պակասները որոնք կան իր շրջապատին մէջ, դիւրաւ 
կրնայ անդրադառկրնայ անդրադառկրնայ անդրադառկրնայ անդրադառնալ այն կարիքին, այն թշուառութեան, այն նալ այն կարիքին, այն թշուառութեան, այն նալ այն կարիքին, այն թշուառութեան, այն նալ այն կարիքին, այն թշուառութեան, այն 
ցաւին, այն հոգեւոր կեանքի պակասին, այն հոգեւոր ցաւին, այն հոգեւոր կեանքի պակասին, այն հոգեւոր ցաւին, այն հոգեւոր կեանքի պակասին, այն հոգեւոր ցաւին, այն հոգեւոր կեանքի պակասին, այն հոգեւոր 
ծարաւին, որ գոյութիւն ունի իր միջավայրին մէջ, իր ծարաւին, որ գոյութիւն ունի իր միջավայրին մէջ, իր ծարաւին, որ գոյութիւն ունի իր միջավայրին մէջ, իր ծարաւին, որ գոյութիւն ունի իր միջավայրին մէջ, իր 
շրջապատին մէջ, իր ընտանիքին մէջ, իր ազգի կեանքին մէջշրջապատին մէջ, իր ընտանիքին մէջ, իր ազգի կեանքին մէջշրջապատին մէջ, իր ընտանիքին մէջ, իր ազգի կեանքին մէջշրջապատին մէջ, իր ընտանիքին մէջ, իր ազգի կեանքին մէջ::::    
Մենք լեցո՞ւն ենք Սուրբ ՀոգիովՄենք լեցո՞ւն ենք Սուրբ ՀոգիովՄենք լեցո՞ւն ենք Սուրբ ՀոգիովՄենք լեցո՞ւն ենք Սուրբ Հոգիով::::    ԿԿԿԿ’’’’ապրի՞նք Սուրբ Հոգիովապրի՞նք Սուրբ Հոգիովապրի՞նք Սուրբ Հոգիովապրի՞նք Սուրբ Հոգիով::::    
ԿԿԿԿ’’’’առաջնորդուառաջնորդուառաջնորդուառաջնորդուի՞նք Սուրբ Հոգիովի՞նք Սուրբ Հոգիովի՞նք Սուրբ Հոգիովի՞նք Սուրբ Հոգիով::::    Եւ եթէ Սուրբ Հոգիով է որ Եւ եթէ Սուրբ Հոգիով է որ Եւ եթէ Սուրբ Հոգիով է որ Եւ եթէ Սուրբ Հոգիով է որ 
կկկկ’’’’առաջնորդուինք, կը տեսնե՞նք ուիշներուն կարիքները, առաջնորդուինք, կը տեսնե՞նք ուիշներուն կարիքները, առաջնորդուինք, կը տեսնե՞նք ուիշներուն կարիքները, առաջնորդուինք, կը տեսնե՞նք ուիշներուն կարիքները, 
նեղութիւններն ու ցաւերը, վէրքերն ու տառապանքընեղութիւններն ու ցաւերը, վէրքերն ու տառապանքընեղութիւններն ու ցաւերը, վէրքերն ու տառապանքընեղութիւններն ու ցաւերը, վէրքերն ու տառապանքը::::    Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ Եւ եթէ 
կը տեսնենք՝ ի՞նչ կկը տեսնենք՝ ի՞նչ կկը տեսնենք՝ ի՞նչ կկը տեսնենք՝ ի՞նչ կ’’’’ընենքընենքընենքընենք::::    

2.2.2.2.----    Մարիամ տեսաւ հարսնեւորներուն նեղութիւնը եւ Մարիամ տեսաւ հարսնեւորներուն նեղութիւնը եւ Մարիամ տեսաւ հարսնեւորներուն նեղութիւնը եւ Մարիամ տեսաւ հարսնեւորներուն նեղութիւնը եւ 
զայն ներկայացուց իր Որդիին՝ ըսելովզայն ներկայացուց իր Որդիին՝ ըսելովզայն ներկայացուց իր Որդիին՝ ըսելովզայն ներկայացուց իր Որդիին՝ ըսելով. . . . ««««Գինի չունինԳինի չունինԳինի չունինԳինի չունին»»»»::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ընենք երբ կը տեսնենք մարդոց տառապանքըընենք երբ կը տեսնենք մարդոց տառապանքըընենք երբ կը տեսնենք մարդոց տառապանքըընենք երբ կը տեսնենք մարդոց տառապանքը::::    ՄարՄարՄարՄար----
իամ իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, մարդոց ցաւն ու իամ իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, մարդոց ցաւն ու իամ իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, մարդոց ցաւն ու իամ իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, մարդոց ցաւն ու 
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նեղութիւնները, մարդոց վիշտն ու տառապանքը ներկանեղութիւնները, մարդոց վիշտն ու տառապանքը ներկանեղութիւնները, մարդոց վիշտն ու տառապանքը ներկանեղութիւնները, մարդոց վիշտն ու տառապանքը ներկա----
յացնել իր Որդիին, եւ խնդրել իր օգնութիւնըյացնել իր Որդիին, եւ խնդրել իր օգնութիւնըյացնել իր Որդիին, եւ խնդրել իր օգնութիւնըյացնել իր Որդիին, եւ խնդրել իր օգնութիւնը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ 
սորվեցուց մեզի անտարբեր չըլլսորվեցուց մեզի անտարբեր չըլլսորվեցուց մեզի անտարբեր չըլլսորվեցուց մեզի անտարբեր չըլլալ ուրիշին ցաւին հանդէպ, ալ ուրիշին ցաւին հանդէպ, ալ ուրիշին ցաւին հանդէպ, ալ ուրիշին ցաւին հանդէպ, 
այլ աղօթքով զայն ներկայացնել Յիսուսիայլ աղօթքով զայն ներկայացնել Յիսուսիայլ աղօթքով զայն ներկայացնել Յիսուսիայլ աղօթքով զայն ներկայացնել Յիսուսի::::    

3.3.3.3.----    Մարիամ երբ նշմարեց որ գինին վերջացեր է, այս Մարիամ երբ նշմարեց որ գինին վերջացեր է, այս Մարիամ երբ նշմարեց որ գինին վերջացեր է, այս Մարիամ երբ նշմարեց որ գինին վերջացեր է, այս 
մասին բան մը չըսաւ փեսային, կամ հարսին, կամ անոնց մասին բան մը չըսաւ փեսային, կամ հարսին, կամ անոնց մասին բան մը չըսաւ փեսային, կամ հարսին, կամ անոնց մասին բան մը չըսաւ փեսային, կամ հարսին, կամ անոնց 
ծնողներուն, այլ՝ իր Որդիինծնողներուն, այլ՝ իր Որդիինծնողներուն, այլ՝ իր Որդիինծնողներուն, այլ՝ իր Որդիին::::    Մարիամէն սորվինք, մեր Մարիամէն սորվինք, մեր Մարիամէն սորվինք, մեր Մարիամէն սորվինք, մեր 
խնդրանքները, կամ ուրիշներուն ցաւերը, ոեւէ անձխնդրանքները, կամ ուրիշներուն ցաւերը, ոեւէ անձխնդրանքները, կամ ուրիշներուն ցաւերը, ոեւէ անձխնդրանքները, կամ ուրիշներուն ցաւերը, ոեւէ անձի ի ի ի 
ներկայացնելէ առաջ, նախ ներկայացնենք Յիսուսիներկայացնելէ առաջ, նախ ներկայացնենք Յիսուսիներկայացնելէ առաջ, նախ ներկայացնենք Յիսուսիներկայացնելէ առաջ, նախ ներկայացնենք Յիսուսի::::    

4.4.4.4.----    Մարիամ հաւատքոՄարիամ հաւատքոՄարիամ հաւատքոՄարիամ հաւատքո´́́́վ ու ակնկալութեավ ու ակնկալութեավ ու ակնկալութեավ ու ակնկալութեա´́́́մբ դիմեց իր մբ դիմեց իր մբ դիմեց իր մբ դիմեց իր 
ՈրդիինՈրդիինՈրդիինՈրդիին::::    Ան վստաԱն վստաԱն վստաԱն վստա´́́́հ էր որ իր Որդին պիտի կատարէր իր հ էր որ իր Որդին պիտի կատարէր իր հ էր որ իր Որդին պիտի կատարէր իր հ էր որ իր Որդին պիտի կատարէր իր 
խնդրանքըխնդրանքըխնդրանքըխնդրանքը::::    Մարիամէն Սորվինք, որ երբ աղօթքով բան մը կը Մարիամէն Սորվինք, որ երբ աղօթքով բան մը կը Մարիամէն Սորվինք, որ երբ աղօթքով բան մը կը Մարիամէն Սորվինք, որ երբ աղօթքով բան մը կը 
խնդրենք խնդրենք խնդրենք խնդրենք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ, , , , հաւատահաւատահաւատահաւատա´́́́նք ու ակնկալենք ու ակնկալենք ու ակնկալենք ու ակնկալե´́́́նք որ Տէրը նք որ Տէրը նք որ Տէրը նք որ Տէրը 
պիտի տայ մպիտի տայ մպիտի տայ մպիտի տայ մեզի մեր խնդրածըեզի մեր խնդրածըեզի մեր խնդրածըեզի մեր խնդրածը::::    

5.5.5.5.----    Մարիամ վստահեցաւ իր Որդիին հնազանդութեան, Մարիամ վստահեցաւ իր Որդիին հնազանդութեան, Մարիամ վստահեցաւ իր Որդիին հնազանդութեան, Մարիամ վստահեցաւ իր Որդիին հնազանդութեան, 
եւ ասիկա ուրիշ բանի արդիւնք չէր, եթէ ոչ այն կատարեալ եւ ասիկա ուրիշ բանի արդիւնք չէր, եթէ ոչ այն կատարեալ եւ ասիկա ուրիշ բանի արդիւնք չէր, եթէ ոչ այն կատարեալ եւ ասիկա ուրիշ բանի արդիւնք չէր, եթէ ոչ այն կատարեալ 
փոխադարձ սիրոյն որ կար Յիսուսի եւ իր մօրը միջեւփոխադարձ սիրոյն որ կար Յիսուսի եւ իր մօրը միջեւփոխադարձ սիրոյն որ կար Յիսուսի եւ իր մօրը միջեւփոխադարձ սիրոյն որ կար Յիսուսի եւ իր մօրը միջեւ::::    Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է 
այս կատարեալ փոխադարձ սէրը մեր ծնողներուն եւ իրենց այս կատարեալ փոխադարձ սէրը մեր ծնողներուն եւ իրենց այս կատարեալ փոխադարձ սէրը մեր ծնողներուն եւ իրենց այս կատարեալ փոխադարձ սէրը մեր ծնողներուն եւ իրենց 
զաւակներուն միջեւզաւակներուն միջեւզաւակներուն միջեւզաւակներուն միջեւ::::    Մեր զաւակները Մեր զաւակները Մեր զաւակները Մեր զաւակները հնազա՞նդ են իրենց հնազա՞նդ են իրենց հնազա՞նդ են իրենց հնազա՞նդ են իրենց 
ծնողներուն՝ ինչպէս Յիսուս հնազանդ էր Մարիամին (Ղկ ծնողներուն՝ ինչպէս Յիսուս հնազանդ էր Մարիամին (Ղկ ծնողներուն՝ ինչպէս Յիսուս հնազանդ էր Մարիամին (Ղկ ծնողներուն՝ ինչպէս Յիսուս հնազանդ էր Մարիամին (Ղկ 
2.51)2.51)2.51)2.51)::::    Իսկ մեր ծնողները վստահութիւն ունի՞ն իրենց զաւակԻսկ մեր ծնողները վստահութիւն ունի՞ն իրենց զաւակԻսկ մեր ծնողները վստահութիւն ունի՞ն իրենց զաւակԻսկ մեր ծնողները վստահութիւն ունի՞ն իրենց զաւակ----
ներու հնազանդութեան, ինչպէս Մարիամ ունէր իր Որդիին ներու հնազանդութեան, ինչպէս Մարիամ ունէր իր Որդիին ներու հնազանդութեան, ինչպէս Մարիամ ունէր իր Որդիին ներու հնազանդութեան, ինչպէս Մարիամ ունէր իր Որդիին 
հնազանդութեանհնազանդութեանհնազանդութեանհնազանդութեան::::    

6.6.6.6.----    ««««Գինի չունինԳինի չունինԳինի չունինԳինի չունին»»»»::::    Բոլորս ալ գիտենք որ Հին Բոլորս ալ գիտենք որ Հին Բոլորս ալ գիտենք որ Հին Բոլորս ալ գիտենք որ Հին 
ԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանինննն    մէջ գինին ուրմէջ գինին ուրմէջ գինին ուրմէջ գինին ուրախութեան եւ երջանկութեան ախութեան եւ երջանկութեան ախութեան եւ երջանկութեան ախութեան եւ երջանկութեան 
խորհրդանիշ իբրեւ կը ներկայանայ (Դտ 9.13խորհրդանիշ իբրեւ կը ներկայանայ (Դտ 9.13խորհրդանիշ իբրեւ կը ներկայանայ (Դտ 9.13խորհրդանիշ իբրեւ կը ներկայանայ (Դտ 9.13::::    Սղ 4.7Սղ 4.7Սղ 4.7Սղ 4.7::::    Զք 10.7Զք 10.7Զք 10.7Զք 10.7::::    
Ժղ 9.7)Ժղ 9.7)Ժղ 9.7)Ժղ 9.7)::::    Երբ Մարիամ կԵրբ Մարիամ կԵրբ Մարիամ կԵրբ Մարիամ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Գինի չունինԳինի չունինԳինի չունինԳինի չունին»,»,»,»,    խորքին մէջ ըսել խորքին մէջ ըսել խորքին մէջ ըսել խորքին մէջ ըսել 
կկկկ’’’’ուզէ՝ ուզէ՝ ուզէ՝ ուզէ՝ ««««ՈւրախութիՈւրախութիՈւրախութիՈւրախութի´́́́ւն չունին, երջանկութիւն չունին, երջանկութիւն չունին, երջանկութիւն չունին, երջանկութի´́́́ւն չունինւն չունինւն չունինւն չունին»»»»::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
անմիջապէս հարց կու տանք, խօսքը որո՞նց մասին էանմիջապէս հարց կու տանք, խօսքը որո՞նց մասին էանմիջապէս հարց կու տանք, խօսքը որո՞նց մասին էանմիջապէս հարց կու տանք, խօսքը որո՞նց մասին է::::    Խօսքը Խօսքը Խօսքը Խօսքը 
հարկհարկհարկհարկաւ հարսնեւորներուն մասին չէաւ հարսնեւորներուն մասին չէաւ հարսնեւորներուն մասին չէաւ հարսնեւորներուն մասին չէ::::    Մեծն Կիւրեղ կը Մեծն Կիւրեղ կը Մեծն Կիւրեղ կը Մեծն Կիւրեղ կը 
հաստատէ որ հաստատէ որ հաստատէ որ հաստատէ որ ««««Գինի չունինԳինի չունինԳինի չունինԳինի չունին»»»»    խօսքը կը վերաբերի Իսրայէլի խօսքը կը վերաբերի Իսրայէլի խօսքը կը վերաբերի Իսրայէլի խօսքը կը վերաբերի Իսրայէլի 
ժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդին::::    Արդարեւ, գինին վերջացած էր, այլ խօսքով՝ Արդարեւ, գինին վերջացած էր, այլ խօսքով՝ Արդարեւ, գինին վերջացած էր, այլ խօսքով՝ Արդարեւ, գինին վերջացած էր, այլ խօսքով՝ 
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ուրախութիւնը վերջ գտած էր Իսրայէլի ժողովուրդին ուրախութիւնը վերջ գտած էր Իսրայէլի ժողովուրդին ուրախութիւնը վերջ գտած էր Իսրայէլի ժողովուրդին ուրախութիւնը վերջ գտած էր Իսրայէլի ժողովուրդին 
կեանքին մէջկեանքին մէջկեանքին մէջկեանքին մէջ::::    Բայց ի՞նչ ուրախութեան մասին է խօսքըԲայց ի՞նչ ուրախութեան մասին է խօսքըԲայց ի՞նչ ուրախութեան մասին է խօսքըԲայց ի՞նչ ուրախութեան մասին է խօսքը::::    
Նիւթական գՆիւթական գՆիւթական գՆիւթական գինիին պատճառած հաճոյքին կամ ուրախուինիին պատճառած հաճոյքին կամ ուրախուինիին պատճառած հաճոյքին կամ ուրախուինիին պատճառած հաճոյքին կամ ուրախու----
թեա՞ն մասինթեա՞ն մասինթեա՞ն մասինթեա՞ն մասին::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ ոչւշտ ոչւշտ ոչւշտ ոչ::::    Խօսքը Աստուծոյ ներկայութեան Խօսքը Աստուծոյ ներկայութեան Խօսքը Աստուծոյ ներկայութեան Խօսքը Աստուծոյ ներկայութեան 
բերած ուրախութեան մասին էբերած ուրախութեան մասին էբերած ուրախութեան մասին էբերած ուրախութեան մասին է::::    Մինչեւ որոշ ատեն Իսրայէլի Մինչեւ որոշ ատեն Իսրայէլի Մինչեւ որոշ ատեն Իսրայէլի Մինչեւ որոշ ատեն Իսրայէլի 
ժողովուրդը իր կեանքին մէջ ունէր Աստուծոյ ներկայութիւնը ժողովուրդը իր կեանքին մէջ ունէր Աստուծոյ ներկայութիւնը ժողովուրդը իր կեանքին մէջ ունէր Աստուծոյ ներկայութիւնը ժողովուրդը իր կեանքին մէջ ունէր Աստուծոյ ներկայութիւնը 
եւ այդ ներկայութեան ուրախութիւնը, բայց ժամանակի եւ այդ ներկայութեան ուրախութիւնը, բայց ժամանակի եւ այդ ներկայութեան ուրախութիւնը, բայց ժամանակի եւ այդ ներկայութեան ուրախութիւնը, բայց ժամանակի 
ընթացքին աընթացքին աընթացքին աընթացքին այդ ուրախութիւնը պակսեցաւ անոնց կեանքին յդ ուրախութիւնը պակսեցաւ անոնց կեանքին յդ ուրախութիւնը պակսեցաւ անոնց կեանքին յդ ուրախութիւնը պակսեցաւ անոնց կեանքին 
մէջ մինչեւ որ ամբողջութեամբ ցամքեցաւ, որովհետեւ հեռամէջ մինչեւ որ ամբողջութեամբ ցամքեցաւ, որովհետեւ հեռամէջ մինչեւ որ ամբողջութեամբ ցամքեցաւ, որովհետեւ հեռամէջ մինչեւ որ ամբողջութեամբ ցամքեցաւ, որովհետեւ հեռա----
ցան Աստուծմէցան Աստուծմէցան Աստուծմէցան Աստուծմէ::::    

Աստուած զօրեղապէս ներկայ էր անոնց կեանքին մէջ Աստուած զօրեղապէս ներկայ էր անոնց կեանքին մէջ Աստուած զօրեղապէս ներկայ էր անոնց կեանքին մէջ Աստուած զօրեղապէս ներկայ էր անոնց կեանքին մէջ 
նահապետական ժամանակաշրջանիննահապետական ժամանակաշրջանիննահապետական ժամանակաշրջանիննահապետական ժամանակաշրջանին::::    Աստուածային այդ Աստուածային այդ Աստուածային այդ Աստուածային այդ 
ներկայութիւնը շարունակեց անոնց կեանքին մէջ մնալ նաեւ ներկայութիւնը շարունակեց անոնց կեանքին մէջ մնալ նաեւ ներկայութիւնը շարունակեց անոնց կեանքին մէջ մնալ նաեւ ներկայութիւնը շարունակեց անոնց կեանքին մէջ մնալ նաեւ 
դատաւոդատաւոդատաւոդատաւորներու ժամանակաշրջանինրներու ժամանակաշրջանինրներու ժամանակաշրջանինրներու ժամանակաշրջանին::::    Այդ ներկայութիւնը Այդ ներկայութիւնը Այդ ներկայութիւնը Այդ ներկայութիւնը 
որոշ նահանջ մը արձանագրեց թագաւորութեան ժամանաորոշ նահանջ մը արձանագրեց թագաւորութեան ժամանաորոշ նահանջ մը արձանագրեց թագաւորութեան ժամանաորոշ նահանջ մը արձանագրեց թագաւորութեան ժամանա----
կաշրջանին, թէպէտ Աստուած այս հանգրուանին մարգարէկաշրջանին, թէպէտ Աստուած այս հանգրուանին մարգարէկաշրջանին, թէպէտ Աստուած այս հանգրուանին մարգարէկաշրջանին, թէպէտ Աստուած այս հանգրուանին մարգարէ----
ներու միջոցաւ իր պատգամը մնայուն կերպով կու տար իր ներու միջոցաւ իր պատգամը մնայուն կերպով կու տար իր ներու միջոցաւ իր պատգամը մնայուն կերպով կու տար իր ներու միջոցաւ իր պատգամը մնայուն կերպով կու տար իր 
ժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդին::::    Իսկ նախաքրիստոնէական չորս դարերուն Իսկ նախաքրիստոնէական չորս դարերուն Իսկ նախաքրիստոնէական չորս դարերուն Իսկ նախաքրիստոնէական չորս դարերուն 
Աստուծոյ ներկայութիԱստուծոյ ներկայութիԱստուծոյ ներկայութիԱստուծոյ ներկայութիւնը եւ այդ ներկայութեան բերած ւնը եւ այդ ներկայութեան բերած ւնը եւ այդ ներկայութեան բերած ւնը եւ այդ ներկայութեան բերած 
երջանկութիւնն ու ուրախութիւնը ամբողջովին խլուած էր երջանկութիւնն ու ուրախութիւնը ամբողջովին խլուած էր երջանկութիւնն ու ուրախութիւնը ամբողջովին խլուած էր երջանկութիւնն ու ուրախութիւնը ամբողջովին խլուած էր 
Իսրայէլի ժողովուրդին կեանքին մէջէնԻսրայէլի ժողովուրդին կեանքին մէջէնԻսրայէլի ժողովուրդին կեանքին մէջէնԻսրայէլի ժողովուրդին կեանքին մէջէն::::    Անոնց Անոնց Անոնց Անոնց ««««գինինգինինգինինգինին» » » » 
ամբողջութեամբ սպառած էրամբողջութեամբ սպառած էրամբողջութեամբ սպառած էրամբողջութեամբ սպառած էր::::    Լռած էր Աստուած եւ լռած էին Լռած էր Աստուած եւ լռած էին Լռած էր Աստուած եւ լռած էին Լռած էր Աստուած եւ լռած էին 
Աստուծոյ մարդիկը՝ մարգարէներըԱստուծոյ մարդիկը՝ մարգարէներըԱստուծոյ մարդիկը՝ մարգարէներըԱստուծոյ մարդիկը՝ մարգարէները::::    Չկային մարգարէներ Չկային մարգարէներ Չկային մարգարէներ Չկային մարգարէներ 
որոնք Աստուծոյ պատգամնեորոնք Աստուծոյ պատգամնեորոնք Աստուծոյ պատգամնեորոնք Աստուծոյ պատգամները փոխանցէին մարդոցրը փոխանցէին մարդոցրը փոխանցէին մարդոցրը փոխանցէին մարդոց::::    Չկային Չկային Չկային Չկային 
Աստուծոյ կամքը մարդոց յայտնողներԱստուծոյ կամքը մարդոց յայտնողներԱստուծոյ կամքը մարդոց յայտնողներԱստուծոյ կամքը մարդոց յայտնողներ::::    

Այս բոլորին քաջատեղեակ, Սուրբ Հոգիին հարսը՝ Սուրբ Այս բոլորին քաջատեղեակ, Սուրբ Հոգիին հարսը՝ Սուրբ Այս բոլորին քաջատեղեակ, Սուրբ Հոգիին հարսը՝ Սուրբ Այս բոլորին քաջատեղեակ, Սուրբ Հոգիին հարսը՝ Սուրբ 
Աստուածածինը, մարգարէական հոգիով մը լեցուած, կարծէք Աստուածածինը, մարգարէական հոգիով մը լեցուած, կարծէք Աստուածածինը, մարգարէական հոգիով մը լեցուած, կարծէք Աստուածածինը, մարգարէական հոգիով մը լեցուած, կարծէք 
կը տեսնէ իրավիճակը իր ժողովուրդին եւ կը դառնայ իր կը տեսնէ իրավիճակը իր ժողովուրդին եւ կը դառնայ իր կը տեսնէ իրավիճակը իր ժողովուրդին եւ կը դառնայ իր կը տեսնէ իրավիճակը իր ժողովուրդին եւ կը դառնայ իր 
Որդիին եւ կՈրդիին եւ կՈրդիին եւ կՈրդիին եւ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Գինի չունինԳինի չունինԳինի չունինԳինի չունին»»»»::::    Եւ Յիսուս Եւ Յիսուս Եւ Յիսուս Եւ Յիսուս ջուրը գինիի կը ջուրը գինիի կը ջուրը գինիի կը ջուրը գինիի կը 
փոխէ, ցոյց տալու համար որ ինք աշխարհ եկած էր Աստուծոյ փոխէ, ցոյց տալու համար որ ինք աշխարհ եկած էր Աստուծոյ փոխէ, ցոյց տալու համար որ ինք աշխարհ եկած էր Աստուծոյ փոխէ, ցոյց տալու համար որ ինք աշխարհ եկած էր Աստուծոյ 
ներկայութիւնը վերադարձնելու մարդոց, եւ այդ ներկայուներկայութիւնը վերադարձնելու մարդոց, եւ այդ ներկայուներկայութիւնը վերադարձնելու մարդոց, եւ այդ ներկայուներկայութիւնը վերադարձնելու մարդոց, եւ այդ ներկայու----
թեան ուրախութիւնն ու երջանկութիւնը շնորհելու անոնցթեան ուրախութիւնն ու երջանկութիւնը շնորհելու անոնցթեան ուրախութիւնն ու երջանկութիւնը շնորհելու անոնցթեան ուրախութիւնն ու երջանկութիւնը շնորհելու անոնց::::    
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Հարց տանք մենք մեզի. ունի՞նք գինի, այլ խօսքով՝ ունի՞նք Հարց տանք մենք մեզի. ունի՞նք գինի, այլ խօսքով՝ ունի՞նք Հարց տանք մենք մեզի. ունի՞նք գինի, այլ խօսքով՝ ունի՞նք Հարց տանք մենք մեզի. ունի՞նք գինի, այլ խօսքով՝ ունի՞նք 
Աստուծոյ ներկայութիւնը եւ այԱստուծոյ ներկայութիւնը եւ այԱստուծոյ ներկայութիւնը եւ այԱստուծոյ ներկայութիւնը եւ այդ ներկայութեան բերած դ ներկայութեան բերած դ ներկայութեան բերած դ ներկայութեան բերած 
ուրախութիւնը մեր կեանքին մէջուրախութիւնը մեր կեանքին մէջուրախութիւնը մեր կեանքին մէջուրախութիւնը մեր կեանքին մէջ::::    Աստուծոյ ներկայութիւնը Աստուծոյ ներկայութիւնը Աստուծոյ ներկայութիւնը Աստուծոյ ներկայութիւնը 
կը փնտռե՞նք մեր սրտին մէջկը փնտռե՞նք մեր սրտին մէջկը փնտռե՞նք մեր սրտին մէջկը փնտռե՞նք մեր սրտին մէջ::::    Փրկութեան ուրախութիւնը Փրկութեան ուրախութիւնը Փրկութեան ուրախութիւնը Փրկութեան ուրախութիւնը 
ունի՞նք մեր հոգիին մէջունի՞նք մեր հոգիին մէջունի՞նք մեր հոգիին մէջունի՞նք մեր հոգիին մէջ::::    Երբ մարդ ընդունի փրկութիւնը իր Երբ մարդ ընդունի փրկութիւնը իր Երբ մարդ ընդունի փրկութիւնը իր Երբ մարդ ընդունի փրկութիւնը իր 
կեանքին մէջ, այդ փրկութիւնը իրեն հետ ուրախութիւն կը կեանքին մէջ, այդ փրկութիւնը իրեն հետ ուրախութիւն կը կեանքին մէջ, այդ փրկութիւնը իրեն հետ ուրախութիւն կը կեանքին մէջ, այդ փրկութիւնը իրեն հետ ուրախութիւն կը 
բերէ, երջանկութիւն ու խաղբերէ, երջանկութիւն ու խաղբերէ, երջանկութիւն ու խաղբերէ, երջանկութիւն ու խաղաղութիւն կը բերէաղութիւն կը բերէաղութիւն կը բերէաղութիւն կը բերէ::::    

7.7.7.7.----    Եթէ երբեք գինին կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկաԵթէ երբեք գինին կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկաԵթէ երբեք գինին կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկաԵթէ երբեք գինին կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկա----
յութեան ուրախութիւնը, Քրիստոսի շնորհած փրկութեան յութեան ուրախութիւնը, Քրիստոսի շնորհած փրկութեան յութեան ուրախութիւնը, Քրիստոսի շնորհած փրկութեան յութեան ուրախութիւնը, Քրիստոսի շնորհած փրկութեան 
ուրախութիւնը, այդ պարագային, շատ պարզ է որ եթէ գինի ուրախութիւնը, այդ պարագային, շատ պարզ է որ եթէ գինի ուրախութիւնը, այդ պարագային, շատ պարզ է որ եթէ գինի ուրախութիւնը, այդ պարագային, շատ պարզ է որ եթէ գինի 
չունինք՝ պէտք է Յիսուսին դիմենք, ինչպէս Մարիամ ըրաւչունինք՝ պէտք է Յիսուսին դիմենք, ինչպէս Մարիամ ըրաւչունինք՝ պէտք է Յիսուսին դիմենք, ինչպէս Մարիամ ըրաւչունինք՝ պէտք է Յիսուսին դիմենք, ինչպէս Մարիամ ըրաւ::::    
Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ներքին մարդիկ կան որոնք ներքին մարդիկ կան որոնք ներքին մարդիկ կան որոնք ներքին դատարկութիւն մը ն դատարկութիւն մը ն դատարկութիւն մը ն դատարկութիւն մը 
կը զգան, որոնց սրտին մէջ փրկութեան ուրախութիւնը չկայ, կը զգան, որոնց սրտին մէջ փրկութեան ուրախութիւնը չկայ, կը զգան, որոնց սրտին մէջ փրկութեան ուրախութիւնը չկայ, կը զգան, որոնց սրտին մէջ փրկութեան ուրախութիւնը չկայ, 
եւ հոս ու հոն կեւ հոս ու հոն կեւ հոս ու հոն կեւ հոս ու հոն կ’’’’երթան, ասոր ու անոր կը դիմեն, այդ ուրաերթան, ասոր ու անոր կը դիմեն, այդ ուրաերթան, ասոր ու անոր կը դիմեն, այդ ուրաերթան, ասոր ու անոր կը դիմեն, այդ ուրա----
խութիւնը գտնելու համար, փոխանակ դիմելու այդ գինին խութիւնը գտնելու համար, փոխանակ դիմելու այդ գինին խութիւնը գտնելու համար, փոխանակ դիմելու այդ գինին խութիւնը գտնելու համար, փոխանակ դիմելու այդ գինին 
պարգեւողին՝ Քրիստոսի, որ կարող է մեր կեանքին բոլոր պարգեւողին՝ Քրիստոսի, որ կարող է մեր կեանքին բոլոր պարգեւողին՝ Քրիստոսի, որ կարող է մեր կեանքին բոլոր պարգեւողին՝ Քրիստոսի, որ կարող է մեր կեանքին բոլոր 
ջուրերը, այլ խօսքով՝ տրտմութջուրերը, այլ խօսքով՝ տրտմութջուրերը, այլ խօսքով՝ տրտմութջուրերը, այլ խօսքով՝ տրտմութիւնները, դատարկութիւնները, իւնները, դատարկութիւնները, իւնները, դատարկութիւնները, իւնները, դատարկութիւնները, 
անիմաստ ու անպէտք բաները, գինիի, այսինքն՝ ուրախուանիմաստ ու անպէտք բաները, գինիի, այսինքն՝ ուրախուանիմաստ ու անպէտք բաները, գինիի, այսինքն՝ ուրախուանիմաստ ու անպէտք բաները, գինիի, այսինքն՝ ուրախու----
թեան փոխակերպելթեան փոխակերպելթեան փոխակերպելթեան փոխակերպել::::    

8.8.8.8.----    Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք ««««գինիգինիգինիգինի»»»»ն ուրախութեան խորհրդանիշ է, ն ուրախութեան խորհրդանիշ է, ն ուրախութեան խորհրդանիշ է, ն ուրախութեան խորհրդանիշ է, 
ուրեմն, գինիին յանկարծական սպառումը՝ մեզի կը յիշեցնէ ուրեմն, գինիին յանկարծական սպառումը՝ մեզի կը յիշեցնէ ուրեմն, գինիին յանկարծական սպառումը՝ մեզի կը յիշեցնէ ուրեմն, գինիին յանկարծական սպառումը՝ մեզի կը յիշեցնէ 
որ աշխարհիկ ուրախութիւնը յաոր աշխարհիկ ուրախութիւնը յաոր աշխարհիկ ուրախութիւնը յաոր աշխարհիկ ուրախութիւնը յա´́́́նկարծ կրնայ իր աւարտին նկարծ կրնայ իր աւարտին նկարծ կրնայ իր աւարտին նկարծ կրնայ իր աւարտին 
հասնիլհասնիլհասնիլհասնիլ::::    ԱշԱշԱշԱշխարհի շնորհած ուրախութիւնը, հանգիստը, խարհի շնորհած ուրախութիւնը, հանգիստը, խարհի շնորհած ուրախութիւնը, հանգիստը, խարհի շնորհած ուրախութիւնը, հանգիստը, 
հաճոյքը, վայելքը, զուարճութիւնը, ժամանակաւոր են եւ հաճոյքը, վայելքը, զուարճութիւնը, ժամանակաւոր են եւ հաճոյքը, վայելքը, զուարճութիւնը, ժամանակաւոր են եւ հաճոյքը, վայելքը, զուարճութիւնը, ժամանակաւոր են եւ 
անոնց թելը կրնայ մէանոնց թելը կրնայ մէանոնց թելը կրնայ մէանոնց թելը կրնայ մէ´́́́կ անգամէն կտրիլ եւ մեր անձերը կ անգամէն կտրիլ եւ մեր անձերը կ անգամէն կտրիլ եւ մեր անձերը կ անգամէն կտրիլ եւ մեր անձերը 
գտնենք յաւիտենականութեան մէջգտնենք յաւիտենականութեան մէջգտնենք յաւիտենականութեան մէջգտնենք յաւիտենականութեան մէջ::::    Սիրելիներ, մեր ուշաՍիրելիներ, մեր ուշաՍիրելիներ, մեր ուշաՍիրելիներ, մեր ուշա----
դրութիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսի տալիք նոր գինիին դրութիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսի տալիք նոր գինիին դրութիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսի տալիք նոր գինիին դրութիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսի տալիք նոր գինիին 
վրայ (Մտ 26.29), ովրայ (Մտ 26.29), ովրայ (Մտ 26.29), ովրայ (Մտ 26.29), որ փրկութեան գինին է. գինի մը՝ որ չի ր փրկութեան գինին է. գինի մը՝ որ չի ր փրկութեան գինին է. գինի մը՝ որ չի ր փրկութեան գինին է. գինի մը՝ որ չի 
կրնար սպառիլ. գինի մը՝ որ ոկրնար սպառիլ. գինի մը՝ որ ոկրնար սպառիլ. գինի մը՝ որ ոկրնար սպառիլ. գինի մը՝ որ ո´́́́չ ոք կրնայ խլել մեր ձեռքէնչ ոք կրնայ խլել մեր ձեռքէնչ ոք կրնայ խլել մեր ձեռքէնչ ոք կրնայ խլել մեր ձեռքէն::::    

9.9.9.9.----    ««««Գինի չունինԳինի չունինԳինի չունինԳինի չունին»»»»::::    Ամենէն ուրախ մէկ պահուն՝ գինի Ամենէն ուրախ մէկ պահուն՝ գինի Ամենէն ուրախ մէկ պահուն՝ գինի Ամենէն ուրախ մէկ պահուն՝ գինի 
չունենալու գոյժն է որ կը լսուիչունենալու գոյժն է որ կը լսուիչունենալու գոյժն է որ կը լսուիչունենալու գոյժն է որ կը լսուի::::    ԱյսպէԱյսպէԱյսպէԱյսպէ´́́́ս է աշխարհի կեանքըս է աշխարհի կեանքըս է աշխարհի կեանքըս է աշխարհի կեանքը::::    
Ուրախութեան ատեն՝ կրնայ տրտմութիւնը վրայ հասնիլՈւրախութեան ատեն՝ կրնայ տրտմութիւնը վրայ հասնիլՈւրախութեան ատեն՝ կրնայ տրտմութիւնը վրայ հասնիլՈւրախութեան ատեն՝ կրնայ տրտմութիւնը վրայ հասնիլ::::    
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ԱռատութեԱռատութեԱռատութեԱռատութեան ժամանակ՝ կրնանք սովի մատնուիլան ժամանակ՝ կրնանք սովի մատնուիլան ժամանակ՝ կրնանք սովի մատնուիլան ժամանակ՝ կրնանք սովի մատնուիլ::::    Այնքան Այնքան Այնքան Այնքան 
ատեն որ այս անկատար աշխարհի մէջ ենք՝ միշտ ալ պիտի ատեն որ այս անկատար աշխարհի մէջ ենք՝ միշտ ալ պիտի ատեն որ այս անկատար աշխարհի մէջ ենք՝ միշտ ալ պիտի ատեն որ այս անկատար աշխարհի մէջ ենք՝ միշտ ալ պիտի 
ըլլան պակասութիւններըլլան պակասութիւններըլլան պակասութիւններըլլան պակասութիւններ::::    

10.10.10.10.----    Շատ անգամ երբ կՇատ անգամ երբ կՇատ անգամ երբ կՇատ անգամ երբ կ’’’’աղօթենք ու բան մը կը խնդրենք, աղօթենք ու բան մը կը խնդրենք, աղօթենք ու բան մը կը խնդրենք, աղօթենք ու բան մը կը խնդրենք, 
կը յանդգնինք Տիրոջ սորվեցնել թէ իկը յանդգնինք Տիրոջ սորվեցնել թէ իկը յանդգնինք Տիրոջ սորվեցնել թէ իկը յանդգնինք Տիրոջ սորվեցնել թէ ի´́́́նչ պէտք է ընէ, ենչ պէտք է ընէ, ենչ պէտք է ընէ, ենչ պէտք է ընէ, ե´́́́րբ րբ րբ րբ 
պէտք է ընէ, իպէտք է ընէ, իպէտք է ընէ, իպէտք է ընէ, ի´́́́նչպէս պէտք է ընէ, ինչոնչպէս պէտք է ընէ, ինչոնչպէս պէտք է ընէ, ինչոնչպէս պէտք է ընէ, ինչո´́́́ււււ    պէտք է ընէպէտք է ընէպէտք է ընէպէտք է ընէ::::    ՄարՄարՄարՄար----
իամ չըսաւ Յիսուսին թէ իիամ չըսաւ Յիսուսին թէ իիամ չըսաւ Յիսուսին թէ իիամ չըսաւ Յիսուսին թէ ի´́́́նչ պէտք է ընէ, այլ պարզապէս իր նչ պէտք է ընէ, այլ պարզապէս իր նչ պէտք է ընէ, այլ պարզապէս իր նչ պէտք է ընէ, այլ պարզապէս իր 
խնդրանքը ներկայացուց, եւ թոյլ տուաւ որ իր Որդին իխնդրանքը ներկայացուց, եւ թոյլ տուաւ որ իր Որդին իխնդրանքը ներկայացուց, եւ թոյլ տուաւ որ իր Որդին իխնդրանքը ներկայացուց, եւ թոյլ տուաւ որ իր Որդին ի´́́́նք նք նք նք 
ճշդէ իր ընելիքըճշդէ իր ընելիքըճշդէ իր ընելիքըճշդէ իր ընելիքը::::    Մենք ալ հետեւինք Մարիամի քայլերունՄենք ալ հետեւինք Մարիամի քայլերունՄենք ալ հետեւինք Մարիամի քայլերունՄենք ալ հետեւինք Մարիամի քայլերուն::::    
Մեր խնդրանքը ներկայացնենք Տիրոջ առանց սորվեցնելու Մեր խնդրանքը ներկայացնենք Տիրոջ առանց սորվեցնելու Մեր խնդրանքը ներկայացնենք Տիրոջ առանց սորվեցնելու Մեր խնդրանքը ներկայացնենք Տիրոջ առանց սորվեցնելու 
իրեն իր ընելիքըիրեն իր ընելիքըիրեն իր ընելիքըիրեն իր ընելիքը::::    

««««Յիսուս պատՅիսուս պատՅիսուս պատՅիսուս պատաաաասխանեց.սխանեց.սխանեց.սխանեց.----    
""""ՄաՄաՄաՄա՜՜՜՜յր, մեզի իյր, մեզի իյր, մեզի իյր, մեզի ի´́́́նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած"նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած"նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած"նչ, իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած"»»»»    

((((Յհ 2.4)Յհ 2.4)Յհ 2.4)Յհ 2.4)::::    
1.1.1.1.----    Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կՅովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կՅովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կՅովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 

գինիին սպառած ըլլալուն յանցանքը չվերագրեց փեսային գինիին սպառած ըլլալուն յանցանքը չվերագրեց փեսային գինիին սպառած ըլլալուն յանցանքը չվերագրեց փեսային գինիին սպառած ըլլալուն յանցանքը չվերագրեց փեսային 
կամ հարսին, ոկամ հարսին, ոկամ հարսին, ոկամ հարսին, ո´́́́չ ալ յանդիմանեց իր մայրը հարցին միջաչ ալ յանդիմանեց իր մայրը հարցին միջաչ ալ յանդիմանեց իր մայրը հարցին միջաչ ալ յանդիմանեց իր մայրը հարցին միջա----
մուխ ըլլալուն համար, այլ ազնիւ կերպով իմուխ ըլլալուն համար, այլ ազնիւ կերպով իմուխ ըլլալուն համար, այլ ազնիւ կերպով իմուխ ըլլալուն համար, այլ ազնիւ կերպով իր մօրը հասկցուց ր մօրը հասկցուց ր մօրը հասկցուց ր մօրը հասկցուց 
թէ ամէն բան կամ ամէն գործ իր յարմար ժամանակը ունիթէ ամէն բան կամ ամէն գործ իր յարմար ժամանակը ունիթէ ամէն բան կամ ամէն գործ իր յարմար ժամանակը ունիթէ ամէն բան կամ ամէն գործ իր յարմար ժամանակը ունի»»»»::::    
Մենք եւս պէտք է Յիսուսի պէս վերաբերինքՄենք եւս պէտք է Յիսուսի պէս վերաբերինքՄենք եւս պէտք է Յիսուսի պէս վերաբերինքՄենք եւս պէտք է Յիսուսի պէս վերաբերինք::::    Երբ մեր Երբ մեր Երբ մեր Երբ մեր 
կեանքին մէջ սխալ բաներ պատահին, հարցեր յառաջ գան, կեանքին մէջ սխալ բաներ պատահին, հարցեր յառաջ գան, կեանքին մէջ սխալ բաներ պատահին, հարցեր յառաջ գան, կեանքին մէջ սխալ բաներ պատահին, հարցեր յառաջ գան, 
խնդիրներ ծագին, անոնց պատճառը ասոր կամ անոր խնդիրներ ծագին, անոնց պատճառը ասոր կամ անոր խնդիրներ ծագին, անոնց պատճառը ասոր կամ անոր խնդիրներ ծագին, անոնց պատճառը ասոր կամ անոր 
չվերագրենք, այլ ընդունինք որ անոնք պիտիչվերագրենք, այլ ընդունինք որ անոնք պիտիչվերագրենք, այլ ընդունինք որ անոնք պիտիչվերագրենք, այլ ընդունինք որ անոնք պիտի´́́́    պատահպատահպատահպատահէին ու էին ու էին ու էին ու 
պէպէպէպէ´́́́տք էր պատահէին, քանի մարդիկ տկար են, եւ քանի տք էր պատահէին, քանի մարդիկ տկար են, եւ քանի տք էր պատահէին, քանի մարդիկ տկար են, եւ քանի տք էր պատահէին, քանի մարդիկ տկար են, եւ քանի 
աշխարհի մէջ անարդարութիւնն է որ կը տիրէաշխարհի մէջ անարդարութիւնն է որ կը տիրէաշխարհի մէջ անարդարութիւնն է որ կը տիրէաշխարհի մէջ անարդարութիւնն է որ կը տիրէ::::    Յիսուս հարցը Յիսուս հարցը Յիսուս հարցը Յիսուս հարցը 
լուծեց առանց մեղադրելու ոեւէ մէկըլուծեց առանց մեղադրելու ոեւէ մէկըլուծեց առանց մեղադրելու ոեւէ մէկըլուծեց առանց մեղադրելու ոեւէ մէկը::::    Եթէ կրնանք, մենք եւս Եթէ կրնանք, մենք եւս Եթէ կրնանք, մենք եւս Եթէ կրնանք, մենք եւս 
փորձենք ծագած դժուարութեանց լուծում հայթայթել, առանց փորձենք ծագած դժուարութեանց լուծում հայթայթել, առանց փորձենք ծագած դժուարութեանց լուծում հայթայթել, առանց փորձենք ծագած դժուարութեանց լուծում հայթայթել, առանց 
այպանելու մեր նմանըայպանելու մեր նմանըայպանելու մեր նմանըայպանելու մեր նմանը::::    

2.2.2.2.----    Ոսկեբերան ՀայՈսկեբերան ՀայՈսկեբերան ՀայՈսկեբերան Հայրապետը խօսելով րապետը խօսելով րապետը խօսելով րապետը խօսելով ««««ՄաՄաՄաՄա՜՜՜՜յր, մեզի իյր, մեզի իյր, մեզի իյր, մեզի ի´́́́նչնչնչնչ»»»»    
բառերուն մասին՝ կբառերուն մասին՝ կբառերուն մասին՝ կբառերուն մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր գինի պահանջողուզէր գինի պահանջողուզէր գինի պահանջողուզէր գինի պահանջող----
ները ըլլային անոր կարիքը զգացողները եւ ոները ըլլային անոր կարիքը զգացողները եւ ոները ըլլային անոր կարիքը զգացողները եւ ոները ըլլային անոր կարիքը զգացողները եւ ո´́́́չ թէ իր մայրը, չ թէ իր մայրը, չ թէ իր մայրը, չ թէ իր մայրը, 
որովհետեւ թէպէտ բարեկամի մը խնդրանքին հիման վրայ որովհետեւ թէպէտ բարեկամի մը խնդրանքին հիման վրայ որովհետեւ թէպէտ բարեկամի մը խնդրանքին հիման վրայ որովհետեւ թէպէտ բարեկամի մը խնդրանքին հիման վրայ 
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հրաշք գործելը մեծ բան է, եւ սակայն, ուրիշներ կրնան հրաշք գործելը մեծ բան է, եւ սակայն, ուրիշներ կրնան հրաշք գործելը մեծ բան է, եւ սակայն, ուրիշներ կրնան հրաշք գործելը մեծ բան է, եւ սակայն, ուրիշներ կրնան 
կասկածիլ պատակասկածիլ պատակասկածիլ պատակասկածիլ պատահած հրաշքին վրայ, բայց եթէ հրաշքը հած հրաշքին վրայ, բայց եթէ հրաշքը հած հրաշքին վրայ, բայց եթէ հրաշքը հած հրաշքին վրայ, բայց եթէ հրաշքը 
գործուի բանի մը կարիքը ունեցող մարդոց խնդրանքին գործուի բանի մը կարիքը ունեցող մարդոց խնդրանքին գործուի բանի մը կարիքը ունեցող մարդոց խնդրանքին գործուի բանի մը կարիքը ունեցող մարդոց խնդրանքին 
հիման վրայ, երբեհիման վրայ, երբեհիման վրայ, երբեհիման վրայ, երբե´́́́ք կասկածի տակ չք կասկածի տակ չք կասկածի տակ չք կասկածի տակ չ’’’’առնուիր գործուած առնուիր գործուած առնուիր գործուած առնուիր գործուած 
հրաշքըհրաշքըհրաշքըհրաշքը::::    Կարիք մը ունեցողը իԿարիք մը ունեցողը իԿարիք մը ունեցողը իԿարիք մը ունեցողը ի´́́́նք պէտք է իր խնդրանքը նք պէտք է իր խնդրանքը նք պէտք է իր խնդրանքը նք պէտք է իր խնդրանքը 
ներկայացնէ, որպէսզի երբ իր խնդրանքը կատարուի՝ ներկայացնէ, որպէսզի երբ իր խնդրանքը կատարուի՝ ներկայացնէ, որպէսզի երբ իր խնդրանքը կատարուի՝ ներկայացնէ, որպէսզի երբ իր խնդրանքը կատարուի՝ 
շնորհակալ ըլլայ, իսկ ով որ չշնորհակալ ըլլայ, իսկ ով որ չշնորհակալ ըլլայ, իսկ ով որ չշնորհակալ ըլլայ, իսկ ով որ չ’’’’ըզգար թէ բանի մը կարիքը ըզգար թէ բանի մը կարիքը ըզգար թէ բանի մը կարիքը ըզգար թէ բանի մը կարիքը 
ունի՝ չի կրնար գիտնալ իր ստացածին արժէքըունի՝ չի կրնար գիտնալ իր ստացածին արժէքըունի՝ չի կրնար գիտնալ իր ստացածին արժէքըունի՝ չի կրնար գիտնալ իր ստացածին արժէքը»»»»::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ եղած են ու կան, որոնք ուրիշներուն աղօթքներով ու մարդիկ եղած են ու կան, որոնք ուրիշներուն աղօթքներով ու մարդիկ եղած են ու կան, որոնք ուրիշներուն աղօթքներով ու մարդիկ եղած են ու կան, որոնք ուրիշներուն աղօթքներով ու 
արցունքներով ստացած են իրենց խնդրանքըարցունքներով ստացած են իրենց խնդրանքըարցունքներով ստացած են իրենց խնդրանքըարցունքներով ստացած են իրենց խնդրանքը::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
այսպիսիներ որքանո՞վ կրնան շնորհակալ ըլլալ Աստուծոյ, այսպիսիներ որքանո՞վ կրնան շնորհակալ ըլլալ Աստուծոյ, այսպիսիներ որքանո՞վ կրնան շնորհակալ ըլլալ Աստուծոյ, այսպիսիներ որքանո՞վ կրնան շնորհակալ ըլլալ Աստուծոյ, 
որքանո՞վ իրենց ստացածին արժէքըորքանո՞վ իրենց ստացածին արժէքըորքանո՞վ իրենց ստացածին արժէքըորքանո՞վ իրենց ստացածին արժէքը    գիտեն, որքանո՞վ գիտեն, որքանո՞վ գիտեն, որքանո՞վ գիտեն, որքանո՞վ 
իսկապէս կրնան վկայել որ Աստուաիսկապէս կրնան վկայել որ Աստուաիսկապէս կրնան վկայել որ Աստուաիսկապէս կրնան վկայել որ Աստուա´́́́ծ է իրենց օգնականը, ծ է իրենց օգնականը, ծ է իրենց օգնականը, ծ է իրենց օգնականը, 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ է աղօթքներու պատասխանող Տէրըծ է աղօթքներու պատասխանող Տէրըծ է աղօթքներու պատասխանող Տէրըծ է աղօթքներու պատասխանող Տէրը::::    

3.3.3.3.----    ««««Իմ ժամանակս տակաւին չէ հասածԻմ ժամանակս տակաւին չէ հասածԻմ ժամանակս տակաւին չէ հասածԻմ ժամանակս տակաւին չէ հասած»»»»::::    Տէրը իր այս Տէրը իր այս Տէրը իր այս Տէրը իր այս 
բառերով կը սորվեցնէ մեզի թէ ամէն ինչ իր ժամանակը ունիբառերով կը սորվեցնէ մեզի թէ ամէն ինչ իր ժամանակը ունիբառերով կը սորվեցնէ մեզի թէ ամէն ինչ իր ժամանակը ունիբառերով կը սորվեցնէ մեզի թէ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի::::    
Սողոմոն եւս նոյն բանը կը հաստատէ (Ժղ 3.1)Սողոմոն եւս նոյն բանը կը հաստատէ (Ժղ 3.1)Սողոմոն եւս նոյն բանը կը հաստատէ (Ժղ 3.1)Սողոմոն եւս նոյն բանը կը հաստատէ (Ժղ 3.1)::::    ՄենՄենՄենՄենք ք ք ք 
մարդկային մեր տկար ու անհամբեր բնաւորութեան պատմարդկային մեր տկար ու անհամբեր բնաւորութեան պատմարդկային մեր տկար ու անհամբեր բնաւորութեան պատմարդկային մեր տկար ու անհամբեր բնաւորութեան պատ----
ճառով յաճախ կճառով յաճախ կճառով յաճախ կճառով յաճախ կ’’’’աճապարենք մեր սրտի ուզածը կատարելու, աճապարենք մեր սրտի ուզածը կատարելու, աճապարենք մեր սրտի ուզածը կատարելու, աճապարենք մեր սրտի ուզածը կատարելու, 
եւ կը մոռնանք որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը յայտարարէ եւ կը մոռնանք որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը յայտարարէ եւ կը մոռնանք որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը յայտարարէ եւ կը մոռնանք որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը յայտարարէ 
թէ ամէն բան եւ ամէն գործ իր ատենին պէտք է ըլլայթէ ամէն բան եւ ամէն գործ իր ատենին պէտք է ըլլայթէ ամէն բան եւ ամէն գործ իր ատենին պէտք է ըլլայթէ ամէն բան եւ ամէն գործ իր ատենին պէտք է ըլլայ::::    Երբեմն Երբեմն Երբեմն Երբեմն 
բան մը կը խնդրենք բան մը կը խնդրենք բան մը կը խնդրենք բան մը կը խնդրենք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    եւ Տէրը չի կատարեր եւ Տէրը չի կատարեր եւ Տէրը չի կատարեր եւ Տէրը չի կատարեր մեր մեր մեր մեր 
խնդրանքը ու անհանգիստ կխնդրանքը ու անհանգիստ կխնդրանքը ու անհանգիստ կխնդրանքը ու անհանգիստ կ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք::::    Կը մոռնանք որ Տէրը Կը մոռնանք որ Տէրը Կը մոռնանք որ Տէրը Կը մոռնանք որ Տէրը 
մեզմէ լաւ գիտէ ամէն բանի ժամանակըմեզմէ լաւ գիտէ ամէն բանի ժամանակըմեզմէ լաւ գիտէ ամէն բանի ժամանակըմեզմէ լաւ գիտէ ամէն բանի ժամանակը::::    Կը մոռնանք որ Տէրը Կը մոռնանք որ Տէրը Կը մոռնանք որ Տէրը Կը մոռնանք որ Տէրը 
ժամանակէն առաջ չի պատասխաներ եւ ոժամանակէն առաջ չի պատասխաներ եւ ոժամանակէն առաջ չի պատասխաներ եւ ոժամանակէն առաջ չի պատասխաներ եւ ո´́́́չ ալ ուշ կը չ ալ ուշ կը չ ալ ուշ կը չ ալ ուշ կը 
պատասխանէպատասխանէպատասխանէպատասխանէ::::    Կը մոռնանք որ Տէրը արագահաս է բայց Կը մոռնանք որ Տէրը արագահաս է բայց Կը մոռնանք որ Տէրը արագահաս է բայց Կը մոռնանք որ Տէրը արագահաս է բայց 
արագ չի շարժիր եւ համբերատար է բայց դանդաղ չի շարժիրարագ չի շարժիր եւ համբերատար է բայց դանդաղ չի շարժիրարագ չի շարժիր եւ համբերատար է բայց դանդաղ չի շարժիրարագ չի շարժիր եւ համբերատար է բայց դանդաղ չի շարժիր::::    

4444....----    ««««Իմ ժամանակս տակաւին չէ հասածԻմ ժամանակս տակաւին չէ հասածԻմ ժամանակս տակաւին չէ հասածԻմ ժամանակս տակաւին չէ հասած»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
բացատրութեամբ Յիսուս երբեմն կբացատրութեամբ Յիսուս երբեմն կբացատրութեամբ Յիսուս երբեմն կբացատրութեամբ Յիսուս երբեմն կ’’’’ակնարկէ ինքզինք իբրեւ ակնարկէ ինքզինք իբրեւ ակնարկէ ինքզինք իբրեւ ակնարկէ ինքզինք իբրեւ 
խոստացեալ Մեսիան աշխարհին յայտնելու ժամանակին (Յհ խոստացեալ Մեսիան աշխարհին յայտնելու ժամանակին (Յհ խոստացեալ Մեսիան աշխարհին յայտնելու ժամանակին (Յհ խոստացեալ Մեսիան աշխարհին յայտնելու ժամանակին (Յհ 
2.4, 7.6), 2.4, 7.6), 2.4, 7.6), 2.4, 7.6), եւ երբեմն ալ կեւ երբեմն ալ կեւ երբեմն ալ կեւ երբեմն ալ կ’’’’ակնարկէ իր խաչելութեան եւ ակնարկէ իր խաչելութեան եւ ակնարկէ իր խաչելութեան եւ ակնարկէ իր խաչելութեան եւ 
փառաւորման ժամանակին (Յհ 12.23, 13.1, 17.1)փառաւորման ժամանակին (Յհ 12.23, 13.1, 17.1)փառաւորման ժամանակին (Յհ 12.23, 13.1, 17.1)փառաւորման ժամանակին (Յհ 12.23, 13.1, 17.1)::::    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
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ծրագիրին ծրագիրին ծրագիրին ծրագիրին մէջ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի եւ ամէն ինչ իր մէջ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի եւ ամէն ինչ իր մէջ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի եւ ամէն ինչ իր մէջ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի եւ ամէն ինչ իր 
ժամանակին կժամանակին կժամանակին կժամանակին կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Հաւատացեալներս պէտք է ընդունինք Հաւատացեալներս պէտք է ընդունինք Հաւատացեալներս պէտք է ընդունինք Հաւատացեալներս պէտք է ընդունինք 
մեր տգիտութիւնը Աստուծոյ ծրագիրին վերաբերեալմեր տգիտութիւնը Աստուծոյ ծրագիրին վերաբերեալմեր տգիտութիւնը Աստուծոյ ծրագիրին վերաբերեալմեր տգիտութիւնը Աստուծոյ ծրագիրին վերաբերեալ::::    ԱստԱստԱստԱստ----
ուած մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր ներկայ երկրաւոր ուած մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր ներկայ երկրաւոր ուած մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր ներկայ երկրաւոր ուած մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր ներկայ երկրաւոր 
կեանքին համար եւ մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր գալիք կեանքին համար եւ մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր գալիք կեանքին համար եւ մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր գալիք կեանքին համար եւ մասնաւոր ծրագիրներ ունի մեր գալիք 
երկնաւոր կերկնաւոր կերկնաւոր կերկնաւոր կեանքին համար, որոնց մասին ոչինչ գիտենքեանքին համար, որոնց մասին ոչինչ գիտենքեանքին համար, որոնց մասին ոչինչ գիտենքեանքին համար, որոնց մասին ոչինչ գիտենք::::    

««««ՍակայնՍակայնՍակայնՍակայն    իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն.----    
""""Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´́́́ք"ք"ք"ք"»»»» ( ( ( (Յհ 2.5)Յհ 2.5)Յհ 2.5)Յհ 2.5)::::    
1.1.1.1.----    Հաւանաբար եթէ մենք ըլլայինք Մարիամի տեղ ու մեր Հաւանաբար եթէ մենք ըլլայինք Մարիամի տեղ ու մեր Հաւանաբար եթէ մենք ըլլայինք Մարիամի տեղ ու մեր Հաւանաբար եթէ մենք ըլլայինք Մարիամի տեղ ու մեր 

խնդրանքը Տիրոջ ներկայացնէինք եւ անկէ լսէինք՝ խնդրանքը Տիրոջ ներկայացնէինք եւ անկէ լսէինք՝ խնդրանքը Տիրոջ ներկայացնէինք եւ անկէ լսէինք՝ խնդրանքը Տիրոջ ներկայացնէինք եւ անկէ լսէինք՝ ««««մեզի մեզի մեզի մեզի 
իիիի´́́́նչնչնչնչ»»»»    բառերը, յուսահատէինք եւ մտածբառերը, յուսահատէինք եւ մտածբառերը, յուսահատէինք եւ մտածբառերը, յուսահատէինք եւ մտածէինք որ Տէրը պիտի էինք որ Տէրը պիտի էինք որ Տէրը պիտի էինք որ Տէրը պիտի 
չպատասխանէ մեր խնդրանքինչպատասխանէ մեր խնդրանքինչպատասխանէ մեր խնդրանքինչպատասխանէ մեր խնդրանքին::::    Հոս Մարիամ կը սորվեցնէ Հոս Մարիամ կը սորվեցնէ Հոս Մարիամ կը սորվեցնէ Հոս Մարիամ կը սորվեցնէ 
մեզի տեղի չտալ ու չյուսահատիլ նոյնիսկ եթէ Աստուած մեր մեզի տեղի չտալ ու չյուսահատիլ նոյնիսկ եթէ Աստուած մեր մեզի տեղի չտալ ու չյուսահատիլ նոյնիսկ եթէ Աստուած մեր մեզի տեղի չտալ ու չյուսահատիլ նոյնիսկ եթէ Աստուած մեր 
ակնկալած պատասխանը չի տար մեզիակնկալած պատասխանը չի տար մեզիակնկալած պատասխանը չի տար մեզիակնկալած պատասխանը չի տար մեզի::::    Մարիամ լեցոՄարիամ լեցոՄարիամ լեցոՄարիամ լեցո´́́́ւն էր ւն էր ւն էր ւն էր 
ակնկալութեամբ, հաւատքոակնկալութեամբ, հաւատքոակնկալութեամբ, հաւատքոակնկալութեամբ, հաւատքո´́́́վ, յոյսով, յոյսով, յոյսով, յոյսո´́́́վ, այլապէս սպասաւորվ, այլապէս սպասաւորվ, այլապէս սպասաւորվ, այլապէս սպասաւոր----
ներուն դառնալով պիտի չըսէր. ներուն դառնալով պիտի չըսէր. ներուն դառնալով պիտի չըսէր. ներուն դառնալով պիտի չըսէր. ««««Ինչ Ինչ Ինչ Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատաոր ըսէ ձեզի՝ կատաոր ըսէ ձեզի՝ կատաոր ըսէ ձեզի՝ կատա----
րեցէրեցէրեցէրեցէ´́́́քքքք»»»»::::    Ուստի, Մարիամէն սորվինք չյուսահատիլ երբ Ուստի, Մարիամէն սորվինք չյուսահատիլ երբ Ուստի, Մարիամէն սորվինք չյուսահատիլ երբ Ուստի, Մարիամէն սորվինք չյուսահատիլ երբ 
կեանքին մէջ յուսահատեցուցիչ խօսքեր կը լսենք, չկորսնցնել կեանքին մէջ յուսահատեցուցիչ խօսքեր կը լսենք, չկորսնցնել կեանքին մէջ յուսահատեցուցիչ խօսքեր կը լսենք, չկորսնցնել կեանքին մէջ յուսահատեցուցիչ խօսքեր կը լսենք, չկորսնցնել 
ակնկալութեան մեր յոյսը երբ մարդիկ ոակնկալութեան մեր յոյսը երբ մարդիկ ոակնկալութեան մեր յոյսը երբ մարդիկ ոակնկալութեան մեր յոյսը երբ մարդիկ ո´́́́չ մէկ յոյս կը չ մէկ յոյս կը չ մէկ յոյս կը չ մէկ յոյս կը 
ներշնչեններշնչեններշնչեններշնչեն::::    

2.2.2.2.----    Մարիամ կոյր վստահութիւն ունէր իր Որդիին Մարիամ կոյր վստահութիւն ունէր իր Որդիին Մարիամ կոյր վստահութիւն ունէր իր Որդիին Մարիամ կոյր վստահութիւն ունէր իր Որդիին 
հնազանդ հոգիին հանդէպ, ահա թէհնազանդ հոգիին հանդէպ, ահա թէհնազանդ հոգիին հանդէպ, ահա թէհնազանդ հոգիին հանդէպ, ահա թէ    ինչու, նոյնիսկ լսելէ ետք ինչու, նոյնիսկ լսելէ ետք ինչու, նոյնիսկ լսելէ ետք ինչու, նոյնիսկ լսելէ ետք 
իր Որդիին երեւութապէս բացասական թուացող խօսքը, իր Որդիին երեւութապէս բացասական թուացող խօսքը, իր Որդիին երեւութապէս բացասական թուացող խօսքը, իր Որդիին երեւութապէս բացասական թուացող խօսքը, 
սպասաւորներուն պատուիրեց. սպասաւորներուն պատուիրեց. սպասաւորներուն պատուիրեց. սպասաւորներուն պատուիրեց. ««««Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատաԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատաԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատաԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատա----
րեցէրեցէրեցէրեցէ´́́́քքքք»»»»::::    Ուրկէ՞ էր այս վստահութիւնը Մարիամի մէջ իր Ուրկէ՞ էր այս վստահութիւնը Մարիամի մէջ իր Ուրկէ՞ էր այս վստահութիւնը Մարիամի մէջ իր Ուրկէ՞ էր այս վստահութիւնը Մարիամի մէջ իր 
Որդիին նկատմամբՈրդիին նկատմամբՈրդիին նկատմամբՈրդիին նկատմամբ::::    Ի՞նչպէս պատահած էր որ Մարիամ Ի՞նչպէս պատահած էր որ Մարիամ Ի՞նչպէս պատահած էր որ Մարիամ Ի՞նչպէս պատահած էր որ Մարիամ 
ամբողջութեամբ համոզուած ըլլար որ իր Ոամբողջութեամբ համոզուած ըլլար որ իր Ոամբողջութեամբ համոզուած ըլլար որ իր Ոամբողջութեամբ համոզուած ըլլար որ իր Որդին պիտի րդին պիտի րդին պիտի րդին պիտի 
կատարէր իր խնդրանքըկատարէր իր խնդրանքըկատարէր իր խնդրանքըկատարէր իր խնդրանքը::::    Մարիամ վստահութեամբ լեցոՄարիամ վստահութեամբ լեցոՄարիամ վստահութեամբ լեցոՄարիամ վստահութեամբ լեցո´́́́ւն ւն ւն ւն 
էր իր Որդիին հանդէպ, որովհետեւ գիտէէր իր Որդիին հանդէպ, որովհետեւ գիտէէր իր Որդիին հանդէպ, որովհետեւ գիտէէր իր Որդիին հանդէպ, որովհետեւ գիտէ´́́́ր ու կը տեսնէր ու կը տեսնէր ու կը տեսնէր ու կը տեսնէ´́́́ր իր ր իր ր իր ր իր 
Որդիին հնազանդութիւնը Աստուծոյ խօսքին ու կամքինՈրդիին հնազանդութիւնը Աստուծոյ խօսքին ու կամքինՈրդիին հնազանդութիւնը Աստուծոյ խօսքին ու կամքինՈրդիին հնազանդութիւնը Աստուծոյ խօսքին ու կամքին::::    Ան Ան Ան Ան 
գիտէր որ իր Որդին իր փոքր տարիքէն ապրած է աղօթագիտէր որ իր Որդին իր փոքր տարիքէն ապրած է աղօթագիտէր որ իր Որդին իր փոքր տարիքէն ապրած է աղօթագիտէր որ իր Որդին իր փոքր տարիքէն ապրած է աղօթա----
կակակակա´́́́ն կեանք, հաւատքին կեանք, հաւատքին կեանք, հաւատքին կեանք, հաւատքի´́́́    կեանք, մաքոկեանք, մաքոկեանք, մաքոկեանք, մաքո´́́́ւր կեանք,ւր կեանք,ւր կեանք,ւր կեանք,    սոսոսոսո´́́́ւրբ ւրբ ւրբ ւրբ 
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կեանքկեանքկեանքկեանք::::    Այսպիսի կեանք ապրող մը՝ չէր կրնար անհնազանդ Այսպիսի կեանք ապրող մը՝ չէր կրնար անհնազանդ Այսպիսի կեանք ապրող մը՝ չէր կրնար անհնազանդ Այսպիսի կեանք ապրող մը՝ չէր կրնար անհնազանդ 
ըլլալ իր մօրը մէկ բարի խնդրանքին, չէր կրնար անտարբեր ըլլալ իր մօրը մէկ բարի խնդրանքին, չէր կրնար անտարբեր ըլլալ իր մօրը մէկ բարի խնդրանքին, չէր կրնար անտարբեր ըլլալ իր մօրը մէկ բարի խնդրանքին, չէր կրնար անտարբեր 
մնալ ստեղծուած մէկ տհաճ կացութեան դիմաց, մանաւանդ մնալ ստեղծուած մէկ տհաճ կացութեան դիմաց, մանաւանդ մնալ ստեղծուած մէկ տհաճ կացութեան դիմաց, մանաւանդ մնալ ստեղծուած մէկ տհաճ կացութեան դիմաց, մանաւանդ 
որ բացարձակ կարողութիւնը ունէր հարցին լուծում մը որ բացարձակ կարողութիւնը ունէր հարցին լուծում մը որ բացարձակ կարողութիւնը ունէր հարցին լուծում մը որ բացարձակ կարողութիւնը ունէր հարցին լուծում մը 
բերելուբերելուբերելուբերելու::::    Թանկագին ծնողներ, դուք եւս կրթեցէք ձԹանկագին ծնողներ, դուք եւս կրթեցէք ձԹանկագին ծնողներ, դուք եւս կրթեցէք ձԹանկագին ծնողներ, դուք եւս կրթեցէք ձեր զաւակեր զաւակեր զաւակեր զաւակ----
ները Աստուծոյ խօսքով անոնց փոքր տարիքէն, հաւաները Աստուծոյ խօսքով անոնց փոքր տարիքէն, հաւաները Աստուծոյ խօսքով անոնց փոքր տարիքէն, հաւաները Աստուծոյ խօսքով անոնց փոքր տարիքէն, հաւա´́́́տք տք տք տք 
դրէք անոնց մէջ Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէդրէք անոնց մէջ Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէդրէք անոնց մէջ Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէդրէք անոնց մէջ Աստուծոյ հանդէպ, եւ սէ´́́́ր՝ Արարիչին ու ր՝ Արարիչին ու ր՝ Արարիչին ու ր՝ Արարիչին ու 
արարածներուն հանդէպ, այն ատեն միայն, ձեր զաւակները արարածներուն հանդէպ, այն ատեն միայն, ձեր զաւակները արարածներուն հանդէպ, այն ատեն միայն, ձեր զաւակները արարածներուն հանդէպ, այն ատեն միայն, ձեր զաւակները 
հնազանդ հոգի պիտի ունենան ու պիտի կատարեն ձեր բարի հնազանդ հոգի պիտի ունենան ու պիտի կատարեն ձեր բարի հնազանդ հոգի պիտի ունենան ու պիտի կատարեն ձեր բարի հնազանդ հոգի պիտի ունենան ու պիտի կատարեն ձեր բարի 
խնդրանքներըխնդրանքներըխնդրանքներըխնդրանքները::::    

3.3.3.3.----    Մեծն Կիւրեղ կՄեծն Կիւրեղ կՄեծն Կիւրեղ կՄեծն Կիւրեղ կ’’’’ըսէ թէ հոս յըսէ թէ հոս յըսէ թէ հոս յըսէ թէ հոս յիշուած սպասաւորները կը իշուած սպասաւորները կը իշուած սպասաւորները կը իշուած սպասաւորները կը 
նախապատկերացնեն հետագային կազմուելիք Քրիստոսի նախապատկերացնեն հետագային կազմուելիք Քրիստոսի նախապատկերացնեն հետագային կազմուելիք Քրիստոսի նախապատկերացնեն հետագային կազմուելիք Քրիստոսի 
հետեւորդներուն բանակները, ինչպէս նաեւ հովիւները, հետեւորդներուն բանակները, ինչպէս նաեւ հովիւները, հետեւորդներուն բանակները, ինչպէս նաեւ հովիւները, հետեւորդներուն բանակները, ինչպէս նաեւ հովիւները, 
որոնք պիտի կատարէին Տիրոջ կողմէ իրենց ըսուածն ու որոնք պիտի կատարէին Տիրոջ կողմէ իրենց ըսուածն ու որոնք պիտի կատարէին Տիրոջ կողմէ իրենց ըսուածն ու որոնք պիտի կատարէին Տիրոջ կողմէ իրենց ըսուածն ու 
թելադրուածը եւ փրկութեան գինին տարածէին ամէն տեղ ու թելադրուածը եւ փրկութեան գինին տարածէին ամէն տեղ ու թելադրուածը եւ փրկութեան գինին տարածէին ամէն տեղ ու թելադրուածը եւ փրկութեան գինին տարածէին ամէն տեղ ու 
ամէն մարդուամէն մարդուամէն մարդուամէն մարդու::::    Մենք արդեօք Քրիստոսի սպաՄենք արդեօք Քրիստոսի սպաՄենք արդեօք Քրիստոսի սպաՄենք արդեօք Քրիստոսի սպասաւորներուն սաւորներուն սաւորներուն սաւորներուն 
շարքին մէջ կը գտնուի՞նքշարքին մէջ կը գտնուի՞նքշարքին մէջ կը գտնուի՞նքշարքին մէջ կը գտնուի՞նք::::    ԿԿԿԿ’’’’ընե՞նք ինչ որ Քրիստոս կը ընե՞նք ինչ որ Քրիստոս կը ընե՞նք ինչ որ Քրիստոս կը ընե՞նք ինչ որ Քրիստոս կը 
պահանջէ մեզմէպահանջէ մեզմէպահանջէ մեզմէպահանջէ մեզմէ::::    Կը հնազանդի՞նք իր թելադրութիւններուն, Կը հնազանդի՞նք իր թելադրութիւններուն, Կը հնազանդի՞նք իր թելադրութիւններուն, Կը հնազանդի՞նք իր թելադրութիւններուն, 
խօսքերուն, պատուէրներուն, հրահանգներունխօսքերուն, պատուէրներուն, հրահանգներունխօսքերուն, պատուէրներուն, հրահանգներունխօսքերուն, պատուէրներուն, հրահանգներուն::::    

4.4.4.4.----    Մեծն Կիւրեղ կը հաստատէ թէ Մեծն Կիւրեղ կը հաստատէ թէ Մեծն Կիւրեղ կը հաստատէ թէ Մեծն Կիւրեղ կը հաստատէ թէ ««««Մարիամ սպասաւորՄարիամ սպասաւորՄարիամ սպասաւորՄարիամ սպասաւոր----
ներէն պահանջեց որ իրենց հայեացքը կեդրոնացնեն Յիսուսներէն պահանջեց որ իրենց հայեացքը կեդրոնացնեն Յիսուսներէն պահանջեց որ իրենց հայեացքը կեդրոնացնեն Յիսուսներէն պահանջեց որ իրենց հայեացքը կեդրոնացնեն Յիսուսի ի ի ի 
վրայ եւ կատարեն անոր խօսքըվրայ եւ կատարեն անոր խօսքըվրայ եւ կատարեն անոր խօսքըվրայ եւ կատարեն անոր խօսքը::::    Աստուածամօր եւ բոլոր Աստուածամօր եւ բոլոր Աստուածամօր եւ բոլոր Աստուածամօր եւ բոլոր 
սուրբերուն պարտականութիւնն է՝ մեր հայեացքը ուղղել սուրբերուն պարտականութիւնն է՝ մեր հայեացքը ուղղել սուրբերուն պարտականութիւնն է՝ մեր հայեացքը ուղղել սուրբերուն պարտականութիւնն է՝ մեր հայեացքը ուղղել 
Քրիստոսի՝ որպէսզի կատարենք ինչ որ կը պահանջէ մեզմէՔրիստոսի՝ որպէսզի կատարենք ինչ որ կը պահանջէ մեզմէՔրիստոսի՝ որպէսզի կատարենք ինչ որ կը պահանջէ մեզմէՔրիստոսի՝ որպէսզի կատարենք ինչ որ կը պահանջէ մեզմէ»»»»::::    
Մեր ալ պարտականութիւնն է օգնել մարդոց որ ՔրիստոսիՄեր ալ պարտականութիւնն է օգնել մարդոց որ ՔրիստոսիՄեր ալ պարտականութիւնն է օգնել մարդոց որ ՔրիստոսիՄեր ալ պարտականութիւնն է օգնել մարդոց որ Քրիստոսի´́́́    
նային, Քրիստոսինային, Քրիստոսինային, Քրիստոսինային, Քրիստոսի´́́́    վրայ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնվրայ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնվրայ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնվրայ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնեն, են, են, են, 
եւ կատարեն անոր կամքըեւ կատարեն անոր կամքըեւ կատարեն անոր կամքըեւ կատարեն անոր կամքը::::    

5.5.5.5.----    ««««Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´́́́քքքք»»»»::::    Ասիկա Քրիստոսի Ասիկա Քրիստոսի Ասիկա Քրիստոսի Ասիկա Քրիստոսի 
մօմօմօմօ´́́́րը պատուէրն էրրը պատուէրն էրրը պատուէրն էրրը պատուէրն էր::::    ««««Անոր [Յիսուսին] մտիկ ըրէքԱնոր [Յիսուսին] մտիկ ըրէքԱնոր [Յիսուսին] մտիկ ըրէքԱնոր [Յիսուսին] մտիկ ըրէք» » » » ((((Մտ Մտ Մտ Մտ 
17.5). 17.5). 17.5). 17.5). աս ալ Քրիստոսի Հօաս ալ Քրիստոսի Հօաս ալ Քրիստոսի Հօաս ալ Քրիստոսի Հօ´́́́րը պատուէրն էրրը պատուէրն էրրը պատուէրն էրրը պատուէրն էր::::    Յիսուսի մայրը՝ Յիսուսի մայրը՝ Յիսուսի մայրը՝ Յիսուսի մայրը՝ 
Մարիամ, եւ Յիսուսի Հայրը, երկուքն ալ նոյն պատուէրը կու Մարիամ, եւ Յիսուսի Հայրը, երկուքն ալ նոյն պատուէրը կու Մարիամ, եւ Յիսուսի Հայրը, երկուքն ալ նոյն պատուէրը կու Մարիամ, եւ Յիսուսի Հայրը, երկուքն ալ նոյն պատուէրը կու 
տան մեզի՝ մտիկ ընտան մեզի՝ մտիկ ընտան մեզի՝ մտիկ ընտան մեզի՝ մտիկ ընել Յիսուսի խօսքին ու կատարել անոր ել Յիսուսի խօսքին ու կատարել անոր ել Յիսուսի խօսքին ու կատարել անոր ել Յիսուսի խօսքին ու կատարել անոր 
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ըսածըըսածըըսածըըսածը::::    Այսօրուան մեր հայրերն ու մայրերը նաեւ նոյն բանը Այսօրուան մեր հայրերն ու մայրերը նաեւ նոյն բանը Այսօրուան մեր հայրերն ու մայրերը նաեւ նոյն բանը Այսօրուան մեր հայրերն ու մայրերը նաեւ նոյն բանը 
պէտք է սորվեցնեն իրենց զաւակներուն՝ հնազանդիլ Յիսուսի պէտք է սորվեցնեն իրենց զաւակներուն՝ հնազանդիլ Յիսուսի պէտք է սորվեցնեն իրենց զաւակներուն՝ հնազանդիլ Յիսուսի պէտք է սորվեցնեն իրենց զաւակներուն՝ հնազանդիլ Յիսուսի 
խօսքերունխօսքերունխօսքերունխօսքերուն::::    

6.6.6.6.----    ««««Ինչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէԻնչ որ ըսէ ձեզի՝ կատարեցէ´́́́քքքք»»»»::::    Սպասաւորները Սպասաւորները Սպասաւորները Սպասաւորները 
կատարեցին ինչ որ Յիսուս ըսաւ իրենցկատարեցին ինչ որ Յիսուս ըսաւ իրենցկատարեցին ինչ որ Յիսուս ըսաւ իրենցկատարեցին ինչ որ Յիսուս ըսաւ իրենց::::    Մենք կը կատարե՞նք Մենք կը կատարե՞նք Մենք կը կատարե՞նք Մենք կը կատարե՞նք 
Յիսուսի ըսածներըՅիսուսի ըսածներըՅիսուսի ըսածներըՅիսուսի ըսածները::::    Յիսուս պատուիրեց մեզի հաշտուիլ Յիսուս պատուիրեց մեզի հաշտուիլ Յիսուս պատուիրեց մեզի հաշտուիլ Յիսուս պատուիրեց մեզի հաշտուիլ 
անոնց հետ որոնք խնդիր ունին մեր հետ (Մտ 5.23անոնց հետ որոնք խնդիր ունին մեր հետ (Մտ 5.23անոնց հետ որոնք խնդիր ունին մեր հետ (Մտ 5.23անոնց հետ որոնք խնդիր ունին մեր հետ (Մտ 5.23----24). 24). 24). 24). կը կը կը կը 
հաշտուի՞նքհաշտուի՞նքհաշտուի՞նքհաշտուի՞նք::::    Պատուիրեց սիրել մեր թշնամիները, օրհնել մեզ Պատուիրեց սիրել մեր թշնամիները, օրհնել մեզ Պատուիրեց սիրել մեր թշնամիները, օրհնել մեզ Պատուիրեց սիրել մեր թշնամիները, օրհնել մեզ 
անիծողները, աղօթել մեզ չարչարողներուն համար (Մտ 5.44). անիծողները, աղօթել մեզ չարչարողներուն համար (Մտ 5.44). անիծողները, աղօթել մեզ չարչարողներուն համար (Մտ 5.44). անիծողները, աղօթել մեզ չարչարողներուն համար (Մտ 5.44). 
կը հնազանդի՞նք իր պատուէրինկը հնազանդի՞նք իր պատուէրինկը հնազանդի՞նք իր պատուէրինկը հնազանդի՞նք իր պատուէրին::::    Յորդորեց ներել Յորդորեց ներել Յորդորեց ներել Յորդորեց ներել մեր մեր մեր մեր 
նմանին մեր ամբողջ սիրտով (Մտ 18.35). կը ներե՞նքնմանին մեր ամբողջ սիրտով (Մտ 18.35). կը ներե՞նքնմանին մեր ամբողջ սիրտով (Մտ 18.35). կը ներե՞նքնմանին մեր ամբողջ սիրտով (Մտ 18.35). կը ներե՞նք::::    

7.7.7.7.---- « « « «Ինչ որ ըսէ ձեզիԻնչ որ ըսէ ձեզիԻնչ որ ըսէ ձեզիԻնչ որ ըսէ ձեզի»»»»::::    Ոչ թէ միայն որոշ բաներ, այլ՝ Ոչ թէ միայն որոշ բաներ, այլ՝ Ոչ թէ միայն որոշ բաներ, այլ՝ Ոչ թէ միայն որոշ բաներ, այլ՝ ««««ինչ ինչ ինչ ինչ 
որ ըսէոր ըսէոր ըսէոր ըսէ» » » » պէտք է կատարենքպէտք է կատարենքպէտք է կատարենքպէտք է կատարենք::::    Դիւրին է կատարել Տիրոջ խօսքը Դիւրին է կատարել Տիրոջ խօսքը Դիւրին է կատարել Տիրոջ խօսքը Դիւրին է կատարել Տիրոջ խօսքը 
երբ մեր սիրած բանն է որ կը պահանջէ մեզմէերբ մեր սիրած բանն է որ կը պահանջէ մեզմէերբ մեր սիրած բանն է որ կը պահանջէ մեզմէերբ մեր սիրած բանն է որ կը պահանջէ մեզմէ::::    Կարեւորը Կարեւորը Կարեւորը Կարեւորը 
սակայն Տիրոջ կամքը կատարելն է՝ երբ մեր կասակայն Տիրոջ կամքը կատարելն է՝ երբ մեր կասակայն Տիրոջ կամքը կատարելն է՝ երբ մեր կասակայն Տիրոջ կամքը կատարելն է՝ երբ մեր կամքին մքին մքին մքին 
հակառակ բան է որ կը պահանջէ մեզմէհակառակ բան է որ կը պահանջէ մեզմէհակառակ բան է որ կը պահանջէ մեզմէհակառակ բան է որ կը պահանջէ մեզմէ::::    Երբ Տէրը մեր ձեռքէն Երբ Տէրը մեր ձեռքէն Երբ Տէրը մեր ձեռքէն Երբ Տէրը մեր ձեռքէն 
կը խլէ բան մը որուն կապուած չենք, կամ շատ կապուած կը խլէ բան մը որուն կապուած չենք, կամ շատ կապուած կը խլէ բան մը որուն կապուած չենք, կամ շատ կապուած կը խլէ բան մը որուն կապուած չենք, կամ շատ կապուած 
չենք՝ դիւրութեամբ կրնանք տանիլ, բայց երբ մեր ձեռքէն կը չենք՝ դիւրութեամբ կրնանք տանիլ, բայց երբ մեր ձեռքէն կը չենք՝ դիւրութեամբ կրնանք տանիլ, բայց երբ մեր ձեռքէն կը չենք՝ դիւրութեամբ կրնանք տանիլ, բայց երբ մեր ձեռքէն կը 
խլէ բան մը որուն շատ կապուած ենք, եւ առանց որուն խլէ բան մը որուն շատ կապուած ենք, եւ առանց որուն խլէ բան մը որուն շատ կապուած ենք, եւ առանց որուն խլէ բան մը որուն շատ կապուած ենք, եւ առանց որուն 
դժբախտ կը զգանք՝ արդե՞օք նոյնքան դիւրութեադժբախտ կը զգանք՝ արդե՞օք նոյնքան դիւրութեադժբախտ կը զգանք՝ արդե՞օք նոյնքան դիւրութեադժբախտ կը զգանք՝ արդե՞օք նոյնքան դիւրութեամբ կրնանք մբ կրնանք մբ կրնանք մբ կրնանք 
տանիլտանիլտանիլտանիլ::::    

««««Հրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան հաՀրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան հաՀրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան հաՀրեաներու ծիսական մաքրութեան սովորութեան հա----
մաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ մաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ մաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ մաձայն, հոն քարէ վեց կարասներ կային , որոնցմէ 
իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կիւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կիւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կիւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիթր կ’’’’առնէրառնէրառնէրառնէր»»»» ( ( ( (Յհ 2.6)Յհ 2.6)Յհ 2.6)Յհ 2.6)::::    

1.1.1.1.----    Հրեայ հայրերու աւանդութիւնը կը պահանջէր որ Հրեայ հայրերու աւանդութիւնը կը պահանջէր որ Հրեայ հայրերու աւանդութիւնը կը պահանջէր որ Հրեայ հայրերու աւանդութիւնը կը պահանջէր որ 
ամէն մէկ հրեայ ընտանիք իր տունին մէկ անկիւնը դրամէն մէկ հրեայ ընտանիք իր տունին մէկ անկիւնը դրամէն մէկ հրեայ ընտանիք իր տունին մէկ անկիւնը դրամէն մէկ հրեայ ընտանիք իր տունին մէկ անկիւնը դրուած ուած ուած ուած 
ունենար քարէ վեց կարասներ որոնք ջուրով պէտք էր ունենար քարէ վեց կարասներ որոնք ջուրով պէտք էր ունենար քարէ վեց կարասներ որոնք ջուրով պէտք էր ունենար քարէ վեց կարասներ որոնք ջուրով պէտք էր 
լեցուած ըլլային, որպէսզի գործածուէին ծիսական մաքրուլեցուած ըլլային, որպէսզի գործածուէին ծիսական մաքրուլեցուած ըլլային, որպէսզի գործածուէին ծիսական մաքրուլեցուած ըլլային, որպէսզի գործածուէին ծիսական մաքրու----
թեան համարթեան համարթեան համարթեան համար::::    Ինչո՞ւ համար կարասները թիւով վեց հատ Ինչո՞ւ համար կարասները թիւով վեց հատ Ինչո՞ւ համար կարասները թիւով վեց հատ Ինչո՞ւ համար կարասները թիւով վեց հատ 
պէտք էր ըլլային, ոչ աւելի եւ ոչ նուազպէտք էր ըլլային, ոչ աւելի եւ ոչ նուազպէտք էր ըլլային, ոչ աւելի եւ ոչ նուազպէտք էր ըլլային, ոչ աւելի եւ ոչ նուազ::::    Վեց կարասները կը Վեց կարասները կը Վեց կարասները կը Վեց կարասները կը 
գործածուէին շաբթուան վեց օրերուն համար, Կիրակիէգործածուէին շաբթուան վեց օրերուն համար, Կիրակիէգործածուէին շաբթուան վեց օրերուն համար, Կիրակիէգործածուէին շաբթուան վեց օրերուն համար, Կիրակիէն ն ն ն 
մինչեւ Ուրբաթ, առանց ներառնելու Շաբաթ օրը, որ պաշմինչեւ Ուրբաթ, առանց ներառնելու Շաբաթ օրը, որ պաշմինչեւ Ուրբաթ, առանց ներառնելու Շաբաթ օրը, որ պաշմինչեւ Ուրբաթ, առանց ներառնելու Շաբաթ օրը, որ պաշ----
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տամունքի եւ հանգիստի օր էր, որուն ընթացքին հրեայ տամունքի եւ հանգիստի օր էր, որուն ընթացքին հրեայ տամունքի եւ հանգիստի օր էր, որուն ընթացքին հրեայ տամունքի եւ հանգիստի օր էր, որուն ընթացքին հրեայ 
մարդը պէտք չէր կատարեր ոեւէ գործ, եւ ուստի, ջուրով մարդը պէտք չէր կատարեր ոեւէ գործ, եւ ուստի, ջուրով մարդը պէտք չէր կատարեր ոեւէ գործ, եւ ուստի, ջուրով մարդը պէտք չէր կատարեր ոեւէ գործ, եւ ուստի, ջուրով 
մաքրուելու կարիքն ալ պիտի չզգարմաքրուելու կարիքն ալ պիտի չզգարմաքրուելու կարիքն ալ պիտի չզգարմաքրուելու կարիքն ալ պիտի չզգար::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
քրիստոնեաներ այսօր իրենց տուներուն մէջ ջուրով լեցուն քրիստոնեաներ այսօր իրենց տուներուն մէջ ջուրով լեցուն քրիստոնեաներ այսօր իրենց տուներուն մէջ ջուրով լեցուն քրիստոնեաներ այսօր իրենց տուներուն մէջ ջուրով լեցուն 
վեց կարավեց կարավեց կարավեց կարասներ չեն պահեր, բայց երանի ամէն մէկ քրիստոնսներ չեն պահեր, բայց երանի ամէն մէկ քրիստոնսներ չեն պահեր, բայց երանի ամէն մէկ քրիստոնսներ չեն պահեր, բայց երանի ամէն մէկ քրիստոն----
եայ ընտանիք, նշան մը դնէ իր տունին մէջ, որ իրեն միշտ եայ ընտանիք, նշան մը դնէ իր տունին մէջ, որ իրեն միշտ եայ ընտանիք, նշան մը դնէ իր տունին մէջ, որ իրեն միշտ եայ ընտանիք, նշան մը դնէ իր տունին մէջ, որ իրեն միշտ 
յիշեցնէ որ շաբթուան օրերէն մին՝ Կիրակի օրը, Աստուծոյիշեցնէ որ շաբթուան օրերէն մին՝ Կիրակի օրը, Աստուծոյիշեցնէ որ շաբթուան օրերէն մին՝ Կիրակի օրը, Աստուծոյիշեցնէ որ շաբթուան օրերէն մին՝ Կիրակի օրը, Աստուծո´́́́յ կը յ կը յ կը յ կը 
պատկանի, եւ ուստի՝ պէտք է Աստուծոպատկանի, եւ ուստի՝ պէտք է Աստուծոպատկանի, եւ ուստի՝ պէտք է Աստուծոպատկանի, եւ ուստի՝ պէտք է Աստուծո´́́́յ յատկացուիյ յատկացուիյ յատկացուիյ յատկացուի::::    

2.2.2.2.----    Ճիշդ է որ ջուրի վեց կարասներ տուներուն մէջ Ճիշդ է որ ջուրի վեց կարասներ տուներուն մէջ Ճիշդ է որ ջուրի վեց կարասներ տուներուն մէջ Ճիշդ է որ ջուրի վեց կարասներ տուներուն մէջ 
ունենալըունենալըունենալըունենալը    հրեայ հայրերու կողմէ հաստատուած աւանդուհրեայ հայրերու կողմէ հաստատուած աւանդուհրեայ հայրերու կողմէ հաստատուած աւանդուհրեայ հայրերու կողմէ հաստատուած աւանդու----
թիւն մըն էր, որ սակայն արդէն օրէնքի կարգին անցած էրթիւն մըն էր, որ սակայն արդէն օրէնքի կարգին անցած էրթիւն մըն էր, որ սակայն արդէն օրէնքի կարգին անցած էրթիւն մըն էր, որ սակայն արդէն օրէնքի կարգին անցած էր::::    
Այս իմաստով, Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով, կարծէք Այս իմաստով, Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով, կարծէք Այս իմաստով, Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով, կարծէք Այս իմաստով, Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով, կարծէք 
փակուած յայտարարած եղաւ օրէնքի ժամանակաշրջանը, եւ փակուած յայտարարած եղաւ օրէնքի ժամանակաշրջանը, եւ փակուած յայտարարած եղաւ օրէնքի ժամանակաշրջանը, եւ փակուած յայտարարած եղաւ օրէնքի ժամանակաշրջանը, եւ 
սկսած յայտարարած եղաւ շնորհքի ժամանակաշրջանըսկսած յայտարարած եղաւ շնորհքի ժամանակաշրջանըսկսած յայտարարած եղաւ շնորհքի ժամանակաշրջանըսկսած յայտարարած եղաւ շնորհքի ժամանակաշրջանը::::    
Ասիկա յստակ կը դառԱսիկա յստակ կը դառԱսիկա յստակ կը դառԱսիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք յիշենք որ նայ եթէ երբեք յիշենք որ նայ եթէ երբեք յիշենք որ նայ եթէ երբեք յիշենք որ ««««ջուրջուրջուրջուր»»»»ը կը ը կը ը կը ը կը 
խորհրդանշէ օրէնքը, իսկ խորհրդանշէ օրէնքը, իսկ խորհրդանշէ օրէնքը, իսկ խորհրդանշէ օրէնքը, իսկ ««««գինիգինիգինիգինի»»»»ն փրկութեան շնորհքըն փրկութեան շնորհքըն փրկութեան շնորհքըն փրկութեան շնորհքը::::    
Հետեւաբար, Յիսուս ջուրով լեցուած վեց կարասները գինիի Հետեւաբար, Յիսուս ջուրով լեցուած վեց կարասները գինիի Հետեւաբար, Յիսուս ջուրով լեցուած վեց կարասները գինիի Հետեւաբար, Յիսուս ջուրով լեցուած վեց կարասները գինիի 
փոխելով, խորքին մէջ, օրէնքը շնորհքով փոխարինած եղաւ, փոխելով, խորքին մէջ, օրէնքը շնորհքով փոխարինած եղաւ, փոխելով, խորքին մէջ, օրէնքը շնորհքով փոխարինած եղաւ, փոխելով, խորքին մէջ, օրէնքը շնորհքով փոխարինած եղաւ, 
կարծէք վերցնելով ծիսական մաքրութեան այդ օրէնքը կամ կարծէք վերցնելով ծիսական մաքրութեան այդ օրէնքը կամ կարծէք վերցնելով ծիսական մաքրութեան այդ օրէնքը կամ կարծէք վերցնելով ծիսական մաքրութեան այդ օրէնքը կամ 
պահանջպահանջպահանջպահանջքքքքը, եւ իը, եւ իը, եւ իը, եւ իր շնորհքով մաքրուելու պահանջր շնորհքով մաքրուելու պահանջր շնորհքով մաքրուելու պահանջր շնորհքով մաքրուելու պահանջքքքքը հաստաը հաստաը հաստաը հաստա----
տելովտելովտելովտելով::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս վերցուց օրէնքով շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս վերցուց օրէնքով շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս վերցուց օրէնքով շատ կարեւոր է յիշել որ Քրիստոս վերցուց օրէնքով 
մաքրուելու ու սրբուելու դրութիւնը, եւ անոր փոխարէն մաքրուելու ու սրբուելու դրութիւնը, եւ անոր փոխարէն մաքրուելու ու սրբուելու դրութիւնը, եւ անոր փոխարէն մաքրուելու ու սրբուելու դրութիւնը, եւ անոր փոխարէն 
հաստատեց իր փրկարար շնորհքովը մաքրուելու ճամբանհաստատեց իր փրկարար շնորհքովը մաքրուելու ճամբանհաստատեց իր փրկարար շնորհքովը մաքրուելու ճամբանհաստատեց իր փրկարար շնորհքովը մաքրուելու ճամբան::::    
Պօղոս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ եւ բազմիցս կը Պօղոս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ եւ բազմիցս կը Պօղոս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ եւ բազմիցս կը Պօղոս առաքեալ ամենայն յստակութեամբ եւ բազմիցս կը 
շեշտէ թէ օշեշտէ թէ օշեշտէ թէ օշեշտէ թէ օրէքներու գործադրութեամբ ոեւէ մէկը պիտի րէքներու գործադրութեամբ ոեւէ մէկը պիտի րէքներու գործադրութեամբ ոեւէ մէկը պիտի րէքներու գործադրութեամբ ոեւէ մէկը պիտի 
չփրկուի, այլ՝ Յիսուսի հաւատալով եւ վստահելով (Հռ 3.20, 27չփրկուի, այլ՝ Յիսուսի հաւատալով եւ վստահելով (Հռ 3.20, 27չփրկուի, այլ՝ Յիսուսի հաւատալով եւ վստահելով (Հռ 3.20, 27չփրկուի, այլ՝ Յիսուսի հաւատալով եւ վստահելով (Հռ 3.20, 27::::    
Տիտ 3.5Տիտ 3.5Տիտ 3.5Տիտ 3.5::::    Հռ 9.31Հռ 9.31Հռ 9.31Հռ 9.31::::    Գղ 2.15 եւ այլն)Գղ 2.15 եւ այլն)Գղ 2.15 եւ այլն)Գղ 2.15 եւ այլն)::::    Երբ օրէնքներու գործաԵրբ օրէնքներու գործաԵրբ օրէնքներու գործաԵրբ օրէնքներու գործա----
դրութեան կդրութեան կդրութեան կդրութեան կ’’’’ապաւինինք, կը նշանակէ թէ մեր սեփական ապաւինինք, կը նշանակէ թէ մեր սեփական ապաւինինք, կը նշանակէ թէ մեր սեփական ապաւինինք, կը նշանակէ թէ մեր սեփական 
ոյժին է որ կը վստահինք, իսկ երբ Յիսուսի կոյժին է որ կը վստահինք, իսկ երբ Յիսուսի կոյժին է որ կը վստահինք, իսկ երբ Յիսուսի կոյժին է որ կը վստահինք, իսկ երբ Յիսուսի կ’’’’ապաւինինք եապաւինինք եապաւինինք եապաւինինք եւ ւ ւ ւ 
կը հաւատանք, կը նշանակէ թէ Աստուծոկը հաւատանք, կը նշանակէ թէ Աստուծոկը հաւատանք, կը նշանակէ թէ Աստուծոկը հաւատանք, կը նշանակէ թէ Աստուծո´́́́յ է որ կը վստայ է որ կը վստայ է որ կը վստայ է որ կը վստա----
հինքհինքհինքհինք::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ««««օրէնքներու գործադրութիւնօրէնքներու գործադրութիւնօրէնքներու գործադրութիւնօրէնքներու գործադրութիւն» » » » կկկկ’’’’ըսեմ, այս պարաըսեմ, այս պարաըսեմ, այս պարաըսեմ, այս պարա----
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գային Մովսիսական օրէնքներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ գային Մովսիսական օրէնքներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ գային Մովսիսական օրէնքներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ գային Մովսիսական օրէնքներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ 
մեր իսկ կողմէ հաստատուած օրէնքներու մասինմեր իսկ կողմէ հաստատուած օրէնքներու մասինմեր իսկ կողմէ հաստատուած օրէնքներու մասինմեր իսկ կողմէ հաստատուած օրէնքներու մասին::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք իրենց համար օրէնքն մարդիկ կան որոնք իրենք իրենց համար օրէնքն մարդիկ կան որոնք իրենք իրենց համար օրէնքն մարդիկ կան որոնք իրենք իրենց համար օրէնքներ ու ներ ու ներ ու ներ ու 
կանոններ հաստատած են, եւ որոնք կը պարծենան իրենց կանոններ հաստատած են, եւ որոնք կը պարծենան իրենց կանոններ հաստատած են, եւ որոնք կը պարծենան իրենց կանոններ հաստատած են, եւ որոնք կը պարծենան իրենց 
հաստատած օրէնքներով եւ անոնց պահպանումովհաստատած օրէնքներով եւ անոնց պահպանումովհաստատած օրէնքներով եւ անոնց պահպանումովհաստատած օրէնքներով եւ անոնց պահպանումով::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
հարց կու տամ. եթէ երբեք Մովսէսի միջոցաւ Աստուծոյ հարց կու տամ. եթէ երբեք Մովսէսի միջոցաւ Աստուծոյ հարց կու տամ. եթէ երբեք Մովսէսի միջոցաւ Աստուծոյ հարց կու տամ. եթէ երբեք Մովսէսի միջոցաւ Աստուծոյ 
տուած օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար արդարատուած օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար արդարատուած օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար արդարատուած օրէնքներու գործադրութեամբ չենք կրնար արդարա----
նալ, հապա ի՞նչպէս կրնանք արդարանալ մեր իսկ կողմէ նալ, հապա ի՞նչպէս կրնանք արդարանալ մեր իսկ կողմէ նալ, հապա ի՞նչպէս կրնանք արդարանալ մեր իսկ կողմէ նալ, հապա ի՞նչպէս կրնանք արդարանալ մեր իսկ կողմէ 
հաստահաստահաստահաստատուած օրէնքներու գործադրութեամբտուած օրէնքներու գործադրութեամբտուած օրէնքներու գործադրութեամբտուած օրէնքներու գործադրութեամբ::::    

3.3.3.3.----    Պօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան մասին՝ կՊօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան մասին՝ կՊօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան մասին՝ կՊօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Փրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն էՓրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն էՓրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն էՓրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է::::    
Ձեր գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը Ձեր գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը Ձեր գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը Ձեր գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը 
չպարծենայչպարծենայչպարծենայչպարծենայ»»»» ( ( ( (Եփ 2.8Եփ 2.8Եփ 2.8Եփ 2.8----9)9)9)9)::::    Երբ Առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ Առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ Առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ Առաքեալը կը հաստատէ թէ 
փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր ««««գործգործգործգործերով շահուած չէերով շահուած չէերով շահուած չէերով շահուած չէ», », », », բարեգործութիւնը բարեգործութիւնը բարեգործութիւնը բարեգործութիւնը 
չէ որ կչէ որ կչէ որ կչէ որ կ’’’’ուրանայ, այլ պարզապէս, բարեգործութեամբ ուրանայ, այլ պարզապէս, բարեգործութեամբ ուրանայ, այլ պարզապէս, բարեգործութեամբ ուրանայ, այլ պարզապէս, բարեգործութեամբ 
փրկութիւն ձեռք ձգելու անկարելիութիւնն է որ կը հաստատէփրկութիւն ձեռք ձգելու անկարելիութիւնն է որ կը հաստատէփրկութիւն ձեռք ձգելու անկարելիութիւնն է որ կը հաստատէփրկութիւն ձեռք ձգելու անկարելիութիւնն է որ կը հաստատէ::::    
Օրէնքի գործադրութեան ապաւինող մարդը՝ ոՕրէնքի գործադրութեան ապաւինող մարդը՝ ոՕրէնքի գործադրութեան ապաւինող մարդը՝ ոՕրէնքի գործադրութեան ապաւինող մարդը՝ ո´́́́չ թէ փրկուչ թէ փրկուչ թէ փրկուչ թէ փրկու----
թեան կը հասնի, այլ՝ անէծքի (Գղ 3.10)թեան կը հասնի, այլ՝ անէծքի (Գղ 3.10)թեան կը հասնի, այլ՝ անէծքի (Գղ 3.10)թեան կը հասնի, այլ՝ անէծքի (Գղ 3.10)::::    

Ասկէ առաջ ըսած եմ, նորէն կը կրկնԱսկէ առաջ ըսած եմ, նորէն կը կրկնԱսկէ առաջ ըսած եմ, նորէն կը կրկնԱսկէ առաջ ըսած եմ, նորէն կը կրկնեմ, հաւատք եւ եմ, հաւատք եւ եմ, հաւատք եւ եմ, հաւատք եւ 
բարեգործութիւն նոյն բաները չեն, թէպէտ իրար կբարեգործութիւն նոյն բաները չեն, թէպէտ իրար կբարեգործութիւն նոյն բաները չեն, թէպէտ իրար կբարեգործութիւն նոյն բաները չեն, թէպէտ իրար կ’’’’ամբողամբողամբողամբող----
ջացնենջացնենջացնենջացնեն::::    Հաւատքը՝ մեզ կՀաւատքը՝ մեզ կՀաւատքը՝ մեզ կՀաւատքը՝ մեզ կ’’’’առաջնորդէ փրկութեան, իսկ առաջնորդէ փրկութեան, իսկ առաջնորդէ փրկութեան, իսկ առաջնորդէ փրկութեան, իսկ 
բարեգործութիւնը՝ վարձատրութեանբարեգործութիւնը՝ վարձատրութեանբարեգործութիւնը՝ վարձատրութեանբարեգործութիւնը՝ վարձատրութեան::::    Անոնք որոնք շեշտը կը Անոնք որոնք շեշտը կը Անոնք որոնք շեշտը կը Անոնք որոնք շեշտը կը 
դնեն հաւատքի վրայ ու կդնեն հաւատքի վրայ ու կդնեն հաւատքի վրայ ու կդնեն հաւատքի վրայ ու կ’’’’անտեսեն բարեգործութիւնը, կամ անտեսեն բարեգործութիւնը, կամ անտեսեն բարեգործութիւնը, կամ անտեսեն բարեգործութիւնը, կամ 
շեշտը կը դնեն բարեգործութեան վրայ ու կշեշտը կը դնեն բարեգործութեան վրայ ու կշեշտը կը դնեն բարեգործութեան վրայ ու կշեշտը կը դնեն բարեգործութեան վրայ ու կ’’’’անտեսեն անտեսեն անտեսեն անտեսեն 
հաւատքը, սխալ են ու հազահաւատքը, սխալ են ու հազահաւատքը, սխալ են ու հազահաւատքը, սխալ են ու հազա´́́́ր անգամ սխալր անգամ սխալր անգամ սխալր անգամ սխալ::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ 
մեռամեռամեռամեռա´́́́ծ է հաւատքը՝ առանց գործերու (Յկ 2.17, 20, 26) եւ ծ է հաւատքը՝ առանց գործերու (Յկ 2.17, 20, 26) եւ ծ է հաւատքը՝ առանց գործերու (Յկ 2.17, 20, 26) եւ ծ է հաւատքը՝ առանց գործերու (Յկ 2.17, 20, 26) եւ 
մեռամեռամեռամեռա´́́́ծ են գործերը՝ առանց հաւատքի (Հռ 4.14)ծ են գործերը՝ առանց հաւատքի (Հռ 4.14)ծ են գործերը՝ առանց հաւատքի (Հռ 4.14)ծ են գործերը՝ առանց հաւատքի (Հռ 4.14)::::    Եւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւ::::    
Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք Քրիստոսի փրկարար Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք Քրիստոսի փրկարար Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք Քրիստոսի փրկարար Որովհետեւ, եթէ կը հաւատանք Քրիստոսի փրկարար 
արեան՝ գործոարեան՝ գործոարեան՝ գործոարեան՝ գործո´́́́վ պէտք է ցոյց տանք ատիկա, եւ եթէվ պէտք է ցոյց տանք ատիկա, եւ եթէվ պէտք է ցոյց տանք ատիկա, եւ եթէվ պէտք է ցոյց տանք ատիկա, եւ եթէ    բարեբարեբարեբարե----
գործութիւն կգործութիւն կգործութիւն կգործութիւն կ’’’’ընենք՝ Քրիստոսի հաւատալոընենք՝ Քրիստոսի հաւատալոընենք՝ Քրիստոսի հաւատալոընենք՝ Քրիստոսի հաւատալո´́́́վ պէտք է ընենքվ պէտք է ընենքվ պէտք է ընենքվ պէտք է ընենք::::    
Բարեգործութիւն մը որ Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած Բարեգործութիւն մը որ Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած Բարեգործութիւն մը որ Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած Բարեգործութիւն մը որ Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած 
հաւատքին հետեւանքը չէ՝ չիհաւատքին հետեւանքը չէ՝ չիհաւատքին հետեւանքը չէ՝ չիհաւատքին հետեւանքը չէ՝ չի´́́́    նկատուիր բարեգործութիւննկատուիր բարեգործութիւննկատուիր բարեգործութիւննկատուիր բարեգործութիւն::::    
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Եւ հաւատք մը որ ինքզինք բարեգործութեամբ չԵւ հաւատք մը որ ինքզինք բարեգործութեամբ չԵւ հաւատք մը որ ինքզինք բարեգործութեամբ չԵւ հաւատք մը որ ինքզինք բարեգործութեամբ չ’’’’արտայայարտայայարտայայարտայայ----
տեր՝ չիտեր՝ չիտեր՝ չիտեր՝ չի´́́́    նկատուիր հաւատքնկատուիր հաւատքնկատուիր հաւատքնկատուիր հաւատք::::    Առաքեալը կը գնահատէԱռաքեալը կը գնահատէԱռաքեալը կը գնահատէԱռաքեալը կը գնահատէ    այն այն այն այն 
հաւատքը որ ինքզինք բարեգործութեամբ կհաւատքը որ ինքզինք բարեգործութեամբ կհաւատքը որ ինքզինք բարեգործութեամբ կհաւատքը որ ինքզինք բարեգործութեամբ կ’’’’արտայայտէ արտայայտէ արտայայտէ արտայայտէ 
((((Ա.Թս 1.3), եւ կը յիշեցնէ թէ հաւատքը մեզ պէտք է գործիԱ.Թս 1.3), եւ կը յիշեցնէ թէ հաւատքը մեզ պէտք է գործիԱ.Թս 1.3), եւ կը յիշեցնէ թէ հաւատքը մեզ պէտք է գործիԱ.Թս 1.3), եւ կը յիշեցնէ թէ հաւատքը մեզ պէտք է գործի´́́́    
մեղէ (Գղ 5.6), եւ մեր կեանքի ընթացքը ամբողջութեամբ փոխէ մեղէ (Գղ 5.6), եւ մեր կեանքի ընթացքը ամբողջութեամբ փոխէ մեղէ (Գղ 5.6), եւ մեր կեանքի ընթացքը ամբողջութեամբ փոխէ մեղէ (Գղ 5.6), եւ մեր կեանքի ընթացքը ամբողջութեամբ փոխէ 
((((Տիտ 2.11Տիտ 2.11Տիտ 2.11Տիտ 2.11----12)12)12)12)::::    

««««Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն.----    
""""Կարասները ջուրով լեցուցէքԿարասները ջուրով լեցուցէքԿարասները ջուրով լեցուցէքԿարասները ջուրով լեցուցէք""""::::    
Եւ Եւ Եւ Եւ սպասաւորները լեցսպասաւորները լեցսպասաւորները լեցսպասաւորները լեցուցին մինչեւ բերանուցին մինչեւ բերանուցին մինչեւ բերանուցին մինչեւ բերան»»»» ( ( ( (Յհ 2.7)Յհ 2.7)Յհ 2.7)Յհ 2.7)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս որ Քորեբի մէջ ժայռերէն ջուր բղխեցուց (Ել Յիսուս որ Քորեբի մէջ ժայռերէն ջուր բղխեցուց (Ել Յիսուս որ Քորեբի մէջ ժայռերէն ջուր բղխեցուց (Ել Յիսուս որ Քորեբի մէջ ժայռերէն ջուր բղխեցուց (Ել 

17.6), 17.6), 17.6), 17.6), Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս որ ««««մեծ անդունդին բոլոր աղբիւրներըմեծ անդունդին բոլոր աղբիւրներըմեծ անդունդին բոլոր աղբիւրներըմեծ անդունդին բոլոր աղբիւրները» » » » ճեղքեց ճեղքեց ճեղքեց ճեղքեց 
եւ եւ եւ եւ ««««երկինքի պատուհաններըերկինքի պատուհաններըերկինքի պատուհաններըերկինքի պատուհանները» » » » բացաւ ու ջրհեղեղով բացաւ ու ջրհեղեղով բացաւ ու ջրհեղեղով բացաւ ու ջրհեղեղով 
աշխարհը ծածկեց (Ծն 7.11աշխարհը ծածկեց (Ծն 7.11աշխարհը ծածկեց (Ծն 7.11աշխարհը ծածկեց (Ծն 7.11----12), 12), 12), 12), Յիսուս որ Կարմիր ծովուն Յիսուս որ Կարմիր ծովուն Յիսուս որ Կարմիր ծովուն Յիսուս որ Կարմիր ծովուն 
ջուրերը երկուքի բաժջուրերը երկուքի բաժջուրերը երկուքի բաժջուրերը երկուքի բաժնեց (Ել 14.21նեց (Ել 14.21նեց (Ել 14.21նեց (Ել 14.21----22), 22), 22), 22), Յիսուս որ Սինայի Յիսուս որ Սինայի Յիսուս որ Սինայի Յիսուս որ Սինայի 
անապատին մէջ ապառաժէն առատ ջուր բղխեցուց (Թւ անապատին մէջ ապառաժէն առատ ջուր բղխեցուց (Թւ անապատին մէջ ապառաժէն առատ ջուր բղխեցուց (Թւ անապատին մէջ ապառաժէն առատ ջուր բղխեցուց (Թւ 
20.11), 20.11), 20.11), 20.11), Յիսուս որ փոս մը բանալով անկէ Սամփսոնին ջուր Յիսուս որ փոս մը բանալով անկէ Սամփսոնին ջուր Յիսուս որ փոս մը բանալով անկէ Սամփսոնին ջուր Յիսուս որ փոս մը բանալով անկէ Սամփսոնին ջուր 
խմցուց (Դտ 15.18խմցուց (Դտ 15.18խմցուց (Դտ 15.18խմցուց (Դտ 15.18----19), 19), 19), 19), Յիսուս որ Եղիա ու Եղիսէ մարգաՅիսուս որ Եղիա ու Եղիսէ մարգաՅիսուս որ Եղիա ու Եղիսէ մարգաՅիսուս որ Եղիա ու Եղիսէ մարգա----
րէներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք րէներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք րէներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք րէներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ ցամաք 
ճամբայ բացաւ (Դ.ճամբայ բացաւ (Դ.ճամբայ բացաւ (Դ.ճամբայ բացաւ (Դ.Թգ 2.8), Յիսուս որ Ուխտի Տապանակը Թգ 2.8), Յիսուս որ Ուխտի Տապանակը Թգ 2.8), Յիսուս որ Ուխտի Տապանակը Թգ 2.8), Յիսուս որ Ուխտի Տապանակը 
շալկող քահանաներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանան գետի շալկող քահանաներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանան գետի շալկող քահանաներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանան գետի շալկող քահանաներուն ոտքերուն առջեւ Յորդանան գետի 
ջուրերը ցամքեցուց (Յես 3.14ջուրերը ցամքեցուց (Յես 3.14ջուրերը ցամքեցուց (Յես 3.14ջուրերը ցամքեցուց (Յես 3.14----17), 17), 17), 17), Յիսուս որ ջուրերը արիւնի Յիսուս որ ջուրերը արիւնի Յիսուս որ ջուրերը արիւնի Յիսուս որ ջուրերը արիւնի 
վերածեց (Ել 7.22), Յիսուս որ Մեռայի լեղի ջուրերը վերածեց (Ել 7.22), Յիսուս որ Մեռայի լեղի ջուրերը վերածեց (Ել 7.22), Յիսուս որ Մեռայի լեղի ջուրերը վերածեց (Ել 7.22), Յիսուս որ Մեռայի լեղի ջուրերը 
քաղցրացուց (Ել 15.25), Յիսուս որ քաղցրացուց (Ել 15.25), Յիսուս որ քաղցրացուց (Ել 15.25), Յիսուս որ քաղցրացուց (Ել 15.25), Յիսուս որ ««««գէշ ջուրերըգէշ ջուրերըգէշ ջուրերըգէշ ջուրերը» » » » բժշկեց (Դ.Թգ բժշկեց (Դ.Թգ բժշկեց (Դ.Թգ բժշկեց (Դ.Թգ 
2.192.192.192.19----22222), 2), 2), 2), Յիսուս որ Եդովմի անջուր անապատին մէջ բացուած Յիսուս որ Եդովմի անջուր անապատին մէջ բացուած Յիսուս որ Եդովմի անջուր անապատին մէջ բացուած Յիսուս որ Եդովմի անջուր անապատին մէջ բացուած 
փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16----20), 20), 20), 20), Յիսուս որ Եղիսէ Յիսուս որ Եղիսէ Յիսուս որ Եղիսէ Յիսուս որ Եղիսէ 
մարգարէին ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ մարգարէին ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ մարգարէին ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ մարգարէին ոտքերուն առջեւ Յորդանանի ջուրերուն մէջ 
ցամաք ճամբայ բացաւ (Դ.Թգ 2.14), արդեօք, չէ՞ր կրնար մէկ ցամաք ճամբայ բացաւ (Դ.Թգ 2.14), արդեօք, չէ՞ր կրնար մէկ ցամաք ճամբայ բացաւ (Դ.Թգ 2.14), արդեօք, չէ՞ր կրնար մէկ ցամաք ճամբայ բացաւ (Դ.Թգ 2.14), արդեօք, չէ՞ր կրնար մէկ 
հրամանով կամ մէկ ակնարկով այնպէս ընել որ կարասներըհրամանով կամ մէկ ակնարկով այնպէս ընել որ կարասներըհրամանով կամ մէկ ակնարկով այնպէս ընել որ կարասներըհրամանով կամ մէկ ակնարկով այնպէս ընել որ կարասները    
ինքնաբերաբար ջուրով լեցուէինինքնաբերաբար ջուրով լեցուէինինքնաբերաբար ջուրով լեցուէինինքնաբերաբար ջուրով լեցուէին::::    Ինչո՞ւ սպասաւորներուն Ինչո՞ւ սպասաւորներուն Ինչո՞ւ սպասաւորներուն Ինչո՞ւ սպասաւորներուն 
պատուիրեց որ կարասները ջուրով լեցնենպատուիրեց որ կարասները ջուրով լեցնենպատուիրեց որ կարասները ջուրով լեցնենպատուիրեց որ կարասները ջուրով լեցնեն::::    Ի՞նչ նպատակ կը Ի՞նչ նպատակ կը Ի՞նչ նպատակ կը Ի՞նչ նպատակ կը 
հետապնդէր մեր Տէրըհետապնդէր մեր Տէրըհետապնդէր մեր Տէրըհետապնդէր մեր Տէրը::::    Քանի մը նպատակներ.Քանի մը նպատակներ.Քանի մը նպատակներ.Քանի մը նպատակներ.----    
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ա.ա.ա.ա.----    Յիսուս հրամայեց սպասաւորներուն որ կարասները Յիսուս հրամայեց սպասաւորներուն որ կարասները Յիսուս հրամայեց սպասաւորներուն որ կարասները Յիսուս հրամայեց սպասաւորներուն որ կարասները 
ջուրով լեցնեն, որպէսզի անոնք վկաջուրով լեցնեն, որպէսզի անոնք վկաջուրով լեցնեն, որպէսզի անոնք վկաջուրով լեցնեն, որպէսզի անոնք վկա´́́́յ ըլլային, որ իրենք յ ըլլային, որ իրենք յ ըլլային, որ իրենք յ ըլլային, որ իրենք 
իսկապէիսկապէիսկապէիսկապէ´́́́ս ս ս ս կարասները ջուրով լեցուցինկարասները ջուրով լեցուցինկարասները ջուրով լեցուցինկարասները ջուրով լեցուցին::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր 
սպասաւորները իր գործերուն վկաները ըլլանսպասաւորները իր գործերուն վկաները ըլլանսպասաւորները իր գործերուն վկաները ըլլանսպասաւորները իր գործերուն վկաները ըլլան::::    Մենք եթէ Մենք եթէ Մենք եթէ Մենք եթէ 
երբեք Տիրոջ սպասաւորներն ենք, որքանո՞վ վկայ ենք իր երբեք Տիրոջ սպասաւորներն ենք, որքանո՞վ վկայ ենք իր երբեք Տիրոջ սպասաւորներն ենք, որքանո՞վ վկայ ենք իր երբեք Տիրոջ սպասաւորներն ենք, որքանո՞վ վկայ ենք իր 
գործերուն, իր սիրոյն եւ իր փրկութեանգործերուն, իր սիրոյն եւ իր փրկութեանգործերուն, իր սիրոյն եւ իր փրկութեանգործերուն, իր սիրոյն եւ իր փրկութեան::::    

բ.բ.բ.բ.----    Կարասները ջուրով լեցնելը սպասաւորներուն պարԿարասները ջուրով լեցնելը սպասաւորներուն պարԿարասները ջուրով լեցնելը սպասաւորներուն պարԿարասները ջուրով լեցնելը սպասաւորներուն պար----
տականութիւնն էրտականութիւնն էրտականութիւնն էրտականութիւնն էր::::    ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս չէր ուզեր անոնց պարտաս չէր ուզեր անոնց պարտաս չէր ուզեր անոնց պարտաս չէր ուզեր անոնց պարտականուկանուկանուկանու----
թիւնը կամ գործը ինք կատարելթիւնը կամ գործը ինք կատարելթիւնը կամ գործը ինք կատարելթիւնը կամ գործը ինք կատարել::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ինչ որ մեր պարտաինչ որ մեր պարտաինչ որ մեր պարտաինչ որ մեր պարտա----
կանութիւնն է կատարել՝ չակնկալենք ու չպահանկանութիւնն է կատարել՝ չակնկալենք ու չպահանկանութիւնն է կատարել՝ չակնկալենք ու չպահանկանութիւնն է կատարել՝ չակնկալենք ու չպահանջենք որ ջենք որ ջենք որ ջենք որ 
Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք կատարէնք կատարէնք կատարէնք կատարէ::::    Աստուած կարողութիԱստուած կարողութիԱստուած կարողութիԱստուած կարողութի´́́́ւն կու տայ մեզի ւն կու տայ մեզի ւն կու տայ մեզի ւն կու տայ մեզի 
ընելու մեր պարտականութիւնը, բայց ինք չընելու մեր պարտականութիւնը, բայց ինք չընելու մեր պարտականութիւնը, բայց ինք չընելու մեր պարտականութիւնը, բայց ինք չ’’’’ըներ զայնըներ զայնըներ զայնըներ զայն::::    

գ.գ.գ.գ.----    Յիսուս սպասաւորՅիսուս սպասաւորՅիսուս սպասաւորՅիսուս սպասաւորներուն պատուիրելով որ կարասներուն պատուիրելով որ կարասներուն պատուիրելով որ կարասներուն պատուիրելով որ կարաս----
ները ջուրով լեցնեն, ուզեց ցոյց տալ մեզի, որ հաւատացները ջուրով լեցնեն, ուզեց ցոյց տալ մեզի, որ հաւատացները ջուրով լեցնեն, ուզեց ցոյց տալ մեզի, որ հաւատացները ջուրով լեցնեն, ուզեց ցոյց տալ մեզի, որ հաւատաց----
եալներ իրենց բաժինը ունին կատարելիք, եւ Աստուած՝ իր եալներ իրենց բաժինը ունին կատարելիք, եւ Աստուած՝ իր եալներ իրենց բաժինը ունին կատարելիք, եւ Աստուած՝ իր եալներ իրենց բաժինը ունին կատարելիք, եւ Աստուած՝ իր 
բաժինըբաժինըբաժինըբաժինը::::    Ոչ Աստուած կՈչ Աստուած կՈչ Աստուած կՈչ Աստուած կ’’’’ընէ հաւատացեալին բաժինը եւ ոընէ հաւատացեալին բաժինը եւ ոընէ հաւատացեալին բաժինը եւ ոընէ հաւատացեալին բաժինը եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ հաւատացեալը կրնայ ընել Աստուծոյ բաժինըալ հաւատացեալը կրնայ ընել Աստուծոյ բաժինըալ հաւատացեալը կրնայ ընել Աստուծոյ բաժինըալ հաւատացեալը կրնայ ընել Աստուծոյ բաժինը::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
Աստուծոյ բաժինն է՝ փրԱստուծոյ բաժինն է՝ փրԱստուծոյ բաժինն է՝ փրԱստուծոյ բաժինն է՝ փրկութիւնը ձրիօրէն շնորհել, իսկ կութիւնը ձրիօրէն շնորհել, իսկ կութիւնը ձրիօրէն շնորհել, իսկ կութիւնը ձրիօրէն շնորհել, իսկ 
մարդուն բաժինը՝ ընդունիլ այդ փրկութիւնըմարդուն բաժինը՝ ընդունիլ այդ փրկութիւնըմարդուն բաժինը՝ ընդունիլ այդ փրկութիւնըմարդուն բաժինը՝ ընդունիլ այդ փրկութիւնը::::    Մարդը չի Մարդը չի Մարդը չի Մարդը չի 
կրնար ինքզինք փրկել եթէ Աստուած զայն չփրկէ, ոկրնար ինքզինք փրկել եթէ Աստուած զայն չփրկէ, ոկրնար ինքզինք փրկել եթէ Աստուած զայն չփրկէ, ոկրնար ինքզինք փրկել եթէ Աստուած զայն չփրկէ, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Աստուած զայն կը փրկէ եթէ մարդը փափաքողն ու խնդրողը Աստուած զայն կը փրկէ եթէ մարդը փափաքողն ու խնդրողը Աստուած զայն կը փրկէ եթէ մարդը փափաքողն ու խնդրողը Աստուած զայն կը փրկէ եթէ մարդը փափաքողն ու խնդրողը 
չըլլայ այդ փրկութեանչըլլայ այդ փրկութեանչըլլայ այդ փրկութեանչըլլայ այդ փրկութեան::::    Եթէ մենք պատրաստ չըլլանք մեր Եթէ մենք պատրաստ չըլլանք մեր Եթէ մենք պատրաստ չըլլանք մեր Եթէ մենք պատրաստ չըլլանք մեր 
կեանքի ջուրերը (տրտմութկեանքի ջուրերը (տրտմութկեանքի ջուրերը (տրտմութկեանքի ջուրերը (տրտմութիւնն ու դատարկութիւնը) յանձիւնն ու դատարկութիւնը) յանձիւնն ու դատարկութիւնը) յանձիւնն ու դատարկութիւնը) յանձ----
նելու Քրիստոսի, Քրիստոս փրկութեան գինին (ուրախունելու Քրիստոսի, Քրիստոս փրկութեան գինին (ուրախունելու Քրիստոսի, Քրիստոս փրկութեան գինին (ուրախունելու Քրիստոսի, Քրիստոս փրկութեան գինին (ուրախու----
թիւնը) պիտի չշնորհէ մեզիթիւնը) պիտի չշնորհէ մեզիթիւնը) պիտի չշնորհէ մեզիթիւնը) պիտի չշնորհէ մեզի::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց զայն երբեք անոր բոյնին մէջ թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց զայն երբեք անոր բոյնին մէջ թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց զայն երբեք անոր բոյնին մէջ թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց զայն երբեք անոր բոյնին մէջ 
չի դներչի դներչի դներչի դներ»»»»::::    Արդ, ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ Արդ, ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ Արդ, ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ Արդ, ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ 
բայց երբեք ոբայց երբեք ոբայց երբեք ոբայց երբեք ուտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ, ւտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ, ւտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ, ւտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ, 
ան իր փրկութիւնը բոլորին կը շնորհէ, բայց մեան իր փրկութիւնը բոլորին կը շնորհէ, բայց մեան իր փրկութիւնը բոլորին կը շնորհէ, բայց մեան իր փրկութիւնը բոլորին կը շնորհէ, բայց մե´́́́նք է որ նք է որ նք է որ նք է որ 
արցունքոարցունքոարցունքոարցունքո´́́́վ պէտք է զայն խնդրենք, եւ հաւատքով պէտք է զայն խնդրենք, եւ հաւատքով պէտք է զայն խնդրենք, եւ հաւատքով պէտք է զայն խնդրենք, եւ հաւատքո´́́́վ՝ ընդվ՝ ընդվ՝ ընդվ՝ ընդ----
գրկենքգրկենքգրկենքգրկենք::::    
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2.2.2.2.----    Սպասաւորները կարասները լեցուցին Սպասաւորները կարասները լեցուցին Սպասաւորները կարասները լեցուցին Սպասաւորները կարասները լեցուցին ««««մինչեւ մինչեւ մինչեւ մինչեւ 
բերանբերանբերանբերան»»»»::::    Վերջին այս երկու բառերը, կը պարզեն, թէ Յիսուսի Վերջին այս երկու բառերը, կը պարզեն, թէ Յիսուսի Վերջին այս երկու բառերը, կը պարզեն, թէ Յիսուսի Վերջին այս երկու բառերը, կը պարզեն, թէ Յիսուսի 
յանյանյանյանձնուողը՝ կատարելապէձնուողը՝ կատարելապէձնուողը՝ կատարելապէձնուողը՝ կատարելապէ´́́́ս պէտք է յանձնուիս պէտք է յանձնուիս պէտք է յանձնուիս պէտք է յանձնուի::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
տուողը՝ լմատուողը՝ լմատուողը՝ լմատուողը՝ լմա´́́́ն պէտք է տայն պէտք է տայն պէտք է տայն պէտք է տայ::::    Իր սիրտը Տիրոջ դիմաց բացողը՝ Իր սիրտը Տիրոջ դիմաց բացողը՝ Իր սիրտը Տիրոջ դիմաց բացողը՝ Իր սիրտը Տիրոջ դիմաց բացողը՝ 
ամբողջութեաամբողջութեաամբողջութեաամբողջութեա´́́́մբ պէտք է բանայմբ պէտք է բանայմբ պէտք է բանայմբ պէտք է բանայ::::    Աստուծոյ համար ընդուԱստուծոյ համար ընդուԱստուծոյ համար ընդուԱստուծոյ համար ընդու----
նելի նուիրումը՝ ամբողջական նուիրումն էնելի նուիրումը՝ ամբողջական նուիրումն էնելի նուիրումը՝ ամբողջական նուիրումն էնելի նուիրումը՝ ամբողջական նուիրումն է::::    Կիսկատար Կիսկատար Կիսկատար Կիսկատար 
նուիրումը՝ անընդունելի էնուիրումը՝ անընդունելի էնուիրումը՝ անընդունելի էնուիրումը՝ անընդունելի է::::    Մեր ունեցած ջուրին կէսը տալը Մեր ունեցած ջուրին կէսը տալը Մեր ունեցած ջուրին կէսը տալը Մեր ունեցած ջուրին կէսը տալը 
եւ եւ եւ եւ միւս կէսը մեզի պահելը՝ անընդունելի էմիւս կէսը մեզի պահելը՝ անընդունելի էմիւս կէսը մեզի պահելը՝ անընդունելի էմիւս կէսը մեզի պահելը՝ անընդունելի է::::    Կարասներուն Կարասներուն Կարասներուն Կարասներուն 
կէսը լեցնելը՝ անընդունելի էկէսը լեցնելը՝ անընդունելի էկէսը լեցնելը՝ անընդունելի էկէսը լեցնելը՝ անընդունելի է::::    

3.3.3.3.---- « « « «Մինչեւ բերանՄինչեւ բերանՄինչեւ բերանՄինչեւ բերան» » » » բառերը պէտք է յիշեցնեն մեզի նաեւ բառերը պէտք է յիշեցնեն մեզի նաեւ բառերը պէտք է յիշեցնեն մեզի նաեւ բառերը պէտք է յիշեցնեն մեզի նաեւ 
որ Աստուած՝ առատաձեռնութեաոր Աստուած՝ առատաձեռնութեաոր Աստուած՝ առատաձեռնութեաոր Աստուած՝ առատաձեռնութեա´́́́ն Աստուած է, առատօրէն Աստուած է, առատօրէն Աստուած է, առատօրէն Աստուած է, առատօրէ´́́́ն ն ն ն 
տուող Աստուած էտուող Աստուած էտուող Աստուած էտուող Աստուած է::::    Յիշենք հինգ եւ չորս հազար մարդոց Յիշենք հինգ եւ չորս հազար մարդոց Յիշենք հինգ եւ չորս հազար մարդոց Յիշենք հինգ եւ չորս հազար մարդոց 
կերակրումի դրուագըկերակրումի դրուագըկերակրումի դրուագըկերակրումի դրուագը::::    Հոն եՀոն եՀոն եՀոն եւս Տէրը առատօրէն բաշխեցւս Տէրը առատօրէն բաշխեցւս Տէրը առատօրէն բաշխեցւս Տէրը առատօրէն բաշխեց::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մենք մեր ջուրերը առատօրէն տանք Տիրոջ՝ Տէրը առատօրէն մենք մեր ջուրերը առատօրէն տանք Տիրոջ՝ Տէրը առատօրէն մենք մեր ջուրերը առատօրէն տանք Տիրոջ՝ Տէրը առատօրէն մենք մեր ջուրերը առատօրէն տանք Տիրոջ՝ Տէրը առատօրէն 
պիտի տայ մեզիպիտի տայ մեզիպիտի տայ մեզիպիտի տայ մեզի::::    Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ առատօրէն կը Ով որ առատօրէն կը Ով որ առատօրէն կը Ով որ առատօրէն կը 
սերմանէ առատօրէն ալ կը հնձէսերմանէ առատօրէն ալ կը հնձէսերմանէ առատօրէն ալ կը հնձէսերմանէ առատօրէն ալ կը հնձէ»»»» ( ( ( (Բ.Կր 9.6)Բ.Կր 9.6)Բ.Կր 9.6)Բ.Կր 9.6)::::    

4.4.4.4.----    Առատ գինի տալով՝ Յիսուսի նպատակը երբեք Առատ գինի տալով՝ Յիսուսի նպատակը երբեք Առատ գինի տալով՝ Յիսուսի նպատակը երբեք Առատ գինի տալով՝ Յիսուսի նպատակը երբեք 
զանոնք գինովութեան առաջնորդելը չէրզանոնք գինովութեան առաջնորդելը չէրզանոնք գինովութեան առաջնորդելը չէրզանոնք գինովութեան առաջնորդելը չէր::::    Եթէ եԵթէ եԵթէ եԵթէ երբեք անգամ րբեք անգամ րբեք անգամ րբեք անգամ 
մը եւս յիշենք որ գինին կը խորհրդանշէ փրկութեան ուրամը եւս յիշենք որ գինին կը խորհրդանշէ փրկութեան ուրամը եւս յիշենք որ գինին կը խորհրդանշէ փրկութեան ուրամը եւս յիշենք որ գինին կը խորհրդանշէ փրկութեան ուրա----
խութիւնը, պարզ կը դառնայ, որ գինիին առատութիւնը՝ մէկ խութիւնը, պարզ կը դառնայ, որ գինիին առատութիւնը՝ մէկ խութիւնը, պարզ կը դառնայ, որ գինիին առատութիւնը՝ մէկ խութիւնը, պարզ կը դառնայ, որ գինիին առատութիւնը՝ մէկ 
կողմէ փրկութեան մեծ ուրախութիւնն է որ կը պատկերացնէ, կողմէ փրկութեան մեծ ուրախութիւնն է որ կը պատկերացնէ, կողմէ փրկութեան մեծ ուրախութիւնն է որ կը պատկերացնէ, կողմէ փրկութեան մեծ ուրախութիւնն է որ կը պատկերացնէ, 
զորս փրկութիւնը ընդգրկած մարդիկ կզորս փրկութիւնը ընդգրկած մարդիկ կզորս փրկութիւնը ընդգրկած մարդիկ կզորս փրկութիւնը ընդգրկած մարդիկ կ’’’’ունենան, իսկ միւս ունենան, իսկ միւս ունենան, իսկ միւս ունենան, իսկ միւս 
կողմէ՝ ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ փրկկողմէ՝ ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ փրկկողմէ՝ ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ փրկկողմէ՝ ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ փրկութիւնը բաւարար է ութիւնը բաւարար է ութիւնը բաւարար է ութիւնը բաւարար է 
բոլորին համարբոլորին համարբոլորին համարբոլորին համար::::    

5.5.5.5.----    Եթէ նկատի առնենք որ Յիսուս այս հրաշագործուԵթէ նկատի առնենք որ Յիսուս այս հրաշագործուԵթէ նկատի առնենք որ Յիսուս այս հրաշագործուԵթէ նկատի առնենք որ Յիսուս այս հրաշագործու----
թեամբ թեամբ թեամբ թեամբ ««««իր փառքը յայտնեցիր փառքը յայտնեցիր փառքը յայտնեցիր փառքը յայտնեց»»»» ( ( ( (Յհ 2.11), դիւրաւ կարելի է Յհ 2.11), դիւրաւ կարելի է Յհ 2.11), դիւրաւ կարելի է Յհ 2.11), դիւրաւ կարելի է 
մտածել որ Յիսուս իր այդ քայլով մարդիկը ոմտածել որ Յիսուս իր այդ քայլով մարդիկը ոմտածել որ Յիսուս իր այդ քայլով մարդիկը ոմտածել որ Յիսուս իր այդ քայլով մարդիկը ո´́́́չ թէ գինոչ թէ գինոչ թէ գինոչ թէ գինո----
վութեան մղեց, այլ ընդհակառակը, ինքնազսպումի եւ ամբողվութեան մղեց, այլ ընդհակառակը, ինքնազսպումի եւ ամբողվութեան մղեց, այլ ընդհակառակը, ինքնազսպումի եւ ամբողվութեան մղեց, այլ ընդհակառակը, ինքնազսպումի եւ ամբող----
ջական ժուժկալութեանջական ժուժկալութեանջական ժուժկալութեանջական ժուժկալութեան::::    Արդարեւ, մարդիկ չե՞ն լրջանար եւ Արդարեւ, մարդիկ չե՞ն լրջանար եւ Արդարեւ, մարդիկ չե՞ն լրջանար եւ Արդարեւ, մարդիկ չե՞ն լրջանար եւ 
ինքնագիտակցութեան չե՞ն գար երբ Տիրոջ կողմէ բացայայտ ինքնագիտակցութեան չե՞ն գար երբ Տիրոջ կողմէ բացայայտ ինքնագիտակցութեան չե՞ն գար երբ Տիրոջ կողմէ բացայայտ ինքնագիտակցութեան չե՞ն գար երբ Տիրոջ կողմէ բացայայտ 
հրաշքներու ականատես ըլլանհրաշքներու ականատես ըլլանհրաշքներու ականատես ըլլանհրաշքներու ականատես ըլլան::::    
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6.6.6.6.----    Համաձայն Օգոստինոսի, ջուրը կը խորհրդանշէ Համաձայն Օգոստինոսի, ջուրը կը խորհրդանշէ Համաձայն Օգոստինոսի, ջուրը կը խորհրդանշէ Համաձայն Օգոստինոսի, ջուրը կը խորհրդանշէ 
Օրէնքը, մարգարէութիւնները եւ ՍաղմոսներըՕրէնքը, մարգարէութիւնները եւ ՍաղմոսներըՕրէնքը, մարգարէութիւնները եւ ՍաղմոսներըՕրէնքը, մարգարէութիւնները եւ Սաղմոսները::::    Ան կը հասԱն կը հասԱն կը հասԱն կը հաս----
տատէ թէ Յիսուս կարող էր գինին ոչինչէն ստեղծել, բտատէ թէ Յիսուս կարող էր գինին ոչինչէն ստեղծել, բտատէ թէ Յիսուս կարող էր գինին ոչինչէն ստեղծել, բտատէ թէ Յիսուս կարող էր գինին ոչինչէն ստեղծել, բայց այց այց այց 
նախընտրեց ջուրը գինիի վերածել, որպէսզի ցոյց տար իր նախընտրեց ջուրը գինիի վերածել, որպէսզի ցոյց տար իր նախընտրեց ջուրը գինիի վերածել, որպէսզի ցոյց տար իր նախընտրեց ջուրը գինիի վերածել, որպէսզի ցոյց տար իր 
հետեւորդներուն, թէ ինք չէր եկած հետեւորդներուն, թէ ինք չէր եկած հետեւորդներուն, թէ ինք չէր եկած հետեւորդներուն, թէ ինք չէր եկած ««««Մովսէսի Օրէնքը կամ Մովսէսի Օրէնքը կամ Մովսէսի Օրէնքը կամ Մովսէսի Օրէնքը կամ 
մարգարէութիւններու ուսուցումները ջնջելու, այլ՝ ամբողմարգարէութիւններու ուսուցումները ջնջելու, այլ՝ ամբողմարգարէութիւններու ուսուցումները ջնջելու, այլ՝ ամբողմարգարէութիւններու ուսուցումները ջնջելու, այլ՝ ամբող----
ջացնելուջացնելուջացնելուջացնելու»»»» ( ( ( (Մտ 5.17)Մտ 5.17)Մտ 5.17)Մտ 5.17)::::    

7.7.7.7.----    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Ջուրը կը խորհրդանշէ ԱստուՋուրը կը խորհրդանշէ ԱստուՋուրը կը խորհրդանշէ ԱստուՋուրը կը խորհրդանշէ Աստու----
ծոյ խօսքին քարոզութիւնը, ծոյ խօսքին քարոզութիւնը, ծոյ խօսքին քարոզութիւնը, ծոյ խօսքին քարոզութիւնը, իսկ գինին՝ նորոգուած կեանքըիսկ գինին՝ նորոգուած կեանքըիսկ գինին՝ նորոգուած կեանքըիսկ գինին՝ նորոգուած կեանքը::::    
Մենք՝ ջուրն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ խօսքն է որ կրնանք Մենք՝ ջուրն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ խօսքն է որ կրնանք Մենք՝ ջուրն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ խօսքն է որ կրնանք Մենք՝ ջուրն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ խօսքն է որ կրնանք 
փոխանցել մարդոց, բայց Յիսուս իփոխանցել մարդոց, բայց Յիսուս իփոխանցել մարդոց, բայց Յիսուս իփոխանցել մարդոց, բայց Յիսուս ի´́́́նք է որ անոնց կեանքերը նք է որ անոնց կեանքերը նք է որ անոնց կեանքերը նք է որ անոնց կեանքերը 
պիտի փոխէպիտի փոխէպիտի փոխէպիտի փոխէ»»»»::::    Արդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ո´́́́չ մէկ քարոզիչ պէտք է մտածէ թէ չ մէկ քարոզիչ պէտք է մտածէ թէ չ մէկ քարոզիչ պէտք է մտածէ թէ չ մէկ քարոզիչ պէտք է մտածէ թէ 
ինք՝ իր քարոզներով կրնայ մարդոց կեանքերը փոխելինք՝ իր քարոզներով կրնայ մարդոց կեանքերը փոխելինք՝ իր քարոզներով կրնայ մարդոց կեանքերը փոխելինք՝ իր քարոզներով կրնայ մարդոց կեանքերը փոխել::::    
Մարդոց կեանքերը փոՄարդոց կեանքերը փոՄարդոց կեանքերը փոՄարդոց կեանքերը փոխողը քարոզը չէ, այլ քարոզուածը՝ խողը քարոզը չէ, այլ քարոզուածը՝ խողը քարոզը չէ, այլ քարոզուածը՝ խողը քարոզը չէ, այլ քարոզուածը՝ 
Յիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս ՔրիստոսՅիսուս Քրիստոս::::    

8.8.8.8.----    Ջուրը գինիի փոխելը՝ Տիրոջ կողմէ կատարուած Ջուրը գինիի փոխելը՝ Տիրոջ կողմէ կատարուած Ջուրը գինիի փոխելը՝ Տիրոջ կողմէ կատարուած Ջուրը գինիի փոխելը՝ Տիրոջ կողմէ կատարուած 
ծառայութիւն մըն էրծառայութիւն մըն էրծառայութիւն մըն էրծառայութիւն մըն էր::::    Սորվինք Սորվինք Սորվինք Սորվինք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    ծառայել մեր նմանին, ծառայել մեր նմանին, ծառայել մեր նմանին, ծառայել մեր նմանին, 
մանաւանդ երբ անիկա դժուարին կացութեան մէջ է, ինչպէս մանաւանդ երբ անիկա դժուարին կացութեան մէջ է, ինչպէս մանաւանդ երբ անիկա դժուարին կացութեան մէջ է, ինչպէս մանաւանդ երբ անիկա դժուարին կացութեան մէջ է, ինչպէս 
էր պարագան փեսայինէր պարագան փեսայինէր պարագան փեսայինէր պարագան փեսային::::    Սորվինք օգնութեան ձեռք երկարել Սորվինք օգնութեան ձեռք երկարել Սորվինք օգնութեան ձեռք երկարել Սորվինք օգնութեան ձեռք երկարել 
անոանոանոանոր՝ որ օգնութեան կարիքը ունիր՝ որ օգնութեան կարիքը ունիր՝ որ օգնութեան կարիքը ունիր՝ որ օգնութեան կարիքը ունի::::    

9.9.9.9.----    Գինի պարգեւելը պէտք է նաեւ յիշեցնէ մեզի, որ մեր Գինի պարգեւելը պէտք է նաեւ յիշեցնէ մեզի, որ մեր Գինի պարգեւելը պէտք է նաեւ յիշեցնէ մեզի, որ մեր Գինի պարգեւելը պէտք է նաեւ յիշեցնէ մեզի, որ մեր 
առօրեայ կերակուրը Քրիստոս իառօրեայ կերակուրը Քրիստոս իառօրեայ կերակուրը Քրիստոս իառօրեայ կերակուրը Քրիստոս ի´́́́նք է որ կը հայթայթէ մեզի նք է որ կը հայթայթէ մեզի նք է որ կը հայթայթէ մեզի նք է որ կը հայթայթէ մեզի 
((((Մտ 6.11)Մտ 6.11)Մտ 6.11)Մտ 6.11)::::    Մեր վայելած բարիքները՝ իՄեր վայելած բարիքները՝ իՄեր վայելած բարիքները՝ իՄեր վայելած բարիքները՝ ի´́́́նք է որ կը շնորհէնք է որ կը շնորհէնք է որ կը շնորհէնք է որ կը շնորհէ::::    

««««Յետոյ ըսաւ անոնց.Յետոյ ըսաւ անոնց.Յետոյ ըսաւ անոնց.Յետոյ ըսաւ անոնց.----    
""""Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք"Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք"Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք"Հիմա առէք եւ սեղանապետին տարէք"::::    
Անոնք ալ տարիԱնոնք ալ տարիԱնոնք ալ տարիԱնոնք ալ տարինննն»»»» ( ( ( (Յհ 2.8)Յհ 2.8)Յհ 2.8)Յհ 2.8)::::    
1.1.1.1.----    Ուշագրաւ է որ Յիսուս կարասները ջուրով լեցնել Ուշագրաւ է որ Յիսուս կարասները ջուրով լեցնել Ուշագրաւ է որ Յիսուս կարասները ջուրով լեցնել Ուշագրաւ է որ Յիսուս կարասները ջուրով լեցնել 

տալէ ետք՝ չաղօթեց, կամ չհրամայեց որ ջուրը գինիի փոխուիտալէ ետք՝ չաղօթեց, կամ չհրամայեց որ ջուրը գինիի փոխուիտալէ ետք՝ չաղօթեց, կամ չհրամայեց որ ջուրը գինիի փոխուիտալէ ետք՝ չաղօթեց, կամ չհրամայեց որ ջուրը գինիի փոխուի::::    
Ան պարզապէս կամեցաւ որ ջուրը գինիի փոխուի՝ եւ իր Ան պարզապէս կամեցաւ որ ջուրը գինիի փոխուի՝ եւ իր Ան պարզապէս կամեցաւ որ ջուրը գինիի փոխուի՝ եւ իր Ան պարզապէս կամեցաւ որ ջուրը գինիի փոխուի՝ եւ իր 
կամքը գործադրուեցաւկամքը գործադրուեցաւկամքը գործադրուեցաւկամքը գործադրուեցաւ::::    ՏեսէՏեսէՏեսէՏեսէ´́́́ք զօրութիւնը մեր Տիրոջք զօրութիւնը մեր Տիրոջք զօրութիւնը մեր Տիրոջք զօրութիւնը մեր Տիրոջ::::    Ան Ան Ան Ան 
ոոոո´́́́չ աղօթեց, ոչ աղօթեց, ոչ աղօթեց, ոչ աղօթեց, ո´́́́չ հրահանգեց, ոչ հրահանգեց, ոչ հրահանգեց, ոչ հրահանգեց, ո´́́́չ հրամաչ հրամաչ հրամաչ հրամայեց, ոյեց, ոյեց, ոյեց, ո´́́́չ ձեռքի չ ձեռքի չ ձեռքի չ ձեռքի 
շարժում ըրաւ, ոշարժում ըրաւ, ոշարժում ըրաւ, ոշարժում ըրաւ, ո´́́́չ իսկ տեղէն ոտքի ելաւ, այլ պարզապէս չ իսկ տեղէն ոտքի ելաւ, այլ պարզապէս չ իսկ տեղէն ոտքի ելաւ, այլ պարզապէս չ իսկ տեղէն ոտքի ելաւ, այլ պարզապէս 
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կամեցաւ՝ եւ ջուրը հնազանդեցաւ իր Արարիչի կամքին ու կամեցաւ՝ եւ ջուրը հնազանդեցաւ իր Արարիչի կամքին ու կամեցաւ՝ եւ ջուրը հնազանդեցաւ իր Արարիչի կամքին ու կամեցաւ՝ եւ ջուրը հնազանդեցաւ իր Արարիչի կամքին ու 
փոխուեցաւփոխուեցաւփոխուեցաւփոխուեցաւ::::    Կրնա՞նք մենք ջուրին նման ըլլալԿրնա՞նք մենք ջուրին նման ըլլալԿրնա՞նք մենք ջուրին նման ըլլալԿրնա՞նք մենք ջուրին նման ըլլալ::::    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
հնազանդիլ Տիրոջ կամքին, առանց սպասելու որ ան յատուկ հնազանդիլ Տիրոջ կամքին, առանց սպասելու որ ան յատուկ հնազանդիլ Տիրոջ կամքին, առանց սպասելու որ ան յատուկ հնազանդիլ Տիրոջ կամքին, առանց սպասելու որ ան յատուկ 
խօսք մը ըսէ, կամ հրաման տայ, կամ հրխօսք մը ըսէ, կամ հրաման տայ, կամ հրխօսք մը ըսէ, կամ հրաման տայ, կամ հրխօսք մը ըսէ, կամ հրաման տայ, կամ հրահանգ արձակէահանգ արձակէահանգ արձակէահանգ արձակէ::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս չուզեց նախ իՅիսուս չուզեց նախ իՅիսուս չուզեց նախ իՅիսուս չուզեց նախ ի´́́́նք համտեսել գինիի վերածած նք համտեսել գինիի վերածած նք համտեսել գինիի վերածած նք համտեսել գինիի վերածած 
իր ջուրէն, որպէսզի յետոյ զանիկա ուրիշին տանելու իր ջուրէն, որպէսզի յետոյ զանիկա ուրիշին տանելու իր ջուրէն, որպէսզի յետոյ զանիկա ուրիշին տանելու իր ջուրէն, որպէսզի յետոյ զանիկա ուրիշին տանելու 
հրամանը տարհրամանը տարհրամանը տարհրամանը տար::::    Ինչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօքԻնչո՞ւ արդեօք::::    Սորվեցնելու համար մեզի, որ Սորվեցնելու համար մեզի, որ Սորվեցնելու համար մեզի, որ Սորվեցնելու համար մեզի, որ 
ինք բնաինք բնաինք բնաինք բնա´́́́ւ հրաշք չգործեց իր սեփական կարիքները ւ հրաշք չգործեց իր սեփական կարիքները ւ հրաշք չգործեց իր սեփական կարիքները ւ հրաշք չգործեց իր սեփական կարիքները 
գոհացնելու համար, այլ՝ ուրիշին կարիքները գոհգոհացնելու համար, այլ՝ ուրիշին կարիքները գոհգոհացնելու համար, այլ՝ ուրիշին կարիքները գոհգոհացնելու համար, այլ՝ ուրիշին կարիքները գոհացնելուացնելուացնելուացնելու::::    
Տէր Յիսուսէն սորվինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքը, մեր Տէր Յիսուսէն սորվինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքը, մեր Տէր Յիսուսէն սորվինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքը, մեր Տէր Յիսուսէն սորվինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքը, մեր 
աթոռը, չգործածել մեր սեփական շահին եւ անձնական աթոռը, չգործածել մեր սեփական շահին եւ անձնական աթոռը, չգործածել մեր սեփական շահին եւ անձնական աթոռը, չգործածել մեր սեփական շահին եւ անձնական 
հանգիստին համար, այլ՝ ուրիշներու բարիքին համարհանգիստին համար, այլ՝ ուրիշներու բարիքին համարհանգիստին համար, այլ՝ ուրիշներու բարիքին համարհանգիստին համար, այլ՝ ուրիշներու բարիքին համար::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս առանց համտեսելու գինին, պատուիրեց Յիսուս առանց համտեսելու գինին, պատուիրեց Յիսուս առանց համտեսելու գինին, պատուիրեց Յիսուս առանց համտեսելու գինին, պատուիրեց 
սպասաւորներուն որ զայն տանին ու յանձնեն սեղանասպասաւորներուն որ զայն տանին ու յանձնեն սեղանասպասաւորներուն որ զայն տանին ու յանձնեն սեղանասպասաւորներուն որ զայն տանին ու յանձնեն սեղանա----
պետինպետինպետինպետին::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ ինքնավստահութիւննչ ինքնավստահութիւննչ ինքնավստահութիւննչ ինքնավստահութիւն::::    Ան ի՞նչպէս գիտէր որ Ան ի՞նչպէս գիտէր որ Ան ի՞նչպէս գիտէր որ Ան ի՞նչպէս գիտէր որ 
ջուրը արդէն իսկ վերածուած էր գինիիջուրը արդէն իսկ վերածուած էր գինիիջուրը արդէն իսկ վերածուած էր գինիիջուրը արդէն իսկ վերածուած էր գինիի::::    Ի՞նչպէս գիտէր որ Ի՞նչպէս գիտէր որ Ի՞նչպէս գիտէր որ Ի՞նչպէս գիտէր որ 
գինին՝ ընտիր գինի մըն էրգինին՝ ընտիր գինի մըն էրգինին՝ ընտիր գինի մըն էրգինին՝ ընտիր գինի մըն էր::::    Տէրը կարիքը չունէր փորձարկելու Տէրը կարիքը չունէր փորձարկելու Տէրը կարիքը չունէր փորձարկելու Տէրը կարիքը չունէր փորձարկելու 
իր գործերը, տեսնելու համար եթէ երբեք անոնք լաւ են թէ իր գործերը, տեսնելու համար եթէ երբեք անոնք լաւ են թէ իր գործերը, տեսնելու համար եթէ երբեք անոնք լաւ են թէ իր գործերը, տեսնելու համար եթէ երբեք անոնք լաւ են թէ 
ձախողձախողձախողձախող::::    Մենք սակայն կարիքը ունինք փորձարկելու, որովՄենք սակայն կարիքը ունինք փորձարկելու, որովՄենք սակայն կարիքը ունինք փորձարկելու, որովՄենք սակայն կարիքը ունինք փորձարկելու, որով----
հետեւ միշտ ալ կրնանք սխալիլ, շեղիլ, սուտը ճշմարտուհետեւ միշտ ալ կրնանք սխալիլ, շեղիլ, սուտը ճշմարտուհետեւ միշտ ալ կրնանք սխալիլ, շեղիլ, սուտը ճշմարտուհետեւ միշտ ալ կրնանք սխալիլ, շեղիլ, սուտը ճշմարտու----
թեան հետ ու ճշմարտութիւնը սուտին հետ շփոթել, ճիշդ ու թեան հետ ու ճշմարտութիւնը սուտին հետ շփոթել, ճիշդ ու թեան հետ ու ճշմարտութիւնը սուտին հետ շփոթել, ճիշդ ու թեան հետ ու ճշմարտութիւնը սուտին հետ շփոթել, ճիշդ ու 
սխալ ճամբաները իրարու հետ շփոթել (Առ 16.25)սխալ ճամբաները իրարու հետ շփոթել (Առ 16.25)սխալ ճամբաները իրարու հետ շփոթել (Առ 16.25)սխալ ճամբաները իրարու հետ շփոթել (Առ 16.25)::::        

4.4.4.4.----    Ջուրը գինիի փոխելը, ապացոյց մըն է Քրիստոսի Ջուրը գինիի փոխելը, ապացոյց մըն է Քրիստոսի Ջուրը գինիի փոխելը, ապացոյց մըն է Քրիստոսի Ջուրը գինիի փոխելը, ապացոյց մըն է Քրիստոսի 
աստուածութեան, որովհետեւ խորքին մէջ պատահածը, աստուածութեան, որովհետեւ խորքին մէջ պատահածը, աստուածութեան, որովհետեւ խորքին մէջ պատահածը, աստուածութեան, որովհետեւ խորքին մէջ պատահածը, 
ուրիշ բան չէուրիշ բան չէուրիշ բան չէուրիշ բան չէր եթէ ոչ ստեղծագործութեան արարք մը, իսկ ր եթէ ոչ ստեղծագործութեան արարք մը, իսկ ր եթէ ոչ ստեղծագործութեան արարք մը, իսկ ր եթէ ոչ ստեղծագործութեան արարք մը, իսկ 
ստեղծագործելը՝ յատուկ է միայն Աստուծոյստեղծագործելը՝ յատուկ է միայն Աստուծոյստեղծագործելը՝ յատուկ է միայն Աստուծոյստեղծագործելը՝ յատուկ է միայն Աստուծոյ::::    

5.5.5.5.----    Յիսուս պատուիրեց սպասաւորներուն որ կարասները Յիսուս պատուիրեց սպասաւորներուն որ կարասները Յիսուս պատուիրեց սպասաւորներուն որ կարասները Յիսուս պատուիրեց սպասաւորներուն որ կարասները 
ջուրով լեցնեն եւ անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին, եւ ջուրով լեցնեն եւ անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին, եւ ջուրով լեցնեն եւ անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին, եւ ջուրով լեցնեն եւ անոնք հնազանդեցան Տիրոջ խօսքին, եւ 
Տէրը օրհնեց անոնց աշխատանքը եւ ջուրը գինիի փոխեցՏէրը օրհնեց անոնց աշխատանքը եւ ջուրը գինիի փոխեցՏէրը օրհնեց անոնց աշխատանքը եւ ջուրը գինիի փոխեցՏէրը օրհնեց անոնց աշխատանքը եւ ջուրը գինիի փոխեց::::    
Մենք եւս եթէ հնազանդինք ՏՄենք եւս եթէ հնազանդինք ՏՄենք եւս եթէ հնազանդինք ՏՄենք եւս եթէ հնազանդինք Տիրոջ խօսքին ու կատարենք իրոջ խօսքին ու կատարենք իրոջ խօսքին ու կատարենք իրոջ խօսքին ու կատարենք 
անոր կամքը՝ ան պիտի օրհնէ մեր ձեռքին գործը, որովհետեւ, անոր կամքը՝ ան պիտի օրհնէ մեր ձեռքին գործը, որովհետեւ, անոր կամքը՝ ան պիտի օրհնէ մեր ձեռքին գործը, որովհետեւ, անոր կամքը՝ ան պիտի օրհնէ մեր ձեռքին գործը, որովհետեւ, 
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««««Յիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նո´́́́յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ ----    երէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեաներէկ, այսօր եւ յաւիտեան»»»»    
((((Եբր 13.8)Եբր 13.8)Եբր 13.8)Եբր 13.8)::::    

6.6.6.6.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս ջուրը գինիի փոխելէ ետք՝ Ինչո՞ւ համար Յիսուս ջուրը գինիի փոխելէ ետք՝ Ինչո՞ւ համար Յիսուս ջուրը գինիի փոխելէ ետք՝ Ինչո՞ւ համար Յիսուս ջուրը գինիի փոխելէ ետք՝ 
պատուիրեց սպասաւորներուն որ զայն տանին սեղանապեպատուիրեց սպասաւորներուն որ զայն տանին սեղանապեպատուիրեց սպասաւորներուն որ զայն տանին սեղանապեպատուիրեց սպասաւորներուն որ զայն տանին սեղանապե----
տինտինտինտին::::    Երկու պԵրկու պԵրկու պԵրկու պատճառներով.ատճառներով.ատճառներով.ատճառներով.----    

ա.ա.ա.ա.----    Սեղանապետը իՍեղանապետը իՍեղանապետը իՍեղանապետը ի´́́́նք էր պատասխանատուն սեղաննք էր պատասխանատուն սեղաննք էր պատասխանատուն սեղաննք էր պատասխանատուն սեղան----
ներուն եւ անոնց վրայ դրուածին ու հրամցուածիններուն եւ անոնց վրայ դրուածին ու հրամցուածիններուն եւ անոնց վրայ դրուածին ու հրամցուածիններուն եւ անոնց վրայ դրուածին ու հրամցուածին::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
երբեք չուզեց ուրիշին սահմաններէն ներս ոտնձգութիւն ընելերբեք չուզեց ուրիշին սահմաններէն ներս ոտնձգութիւն ընելերբեք չուզեց ուրիշին սահմաններէն ներս ոտնձգութիւն ընելերբեք չուզեց ուրիշին սահմաններէն ներս ոտնձգութիւն ընել::::    
Թէպէտ աշխարհը իր ամբողջ լիութեամբ իրեն կը պատկանի, Թէպէտ աշխարհը իր ամբողջ լիութեամբ իրեն կը պատկանի, Թէպէտ աշխարհը իր ամբողջ լիութեամբ իրեն կը պատկանի, Թէպէտ աշխարհը իր ամբողջ լիութեամբ իրեն կը պատկանի, 
բայց ան իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց բայց ան իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց բայց ան իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց բայց ան իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, յարգել մեզի, յարգել մեզի, յարգել մեզի, յարգել 
ուրիշներուն սահմանները, իրաւունքներըուրիշներուն սահմանները, իրաւունքներըուրիշներուն սահմանները, իրաւունքներըուրիշներուն սահմանները, իրաւունքները::::    Սեղանապետը Սեղանապետը Սեղանապետը Սեղանապետը 
իիիի´́́́նք պէտք էր հրամայէր որ նոր գինին բաժնուինք պէտք էր հրամայէր որ նոր գինին բաժնուինք պէտք էր հրամայէր որ նոր գինին բաժնուինք պէտք էր հրամայէր որ նոր գինին բաժնուի::::    Ատիկա Ատիկա Ատիկա Ատիկա 
ընելը Յիսուսի գործը չէր եւ պատշաճ ալ չէր որ Տէրը իընելը Յիսուսի գործը չէր եւ պատշաճ ալ չէր որ Տէրը իընելը Յիսուսի գործը չէր եւ պատշաճ ալ չէր որ Տէրը իընելը Յիսուսի գործը չէր եւ պատշաճ ալ չէր որ Տէրը ի´́́́նք նք նք նք 
ընէր ատիկաընէր ատիկաընէր ատիկաընէր ատիկա::::    

բ.բ.բ.բ.----    Նոր գինիին համար սեղանապետին վկայութիւնը եւ Նոր գինիին համար սեղանապետին վկայութիւնը եւ Նոր գինիին համար սեղանապետին վկայութիւնը եւ Նոր գինիին համար սեղանապետին վկայութիւնը եւ 
զայն բաժնելու համար անոր համաձզայն բաժնելու համար անոր համաձզայն բաժնելու համար անոր համաձզայն բաժնելու համար անոր համաձայնութիւնը խիստ կարեայնութիւնը խիստ կարեայնութիւնը խիստ կարեայնութիւնը խիստ կարե----
ւոր էր այն ժամանակւոր էր այն ժամանակւոր էր այն ժամանակւոր էր այն ժամանակ::::    Յիսուս ուզեց որ նախ սեղանապետին Յիսուս ուզեց որ նախ սեղանապետին Յիսուս ուզեց որ նախ սեղանապետին Յիսուս ուզեց որ նախ սեղանապետին 
բերնով հաստատուի գինիին ընտիր ըլլալը, որպէսզի բերնով հաստատուի գինիին ընտիր ըլլալը, որպէսզի բերնով հաստատուի գինիին ընտիր ըլլալը, որպէսզի բերնով հաստատուի գինիին ընտիր ըլլալը, որպէսզի 
իրաւունք տայ զայն բաժնելուիրաւունք տայ զայն բաժնելուիրաւունք տայ զայն բաժնելուիրաւունք տայ զայն բաժնելու::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս պատուիրեց որ գինիի փոխուած ջուրը տրուէր Յիսուս պատուիրեց որ գինիի փոխուած ջուրը տրուէր Յիսուս պատուիրեց որ գինիի փոխուած ջուրը տրուէր Յիսուս պատուիրեց որ գինիի փոխուած ջուրը տրուէր 
սեղանապետին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Աստուծոյ կողմէ սեղանապետին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Աստուծոյ կողմէ սեղանապետին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Աստուծոյ կողմէ սեղանապետին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Աստուծոյ կողմէ 
մեզիմեզիմեզիմեզի    տրուած բարիքները, պէտք չէ պահենք լոկ մեր տրուած բարիքները, պէտք չէ պահենք լոկ մեր տրուած բարիքները, պէտք չէ պահենք լոկ մեր տրուած բարիքները, պէտք չէ պահենք լոկ մեր 
անձերուն համար, այլ անոնցմէ բաժին պէտք է հանենք անձերուն համար, այլ անոնցմէ բաժին պէտք է հանենք անձերուն համար, այլ անոնցմէ բաժին պէտք է հանենք անձերուն համար, այլ անոնցմէ բաժին պէտք է հանենք 
ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին::::    Սիրելի ընթերցող, եթէ դուն ստացեր ես Յիսուսէն Սիրելի ընթերցող, եթէ դուն ստացեր ես Յիսուսէն Սիրելի ընթերցող, եթէ դուն ստացեր ես Յիսուսէն Սիրելի ընթերցող, եթէ դուն ստացեր ես Յիսուսէն 
փրկութեան գինին, պէտք է աշխատիս օգնել նաեւ փրկութեան գինին, պէտք է աշխատիս օգնել նաեւ փրկութեան գինին, պէտք է աշխատիս օգնել նաեւ փրկութեան գինին, պէտք է աշխատիս օգնել նաեւ 
ուրիշներուն՝ հասնելու այդ գինիինուրիշներուն՝ հասնելու այդ գինիինուրիշներուն՝ հասնելու այդ գինիինուրիշներուն՝ հասնելու այդ գինիին::::    

8.8.8.8.----    ««««Հիմա առէք եւ տարէքՀիմա առէք եւ տարէքՀիմա առէք եւ տարէքՀիմա առէք եւ տարէք»»»»::::    Մենք ի՞նչՄենք ի՞նչՄենք ի՞նչՄենք ի՞նչ    առած ենք առած ենք առած ենք առած ենք 
Աստուծմէ եւ չենք ուզեր ուրիշին տանիլԱստուծմէ եւ չենք ուզեր ուրիշին տանիլԱստուծմէ եւ չենք ուզեր ուրիշին տանիլԱստուծմէ եւ չենք ուզեր ուրիշին տանիլ::::    Ի՞նչ պարգեւ ունինք Ի՞նչ պարգեւ ունինք Ի՞նչ պարգեւ ունինք Ի՞նչ պարգեւ ունինք 
եւ զանիկա չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին համարեւ զանիկա չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին համարեւ զանիկա չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին համարեւ զանիկա չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին համար::::    Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ 
Տէրը տուած է մեզի՝ պէտք է բաժին հանենք անկէ ուրիշինՏէրը տուած է մեզի՝ պէտք է բաժին հանենք անկէ ուրիշինՏէրը տուած է մեզի՝ պէտք է բաժին հանենք անկէ ուրիշինՏէրը տուած է մեզի՝ պէտք է բաժին հանենք անկէ ուրիշին::::    
««««ՏարէքՏարէքՏարէքՏարէք» » » » բառը խնդրանք մը չէ, այլ՝ պատուէբառը խնդրանք մը չէ, այլ՝ պատուէբառը խնդրանք մը չէ, այլ՝ պատուէբառը խնդրանք մը չէ, այլ՝ պատուէ´́́́ր, հրահար, հրահար, հրահար, հրահա´́́́նգ, նգ, նգ, նգ, 
պահապահապահապահա´́́́նջնջնջնջ::::    Յիսուսի փրկութի՞ւնը Յիսուսի փրկութի՞ւնը Յիսուսի փրկութի՞ւնը Յիսուսի փրկութի՞ւնը ունիս, տաունիս, տաունիս, տաունիս, տա´́́́ր զայն ուրիշինր զայն ուրիշինր զայն ուրիշինր զայն ուրիշին::::    
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Հաւա՞տք ունիս, ուրիշն ալ հաւատքի բերՀաւա՞տք ունիս, ուրիշն ալ հաւատքի բերՀաւա՞տք ունիս, ուրիշն ալ հաւատքի բերՀաւա՞տք ունիս, ուրիշն ալ հաւատքի բեր::::    Սէ՞ր ունիս, Սէ՞ր ունիս, Սէ՞ր ունիս, Սէ՞ր ունիս, 
բաշխէբաշխէբաշխէբաշխէ´́́́    զայն մարդոցզայն մարդոցզայն մարդոցզայն մարդոց::::    Դրա՞մ ունիս, գործածէ զայն Աստուծոյ Դրա՞մ ունիս, գործածէ զայն Աստուծոյ Դրա՞մ ունիս, գործածէ զայն Աստուծոյ Դրա՞մ ունիս, գործածէ զայն Աստուծոյ 
թագաւորութեան տարածման համարթագաւորութեան տարածման համարթագաւորութեան տարածման համարթագաւորութեան տարածման համար::::    Զօրութի՞ւն ունիս, Զօրութի՞ւն ունիս, Զօրութի՞ւն ունիս, Զօրութի՞ւն ունիս, 
աշխատէաշխատէաշխատէաշխատէ´́́́    Տիրոջ այգիին մէջՏիրոջ այգիին մէջՏիրոջ այգիին մէջՏիրոջ այգիին մէջ::::        

««««Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց 
չգիչգիչգիչգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը տցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը տցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը տցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը 
լեցուցած էին, գիտէինլեցուցած էին, գիտէինլեցուցած էին, գիտէինլեցուցած էին, գիտէին::::    ԱյնԱյնԱյնԱյն    ատեն սեղանապետը փեսային ատեն սեղանապետը փեսային ատեն սեղանապետը փեսային ատեն սեղանապետը փեսային 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    

""""Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ 
գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին գինովնան՝ այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին 
պահեր ես մինչեւ հիմա"պահեր ես մինչեւ հիմա"պահեր ես մինչեւ հիմա"պահեր ես մինչեւ հիմա"»»»» ( ( ( (Յհ 2.9Յհ 2.9Յհ 2.9Յհ 2.9----10)10)10)10)::::    

1.1.1.1.----    Ոսկեբերան ՀաՈսկեբերան ՀաՈսկեբերան ՀաՈսկեբերան Հայրապետը կը հաստատէ թէ հարսանիյրապետը կը հաստատէ թէ հարսանիյրապետը կը հաստատէ թէ հարսանիյրապետը կը հաստատէ թէ հարսանի----
քի ընթացքին սեղանապետին պարտականութիւնն էր հսկել քի ընթացքին սեղանապետին պարտականութիւնն էր հսկել քի ընթացքին սեղանապետին պարտականութիւնն էր հսկել քի ընթացքին սեղանապետին պարտականութիւնն էր հսկել 
որ ամէն ինչ կարգ ու կանոնի մէջ մնայ, եւ որովհետեւ այդ որ ամէն ինչ կարգ ու կանոնի մէջ մնայ, եւ որովհետեւ այդ որ ամէն ինչ կարգ ու կանոնի մէջ մնայ, եւ որովհետեւ այդ որ ամէն ինչ կարգ ու կանոնի մէջ մնայ, եւ որովհետեւ այդ 
պարտականութիւնը ունէր՝ բնականօրէն պէտք էր հեռու պարտականութիւնը ունէր՝ բնականօրէն պէտք էր հեռու պարտականութիւնը ունէր՝ բնականօրէն պէտք էր հեռու պարտականութիւնը ունէր՝ բնականօրէն պէտք էր հեռու 
մնար գինիէն, որպէսզի յանկարծ չգինովնար եւ այլեւս մնար գինիէն, որպէսզի յանկարծ չգինովնար եւ այլեւս մնար գինիէն, որպէսզի յանկարծ չգինովնար եւ այլեւս մնար գինիէն, որպէսզի յանկարծ չգինովնար եւ այլեւս 
անկարող դառնար հսկել հարսաանկարող դառնար հսկել հարսաանկարող դառնար հսկել հարսաանկարող դառնար հսկել հարսանիքի կարգ ու կանոնիննիքի կարգ ու կանոնիննիքի կարգ ու կանոնիննիքի կարգ ու կանոնին::::    
Տրուած ըլլալով որ ան գինի չէր խմած, բնականօրէն կրնար Տրուած ըլլալով որ ան գինի չէր խմած, բնականօրէն կրնար Տրուած ըլլալով որ ան գինի չէր խմած, բնականօրէն կրնար Տրուած ըլլալով որ ան գինի չէր խմած, բնականօրէն կրնար 
յստակ տեսնել սպասաւորներուն կողմէ իրեն տրուած այս յստակ տեսնել սպասաւորներուն կողմէ իրեն տրուած այս յստակ տեսնել սպասաւորներուն կողմէ իրեն տրուած այս յստակ տեսնել սպասաւորներուն կողմէ իրեն տրուած այս 
գինիին եւ նախապէս գործածուած գինիին տարբերութիւնըգինիին եւ նախապէս գործածուած գինիին տարբերութիւնըգինիին եւ նախապէս գործածուած գինիին տարբերութիւնըգինիին եւ նախապէս գործածուած գինիին տարբերութիւնը::::    
Հոս կարեւոր հոգեւոր դաս մը կայ որ մեր ուշադրութենէն Հոս կարեւոր հոգեւոր դաս մը կայ որ մեր ուշադրութենէն Հոս կարեւոր հոգեւոր դաս մը կայ որ մեր ուշադրութենէն Հոս կարեւոր հոգեւոր դաս մը կայ որ մեր ուշադրութենէն 
պէտք չէ վրիպիպէտք չէ վրիպիպէտք չէ վրիպիպէտք չէ վրիպի::::    Անոնք որոնք աԱնոնք որոնք աԱնոնք որոնք աԱնոնք որոնք աշխարհի տուած գինիով, այլ շխարհի տուած գինիով, այլ շխարհի տուած գինիով, այլ շխարհի տուած գինիով, այլ 
խօսքով՝ աշխարհային հաճոյքներով գինովցած են, անոնք չեն խօսքով՝ աշխարհային հաճոյքներով գինովցած են, անոնք չեն խօսքով՝ աշխարհային հաճոյքներով գինովցած են, անոնք չեն խօսքով՝ աշխարհային հաճոյքներով գինովցած են, անոնք չեն 
կրնար զանազանել տարբերութիւնը Աստուծոյ կողմէ եւ կրնար զանազանել տարբերութիւնը Աստուծոյ կողմէ եւ կրնար զանազանել տարբերութիւնը Աստուծոյ կողմէ եւ կրնար զանազանել տարբերութիւնը Աստուծոյ կողմէ եւ 
աշխարհին կողմէ իրենց տրուածինաշխարհին կողմէ իրենց տրուածինաշխարհին կողմէ իրենց տրուածինաշխարհին կողմէ իրենց տրուածին::::    Յիսուս կրնայ հրաշքներ Յիսուս կրնայ հրաշքներ Յիսուս կրնայ հրաշքներ Յիսուս կրնայ հրաշքներ 
գործել մեր կեանքին մէջ եւ մենք կրնանք չտեսնել այդ գործել մեր կեանքին մէջ եւ մենք կրնանք չտեսնել այդ գործել մեր կեանքին մէջ եւ մենք կրնանք չտեսնել այդ գործել մեր կեանքին մէջ եւ մենք կրնանք չտեսնել այդ 
հրաշքները եթէ երբեք տարուահրաշքները եթէ երբեք տարուահրաշքները եթէ երբեք տարուահրաշքները եթէ երբեք տարուած ենք աշխարհայինովծ ենք աշխարհայինովծ ենք աշխարհայինովծ ենք աշխարհայինով::::    Կրնայ Կրնայ Կրնայ Կրնայ 
խօսիլ եւ մենք չլսենք, եթէ երբեք ականջ տուած ենք խօսիլ եւ մենք չլսենք, եթէ երբեք ականջ տուած ենք խօսիլ եւ մենք չլսենք, եթէ երբեք ականջ տուած ենք խօսիլ եւ մենք չլսենք, եթէ երբեք ականջ տուած ենք 
աշխարհային ձայներուաշխարհային ձայներուաշխարհային ձայներուաշխարհային ձայներու::::    

2.2.2.2.----    ««««Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, Սեղանապետը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, 
բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էրբայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էրբայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էրբայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր»,»,»,»,    չգիտցաւ որ այդ նոր գինիին չգիտցաւ որ այդ նոր գինիին չգիտցաւ որ այդ նոր գինիին չգիտցաւ որ այդ նոր գինիին 
տուիչը Քրիստոս իտուիչը Քրիստոս իտուիչը Քրիստոս իտուիչը Քրիստոս ի´́́́նքն էրնքն էրնքն էրնքն էր::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք 
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տեսակտեսակտեսակտեսակ----տտտտեսակ բարիքներ կը վայելեն առանց անդրադառեսակ բարիքներ կը վայելեն առանց անդրադառեսակ բարիքներ կը վայելեն առանց անդրադառեսակ բարիքներ կը վայելեն առանց անդրադառ----
նալու որ այդ բոլորին պարգեւիչը Քրիստոս ինալու որ այդ բոլորին պարգեւիչը Քրիստոս ինալու որ այդ բոլորին պարգեւիչը Քրիստոս ինալու որ այդ բոլորին պարգեւիչը Քրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է::::    

3.3.3.3.----    ««««Թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, Թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, Թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, Թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, 
գիտէինգիտէինգիտէինգիտէին»»»»::::    Ինչպէս այս սպասաւորները գիտէին թէ ջուրը ուրկէ Ինչպէս այս սպասաւորները գիտէին թէ ջուրը ուրկէ Ինչպէս այս սպասաւորները գիտէին թէ ջուրը ուրկէ Ինչպէս այս սպասաւորները գիտէին թէ ջուրը ուրկէ 
էր եւ թէ ոէր եւ թէ ոէր եւ թէ ոէր եւ թէ ո´́́́վ զայն գինիի փոխած էր, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք վ զայն գինիի փոխած էր, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք վ զայն գինիի փոխած էր, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք վ զայն գինիի փոխած էր, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք 
որոնքորոնքորոնքորոնք    կը սպասաւորեն, կը ծառայեն ու կկը սպասաւորեն, կը ծառայեն ու կկը սպասաւորեն, կը ծառայեն ու կկը սպասաւորեն, կը ծառայեն ու կ’’’’աշխատին աշխատին աշխատին աշխատին Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
համար՝ շատ լաւ կը տեսնեն Տիրոջ գործերը, եւ կը վկայեն համար՝ շատ լաւ կը տեսնեն Տիրոջ գործերը, եւ կը վկայեն համար՝ շատ լաւ կը տեսնեն Տիրոջ գործերը, եւ կը վկայեն համար՝ շատ լաւ կը տեսնեն Տիրոջ գործերը, եւ կը վկայեն 
ատոնց համարատոնց համարատոնց համարատոնց համար::::    Անոնք երբ բարիք մը վայելեն, երբ ներքին Անոնք երբ բարիք մը վայելեն, երբ ներքին Անոնք երբ բարիք մը վայելեն, երբ ներքին Անոնք երբ բարիք մը վայելեն, երբ ներքին 
ուրախութիւն մը ապրին, երբ աղօթքի զօրաւոր փափաք մը ուրախութիւն մը ապրին, երբ աղօթքի զօրաւոր փափաք մը ուրախութիւն մը ապրին, երբ աղօթքի զօրաւոր փափաք մը ուրախութիւն մը ապրին, երբ աղօթքի զօրաւոր փափաք մը 
արթննայ իրենց մէջ, երբ ուրիշին ծառայութիւն մը արթննայ իրենց մէջ, երբ ուրիշին ծառայութիւն մը արթննայ իրենց մէջ, երբ ուրիշին ծառայութիւն մը արթննայ իրենց մէջ, երբ ուրիշին ծառայութիւն մը 
մատուցամատուցամատուցամատուցանելու առիթ մը բացուի իրենց առջեւ՝ գիտեն որ այս նելու առիթ մը բացուի իրենց առջեւ՝ գիտեն որ այս նելու առիթ մը բացուի իրենց առջեւ՝ գիտեն որ այս նելու առիթ մը բացուի իրենց առջեւ՝ գիտեն որ այս 
բոլորին Տէրն ու տուիչը՝ Քրիստոբոլորին Տէրն ու տուիչը՝ Քրիստոբոլորին Տէրն ու տուիչը՝ Քրիստոբոլորին Տէրն ու տուիչը՝ Քրիստո´́́́ս էս էս էս է::::    

4.4.4.4.----    Սեղանապետը փեսային ըսաւ. Սեղանապետը փեսային ըսաւ. Սեղանապետը փեսային ըսաւ. Սեղանապետը փեսային ըսաւ. ««««Ամէն մարդ նախ Ամէն մարդ նախ Ամէն մարդ նախ Ամէն մարդ նախ 
ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն 
հասարակըհասարակըհասարակըհասարակը»»»»::::    Աշխարհի գործելակերպն է ասիկաԱշխարհի գործելակերպն է ասիկաԱշխարհի գործելակերպն է ասիկաԱշխարհի գործելակերպն է ասիկա::::    Աշխարհը Աշխարհը Աշխարհը Աշխարհը 
նախ իր նախ իր նախ իր նախ իր ««««ընտիր գինին կը հրամցնընտիր գինին կը հրամցնընտիր գինին կը հրամցնընտիր գինին կը հրամցնէէէէ»,»,»,»,    այլ խօսքով, նախ իր այլ խօսքով, նախ իր այլ խօսքով, նախ իր այլ խօսքով, նախ իր 
հրապուրիչ եւ ընտիր բաները կը ցուցնէ, ատով մարդիկը հրապուրիչ եւ ընտիր բաները կը ցուցնէ, ատով մարդիկը հրապուրիչ եւ ընտիր բաները կը ցուցնէ, ատով մարդիկը հրապուրիչ եւ ընտիր բաները կը ցուցնէ, ատով մարդիկը 
««««գինովցնելուգինովցնելուգինովցնելուգինովցնելու», », », », առինքնելու եւ գրաւելու համար, բայց անգամ առինքնելու եւ գրաւելու համար, բայց անգամ առինքնելու եւ գրաւելու համար, բայց անգամ առինքնելու եւ գրաւելու համար, բայց անգամ 
մը զանոնք ունենալէ ետք իր ճիրաններուն մէջ, մը զանոնք ունենալէ ետք իր ճիրաններուն մէջ, մը զանոնք ունենալէ ետք իր ճիրաններուն մէջ, մը զանոնք ունենալէ ետք իր ճիրաններուն մէջ, ««««այն ատեն այն ատեն այն ատեն այն ատեն 
հասարակըհասարակըհասարակըհասարակը»»»»    կու տայ, այսինքն՝ կը ստրկացնէ զանոնք, գերի կու տայ, այսինքն՝ կը ստրկացնէ զանոնք, գերի կու տայ, այսինքն՝ կը ստրկացնէ զանոնք, գերի կու տայ, այսինքն՝ կը ստրկացնէ զանոնք, գերի 
կը դարձնէկը դարձնէկը դարձնէկը դարձնէ::::    

Սկզբնական Սկզբնական Սկզբնական Սկզբնական հանգրուանին աշխարհը կը ծածկէ իր հանգրուանին աշխարհը կը ծածկէ իր հանգրուանին աշխարհը կը ծածկէ իր հանգրուանին աշխարհը կը ծածկէ իր 
իսկական ինքնութիւնը, որպէսզի կարենայ խաբել մարդիկը, իսկական ինքնութիւնը, որպէսզի կարենայ խաբել մարդիկը, իսկական ինքնութիւնը, որպէսզի կարենայ խաբել մարդիկը, իսկական ինքնութիւնը, որպէսզի կարենայ խաբել մարդիկը, 
բայց զանոնք խաբելէ ետք, անոնց տէր դառնալէ ետք, իր բայց զանոնք խաբելէ ետք, անոնց տէր դառնալէ ետք, իր բայց զանոնք խաբելէ ետք, անոնց տէր դառնալէ ետք, իր բայց զանոնք խաբելէ ետք, անոնց տէր դառնալէ ետք, իր 
իսկական ինքնութիւնը հանդէս կը բերէ, որ թունալից իսկական ինքնութիւնը հանդէս կը բերէ, որ թունալից իսկական ինքնութիւնը հանդէս կը բերէ, որ թունալից իսկական ինքնութիւնը հանդէս կը բերէ, որ թունալից 
ինքնութիւն մըն էինքնութիւն մըն էինքնութիւն մըն էինքնութիւն մըն է::::    

Աշխարհ ինքզինք այլակերպութեան լեռ իբրեւ կը ցուցնէ Աշխարհ ինքզինք այլակերպութեան լեռ իբրեւ կը ցուցնէ Աշխարհ ինքզինք այլակերպութեան լեռ իբրեւ կը ցուցնէ Աշխարհ ինքզինք այլակերպութեան լեռ իբրեւ կը ցուցնէ 
որպէսզորպէսզորպէսզորպէսզի մարդիկը քաշէ դէպի իրեն, բայց զանոնք քաշելէ ի մարդիկը քաշէ դէպի իրեն, բայց զանոնք քաշելէ ի մարդիկը քաշէ դէպի իրեն, բայց զանոնք քաշելէ ի մարդիկը քաշէ դէպի իրեն, բայց զանոնք քաշելէ 
ետք, յանկարծ զանոնք կը գահավիժեցնէ դժոխքի մութ ետք, յանկարծ զանոնք կը գահավիժեցնէ դժոխքի մութ ետք, յանկարծ զանոնք կը գահավիժեցնէ դժոխքի մութ ետք, յանկարծ զանոնք կը գահավիժեցնէ դժոխքի մութ 
անդունդներըանդունդներըանդունդներըանդունդները::::    

Իսկ Աստուծոյ գործելակերպը ճիշդ հակառակն էԻսկ Աստուծոյ գործելակերպը ճիշդ հակառակն էԻսկ Աստուծոյ գործելակերպը ճիշդ հակառակն էԻսկ Աստուծոյ գործելակերպը ճիշդ հակառակն է::::    
Աստուած նախ թոյլ կու տայ որ քալենք կեանքի դժուարին ու Աստուած նախ թոյլ կու տայ որ քալենք կեանքի դժուարին ու Աստուած նախ թոյլ կու տայ որ քալենք կեանքի դժուարին ու Աստուած նախ թոյլ կու տայ որ քալենք կեանքի դժուարին ու 
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մթին պահերէն, այդ պահերուն ընդմէջէն մեզ հասցնելու մթին պահերէն, այդ պահերուն ընդմէջէն մեզ հասցնելու մթին պահերէն, այդ պահերուն ընդմէջէն մեզ հասցնելու մթին պահերէն, այդ պահերուն ընդմէջէն մեզ հասցնելու 
արքաարքաարքաարքայութեան անհպելի ու շողշողուն բարձունքներըյութեան անհպելի ու շողշողուն բարձունքներըյութեան անհպելի ու շողշողուն բարձունքներըյութեան անհպելի ու շողշողուն բարձունքները::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Աստուած նախ թոյլ կու տայ որ որոշ նեղութիւնԱստուած նախ թոյլ կու տայ որ որոշ նեղութիւնԱստուած նախ թոյլ կու տայ որ որոշ նեղութիւնԱստուած նախ թոյլ կու տայ որ որոշ նեղութիւն----
ներու հանդիպինք, այդ նեղութիւններոներու հանդիպինք, այդ նեղութիւններոներու հանդիպինք, այդ նեղութիւններոներու հանդիպինք, այդ նեղութիւններո´́́́վ մեզ կերտելու, այդ վ մեզ կերտելու, այդ վ մեզ կերտելու, այդ վ մեզ կերտելու, այդ 
նեղութիւններուն ընդմէջէն մեզ իր Որդիին հարազատ նեղութիւններուն ընդմէջէն մեզ իր Որդիին հարազատ նեղութիւններուն ընդմէջէն մեզ իր Որդիին հարազատ նեղութիւններուն ընդմէջէն մեզ իր Որդիին հարազատ 
պատկերը դարձնելու, ի վերջոյ, այդ նեղութիւններուն պատկերը դարձնելու, ի վերջոյ, այդ նեղութիւններուն պատկերը դարձնելու, ի վերջոյ, այդ նեղութիւններուն պատկերը դարձնելու, ի վերջոյ, այդ նեղութիւններուն 
ճամբով մեզ հաճամբով մեզ հաճամբով մեզ հաճամբով մեզ հասցնելու հոն՝ ուր բնաւ չկասցնելու հոն՝ ուր բնաւ չկասցնելու հոն՝ ուր բնաւ չկասցնելու հոն՝ ուր բնաւ չկա´́́́յ նեղութիւն, չկայ նեղութիւն, չկայ նեղութիւն, չկայ նեղութիւն, չկա´́́́յ յ յ յ 
տառապանք, չկատառապանք, չկատառապանք, չկատառապանք, չկա´́́́յ ցաւ, այլ կայ ցաւ, այլ կայ ցաւ, այլ կայ ցաւ, այլ կա´́́́յ յաւիտենական հանգիստ, յ յաւիտենական հանգիստ, յ յաւիտենական հանգիստ, յ յաւիտենական հանգիստ, 
անաւարտ երջանկութիւն, անսպառ մխիթարութիւնանաւարտ երջանկութիւն, անսպառ մխիթարութիւնանաւարտ երջանկութիւն, անսպառ մխիթարութիւնանաւարտ երջանկութիւն, անսպառ մխիթարութիւն::::    

Աշխարհ սկիզբը ուրախութեամբ հնձել կու տայ մեզի, Աշխարհ սկիզբը ուրախութեամբ հնձել կու տայ մեզի, Աշխարհ սկիզբը ուրախութեամբ հնձել կու տայ մեզի, Աշխարհ սկիզբը ուրախութեամբ հնձել կու տայ մեզի, 
բայց յետոյ արցունքով ցանել կու տայ. իսկ Աստուած ճիշդ բայց յետոյ արցունքով ցանել կու տայ. իսկ Աստուած ճիշդ բայց յետոյ արցունքով ցանել կու տայ. իսկ Աստուած ճիշդ բայց յետոյ արցունքով ցանել կու տայ. իսկ Աստուած ճիշդ 
հակառակը ընել կուհակառակը ընել կուհակառակը ընել կուհակառակը ընել կու    տայ մեզի. նախ արցունքով ցանել կու տայ մեզի. նախ արցունքով ցանել կու տայ մեզի. նախ արցունքով ցանել կու տայ մեզի. նախ արցունքով ցանել կու 
տայ, եւ անկէ ետայ, եւ անկէ ետայ, եւ անկէ ետայ, եւ անկէ ե´́́́տք է որ ուրախութեամբ հնձել կու տայ (Սղ տք է որ ուրախութեամբ հնձել կու տայ (Սղ տք է որ ուրախութեամբ հնձել կու տայ (Սղ տք է որ ուրախութեամբ հնձել կու տայ (Սղ 
126.5)126.5)126.5)126.5)::::    

Աշխարհ սկիզբը մեր դիմաց կը դնէ վարդերով ծածկուած Աշխարհ սկիզբը մեր դիմաց կը դնէ վարդերով ծածկուած Աշխարհ սկիզբը մեր դիմաց կը դնէ վարդերով ծածկուած Աշխարհ սկիզբը մեր դիմաց կը դնէ վարդերով ծածկուած 
ճամբայ. ճամբայ՝ որ մեզ կճամբայ. ճամբայ՝ որ մեզ կճամբայ. ճամբայ՝ որ մեզ կճամբայ. ճամբայ՝ որ մեզ կ’’’’առաջնորդէ դէպի յաւիտենական առաջնորդէ դէպի յաւիտենական առաջնորդէ դէպի յաւիտենական առաջնորդէ դէպի յաւիտենական 
փուշն ու տատասկըփուշն ու տատասկըփուշն ու տատասկըփուշն ու տատասկը::::    Իսկ Աստուած հակառակը. նախ մեր Իսկ Աստուած հակառակը. նախ մեր Իսկ Աստուած հակառակը. նախ մեր Իսկ Աստուած հակառակը. նախ մեր 
դիմաց կը դդիմաց կը դդիմաց կը դդիմաց կը դնէ փշոտ ճամբայ եւ կը պահանջէ ու կը քաջալերէ նէ փշոտ ճամբայ եւ կը պահանջէ ու կը քաջալերէ նէ փշոտ ճամբայ եւ կը պահանջէ ու կը քաջալերէ նէ փշոտ ճամբայ եւ կը պահանջէ ու կը քաջալերէ 
որ յաղթականօրէն եւ քաջ զինուորի մը նման քալենք այդ որ յաղթականօրէն եւ քաջ զինուորի մը նման քալենք այդ որ յաղթականօրէն եւ քաջ զինուորի մը նման քալենք այդ որ յաղթականօրէն եւ քաջ զինուորի մը նման քալենք այդ 
ճամբէն՝ որ մեզ պիտի առաջնորդէ դէպի դրախտին վարդերը, ճամբէն՝ որ մեզ պիտի առաջնորդէ դէպի դրախտին վարդերը, ճամբէն՝ որ մեզ պիտի առաջնորդէ դէպի դրախտին վարդերը, ճամբէն՝ որ մեզ պիտի առաջնորդէ դէպի դրախտին վարդերը, 
դէպի արքայութեան յաւիտենական ծաղիկներըդէպի արքայութեան յաւիտենական ծաղիկներըդէպի արքայութեան յաւիտենական ծաղիկներըդէպի արքայութեան յաւիտենական ծաղիկները::::    

Երկրաւոր մեր կեանքի տարիները՝ պատերազմի տարիԵրկրաւոր մեր կեանքի տարիները՝ պատերազմի տարիԵրկրաւոր մեր կեանքի տարիները՝ պատերազմի տարիԵրկրաւոր մեր կեանքի տարիները՝ պատերազմի տարի----
ներ եններ եններ եններ են::::    Պատերազմ՝ մեղքի Պատերազմ՝ մեղքի Պատերազմ՝ մեղքի Պատերազմ՝ մեղքի եւ մեղքի ծնողին՝ Սատանային եւ մեղքի ծնողին՝ Սատանային եւ մեղքի ծնողին՝ Սատանային եւ մեղքի ծնողին՝ Սատանային 
դէմդէմդէմդէմ::::    Այդ պատերազմին մէջ կրնանք վիրաւորուիլ, կրնանք Այդ պատերազմին մէջ կրնանք վիրաւորուիլ, կրնանք Այդ պատերազմին մէջ կրնանք վիրաւորուիլ, կրնանք Այդ պատերազմին մէջ կրնանք վիրաւորուիլ, կրնանք 
ընկրկումներ արձանագրել, կրնանք արտասուել, բայց ընկրկումներ արձանագրել, կրնանք արտասուել, բայց ընկրկումներ արձանագրել, կրնանք արտասուել, բայց ընկրկումներ արձանագրել, կրնանք արտասուել, բայց 
վստավստավստավստա´́́́հ գիտենք, քահ գիտենք, քահ գիտենք, քահ գիտենք, քա´́́́ջ գիտենք որ մեջ գիտենք որ մեջ գիտենք որ մեջ գիտենք որ մե´́́́րն է յաղթանակը, րն է յաղթանակը, րն է յաղթանակը, րն է յաղթանակը, 
մեմեմեմե´́́́րն է վարձատրութիւնը, մերն է վարձատրութիւնը, մերն է վարձատրութիւնը, մերն է վարձատրութիւնը, մե´́́́րն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մերն է փրկութիւնը, մե´́́́րն է յաղրն է յաղրն է յաղրն է յաղ----
թանակի պսակըթանակի պսակըթանակի պսակըթանակի պսակը::::    

5.5.5.5.----    ՍեղանապեՍեղանապեՍեղանապեՍեղանապետը կտը կտը կտը կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ««««ամէն մարդ նախ ընտիր ամէն մարդ նախ ընտիր ամէն մարդ նախ ընտիր ամէն մարդ նախ ընտիր 
գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան՝ այն ատեն 
հասարակըհասարակըհասարակըհասարակը»,»,»,»,    բայց մեր Տէրը գինովցած մարդոց անգամ ընտիր բայց մեր Տէրը գինովցած մարդոց անգամ ընտիր բայց մեր Տէրը գինովցած մարդոց անգամ ընտիր բայց մեր Տէրը գինովցած մարդոց անգամ ընտիր 
գինի հրամցուցգինի հրամցուցգինի հրամցուցգինի հրամցուց::::    Ի՞նչ ցոյց կու տայ ասիկաԻ՞նչ ցոյց կու տայ ասիկաԻ՞նչ ցոյց կու տայ ասիկաԻ՞նչ ցոյց կու տայ ասիկա::::    Ցոյց կու տայ որ Ցոյց կու տայ որ Ցոյց կու տայ որ Ցոյց կու տայ որ 
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մեղքով գինովցած մարդոց անգամ, Յիսուս իր բարիքները կը մեղքով գինովցած մարդոց անգամ, Յիսուս իր բարիքները կը մեղքով գինովցած մարդոց անգամ, Յիսուս իր բարիքները կը մեղքով գինովցած մարդոց անգամ, Յիսուս իր բարիքները կը 
շնորհէ, փրկութեաշնորհէ, փրկութեաշնորհէ, փրկութեաշնորհէ, փրկութեան առիթ կու տայ, հաւատքի գալու պատեն առիթ կու տայ, հաւատքի գալու պատեն առիթ կու տայ, հաւատքի գալու պատեն առիթ կու տայ, հաւատքի գալու պատե----
հութիւն կը ստեղծէհութիւն կը ստեղծէհութիւն կը ստեղծէհութիւն կը ստեղծէ::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ուր որ մեղքը Ուր որ մեղքը Ուր որ մեղքը Ուր որ մեղքը 
շատցաւ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւշատցաւ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւշատցաւ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւշատցաւ՝ այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւ»»»» ( ( ( (Հռ Հռ Հռ Հռ 
5.20)5.20)5.20)5.20)::::    

6.6.6.6.----    Ընտիր գինին Յիսուս իԸնտիր գինին Յիսուս իԸնտիր գինին Յիսուս իԸնտիր գինին Յիսուս ի´́́́նք տուած էր, բայց նք տուած էր, բայց նք տուած էր, բայց նք տուած էր, բայց 
սեղանապետը կարծէք փեսայիսեղանապետը կարծէք փեսայիսեղանապետը կարծէք փեսայիսեղանապետը կարծէք փեսայի´́́́ն է որ շնորհակալութիւն կը ն է որ շնորհակալութիւն կը ն է որ շնորհակալութիւն կը ն է որ շնորհակալութիւն կը 
յայտնէյայտնէյայտնէյայտնէ::::    Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր մարդիկ յաճախ նոյնը կմարդիկ յաճախ նոյնը կմարդիկ յաճախ նոյնը կմարդիկ յաճախ նոյնը կ’’’’ընենընենընենընեն::::    Երբ պարգեւ մը Երբ պարգեւ մը Երբ պարգեւ մը Երբ պարգեւ մը 
ստանան՝ իրարոստանան՝ իրարոստանան՝ իրարոստանան՝ իրարո´́́́ւ շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ ւ շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ ւ շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ ւ շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ 
Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնելուԱստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնելուԱստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնելուԱստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնելու::::    Երբ գործ մը կԵրբ գործ մը կԵրբ գործ մը կԵրբ գործ մը կ’’’’առաառաառաառա----
ջարկուի մէկու մը՝ գործը առաջարկողիջարկուի մէկու մը՝ գործը առաջարկողիջարկուի մէկու մը՝ գործը առաջարկողիջարկուի մէկու մը՝ գործը առաջարկողի´́́́ն շնորհակալութիւն ն շնորհակալութիւն ն շնորհակալութիւն ն շնորհակալութիւն 
կը յայտնուի, փոխանակ Աստուծոյ, որ այդ գործը հայթայթողն կը յայտնուի, փոխանակ Աստուծոյ, որ այդ գործը հայթայթողն կը յայտնուի, փոխանակ Աստուծոյ, որ այդ գործը հայթայթողն կը յայտնուի, փոխանակ Աստուծոյ, որ այդ գործը հայթայթողն 
էէէէ::::    Երբ գործողութիւն մը յաջող անցնի՝ մարդիկ բժիշկիԵրբ գործողութիւն մը յաջող անցնի՝ մարդիկ բժիշկիԵրբ գործողութիւն մը յաջող անցնի՝ մարդիկ բժիշկիԵրբ գործողութիւն մը յաջող անցնի՝ մարդիկ բժիշկի´́́́ն ն ն ն 
շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ շնորհակալ ըլլալու շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ շնորհակալ ըլլալու շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ շնորհակալ ըլլալու շնորհակալութիւն կը յայտնեն, փոխանակ շնորհակալ ըլլալու 
բժիշկներու բժիշկին՝ Քրիստոսիբժիշկներու բժիշկին՝ Քրիստոսիբժիշկներու բժիշկին՝ Քրիստոսիբժիշկներու բժիշկին՝ Քրիստոսի::::    

7.7.7.7.---- « « « «Մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաՄինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաՄինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաՄինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա»»»»::::    
Ասիկա սեղանապետին վկայութիւնն է գինին համտեսելէ Ասիկա սեղանապետին վկայութիւնն է գինին համտեսելէ Ասիկա սեղանապետին վկայութիւնն է գինին համտեսելէ Ասիկա սեղանապետին վկայութիւնն է գինին համտեսելէ 
ետքետքետքետք::::    Ան համտեսեց եւ վկաԱն համտեսեց եւ վկաԱն համտեսեց եւ վկաԱն համտեսեց եւ վկայեց որ գինին ընտիր էյեց որ գինին ընտիր էյեց որ գինին ընտիր էյեց որ գինին ընտիր է::::    Անոնք, Անոնք, Անոնք, Անոնք, 
որոնք կը համտեսեն Յիսուսը եւ գիտեն որ քաղցր է ան՝ չեն որոնք կը համտեսեն Յիսուսը եւ գիտեն որ քաղցր է ան՝ չեն որոնք կը համտեսեն Յիսուսը եւ գիտեն որ քաղցր է ան՝ չեն որոնք կը համտեսեն Յիսուսը եւ գիտեն որ քաղցր է ան՝ չեն 
կրնար չվկայել որ Տէրը ընտիր էկրնար չվկայել որ Տէրը ընտիր էկրնար չվկայել որ Տէրը ընտիր էկրնար չվկայել որ Տէրը ընտիր է::::    Հաստատեցինք որ գինին կը Հաստատեցինք որ գինին կը Հաստատեցինք որ գինին կը Հաստատեցինք որ գինին կը 
պատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքըպատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքըպատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքըպատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքը::::    Փրկութեան Փրկութեան Փրկութեան Փրկութեան 
քաղցրութիւնը ճաշակողը՝ չիքաղցրութիւնը ճաշակողը՝ չիքաղցրութիւնը ճաշակողը՝ չիքաղցրութիւնը ճաշակողը՝ չի´́́́    կրնար լուռ մնալ, չիկրնար լուռ մնալ, չիկրնար լուռ մնալ, չիկրնար լուռ մնալ, չի´́́́    կրնար կրնար կրնար կրնար 
չվկայել, չիչվկայել, չիչվկայել, չիչվկայել, չի´́́́    կրկրկրկրնար իր երախտագիտութիւնն ու շնորհականար իր երախտագիտութիւնն ու շնորհականար իր երախտագիտութիւնն ու շնորհականար իր երախտագիտութիւնն ու շնորհակա----
լութիւնը չյայտնել իր Փրկիչինլութիւնը չյայտնել իր Փրկիչինլութիւնը չյայտնել իր Փրկիչինլութիւնը չյայտնել իր Փրկիչին::::    Փրկութիւնը ընդունելէ ետք՝ Փրկութիւնը ընդունելէ ետք՝ Փրկութիւնը ընդունելէ ետք՝ Փրկութիւնը ընդունելէ ետք՝ 
պարտականութիւնը ունինք ուրիշներն ալ այդ փրկութեան պարտականութիւնը ունինք ուրիշներն ալ այդ փրկութեան պարտականութիւնը ունինք ուրիշներն ալ այդ փրկութեան պարտականութիւնը ունինք ուրիշներն ալ այդ փրկութեան 
բերելու (Բ.Կր 5.18)բերելու (Բ.Կր 5.18)բերելու (Բ.Կր 5.18)բերելու (Բ.Կր 5.18)::::    

8.8.8.8.----    Սեղանապետը չճանչցաւ Քրիստոսը բայց ճանչցաւ Սեղանապետը չճանչցաւ Քրիստոսը բայց ճանչցաւ Սեղանապետը չճանչցաւ Քրիստոսը բայց ճանչցաւ Սեղանապետը չճանչցաւ Քրիստոսը բայց ճանչցաւ 
գինիի փոխուած ջուրըգինիի փոխուած ջուրըգինիի փոխուած ջուրըգինիի փոխուած ջուրը::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք կըն մարդիկ կան որոնք կըն մարդիկ կան որոնք կըն մարդիկ կան որոնք կը    
տեսնեն Տիրոջ գործերը բայց չեն տեսներ Տէրըտեսնեն Տիրոջ գործերը բայց չեն տեսներ Տէրըտեսնեն Տիրոջ գործերը բայց չեն տեսներ Տէրըտեսնեն Տիրոջ գործերը բայց չեն տեսներ Տէրը::::    Մարդիկ՝ Մարդիկ՝ Մարդիկ՝ Մարդիկ՝ 
որոնք վկաները կորոնք վկաները կորոնք վկաները կորոնք վկաները կ’’’’ըլլան հրաշագործութիւններու, բայց երբեք ըլլան հրաշագործութիւններու, բայց երբեք ըլլան հրաշագործութիւններու, բայց երբեք ըլլան հրաշագործութիւններու, բայց երբեք 
վկաները չեն ըլլար այդ հրաշքները կատարող Փրկիչինվկաները չեն ըլլար այդ հրաշքները կատարող Փրկիչինվկաները չեն ըլլար այդ հրաշքները կատարող Փրկիչինվկաները չեն ըլլար այդ հրաշքները կատարող Փրկիչին::::    
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9.9.9.9.---- « « « «Մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաՄինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաՄինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաՄինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա»»»»::::    
««««Մինչ դունՄինչ դունՄինչ դունՄինչ դուն», », », », ակնարկութիւնը փեսային էակնարկութիւնը փեսային էակնարկութիւնը փեսային էակնարկութիւնը փեսային է::::    Օգոստինոս կըՕգոստինոս կըՕգոստինոս կըՕգոստինոս կը    
հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ ««««հոս յիշուած փեսան զՔրիստոս է որ կը հոս յիշուած փեսան զՔրիստոս է որ կը հոս յիշուած փեսան զՔրիստոս է որ կը հոս յիշուած փեսան զՔրիստոս է որ կը 
ներկայացնէ, որովհետեւ Քրիստոս իներկայացնէ, որովհետեւ Քրիստոս իներկայացնէ, որովհետեւ Քրիստոս իներկայացնէ, որովհետեւ Քրիստոս ի´́́́նք է որ ընտիր գինին, նք է որ ընտիր գինին, նք է որ ընտիր գինին, նք է որ ընտիր գինին, 
այսինքն՝ փրկութեան Աւետարանը, պահեց մինչեւ հիմա, այսինքն՝ փրկութեան Աւետարանը, պահեց մինչեւ հիմա, այսինքն՝ փրկութեան Աւետարանը, պահեց մինչեւ հիմա, այսինքն՝ փրկութեան Աւետարանը, պահեց մինչեւ հիմա, 
այսինքն՝ մինչեւ իր առաջին գալուստը աշխարհայսինքն՝ մինչեւ իր առաջին գալուստը աշխարհայսինքն՝ մինչեւ իր առաջին գալուստը աշխարհայսինքն՝ մինչեւ իր առաջին գալուստը աշխարհ»»»»::::    
Սեղանապետը կարծեց որ փեսան ընտիր գինին պահած էր, Սեղանապետը կարծեց որ փեսան ընտիր գինին պահած էր, Սեղանապետը կարծեց որ փեսան ընտիր գինին պահած էր, Սեղանապետը կարծեց որ փեսան ընտիր գինին պահած էր, 
եւ երբ հարսանեւ երբ հարսանեւ երբ հարսանեւ երբ հարսանիքը իր աւարտին կը մօտենար, միայն աիքը իր աւարտին կը մօտենար, միայն աիքը իր աւարտին կը մօտենար, միայն աիքը իր աւարտին կը մօտենար, միայն ա´́́́յն յն յն յն 
ատեն մէջտեղ հանեց զանիկաատեն մէջտեղ հանեց զանիկաատեն մէջտեղ հանեց զանիկաատեն մէջտեղ հանեց զանիկա::::    Ան չէր գիտեր որ իր Ան չէր գիտեր որ իր Ան չէր գիտեր որ իր Ան չէր գիտեր որ իր ««««ընտիր ընտիր ընտիր ընտիր 
գինիգինիգինիգինի» » » » կոչած գինին Քրիստոսի պարգեւն էր իրենցկոչած գինին Քրիստոսի պարգեւն էր իրենցկոչած գինին Քրիստոսի պարգեւն էր իրենցկոչած գինին Քրիստոսի պարգեւն էր իրենց::::    Ան չէր Ան չէր Ան չէր Ան չէր 
գիտեր որ այդ գիտեր որ այդ գիտեր որ այդ գիտեր որ այդ ««««ընտիր գինինընտիր գինինընտիր գինինընտիր գինին» » » » փեսային կողմէ չէր որ փեսային կողմէ չէր որ փեսային կողմէ չէր որ փեսային կողմէ չէր որ 
պահուած էր, այլ՝ Քրիստոսի կողմէ, պահուած էր եւ պահուած էր, այլ՝ Քրիստոսի կողմէ, պահուած էր եւ պահուած էր, այլ՝ Քրիստոսի կողմէ, պահուած էր եւ պահուած էր, այլ՝ Քրիստոսի կողմէ, պահուած էր եւ 
պահուած մնաց մինչեւպահուած մնաց մինչեւպահուած մնաց մինչեւպահուած մնաց մինչեւ    ժամանակներու աւարտըժամանակներու աւարտըժամանակներու աւարտըժամանակներու աւարտը::::    

Քանի մը անգամներ արդէն ըսինք որ հոս յիշուած Քանի մը անգամներ արդէն ըսինք որ հոս յիշուած Քանի մը անգամներ արդէն ըսինք որ հոս յիշուած Քանի մը անգամներ արդէն ըսինք որ հոս յիշուած 
««««ընտիր գինինընտիր գինինընտիր գինինընտիր գինին» » » » կը պատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան կը պատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան կը պատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան կը պատկերացնէ Քրիստոսի փրկութեան 
շնորհքըշնորհքըշնորհքըշնորհքը::::    Ուստի, Ուստի, Ուստի, Ուստի, ««««Ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաԸնտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաԸնտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմաԸնտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա»»»»    
խօսքը, ցոյց կու տայ որ Աստուած իր նախախնամութեամբ խօսքը, ցոյց կու տայ որ Աստուած իր նախախնամութեամբ խօսքը, ցոյց կու տայ որ Աստուած իր նախախնամութեամբ խօսքը, ցոյց կու տայ որ Աստուած իր նախախնամութեամբ 
թաքուն պահած էր իսկական գինին (Ա.Կր 2.7թաքուն պահած էր իսկական գինին (Ա.Կր 2.7թաքուն պահած էր իսկական գինին (Ա.Կր 2.7թաքուն պահած էր իսկական գինին (Ա.Կր 2.7----8888::::    Հռ 16.25Հռ 16.25Հռ 16.25Հռ 16.25----26), 26), 26), 26), 
ընտիր գինին, որ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքն է, եւ որ ընտիր գինին, որ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքն է, եւ որ ընտիր գինին, որ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքն է, եւ որ ընտիր գինին, որ Քրիստոսի փրկութեան շնորհքն է, եւ որ 
միայն Քրիստոսով յայտնուեցաւմիայն Քրիստոսով յայտնուեցաւմիայն Քրիստոսով յայտնուեցաւմիայն Քրիստոսով յայտնուեցաւ:::: « « « «Մինչեւ հիմաՄինչեւ հիմաՄինչեւ հիմաՄինչեւ հիմա» » » » բացատրուբացատրուբացատրուբացատրու----
թիւնը, հետեւաբար, պէտք է հասկնալ՝ թիւնը, հետեւաբար, պէտք է հասկնալ՝ թիւնը, հետեւաբար, պէտք է հասկնալ՝ թիւնը, հետեւաբար, պէտք է հասկնալ՝ ««««մինչեւ Քրիստոսի մինչեւ Քրիստոսի մինչեւ Քրիստոսի մինչեւ Քրիստոսի 
ժամանակժամանակժամանակժամանակ», «», «», «», «մինչեւ Քրիստոսի մարդեղացումին ժամանակըմինչեւ Քրիստոսի մարդեղացումին ժամանակըմինչեւ Քրիստոսի մարդեղացումին ժամանակըմինչեւ Քրիստոսի մարդեղացումին ժամանակը»»»»::::    
Ընտիր գինին, այլ խօսքով՝ փրկութեանԸնտիր գինին, այլ խօսքով՝ փրկութեանԸնտիր գինին, այլ խօսքով՝ փրկութեանԸնտիր գինին, այլ խօսքով՝ փրկութեան    շնորհքը, մեզի շնորհքը, մեզի շնորհքը, մեզի շնորհքը, մեզի 
յայտնուեցաւ Քրիստոսի յայտնութեամբը, ինչպէս Պօղոս յայտնուեցաւ Քրիստոսի յայտնութեամբը, ինչպէս Պօղոս յայտնուեցաւ Քրիստոսի յայտնութեամբը, ինչպէս Պօղոս յայտնուեցաւ Քրիստոսի յայտնութեամբը, ինչպէս Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այդ շնորհքը այժմ մեզի յայտնուեցաւ Այդ շնորհքը այժմ մեզի յայտնուեցաւ Այդ շնորհքը այժմ մեզի յայտնուեցաւ Այդ շնորհքը այժմ մեզի յայտնուեցաւ 
երեւումովը մեր Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսիերեւումովը մեր Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսիերեւումովը մեր Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսիերեւումովը մեր Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի»»»» ( ( ( (Բ.Տմ 1.10)Բ.Տմ 1.10)Բ.Տմ 1.10)Բ.Տմ 1.10)::::    

Տակաւին ուրիշ Տակաւին ուրիշ Տակաւին ուրիշ Տակաւին ուրիշ ««««գինիգինիգինիգինի» » » » մըն ալ կայ որ Քրիստոս պահած է մըն ալ կայ որ Քրիստոս պահած է մըն ալ կայ որ Քրիստոս պահած է մըն ալ կայ որ Քրիստոս պահած է 
եւ զոր մեզի պիտի տայ աշխարհի կատարածիեւ զոր մեզի պիտի տայ աշխարհի կատարածիեւ զոր մեզի պիտի տայ աշխարհի կատարածիեւ զոր մեզի պիտի տայ աշխարհի կատարածին՝ իր երկրորդ ն՝ իր երկրորդ ն՝ իր երկրորդ ն՝ իր երկրորդ 
գալուստէն ետքգալուստէն ետքգալուստէն ետքգալուստէն ետք::::    Այդ գինիին մասին է որ կը խօսի Քրիստոս Այդ գինիին մասին է որ կը խօսի Քրիստոս Այդ գինիին մասին է որ կը խօսի Քրիստոս Այդ գինիին մասին է որ կը խօսի Քրիստոս 
երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այլեւս այս գինիէն պիտի չխմեմ մինչեւ այն օրը, Այլեւս այս գինիէն պիտի չխմեմ մինչեւ այն օրը, Այլեւս այս գինիէն պիտի չխմեմ մինչեւ այն օրը, Այլեւս այս գինիէն պիտի չխմեմ մինչեւ այն օրը, 
երբ ձեզի հետ պիտի խմեմ նոր գինին՝ իմ Հօրս արքայութեան երբ ձեզի հետ պիտի խմեմ նոր գինին՝ իմ Հօրս արքայութեան երբ ձեզի հետ պիտի խմեմ նոր գինին՝ իմ Հօրս արքայութեան երբ ձեզի հետ պիտի խմեմ նոր գինին՝ իմ Հօրս արքայութեան 
մէջմէջմէջմէջ»»»» ( ( ( (Մտ 26.29)Մտ 26.29)Մտ 26.29)Մտ 26.29)::::    Այս նոր գինին մեր երկնաւոր Հօր արքայուԱյս նոր գինին մեր երկնաւոր Հօր արքայուԱյս նոր գինին մեր երկնաւոր Հօր արքայուԱյս նոր գինին մեր երկնաւոր Հօր արքայու----
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թեան բերելիք յաւիտենակթեան բերելիք յաւիտենակթեան բերելիք յաւիտենակթեան բերելիք յաւիտենական փրկութեան եւ այդ փրկութեան ան փրկութեան եւ այդ փրկութեան ան փրկութեան եւ այդ փրկութեան ան փրկութեան եւ այդ փրկութեան 
պատճառած ուրախութեան եւ ցնծութեան պատկերացումն էպատճառած ուրախութեան եւ ցնծութեան պատկերացումն էպատճառած ուրախութեան եւ ցնծութեան պատկերացումն էպատճառած ուրախութեան եւ ցնծութեան պատկերացումն է::::    

Քրիստոս իր առաջին գալուստով մեզի բերաւ Քրիստոս իր առաջին գալուստով մեզի բերաւ Քրիստոս իր առաջին գալուստով մեզի բերաւ Քրիստոս իր առաջին գալուստով մեզի բերաւ ««««առաջին առաջին առաջին առաջին 
գինինգինինգինինգինին»»»»՝ որ փրկութեան շնորհքին պատկերացումն է, իսկ իր ՝ որ փրկութեան շնորհքին պատկերացումն է, իսկ իր ՝ որ փրկութեան շնորհքին պատկերացումն է, իսկ իր ՝ որ փրկութեան շնորհքին պատկերացումն է, իսկ իր 
երկրորդ գալուստով մեզի պիտի բերէ երկրորդ գալուստով մեզի պիտի բերէ երկրորդ գալուստով մեզի պիտի բերէ երկրորդ գալուստով մեզի պիտի բերէ ««««երկրորդ գինիներկրորդ գինիներկրորդ գինիներկրորդ գինին»»»»՝ որ ՝ որ ՝ որ ՝ որ 
յաւերժ ու կատարեալ փրկոյաւերժ ու կատարեալ փրկոյաւերժ ու կատարեալ փրկոյաւերժ ու կատարեալ փրկութեան պատկերացումն էւթեան պատկերացումն էւթեան պատկերացումն էւթեան պատկերացումն է::::    

Երկու տարբեր փրկութիւններու մասին չէ որ կը խօսիմ, Երկու տարբեր փրկութիւններու մասին չէ որ կը խօսիմ, Երկու տարբեր փրկութիւններու մասին չէ որ կը խօսիմ, Երկու տարբեր փրկութիւններու մասին չէ որ կը խօսիմ, 
այլ մէկ եւ միակ փրկութեան մը մասին. փրկութիւն մը այլ մէկ եւ միակ փրկութեան մը մասին. փրկութիւն մը այլ մէկ եւ միակ փրկութեան մը մասին. փրկութիւն մը այլ մէկ եւ միակ փրկութեան մը մասին. փրկութիւն մը 
սակայն, որ կը սկսի հոս՝ երկրի վրայ, եւ կը շարունակուի սակայն, որ կը սկսի հոս՝ երկրի վրայ, եւ կը շարունակուի սակայն, որ կը սկսի հոս՝ երկրի վրայ, եւ կը շարունակուի սակայն, որ կը սկսի հոս՝ երկրի վրայ, եւ կը շարունակուի 
յաւիտենականութեան մէջյաւիտենականութեան մէջյաւիտենականութեան մէջյաւիտենականութեան մէջ::::    Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկող Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկող Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկող Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկող 
մարդը՝ անկասկած որ փրկութեան ընթմարդը՝ անկասկած որ փրկութեան ընթմարդը՝ անկասկած որ փրկութեան ընթմարդը՝ անկասկած որ փրկութեան ընթացքի մէջ է, բայց այդ ացքի մէջ է, բայց այդ ացքի մէջ է, բայց այդ ացքի մէջ է, բայց այդ 
ընթացքը իր կատարումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ ընթացքը իր կատարումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ ընթացքը իր կատարումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ ընթացքը իր կատարումին պիտի հասնի Քրիստոսի երկրորդ 
գալուստէն եգալուստէն եգալուստէն եգալուստէն ե´́́́տք միայն, երբ հաւատացեալը յաւիտենապէս եւ տք միայն, երբ հաւատացեալը յաւիտենապէս եւ տք միայն, երբ հաւատացեալը յաւիտենապէս եւ տք միայն, երբ հաւատացեալը յաւիտենապէս եւ 
միանգամընդմիշտ փրկուած պիտի ըլլայմիանգամընդմիշտ փրկուած պիտի ըլլայմիանգամընդմիշտ փրկուած պիտի ըլլայմիանգամընդմիշտ փրկուած պիտի ըլլայ::::    

Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««նոր գինինոր գինինոր գինինոր գինի» » » » ըսելով, նոր փրկութիւն մը չէ որ ըսելով, նոր փրկութիւն մը չէ որ ըսելով, նոր փրկութիւն մը չէ որ ըսելով, նոր փրկութիւն մը չէ որ 
կը հասկնանք, այլ միեւնոյն փրկութեան նոկը հասկնանք, այլ միեւնոյն փրկութեան նոկը հասկնանք, այլ միեւնոյն փրկութեան նոկը հասկնանք, այլ միեւնոյն փրկութեան նո´́́́ր ձեւր ձեւր ձեւր ձեւով ով ով ով 
յայտնուիլը, յաւիտենական հանգամանքով յայտնուիլըյայտնուիլը, յաւիտենական հանգամանքով յայտնուիլըյայտնուիլը, յաւիտենական հանգամանքով յայտնուիլըյայտնուիլը, յաւիտենական հանգամանքով յայտնուիլը::::    

Եկէք ընդունինք մեր կեանքին մէջ Եկէք ընդունինք մեր կեանքին մէջ Եկէք ընդունինք մեր կեանքին մէջ Եկէք ընդունինք մեր կեանքին մէջ ««««առաջին գինինառաջին գինինառաջին գինինառաջին գինին», », », », 
այսինքն՝ Քրիստոսի փրկարար եւ ազատարար շնորհքը. այսինքն՝ Քրիստոսի փրկարար եւ ազատարար շնորհքը. այսինքն՝ Քրիստոսի փրկարար եւ ազատարար շնորհքը. այսինքն՝ Քրիստոսի փրկարար եւ ազատարար շնորհքը. 
անկէ ետք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք անկէ ետք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք անկէ ետք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք անկէ ետք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք ««««երկրորդ երկրորդ երկրորդ երկրորդ 
գինիինգինիինգինիինգինիին» » » » վրայ, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստով յայտնուելիք վրայ, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստով յայտնուելիք վրայ, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստով յայտնուելիք վրայ, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստով յայտնուելիք 
յաւերժ փրյաւերժ փրյաւերժ փրյաւերժ փրկութիւնը պիտի ըլլայ, որպէսզի երբ Տէրը յայտնուի, կութիւնը պիտի ըլլայ, որպէսզի երբ Տէրը յայտնուի, կութիւնը պիտի ըլլայ, որպէսզի երբ Տէրը յայտնուի, կութիւնը պիտի ըլլայ, որպէսզի երբ Տէրը յայտնուի, 
մենք ալ փառքով իրեն հետ յայտնուինք, եւ ըմբոշխնենք իր մենք ալ փառքով իրեն հետ յայտնուինք, եւ ըմբոշխնենք իր մենք ալ փառքով իրեն հետ յայտնուինք, եւ ըմբոշխնենք իր մենք ալ փառքով իրեն հետ յայտնուինք, եւ ըմբոշխնենք իր 
««««գինենմանգինենմանգինենմանգինենման» » » » ներկայութիւնը, լեցուինք եւ արբենանք այդ ներկայութիւնը, լեցուինք եւ արբենանք այդ ներկայութիւնը, լեցուինք եւ արբենանք այդ ներկայութիւնը, լեցուինք եւ արբենանք այդ 
ներկայութեամբ յաւերժապէսներկայութեամբ յաւերժապէսներկայութեամբ յաւերժապէսներկայութեամբ յաւերժապէս::::    
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ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, լր Յիսուս, լր Յիսուս, լր Յիսուս, լռառառառա´́́́ծ են ուրախութեան ձայներըծ են ուրախութեան ձայներըծ են ուրախութեան ձայներըծ են ուրախութեան ձայները    
Մեր սիրտերուՄեր սիրտերուՄեր սիրտերուՄեր սիրտերուն ն ն ն եւ հոգիներուն եւ հոգիներուն եւ հոգիներուն եւ հոգիներուն մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    
Քեզ կը հրաՔեզ կը հրաՔեզ կը հրաՔեզ կը հրաւիրենք որ գաս ու բնակիս մեր մէջւիրենք որ գաս ու բնակիս մեր մէջւիրենք որ գաս ու բնակիս մեր մէջւիրենք որ գաս ու բնակիս մեր մէջ    
ԵԵԵԵւ լեցնես ւ լեցնես ւ լեցնես ւ լեցնես մեզ ուրախութեամբ, խաղաղութեամբ,մեզ ուրախութեամբ, խաղաղութեամբ,մեզ ուրախութեամբ, խաղաղութեամբ,մեզ ուրախութեամբ, խաղաղութեամբ,    
ՍՍՍՍիրով ու հաւատքով:իրով ու հաւատքով:իրով ու հաւատքով:իրով ու հաւատքով:    
ԻնչպէԻնչպէԻնչպէԻնչպէս ս ս ս Քու եւ մեր քաղցր Մայրը` Մարիամ,Քու եւ մեր քաղցր Մայրը` Մարիամ,Քու եւ մեր քաղցր Մայրը` Մարիամ,Քու եւ մեր քաղցր Մայրը` Մարիամ,    
ԱԱԱԱնդրադանդրադանդրադանդրադարձաւ գոյութիւն ունեցող պակասին,րձաւ գոյութիւն ունեցող պակասին,րձաւ գոյութիւն ունեցող պակասին,րձաւ գոյութիւն ունեցող պակասին,    
ՏՏՏՏոոոո´́́́ւր որ մենք ալ անդրադառնանքւր որ մենք ալ անդրադառնանքւր որ մենք ալ անդրադառնանքւր որ մենք ալ անդրադառնանք    
ՄՄՄՄեր շուրջ եղող պաեր շուրջ եղող պաեր շուրջ եղող պաեր շուրջ եղող պակասներունկասներունկասներունկասներուն    
Ու դժուարութիւններունՈւ դժուարութիւններունՈւ դժուարութիւններունՈւ դժուարութիւններուն    
ԵԵԵԵւ զանոնք Քեզի բերենք:ւ զանոնք Քեզի բերենք:ւ զանոնք Քեզի բերենք:ւ զանոնք Քեզի բերենք:    
Եւ ինչպէԵւ ինչպէԵւ ինչպէԵւ ինչպէս սպասաւորներըս սպասաւորներըս սպասաւորներըս սպասաւորները    
ԻԻԻԻրենց ջրենց ջրենց ջրենց ջուրերը տրամադրութեանդ տակ դրին,ուրերը տրամադրութեանդ տակ դրին,ուրերը տրամադրութեանդ տակ դրին,ուրերը տրամադրութեանդ տակ դրին,    
ՏՏՏՏոոոո´́́́ւր ւր ւր ւր որ մենք ալ մեոր մենք ալ մեոր մենք ալ մեոր մենք ալ մեր ունեցած ջուրերը,ր ունեցած ջուրերը,ր ունեցած ջուրերը,ր ունեցած ջուրերը,    
ԱԱԱԱյսինքն՝ մեր տկարյսինքն՝ մեր տկարյսինքն՝ մեր տկարյսինքն՝ մեր տկարութիւնները, մեր խեղճութիւնները,ութիւնները, մեր խեղճութիւնները,ութիւնները, մեր խեղճութիւնները,ութիւնները, մեր խեղճութիւնները,    
ՄՄՄՄեր ապիկարեր ապիկարեր ապիկարեր ապիկարութիւնները, մեր տրտմութիւնները,ութիւնները, մեր տրտմութիւնները,ութիւնները, մեր տրտմութիւնները,ութիւնները, մեր տրտմութիւնները,    
Դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,Դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,Դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,Դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,    
Հաւատալով ու վստահելով որՀաւատալով ու վստահելով որՀաւատալով ու վստահելով որՀաւատալով ու վստահելով որ    
Դուն կարող ես զանոԴուն կարող ես զանոԴուն կարող ես զանոԴուն կարող ես զանոնք գինիի փոխել,նք գինիի փոխել,նք գինիի փոխել,նք գինիի փոխել,    
ԱԱԱԱյլ խօսքով՝ ույլ խօսքով՝ ույլ խօսքով՝ ույլ խօսքով՝ ուրախութեան ու յաղթանակի վերածել,րախութեան ու յաղթանակի վերածել,րախութեան ու յաղթանակի վերածել,րախութեան ու յաղթանակի վերածել,    
ԵԵԵԵւ մեզւ մեզւ մեզւ մեզ    դարձդարձդարձդարձնելնելնելնել    
Այդ ուրախութեան ու Այդ ուրախութեան ու Այդ ուրախութեան ու Այդ ուրախութեան ու յաղթանակին վկաները:յաղթանակին վկաները:յաղթանակին վկաները:յաղթանակին վկաները:    
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Կոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնըԿոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնըԿոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնըԿոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնը    
((((Մարկոս 10.46Մարկոս 10.46Մարկոս 10.46Մարկոս 10.46----52)52)52)52)    

    

    
««««Երիքով եԵրիքով եԵրիքով եԵրիքով եկանկանկանկան::::    Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ 

բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի որդին՝ բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի որդին՝ բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի որդին՝ բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի որդին՝ 
Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու եզերքին Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու եզերքին Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու եզերքին Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու եզերքին 
նստած էրնստած էրնստած էրնստած էր»»»» ( ( ( (Մր 10.46)Մր 10.46)Մր 10.46)Մր 10.46)::::    

Երիքով եկան: Երբ Յիսուս իր աշակԵրիքով եկան: Երբ Յիսուս իր աշակԵրիքով եկան: Երբ Յիսուս իր աշակԵրիքով եկան: Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ երտներուն եւ մեծ երտներուն եւ մեծ երտներուն եւ մեծ 
բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի բազմութեան մը հետ դուրս կու գար Երիքովէն, Տիմէի 
որդին՝ Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու որդին՝ Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու որդին՝ Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու որդին՝ Բարտիմէոսը, որ կոյր մուրացկան մըն էր, ճամբու 
եզերքին նստած էր: Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի եզերքին նստած էր: Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի եզերքին նստած էր: Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի եզերքին նստած էր: Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի 
Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.----    

««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´ ´ ´ ´ Որդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    
Շատեր սաստեցին զայն որ լՇատեր սաստեցին զայն որ լՇատեր սաստեցին զայն որ լՇատեր սաստեցին զայն որ լռէ, իսկ անիկա աւելի ռէ, իսկ անիկա աւելի ռէ, իսկ անիկա աւելի ռէ, իսկ անիկա աւելի 

բարձր ձայնով կբարձր ձայնով կբարձր ձայնով կբարձր ձայնով կ’’’’աղաղակէր.աղաղակէր.աղաղակէր.աղաղակէր.----    
««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´ ´ ´ ´ Որդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    
Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրը: Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրը: Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրը: Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրը: 

Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.----    
««««ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´, ´, ´, ´, եեեե´́́́լ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէ»:»:»:»:    
Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի 

մօտ եկաւ: Յիսուս հարցոմօտ եկաւ: Յիսուս հարցոմօտ եկաւ: Յիսուս հարցոմօտ եկաւ: Յիսուս հարցուց անոր.ւց անոր.ւց անոր.ւց անոր.----    
««««Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզի»»»»::::    
Կոյրը պատասխանեց.Կոյրը պատասխանեց.Կոյրը պատասխանեց.Կոյրը պատասխանեց.----    
««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, կտ, կտ, կտ, կ’’’’ուզեմ որ աչքերս բացուինուզեմ որ աչքերս բացուինուզեմ որ աչքերս բացուինուզեմ որ աչքերս բացուին»:»:»:»:    
Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´, ´, ´, ´, հաւատքդ քեզ բժշկեցհաւատքդ քեզ բժշկեցհաւատքդ քեզ բժշկեցհաւատքդ քեզ բժշկեց»»»»::::    
Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու 

ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր:ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր:ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր:ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր:    
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1.1.1.1.----    ««««Երիքով եկանԵրիքով եկանԵրիքով եկանԵրիքով եկան»»»»::::    Երիքով քԵրիքով քԵրիքով քԵրիքով քաղաքը երեք առիթներով աղաքը երեք առիթներով աղաքը երեք առիթներով աղաքը երեք առիթներով 
յիշուած է Այիշուած է Այիշուած է Այիշուած է Աւետարաններուն մէջւետարաններուն մէջւետարաններուն մէջւետարաններուն մէջ::::    Առաջին աԱռաջին աԱռաջին աԱռաջին անգամ Յիսուս նգամ Յիսուս նգամ Յիսուս նգամ Յիսուս 
զայն կը յիշէ երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը (Ղկ զայն կը յիշէ երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը (Ղկ զայն կը յիշէ երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը (Ղկ զայն կը յիշէ երբ կը պատմէ Բարի Սամարացիին առակը (Ղկ 
10.30)10.30)10.30)10.30)::::    Երկրորդ անգամ կը յիշուի երբ կը խօսուի Յիսուսի եւ Երկրորդ անգամ կը յիշուի երբ կը խօսուի Յիսուսի եւ Երկրորդ անգամ կը յիշուի երբ կը խօսուի Յիսուսի եւ Երկրորդ անգամ կը յիշուի երբ կը խօսուի Յիսուսի եւ 
Զակքէոսի հանդիպումին մասին (Ղկ 19.1)Զակքէոսի հանդիպումին մասին (Ղկ 19.1)Զակքէոսի հանդիպումին մասին (Ղկ 19.1)Զակքէոսի հանդիպումին մասին (Ղկ 19.1)::::    Իսկ երրորդ Իսկ երրորդ Իսկ երրորդ Իսկ երրորդ 
անգամ կը յիշուի նոյնինքն կոյր Բարտիմէոսի բժշկութեան անգամ կը յիշուի նոյնինքն կոյր Բարտիմէոսի բժշկութեան անգամ կը յիշուի նոյնինքն կոյր Բարտիմէոսի բժշկութեան անգամ կը յիշուի նոյնինքն կոյր Բարտիմէոսի բժշկութեան 
այս դրուագին մէջ (Մտ 9.29այս դրուագին մէջ (Մտ 9.29այս դրուագին մէջ (Մտ 9.29այս դրուագին մէջ (Մտ 9.29::::    Մր 10.4Մր 10.4Մր 10.4Մր 10.46666::::    Ղկ 18.35)Ղկ 18.35)Ղկ 18.35)Ղկ 18.35)::::    

Երիքովը կը գտնուէր Յորդանան գետին մօտիկը, Երիքովը կը գտնուէր Յորդանան գետին մօտիկը, Երիքովը կը գտնուէր Յորդանան գետին մօտիկը, Երիքովը կը գտնուէր Յորդանան գետին մօտիկը, 
Երուսաղէմէն շուրջ 22 քլմ. հիւսիսԵրուսաղէմէն շուրջ 22 քլմ. հիւսիսԵրուսաղէմէն շուրջ 22 քլմ. հիւսիսԵրուսաղէմէն շուրջ 22 քլմ. հիւսիս----արեւելքարեւելքարեւելքարեւելք::::    Յեսուին կողմէ Յեսուին կողմէ Յեսուին կողմէ Յեսուին կողմէ 
գրաւուած քաղաք մըն էր, որուն պարիսպները փուլ եկան գրաւուած քաղաք մըն էր, որուն պարիսպները փուլ եկան գրաւուած քաղաք մըն էր, որուն պարիսպները փուլ եկան գրաւուած քաղաք մըն էր, որուն պարիսպները փուլ եկան 
աստուածային հրաշքով մը (Դտ 6)աստուածային հրաշքով մը (Դտ 6)աստուածային հրաշքով մը (Դտ 6)աստուածային հրաշքով մը (Դտ 6)::::    Յեսու քաղաքը գրաւելէ եւ Յեսու քաղաքը գրաւելէ եւ Յեսու քաղաքը գրաւելէ եւ Յեսու քաղաքը գրաւելէ եւ 
այրելէ ետք՝ ըսաւ. այրելէ ետք՝ ըսաւ. այրելէ ետք՝ ըսաւ. այրելէ ետք՝ ըսաւ. ««««Տիրոջ առջեւ անիծեալ Տիրոջ առջեւ անիծեալ Տիրոջ առջեւ անիծեալ Տիրոջ առջեւ անիծեալ ըլլայ այն մարդը՝ ըլլայ այն մարդը՝ ըլլայ այն մարդը՝ ըլլայ այն մարդը՝ 
որ ելլէ եւ այս Երիքով քաղաքը շինէոր ելլէ եւ այս Երիքով քաղաքը շինէոր ելլէ եւ այս Երիքով քաղաքը շինէոր ելլէ եւ այս Երիքով քաղաքը շինէ»»»» ( ( ( (Դտ 6.26)Դտ 6.26)Դտ 6.26)Դտ 6.26)::::    

Մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, իր գալուստովը Երիքով՝ Մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, իր գալուստովը Երիքով՝ Մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, իր գալուստովը Երիքով՝ Մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, իր գալուստովը Երիքով՝ 
բուժեբուժեբուժեբուժե´́́́ց Երիքով քաղաքը եւ վերցուց անոր վրայ դրուած ց Երիքով քաղաքը եւ վերցուց անոր վրայ դրուած ց Երիքով քաղաքը եւ վերցուց անոր վրայ դրուած ց Երիքով քաղաքը եւ վերցուց անոր վրայ դրուած 
անէծքըանէծքըանէծքըանէծքը::::    Յեսուին օրով անիծուածը՝ Յիսուսի օրով ու ձեռքով Յեսուին օրով անիծուածը՝ Յիսուսի օրով ու ձեռքով Յեսուին օրով անիծուածը՝ Յիսուսի օրով ու ձեռքով Յեսուին օրով անիծուածը՝ Յիսուսի օրով ու ձեռքով 
օրհնուեցաւօրհնուեցաւօրհնուեցաւօրհնուեցաւ::::    Յիսուս անէծքը օրհնութեան վերՅիսուս անէծքը օրհնութեան վերՅիսուս անէծքը օրհնութեան վերՅիսուս անէծքը օրհնութեան վերածող մեծ ածող մեծ ածող մեծ ածող մեծ 
Աստուածն է (Բ.Օր 23.5)Աստուածն է (Բ.Օր 23.5)Աստուածն է (Բ.Օր 23.5)Աստուածն է (Բ.Օր 23.5)::::    Յիսուս ինքն էր որ մեզ ազատեց Յիսուս ինքն էր որ մեզ ազատեց Յիսուս ինքն էր որ մեզ ազատեց Յիսուս ինքն էր որ մեզ ազատեց 
Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն (Գղ 3.13)Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն (Գղ 3.13)Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն (Գղ 3.13)Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն (Գղ 3.13)::::    

Քրիստոսի ներկայութեան խորհրդանիշը եղող Ուխտի Քրիստոսի ներկայութեան խորհրդանիշը եղող Ուխտի Քրիստոսի ներկայութեան խորհրդանիշը եղող Ուխտի Քրիստոսի ներկայութեան խորհրդանիշը եղող Ուխտի 
Տապանակը քահանաներուն հետ միասին դարձաւ Երիքով Տապանակը քահանաներուն հետ միասին դարձաւ Երիքով Տապանակը քահանաներուն հետ միասին դարձաւ Երիքով Տապանակը քահանաներուն հետ միասին դարձաւ Երիքով 
քաղաքին շուրջ եւ փուլ եկան անոր պարիսպները, իսկ շուրջ քաղաքին շուրջ եւ փուլ եկան անոր պարիսպները, իսկ շուրջ քաղաքին շուրջ եւ փուլ եկան անոր պարիսպները, իսկ շուրջ քաղաքին շուրջ եւ փուլ եկան անոր պարիսպները, իսկ շուրջ 
1350 1350 1350 1350 տարի ետքտարի ետքտարի ետքտարի ետք, , , , Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք դարձաւ Երիքովի մէջ, եւ իր նք դարձաւ Երիքովի մէջ, եւ իր նք դարձաւ Երիքովի մէջ, եւ իր նք դարձաւ Երիքովի մէջ, եւ իր 
շրջելովը հոն՝ հոգեւոր պարիսպներ կառուցեց անոր շուրջշրջելովը հոն՝ հոգեւոր պարիսպներ կառուցեց անոր շուրջշրջելովը հոն՝ հոգեւոր պարիսպներ կառուցեց անոր շուրջշրջելովը հոն՝ հոգեւոր պարիսպներ կառուցեց անոր շուրջ::::    

Հրեաներուն համաձայն երեք դասակարգի մարդիկ Հրեաներուն համաձայն երեք դասակարգի մարդիկ Հրեաներուն համաձայն երեք դասակարգի մարդիկ Հրեաներուն համաձայն երեք դասակարգի մարդիկ 
յատկապէս չէին կրնար փրկուիլյատկապէս չէին կրնար փրկուիլյատկապէս չէին կրնար փրկուիլյատկապէս չէին կրնար փրկուիլ:::: 1)  1)  1)  1) Մարմնապէս կոյր եղողՄարմնապէս կոյր եղողՄարմնապէս կոյր եղողՄարմնապէս կոյր եղող----
ները՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց մեղքերուն համար պատները՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց մեղքերուն համար պատները՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց մեղքերուն համար պատները՝ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց մեղքերուն համար պատ----
ժըժըժըժըւած կը համարուած կը համարուած կը համարուած կը համարուէինւէինւէինւէին:::: 2)  2)  2)  2) ՄաքսաւորներըՄաքսաւորներըՄաքսաւորներըՄաքսաւորները:::: 3)  3)  3)  3) ՊոռնիկներըՊոռնիկներըՊոռնիկներըՊոռնիկները::::    
Պահ մը մոռնանք այս վերջինըՊահ մը մոռնանք այս վերջինըՊահ մը մոռնանք այս վերջինըՊահ մը մոռնանք այս վերջինը::::    Առնենք առաջին երկուքը՝ Առնենք առաջին երկուքը՝ Առնենք առաջին երկուքը՝ Առնենք առաջին երկուքը՝ 
կոյրերն ու մաքսաւորներըկոյրերն ու մաքսաւորներըկոյրերն ու մաքսաւորներըկոյրերն ու մաքսաւորները::::    ՀետաքրքրաՀետաքրքրաՀետաքրքրաՀետաքրքրական է նկատի առնել կան է նկատի առնել կան է նկատի առնել կան է նկատի առնել 
որ Յիսուս բուժեց ու փրկեց երկու Երիքովցի անձեր, մէկը կոյր որ Յիսուս բուժեց ու փրկեց երկու Երիքովցի անձեր, մէկը կոյր որ Յիսուս բուժեց ու փրկեց երկու Երիքովցի անձեր, մէկը կոյր որ Յիսուս բուժեց ու փրկեց երկու Երիքովցի անձեր, մէկը կոյր 
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էր, ինչպէս մեր ուսումնասիրած հատուածը ցոյց կու տայ, իսկ էր, ինչպէս մեր ուսումնասիրած հատուածը ցոյց կու տայ, իսկ էր, ինչպէս մեր ուսումնասիրած հատուածը ցոյց կու տայ, իսկ էր, ինչպէս մեր ուսումնասիրած հատուածը ցոյց կու տայ, իսկ 
երկրորդը մաքսապետ մըն էր Զակքէոս անունով (Ղկ 19.1երկրորդը մաքսապետ մըն էր Զակքէոս անունով (Ղկ 19.1երկրորդը մաքսապետ մըն էր Զակքէոս անունով (Ղկ 19.1երկրորդը մաքսապետ մըն էր Զակքէոս անունով (Ղկ 19.1----9)9)9)9)::::        

2.2.2.2.----    Համաձայն Մատթէոսի կոյրերը երկու հոգի էին (Մտ Համաձայն Մատթէոսի կոյրերը երկու հոգի էին (Մտ Համաձայն Մատթէոսի կոյրերը երկու հոգի էին (Մտ Համաձայն Մատթէոսի կոյրերը երկու հոգի էին (Մտ 
20.30), 20.30), 20.30), 20.30), իսկ այստեղ եւ Ղուկասի Աւետարանին մէջ միայն մէկ իսկ այստեղ եւ Ղուկասի Աւետարանին մէջ միայն մէկ իսկ այստեղ եւ Ղուկասի Աւետարանին մէջ միայն մէկ իսկ այստեղ եւ Ղուկասի Աւետարանին մէջ միայն մէկ 
կոյրի մասին կը խօսուի (Ղկ 19.35)կոյրի մասին կը խօսուի (Ղկ 19.35)կոյրի մասին կը խօսուի (Ղկ 19.35)կոյրի մասին կը խօսուի (Ղկ 19.35)::::    Անոնք վստահաբար Անոնք վստահաբար Անոնք վստահաբար Անոնք վստահաբար 
երկու հոգի էին, բայց հաւանաբար Բարտիմէոսը որ իրերկու հոգի էին, բայց հաւանաբար Բարտիմէոսը որ իրերկու հոգի էին, բայց հաւանաբար Բարտիմէոսը որ իրերկու հոգի էին, բայց հաւանաբար Բարտիմէոսը որ իր    
անունովը յիշուած է, միւսէն աւելի ուժեղ հաւատք ունէր անունովը յիշուած է, միւսէն աւելի ուժեղ հաւատք ունէր անունովը յիշուած է, միւսէն աւելի ուժեղ հաւատք ունէր անունովը յիշուած է, միւսէն աւելի ուժեղ հաւատք ունէր 
Յիսուսի հանդէպ, միւսէն աւելի բարձր ձայնով աղաղակող Յիսուսի հանդէպ, միւսէն աւելի բարձր ձայնով աղաղակող Յիսուսի հանդէպ, միւսէն աւելի բարձր ձայնով աղաղակող Յիսուսի հանդէպ, միւսէն աւելի բարձր ձայնով աղաղակող 
մըն էր, բայց մանաւանդ՝ միւսէն աւելի ճանչցուած էր հանրումըն էր, բայց մանաւանդ՝ միւսէն աւելի ճանչցուած էր հանրումըն էր, բայց մանաւանդ՝ միւսէն աւելի ճանչցուած էր հանրումըն էր, բայց մանաւանդ՝ միւսէն աւելի ճանչցուած էր հանրու----
թեան կողմէ, տրուած ըլլալով որ կը յիշուի թէթեան կողմէ, տրուած ըլլալով որ կը յիշուի թէթեան կողմէ, տրուած ըլլալով որ կը յիշուի թէթեան կողմէ, տրուած ըլլալով որ կը յիշուի թէ´́́́    իր անունը եւ իր անունը եւ իր անունը եւ իր անունը եւ 
թէթէթէթէ´́́́    իր հօրը անունը, եւ քանի այդպիսին էրիր հօրը անունը, եւ քանի այդպիսին էրիր հօրը անունը, եւ քանի այդպիսին էրիր հօրը անունը, եւ քանի այդպիսին էր, , , , Մարկոս եւ Մարկոս եւ Մարկոս եւ Մարկոս եւ 
Ղուկաս կը նախընտրեն միայն զինք յիշելՂուկաս կը նախընտրեն միայն զինք յիշելՂուկաս կը նախընտրեն միայն զինք յիշելՂուկաս կը նախընտրեն միայն զինք յիշել::::    Քիչ ետք պիտի Քիչ ետք պիտի Քիչ ետք պիտի Քիչ ետք պիտի 
տեսնենք թէ ինչպէս երբ փորձեցին աղաղակել՝ ուրիշներ տեսնենք թէ ինչպէս երբ փորձեցին աղաղակել՝ ուրիշներ տեսնենք թէ ինչպէս երբ փորձեցին աղաղակել՝ ուրիշներ տեսնենք թէ ինչպէս երբ փորձեցին աղաղակել՝ ուրիշներ 
փորձեցին լռեցնել զանոնքփորձեցին լռեցնել զանոնքփորձեցին լռեցնել զանոնքփորձեցին լռեցնել զանոնք::::    Մեկնիչ մը կՄեկնիչ մը կՄեկնիչ մը կՄեկնիչ մը կ’’’’ըսէ, թէ կոյրերէն մին ըսէ, թէ կոյրերէն մին ըսէ, թէ կոյրերէն մին ըսէ, թէ կոյրերէն մին 
երբ սաստուեցաւ՝ մեղմացուց իր աղաղակին ձայնը, մինչդեռ երբ սաստուեցաւ՝ մեղմացուց իր աղաղակին ձայնը, մինչդեռ երբ սաստուեցաւ՝ մեղմացուց իր աղաղակին ձայնը, մինչդեռ երբ սաստուեցաւ՝ մեղմացուց իր աղաղակին ձայնը, մինչդեռ 
երկրորդը՝ Բարտիմէոսը, շարունակեցերկրորդը՝ Բարտիմէոսը, շարունակեցերկրորդը՝ Բարտիմէոսը, շարունակեցերկրորդը՝ Բարտիմէոսը, շարունակեց    նոյն ուժգնութեամբ նոյն ուժգնութեամբ նոյն ուժգնութեամբ նոյն ուժգնութեամբ 
աղաղակել, եւ ասիկա պատճառ դարձած է որ միայն ինք աղաղակել, եւ ասիկա պատճառ դարձած է որ միայն ինք աղաղակել, եւ ասիկա պատճառ դարձած է որ միայն ինք աղաղակել, եւ ասիկա պատճառ դարձած է որ միայն ինք 
նկատի առնուի Մարկոսի ու Ղուկասի կողմէնկատի առնուի Մարկոսի ու Ղուկասի կողմէնկատի առնուի Մարկոսի ու Ղուկասի կողմէնկատի առնուի Մարկոսի ու Ղուկասի կողմէ::::    Ուրիշ մեկնիչ Ուրիշ մեկնիչ Ուրիշ մեկնիչ Ուրիշ մեկնիչ 
մը կմը կմը կմը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կոյրերը երկու հոգի էին, բայց աղաղակն ու Տիրոջ Կոյրերը երկու հոգի էին, բայց աղաղակն ու Տիրոջ Կոյրերը երկու հոգի էին, բայց աղաղակն ու Տիրոջ Կոյրերը երկու հոգի էին, բայց աղաղակն ու Տիրոջ 
հետ խօսակցութիւնը առաջնորդողը, եւ Տիրոջ բժշկութեան հետ խօսակցութիւնը առաջնորդողը, եւ Տիրոջ բժշկութեան հետ խօսակցութիւնը առաջնորդողը, եւ Տիրոջ բժշկութեան հետ խօսակցութիւնը առաջնորդողը, եւ Տիրոջ բժշկութեան 
իրենց խնդրանքը ներկայացնողը միրենց խնդրանքը ներկայացնողը միրենց խնդրանքը ներկայացնողը միրենց խնդրանքը ներկայացնողը մէկ հոգի էր՝ Բարտիմէոսը, էկ հոգի էր՝ Բարտիմէոսը, էկ հոգի էր՝ Բարտիմէոսը, էկ հոգի էր՝ Բարտիմէոսը, 
ահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչո´́́́ւ Մարկոս ու Ղուկաս կը խօսին մէւ Մարկոս ու Ղուկաս կը խօսին մէւ Մարկոս ու Ղուկաս կը խօսին մէւ Մարկոս ու Ղուկաս կը խօսին մէ´́́́կ կոյրի կ կոյրի կ կոյրի կ կոյրի 
մասին, իսկ Մատթէոս՝ երկու կոյրերու մասինմասին, իսկ Մատթէոս՝ երկու կոյրերու մասինմասին, իսկ Մատթէոս՝ երկու կոյրերու մասինմասին, իսկ Մատթէոս՝ երկու կոյրերու մասին»»»»::::    

3.3.3.3.----    ««««Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ բազմութեան Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ բազմութեան Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ բազմութեան Երբ Յիսուս իր աշակերտներուն եւ մեծ բազմութեան 
մը հետ դուրս կու գար Երիքովէնմը հետ դուրս կու գար Երիքովէնմը հետ դուրս կու գար Երիքովէնմը հետ դուրս կու գար Երիքովէն»»»»::::    Այս հաստատումը կը Այս հաստատումը կը Այս հաստատումը կը Այս հաստատումը կը 
պարզէ որ Բարտիմէոսի բժշկութիւնը տեղի պարզէ որ Բարտիմէոսի բժշկութիւնը տեղի պարզէ որ Բարտիմէոսի բժշկութիւնը տեղի պարզէ որ Բարտիմէոսի բժշկութիւնը տեղի ունեցաւ ոունեցաւ ոունեցաւ ոունեցաւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Երիքովի մէջ, այլ երբ Յիսուս Երիքովի մէջ, այլ երբ Յիսուս Երիքովի մէջ, այլ երբ Յիսուս Երիքովի մէջ, այլ երբ Յիսուս ««««դուրս կու գար Երիքովէնդուրս կու գար Երիքովէնդուրս կու գար Երիքովէնդուրս կու գար Երիքովէն»»»»::::    
Մեզի կՄեզի կՄեզի կՄեզի կ’’’’ըսուի որ Յիսուսի կըսուի որ Յիսուսի կըսուի որ Յիսուսի կըսուի որ Յիսուսի կ’’’’ընկերանային իր աշակերտները, ընկերանային իր աշակերտները, ընկերանային իր աշակերտները, ընկերանային իր աշակերտները, 
ինչպէս նաեւ մեծ բազմութիւն մըինչպէս նաեւ մեծ բազմութիւն մըինչպէս նաեւ մեծ բազմութիւն մըինչպէս նաեւ մեծ բազմութիւն մը:::: « « « «Իր աշակերտներըԻր աշակերտներըԻր աշակերտներըԻր աշակերտները» » » » ըսելով ըսելով ըսելով ըսելով 
յստակ է թէ որոյստակ է թէ որոյստակ է թէ որոյստակ է թէ որո´́́́նց կնց կնց կնց կ’’’’ակնարկուիակնարկուիակնարկուիակնարկուի::::    Բայց Բայց Բայց Բայց ««««մեծ բազմութիւնմեծ բազմութիւնմեծ բազմութիւնմեծ բազմութիւն»»»»ը ը ը ը 
որուն մասին կը խօսի աւետորուն մասին կը խօսի աւետորուն մասին կը խօսի աւետորուն մասին կը խօսի աւետարանիչը՝ կը բաղկանար ամէն արանիչը՝ կը բաղկանար ամէն արանիչը՝ կը բաղկանար ամէն արանիչը՝ կը բաղկանար ամէն 
տեսակ մարդոցմէտեսակ մարդոցմէտեսակ մարդոցմէտեսակ մարդոցմէ::::    Անոնց մէջ կային Երուսաղէմէն Յիսուսի Անոնց մէջ կային Երուսաղէմէն Յիսուսի Անոնց մէջ կային Երուսաղէմէն Յիսուսի Անոնց մէջ կային Երուսաղէմէն Յիսուսի 
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հետ եկած մարդիկ, ինչպէս նաեւ Յիսուսի հետ Երիքովէն հետ եկած մարդիկ, ինչպէս նաեւ Յիսուսի հետ Երիքովէն հետ եկած մարդիկ, ինչպէս նաեւ Յիսուսի հետ Երիքովէն հետ եկած մարդիկ, ինչպէս նաեւ Յիսուսի հետ Երիքովէն 
բաժնուող մարդիկբաժնուող մարդիկբաժնուող մարդիկբաժնուող մարդիկ::::    Անոնց մէջ կային իրենց հետաքրքրուԱնոնց մէջ կային իրենց հետաքրքրուԱնոնց մէջ կային իրենց հետաքրքրուԱնոնց մէջ կային իրենց հետաքրքրու----
թիւնը գոհացնելու համար հրաշքներ սպասող մարդիկ, ինչթիւնը գոհացնելու համար հրաշքներ սպասող մարդիկ, ինչթիւնը գոհացնելու համար հրաշքներ սպասող մարդիկ, ինչթիւնը գոհացնելու համար հրաշքներ սպասող մարդիկ, ինչ----
պէս նաեւ Աստուծոյ խօսքին հապէս նաեւ Աստուծոյ խօսքին հապէս նաեւ Աստուծոյ խօսքին հապէս նաեւ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ ունեցող նդէպ ծարաւ ունեցող նդէպ ծարաւ ունեցող նդէպ ծարաւ ունեցող 
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ::::    Անոնց մէջ կային Յիսուսը սիրող եւ Յիսուսի սէրը Անոնց մէջ կային Յիսուսը սիրող եւ Յիսուսի սէրը Անոնց մէջ կային Յիսուսը սիրող եւ Յիսուսի սէրը Անոնց մէջ կային Յիսուսը սիրող եւ Յիսուսի սէրը 
վայելող մարդիկ, կային նաեւ Յիսուսի սիրոյն հանդէպ անվայելող մարդիկ, կային նաեւ Յիսուսի սիրոյն հանդէպ անվայելող մարդիկ, կային նաեւ Յիսուսի սիրոյն հանդէպ անվայելող մարդիկ, կային նաեւ Յիսուսի սիրոյն հանդէպ ան----
տարբեր եղող մարդիկտարբեր եղող մարդիկտարբեր եղող մարդիկտարբեր եղող մարդիկ::::    Գալով մեզի, յիշեալ երկու խումբերէն Գալով մեզի, յիշեալ երկու խումբերէն Գալով մեզի, յիշեալ երկու խումբերէն Գալով մեզի, յիշեալ երկու խումբերէն 
ո՞ր մէկին մէջ կը գտնուինքո՞ր մէկին մէջ կը գտնուինքո՞ր մէկին մէջ կը գտնուինքո՞ր մէկին մէջ կը գտնուինք::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի ««««աշակերտներո՞ւնաշակերտներո՞ւնաշակերտներո՞ւնաշակերտներո՞ւն» » » » 
խումբին մէջ, թէ՝ պարզապէխումբին մէջ, թէ՝ պարզապէխումբին մէջ, թէ՝ պարզապէխումբին մէջ, թէ՝ պարզապէս Յիսուսին հետեւող ս Յիսուսին հետեւող ս Յիսուսին հետեւող ս Յիսուսին հետեւող ««««բազմուբազմուբազմուբազմու----
թիւններունթիւններունթիւններունթիւններուն» » » » մէջմէջմէջմէջ::::    Եթէ Յիսուսին հետեւող Եթէ Յիսուսին հետեւող Եթէ Յիսուսին հետեւող Եթէ Յիսուսին հետեւող ««««բազմութիւննեբազմութիւննեբազմութիւննեբազմութիւննե----
րունրունրունրուն» » » » մէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը լոկ հրաշքն է, մէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը լոկ հրաշքն է, մէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը լոկ հրաշքն է, մէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը լոկ հրաշքն է, 
նշաններն են, իսկ եթէ Յիսուսի նշաններն են, իսկ եթէ Յիսուսի նշաններն են, իսկ եթէ Յիսուսի նշաններն են, իսկ եթէ Յիսուսի ««««աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն» » » » խումբին խումբին խումբին խումբին 
մէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը Յիսուսի մտերմումէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը Յիսուսի մտերմումէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը Յիսուսի մտերմումէջ ենք, կը նշանակէ թէ մեր փնտռածը Յիսուսի մտերմու----
թիւնն է, Յիսուսի բթիւնն է, Յիսուսի բթիւնն է, Յիսուսի բթիւնն է, Յիսուսի բարեկամութիւնն է, քաղցրութիւնն է, սէրն է, արեկամութիւնն է, քաղցրութիւնն է, սէրն է, արեկամութիւնն է, քաղցրութիւնն է, սէրն է, արեկամութիւնն է, քաղցրութիւնն է, սէրն է, 
անկեղծութիւնն էանկեղծութիւնն էանկեղծութիւնն էանկեղծութիւնն է::::    

4.4.4.4.----    ««««Տիմէի որդին՝ ԲարտիմէոսՏիմէի որդին՝ ԲարտիմէոսՏիմէի որդին՝ ԲարտիմէոսՏիմէի որդին՝ Բարտիմէոս»»»»::::    Որոշ հեղինակներ Որոշ հեղինակներ Որոշ հեղինակներ Որոշ հեղինակներ 
կկկկ’’’’ենթադրեն որ ենթադրեն որ ենթադրեն որ ենթադրեն որ ««««ՏիմէՏիմէՏիմէՏիմէ» » » » անունը կը նշանակէ՝ կոյրանունը կը նշանակէ՝ կոյրանունը կը նշանակէ՝ կոյրանունը կը նշանակէ՝ կոյր::::    Այս Այս Այս Այս 
իմաստով, Բարտիմէոսը կոչել՝ Տիմէի որդի, կը նշանակէ զայն իմաստով, Բարտիմէոսը կոչել՝ Տիմէի որդի, կը նշանակէ զայն իմաստով, Բարտիմէոսը կոչել՝ Տիմէի որդի, կը նշանակէ զայն իմաստով, Բարտիմէոսը կոչել՝ Տիմէի որդի, կը նշանակէ զայն 
կոչել՝ կոչել՝ կոչել՝ կոչել՝ ««««կոյրի որդիկոյրի որդիկոյրի որդիկոյրի որդի», », », », որ պարզապէս ցոյց կու տայ թոր պարզապէս ցոյց կու տայ թոր պարզապէս ցոյց կու տայ թոր պարզապէս ցոյց կու տայ թէ կոյր հօր է կոյր հօր է կոյր հօր է կոյր հօր 
մը որդին եղած էմը որդին եղած էմը որդին եղած էմը որդին եղած է::::    Եթէ ուզենք հոգեւոր հասկացողութեամբ մը Եթէ ուզենք հոգեւոր հասկացողութեամբ մը Եթէ ուզենք հոգեւոր հասկացողութեամբ մը Եթէ ուզենք հոգեւոր հասկացողութեամբ մը 
առնել ասիկա, կրնանք ըսել թէ հոգեւորապէս կոյր ծնողներ՝ առնել ասիկա, կրնանք ըսել թէ հոգեւորապէս կոյր ծնողներ՝ առնել ասիկա, կրնանք ըսել թէ հոգեւորապէս կոյր ծնողներ՝ առնել ասիկա, կրնանք ըսել թէ հոգեւորապէս կոյր ծնողներ՝ 
ծնունդ կու տան հոգեւորապէս կոյր զաւակներուծնունդ կու տան հոգեւորապէս կոյր զաւակներուծնունդ կու տան հոգեւորապէս կոյր զաւակներուծնունդ կու տան հոգեւորապէս կոյր զաւակներու::::    

5.5.5.5.----    ««««Որ կոյր մուրացկան մըն էրՈր կոյր մուրացկան մըն էրՈր կոյր մուրացկան մըն էրՈր կոյր մուրացկան մըն էր»»»»::::    Բարտիմէոս կոյր ըլլաԲարտիմէոս կոյր ըլլաԲարտիմէոս կոյր ըլլաԲարտիմէոս կոյր ըլլա----
լով՝ կարողութիւնը չունէր աշխատելու, եւ ոլով՝ կարողութիւնը չունէր աշխատելու, եւ ոլով՝ կարողութիւնը չունէր աշխատելու, եւ ոլով՝ կարողութիւնը չունէր աշխատելու, եւ ուստի իր օրուան ւստի իր օրուան ւստի իր օրուան ւստի իր օրուան 
ապրուստը կը փորձէր մուրալով ձեռք ձգելապրուստը կը փորձէր մուրալով ձեռք ձգելապրուստը կը փորձէր մուրալով ձեռք ձգելապրուստը կը փորձէր մուրալով ձեռք ձգել::::    Եթէ երբեք մէկը Եթէ երբեք մէկը Եթէ երբեք մէկը Եթէ երբեք մէկը 
իր ծնունդով հաշմանդամ է եւ աշխատելու անկարող, Աստուիր ծնունդով հաշմանդամ է եւ աշխատելու անկարող, Աստուիր ծնունդով հաշմանդամ է եւ աշխատելու անկարող, Աստուիր ծնունդով հաշմանդամ է եւ աշխատելու անկարող, Աստու----
ծոյ կամքն է որ օգտակար դառնանք անործոյ կամքն է որ օգտակար դառնանք անործոյ կամքն է որ օգտակար դառնանք անործոյ կամքն է որ օգտակար դառնանք անոր::::    Այսօր մենք շատ Այսօր մենք շատ Այսօր մենք շատ Այսօր մենք շատ 
մուրացկաններու կը հանդիպինք ճամբաները որոնք ոմուրացկաններու կը հանդիպինք ճամբաները որոնք ոմուրացկաններու կը հանդիպինք ճամբաները որոնք ոմուրացկաններու կը հանդիպինք ճամբաները որոնք ո´́́́չ կոյր չ կոյր չ կոյր չ կոյր 
են, ոեն, ոեն, ոեն, ո´́́́չ կաղ են, եւ ոչ կաղ են, եւ ոչ կաղ են, եւ ոչ կաղ են, եւ ո´́́́չ ալ մարմչ ալ մարմչ ալ մարմչ ալ մարմնական ուրիշ պակասութինական ուրիշ պակասութինական ուրիշ պակասութինական ուրիշ պակասութիւն ւն ւն ւն 
մը ունինմը ունինմը ունինմը ունին::::    Այդպիսիներուն օգնելը շիտակ չէԱյդպիսիներուն օգնելը շիտակ չէԱյդպիսիներուն օգնելը շիտակ չէԱյդպիսիներուն օգնելը շիտակ չէ::::    

6.6.6.6.----    Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ չէր կրնար աշխատիլԲարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ չէր կրնար աշխատիլԲարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ չէր կրնար աշխատիլԲարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ չէր կրնար աշխատիլ::::    
Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ չեն կրնար աշխատիլ Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ չեն կրնար աշխատիլ Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ չեն կրնար աշխատիլ Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ չեն կրնար աշխատիլ 
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Քրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջ::::    Պէտք է հեռու պահենք մեզմէ հոգեւոր Պէտք է հեռու պահենք մեզմէ հոգեւոր Պէտք է հեռու պահենք մեզմէ հոգեւոր Պէտք է հեռու պահենք մեզմէ հոգեւոր 
կուրութիւնը, որովհետեւ ատիկա մեզ անպտոկուրութիւնը, որովհետեւ ատիկա մեզ անպտոկուրութիւնը, որովհետեւ ատիկա մեզ անպտոկուրութիւնը, որովհետեւ ատիկա մեզ անպտուղ, անօգտաւղ, անօգտաւղ, անօգտաւղ, անօգտա----
կար եւ անպէտ կը դարձնէկար եւ անպէտ կը դարձնէկար եւ անպէտ կը դարձնէկար եւ անպէտ կը դարձնէ::::    

7.7.7.7.----    Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ ուրիշի օգնութեան կարիքը Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ ուրիշի օգնութեան կարիքը Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ ուրիշի օգնութեան կարիքը Բարտիմէոս կոյր ըլլալով՝ ուրիշի օգնութեան կարիքը 
ունէրունէրունէրունէր::::    Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ մեր օգնութեան Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ մեր օգնութեան Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ մեր օգնութեան Անոնք որոնք հոգեւորապէս կոյր են՝ մեր օգնութեան 
կարիքը ունինկարիքը ունինկարիքը ունինկարիքը ունին::::    Մեր առաքելութիւնն է օգնել անոնց գտնելու Մեր առաքելութիւնն է օգնել անոնց գտնելու Մեր առաքելութիւնն է օգնել անոնց գտնելու Մեր առաքելութիւնն է օգնել անոնց գտնելու 
ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը::::    

8.8.8.8.----    ««««Ճամբու եզերքին նստած էրՃամբու եզերքին նստած էրՃամբու եզերքին նստած էրՃամբու եզերքին նստած էր»»»»::::    Հոս պէտք է նկատի Հոս պէտք է նկատի Հոս պէտք է նկատի Հոս պէտք է նկատի 
առնառնառնառնել երկու բանել երկու բանել երկու բանել երկու բան::::    Առաջին, Բարտիմէոս ոտքի չէր, այլ՝ Առաջին, Բարտիմէոս ոտքի չէր, այլ՝ Առաջին, Բարտիմէոս ոտքի չէր, այլ՝ Առաջին, Բարտիմէոս ոտքի չէր, այլ՝ 
նստած, որ կը նշանակէ թէ ուրիշին նեղութիւն չէր տար, անոր նստած, որ կը նշանակէ թէ ուրիշին նեղութիւն չէր տար, անոր նստած, որ կը նշանակէ թէ ուրիշին նեղութիւն չէր տար, անոր նստած, որ կը նշանակէ թէ ուրիշին նեղութիւն չէր տար, անոր 
ետեւէն երթալովետեւէն երթալովետեւէն երթալովետեւէն երթալով::::    Հաւանաբար յատուկ մարդիկ կային որ կը Հաւանաբար յատուկ մարդիկ կային որ կը Հաւանաբար յատուկ մարդիկ կային որ կը Հաւանաբար յատուկ մարդիկ կային որ կը 
ճանչնային զինք եւ միշտ կճանչնային զինք եւ միշտ կճանչնային զինք եւ միշտ կճանչնային զինք եւ միշտ կ’’’’օգնէին իրենօգնէին իրենօգնէին իրենօգնէին իրեն::::    Իսկ երկրորդ, Իսկ երկրորդ, Իսկ երկրորդ, Իսկ երկրորդ, 
ճամբուն մէջտեղը չէր նստած, այլ՝ ճամբուն եզերքը, որճամբուն մէջտեղը չէր նստած, այլ՝ ճամբուն եզերքը, որճամբուն մէջտեղը չէր նստած, այլ՝ ճամբուն եզերքը, որճամբուն մէջտեղը չէր նստած, այլ՝ ճամբուն եզերքը, որ    ցոյց ցոյց ցոյց ցոյց 
կու տայ իր համեստութիւնը, հեզութիւնը, խոնարհութիւնըկու տայ իր համեստութիւնը, հեզութիւնը, խոնարհութիւնըկու տայ իր համեստութիւնը, հեզութիւնը, խոնարհութիւնըկու տայ իր համեստութիւնը, հեզութիւնը, խոնարհութիւնը::::    
Երանի մենք ալ Բարտիմէոսի նման սորվինք երբեմն մեր Երանի մենք ալ Բարտիմէոսի նման սորվինք երբեմն մեր Երանի մենք ալ Բարտիմէոսի նման սորվինք երբեմն մեր Երանի մենք ալ Բարտիմէոսի նման սորվինք երբեմն մեր 
տեղը նստիլ եւ նեղութիւն չտալ ոտեղը նստիլ եւ նեղութիւն չտալ ոտեղը նստիլ եւ նեղութիւն չտալ ոտեղը նստիլ եւ նեղութիւն չտալ ո´́́́չ մեր Տիրոջ եւ ոչ մեր Տիրոջ եւ ոչ մեր Տիրոջ եւ ոչ մեր Տիրոջ եւ ո´́́́չ ալ մեր չ ալ մեր չ ալ մեր չ ալ մեր 
նմանիննմանիննմանիննմանին::::    Եւ երանի Բարտիմէոսէն սորվինք մէջտեղները չկեԵւ երանի Բարտիմէոսէն սորվինք մէջտեղները չկեԵւ երանի Բարտիմէոսէն սորվինք մէջտեղները չկեԵւ երանի Բարտիմէոսէն սորվինք մէջտեղները չկե----
նալ ու չթափառիլ, ուրիշներուն կողմէ տեսննալ ու չթափառիլ, ուրիշներուն կողմէ տեսննալ ու չթափառիլ, ուրիշներուն կողմէ տեսննալ ու չթափառիլ, ուրիշներուն կողմէ տեսնուելու ու ծափաուելու ու ծափաուելու ու ծափաուելու ու ծափա----
հարուելու նպատակովհարուելու նպատակովհարուելու նպատակովհարուելու նպատակով::::    

9.9.9.9.----    ««««Ճամբու եզերքին նստած էրՃամբու եզերքին նստած էրՃամբու եզերքին նստած էրՃամբու եզերքին նստած էր»»»»::::    Ո՞ր ճամբունՈ՞ր ճամբունՈ՞ր ճամբունՈ՞ր ճամբուն::::    Երիքովէն Երիքովէն Երիքովէն Երիքովէն 
Երուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն Երիքով տանող քանի մը ճամԵրուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն Երիքով տանող քանի մը ճամԵրուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն Երիքով տանող քանի մը ճամԵրուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն Երիքով տանող քանի մը ճամ----
բաներ կայինբաներ կայինբաներ կայինբաներ կային::::    Անոնցմէ մին կը կոչուէր՝ Անոնցմէ մին կը կոչուէր՝ Անոնցմէ մին կը կոչուէր՝ Անոնցմէ մին կը կոչուէր՝ ««««Արեան ՃամբայԱրեան ՃամբայԱրեան ՃամբայԱրեան Ճամբայ», », », », 
քանի այդ ճամբուն վրայ աւազակներ կը պահուըտէին, քանի այդ ճամբուն վրայ աւազակներ կը պահուըտէին, քանի այդ ճամբուն վրայ աւազակներ կը պահուըտէին, քանի այդ ճամբուն վրայ աւազակներ կը պահուըտէին, 
որպէսզի սպաննէին որպէսզի սպաննէին որպէսզի սպաննէին որպէսզի սպաննէին ոսկի ու դրամ ունեցող մարդիկը որոնք ոսկի ու դրամ ունեցող մարդիկը որոնք ոսկի ու դրամ ունեցող մարդիկը որոնք ոսկի ու դրամ ունեցող մարդիկը որոնք 
վաճառականութեան համար Երիքովէն Երուսաղէմ կամ վաճառականութեան համար Երիքովէն Երուսաղէմ կամ վաճառականութեան համար Երիքովէն Երուսաղէմ կամ վաճառականութեան համար Երիքովէն Երուսաղէմ կամ 
Երուսաղէմէն Երիքով կԵրուսաղէմէն Երիքով կԵրուսաղէմէն Երիքով կԵրուսաղէմէն Երիքով կ’’’’երթային կու գայիներթային կու գայիներթային կու գայիներթային կու գային::::    Բարտիմէոս այս Բարտիմէոս այս Բարտիմէոս այս Բարտիմէոս այս 
ճամբուն վրայ չէր որ կը գտնուէր, այլ քիչ մը աւելի լայն եղող ճամբուն վրայ չէր որ կը գտնուէր, այլ քիչ մը աւելի լայն եղող ճամբուն վրայ չէր որ կը գտնուէր, այլ քիչ մը աւելի լայն եղող ճամբուն վրայ չէր որ կը գտնուէր, այլ քիչ մը աւելի լայն եղող 
այն ճամբուն վրայ՝ որ առաւելաբար կը գործածուէր հասաայն ճամբուն վրայ՝ որ առաւելաբար կը գործածուէր հասաայն ճամբուն վրայ՝ որ առաւելաբար կը գործածուէր հասաայն ճամբուն վրայ՝ որ առաւելաբար կը գործածուէր հասա----
րակ մարդոց կրակ մարդոց կրակ մարդոց կրակ մարդոց կողմէ, Երիքովէն Երուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն ողմէ, Երիքովէն Երուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն ողմէ, Երիքովէն Երուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն ողմէ, Երիքովէն Երուսաղէմ կամ Երուսաղէմէն 
Երիքով երթալու համարԵրիքով երթալու համարԵրիքով երթալու համարԵրիքով երթալու համար::::    

««««Երբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սԵրբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սԵրբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սԵրբ լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սկսաւ կսաւ կսաւ կսաւ 
աղաղակել.աղաղակել.աղաղակել.աղաղակել.----    
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""""ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, Յիսո՜՜՜՜ւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէ´́́́    ինծի"ինծի"ինծի"ինծի"»»»» ( ( ( (Մր 10.47)Մր 10.47)Մր 10.47)Մր 10.47)::::    
1.1.1.1.----    Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ Բարտիմէոս նման Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ Բարտիմէոս նման Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ Բարտիմէոս նման Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ Բարտիմէոս նման 

համարձակութեամբ ու հաւատքով կանչէր Տէր համարձակութեամբ ու հաւատքով կանչէր Տէր համարձակութեամբ ու հաւատքով կանչէր Տէր համարձակութեամբ ու հաւատքով կանչէր Տէր Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
անունը եւ խնդրէր անոր օգնութիւնը, երբ լսեց թէ ան էր անունը եւ խնդրէր անոր օգնութիւնը, երբ լսեց թէ ան էր անունը եւ խնդրէր անոր օգնութիւնը, երբ լսեց թէ ան էր անունը եւ խնդրէր անոր օգնութիւնը, երբ լսեց թէ ան էր 
անցնողըանցնողըանցնողըանցնողը::::    Պատասխանը կը գտնենք առաջին երկու բառերուն Պատասխանը կը գտնենք առաջին երկու բառերուն Պատասխանը կը գտնենք առաջին երկու բառերուն Պատասխանը կը գտնենք առաջին երկու բառերուն 
մէջ՝ մէջ՝ մէջ՝ մէջ՝ ««««Երբ լսեցԵրբ լսեցԵրբ լսեցԵրբ լսեց»»»»::::    Այս երկու բառերը կը պարզեն թէ ԲարտիԱյս երկու բառերը կը պարզեն թէ ԲարտիԱյս երկու բառերը կը պարզեն թէ ԲարտիԱյս երկու բառերը կը պարզեն թէ Բարտիմէմէմէմէ----
ոս շատ բան լսած էր Յիսուսի մասինոս շատ բան լսած էր Յիսուսի մասինոս շատ բան լսած էր Յիսուսի մասինոս շատ բան լսած էր Յիսուսի մասին::::    Լսած էր թէ ինչպէս ան Լսած էր թէ ինչպէս ան Լսած էր թէ ինչպէս ան Լսած էր թէ ինչպէս ան 
կը բանար կոյրերուն աչքերը, խուլերոկը բանար կոյրերուն աչքերը, խուլերոկը բանար կոյրերուն աչքերը, խուլերոկը բանար կոյրերուն աչքերը, խուլերուն լսել կու տար, հիւն լսել կու տար, հիւն լսել կու տար, հիւն լսել կու տար, հի----
ւանդները կը բժշկէր, մեղաւորներուն կւանդները կը բժշկէր, մեղաւորներուն կւանդները կը բժշկէր, մեղաւորներուն կւանդները կը բժշկէր, մեղաւորներուն կ’’’’ընկերանար եւ անոնց ընկերանար եւ անոնց ընկերանար եւ անոնց ընկերանար եւ անոնց 
սեղանակից կը դառնար, դիւահարներուն կսեղանակից կը դառնար, դիւահարներուն կսեղանակից կը դառնար, դիւահարներուն կսեղանակից կը դառնար, դիւահարներուն կ’’’’ազատագրէր, ազատագրէր, ազատագրէր, ազատագրէր, 
իրենց մեղքերը խոստովանողներուն՝ ներում կը շնորհէր, իրենց մեղքերը խոստովանողներուն՝ ներում կը շնորհէր, իրենց մեղքերը խոստովանողներուն՝ ներում կը շնորհէր, իրենց մեղքերը խոստովանողներուն՝ ներում կը շնորհէր, 
բայց այս բոլորէն աւելի, Բարտիմէոս լսած էր այն սիրոյն ու բայց այս բոլորէն աւելի, Բարտիմէոս լսած էր այն սիրոյն ու բայց այս բոլորէն աւելի, Բարտիմէոս լսած էր այն սիրոյն ու բայց այս բոլորէն աւելի, Բարտիմէոս լսած էր այն սիրոյն ու 
գուրգուրանքին, այն գթութեագուրգուրանքին, այն գթութեագուրգուրանքին, այն գթութեագուրգուրանքին, այն գթութեան ու կարեկցութեան մասին, զոր ն ու կարեկցութեան մասին, զոր ն ու կարեկցութեան մասին, զոր ն ու կարեկցութեան մասին, զոր 
Յիսուս կը ցուցաբերէր մարդոց հանդէպ, մանաւանդ՝ հաՅիսուս կը ցուցաբերէր մարդոց հանդէպ, մանաւանդ՝ հաՅիսուս կը ցուցաբերէր մարդոց հանդէպ, մանաւանդ՝ հաՅիսուս կը ցուցաբերէր մարդոց հանդէպ, մանաւանդ՝ հա----
մեստ ու խոնարհ, տառապող ու լքուած դասակարգի մարդոց մեստ ու խոնարհ, տառապող ու լքուած դասակարգի մարդոց մեստ ու խոնարհ, տառապող ու լքուած դասակարգի մարդոց մեստ ու խոնարհ, տառապող ու լքուած դասակարգի մարդոց 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Ահա այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ ԲարտիԱհա այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ ԲարտիԱհա այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ ԲարտիԱհա այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ Բարտի----
մէոսի մէջ հաւամէոսի մէջ հաւամէոսի մէջ հաւամէոսի մէջ հաւա´́́́տք ու վստահութիտք ու վստահութիտք ու վստահութիտք ու վստահութի´́́́ւն արթննար Յիսուսի ւն արթննար Յիսուսի ւն արթննար Յիսուսի ւն արթննար Յիսուսի 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Այս բոլորը պատճառ դԱյս բոլորը պատճառ դԱյս բոլորը պատճառ դԱյս բոլորը պատճառ դարձած էին որ Բարտիմէոսի արձած էին որ Բարտիմէոսի արձած էին որ Բարտիմէոսի արձած էին որ Բարտիմէոսի 
մէջ գոյանար այն համոզումը՝ թէ միայն Յիսուս իմէջ գոյանար այն համոզումը՝ թէ միայն Յիսուս իմէջ գոյանար այն համոզումը՝ թէ միայն Յիսուս իմէջ գոյանար այն համոզումը՝ թէ միայն Յիսուս ի´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
զինք բուժել, թէզինք բուժել, թէզինք բուժել, թէզինք բուժել, թէ´́́́    հոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէ´́́́    մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս::::    Եւ ուստի, Եւ ուստի, Եւ ուստի, Եւ ուստի, ««««Երբ Երբ Երբ Երբ 
լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.լսեց որ անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է, սկսաւ աղաղակել.----    
""""ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, Յիսո՜՜՜՜ւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէ´́́́    ինծի"ինծի"ինծի"ինծի"»»»»::::    Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք 
Բարտիմէոս մը Բարտիմէոս մը Բարտիմէոս մը Բարտիմէոս մը ըլլալըլլալըլլալըլլալ::::    Այսօր երբ կը լսենք Յիսուսի մասին՝ Այսօր երբ կը լսենք Յիսուսի մասին՝ Այսօր երբ կը լսենք Յիսուսի մասին՝ Այսօր երբ կը լսենք Յիսուսի մասին՝ 
հաւատք ու վստահութիւն կհաւատք ու վստահութիւն կհաւատք ու վստահութիւն կհաւատք ու վստահութիւն կ’’’’արթննա՞յ մեր մէջ իրեն հանդէպարթննա՞յ մեր մէջ իրեն հանդէպարթննա՞յ մեր մէջ իրեն հանդէպարթննա՞յ մեր մէջ իրեն հանդէպ::::    
Երբ կը խօսուի Յիսուսի սիրոյն մասին՝ իր սէրը ընդգրկելու Երբ կը խօսուի Յիսուսի սիրոյն մասին՝ իր սէրը ընդգրկելու Երբ կը խօսուի Յիսուսի սիրոյն մասին՝ իր սէրը ընդգրկելու Երբ կը խօսուի Յիսուսի սիրոյն մասին՝ իր սէրը ընդգրկելու 
փափաք կփափաք կփափաք կփափաք կ’’’’արթննա՞յ մեր մէջարթննա՞յ մեր մէջարթննա՞յ մեր մէջարթննա՞յ մեր մէջ::::    Երբ կը յայտարարուի թէ Երբ կը յայտարարուի թէ Երբ կը յայտարարուի թէ Երբ կը յայտարարուի թէ 
Յիսուս հաւատարիմ բարեկամ է՝ զայն իբրեւ բարեկամ Յիսուս հաւատարիմ բարեկամ է՝ զայն իբրեւ բարեկամ Յիսուս հաւատարիմ բարեկամ է՝ զայն իբրեւ բարեկամ Յիսուս հաւատարիմ բարեկամ է՝ զայն իբրեւ բարեկամ 
կկկկ’’’’ընդունի՞նընդունի՞նընդունի՞նընդունի՞նքքքք::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ կը քարոզուի Քրիստոսի ընենք երբ կը քարոզուի Քրիստոսի ընենք երբ կը քարոզուի Քրիստոսի ընենք երբ կը քարոզուի Քրիստոսի 
փրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնը::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ ապաշխարութեամբ Քրիստոսի ընենք երբ ապաշխարութեամբ Քրիստոսի ընենք երբ ապաշխարութեամբ Քրիստոսի ընենք երբ ապաշխարութեամբ Քրիստոսի 
յանձնուելու կոչ կյանձնուելու կոչ կյանձնուելու կոչ կյանձնուելու կոչ կ’’’’ուղղուիուղղուիուղղուիուղղուի::::    ԿԿԿԿ’’’’ընդառաջե՞նք այդ կոչինընդառաջե՞նք այդ կոչինընդառաջե՞նք այդ կոչինընդառաջե՞նք այդ կոչին::::    ԲարԲարԲարԲար----
տիմէոս լսող ականջ ունէրտիմէոս լսող ականջ ունէրտիմէոս լսող ականջ ունէրտիմէոս լսող ականջ ունէր::::    Շատ կարեւոր է լսող ականջ Շատ կարեւոր է լսող ականջ Շատ կարեւոր է լսող ականջ Շատ կարեւոր է լսող ականջ 
ունենալըունենալըունենալըունենալը::::    Ան լսել գիտէրԱն լսել գիտէրԱն լսել գիտէրԱն լսել գիտէր::::    Մենք գիտե՞նք լսելՄենք գիտե՞նք լսելՄենք գիտե՞նք լսելՄենք գիտե՞նք լսել::::    Ան լսեց ՏիրոԱն լսեց ՏիրոԱն լսեց ՏիրոԱն լսեց Տիրոջ ջ ջ ջ 
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ոտնահետքերուն ձայներըոտնահետքերուն ձայներըոտնահետքերուն ձայներըոտնահետքերուն ձայները::::    Մենք կը լսե՞նք Տիրոջ ոտնահետՄենք կը լսե՞նք Տիրոջ ոտնահետՄենք կը լսե՞նք Տիրոջ ոտնահետՄենք կը լսե՞նք Տիրոջ ոտնահետ----
քերուն ձայներըքերուն ձայներըքերուն ձայներըքերուն ձայները::::    Ան լսեց մարդոց խօսակցութիւնները Ան լսեց մարդոց խօսակցութիւնները Ան լսեց մարդոց խօսակցութիւնները Ան լսեց մարդոց խօսակցութիւնները 
Յիսուսի մասինՅիսուսի մասինՅիսուսի մասինՅիսուսի մասին::::    Մենք կը լսե՞նք ձայները այն մարդոց որոնք Մենք կը լսե՞նք ձայները այն մարդոց որոնք Մենք կը լսե՞նք ձայները այն մարդոց որոնք Մենք կը լսե՞նք ձայները այն մարդոց որոնք 
կը խօսին Յիսուսի մասինկը խօսին Յիսուսի մասինկը խօսին Յիսուսի մասինկը խօսին Յիսուսի մասին::::    

2.2.2.2.----    ««««Անցնողը Նազովրեցի Յիսուսն էԱնցնողը Նազովրեցի Յիսուսն էԱնցնողը Նազովրեցի Յիսուսն էԱնցնողը Նազովրեցի Յիսուսն է»»»»::::    Վերեւ հաստատեՎերեւ հաստատեՎերեւ հաստատեՎերեւ հաստատե----
ցինք թէ Բարտիմէոս կը գտնուցինք թէ Բարտիմէոս կը գտնուցինք թէ Բարտիմէոս կը գտնուցինք թէ Բարտիմէոս կը գտնուէր Երուսաղէմէն Երիքով էր Երուսաղէմէն Երիքով էր Երուսաղէմէն Երիքով էր Երուսաղէմէն Երիքով 
երկարող լայն ճամբուն վրայ, հեռու՝ երկարող լայն ճամբուն վրայ, հեռու՝ երկարող լայն ճամբուն վրայ, հեռու՝ երկարող լայն ճամբուն վրայ, հեռու՝ ««««Արեան ՃամբայԱրեան ՃամբայԱրեան ՃամբայԱրեան Ճամբայ» » » » 
կոչուած ճանապարհէնկոչուած ճանապարհէնկոչուած ճանապարհէնկոչուած ճանապարհէն::::    Ահա ճիշդ այս ճամբէն էր որ Յիսուս Ահա ճիշդ այս ճամբէն էր որ Յիսուս Ահա ճիշդ այս ճամբէն էր որ Յիսուս Ահա ճիշդ այս ճամբէն էր որ Յիսուս 
անցաւանցաւանցաւանցաւ::::    Հոսկէ կը սորվինք հիմնական երկու բան.Հոսկէ կը սորվինք հիմնական երկու բան.Հոսկէ կը սորվինք հիմնական երկու բան.Հոսկէ կը սորվինք հիմնական երկու բան.----    

ա.ա.ա.ա.----    Կը սորվինք թէ հոն ուր կարիք կայ՝ Յիսուս հոնկէԿը սորվինք թէ հոն ուր կարիք կայ՝ Յիսուս հոնկէԿը սորվինք թէ հոն ուր կարիք կայ՝ Յիսուս հոնկէԿը սորվինք թէ հոն ուր կարիք կայ՝ Յիսուս հոնկէ´́́́    
կկկկ’’’’անցնիանցնիանցնիանցնի::::    Հոն ուր ցաւ կայ՝ Յիսուս հոնՀոն ուր ցաւ կայ՝ Յիսուս հոնՀոն ուր ցաւ կայ՝ Յիսուս հոնՀոն ուր ցաւ կայ՝ Յիսուս հոնկէկէկէկէ´́́́    կկկկ’’’’անցնիանցնիանցնիանցնի::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
հաւատք կայ՝ Յիսուս հոնկէհաւատք կայ՝ Յիսուս հոնկէհաւատք կայ՝ Յիսուս հոնկէհաւատք կայ՝ Յիսուս հոնկէ´́́́    կկկկ’’’’անցնիանցնիանցնիանցնի::::    Հոն ուր անկեղծութիւն Հոն ուր անկեղծութիւն Հոն ուր անկեղծութիւն Հոն ուր անկեղծութիւն 
կայ՝ Յիսուս հոնկէկայ՝ Յիսուս հոնկէկայ՝ Յիսուս հոնկէկայ՝ Յիսուս հոնկէ´́́́    կկկկ’’’’անցնիանցնիանցնիանցնի::::    Ինչպէս Յիսուս Բարտիմէոսի Ինչպէս Յիսուս Բարտիմէոսի Ինչպէս Յիսուս Բարտիմէոսի Ինչպէս Յիսուս Բարտիմէոսի 
քովէն անցաւ, մեր ալ քովէն կքովէն անցաւ, մեր ալ քովէն կքովէն անցաւ, մեր ալ քովէն կքովէն անցաւ, մեր ալ քովէն կ’’’’անցնի ամէն օր, բայց պէտք է անցնի ամէն օր, բայց պէտք է անցնի ամէն օր, բայց պէտք է անցնի ամէն օր, բայց պէտք է 
պատրաստ ըլլանք տեսնելու անոր անցնիլըպատրաստ ըլլանք տեսնելու անոր անցնիլըպատրաստ ըլլանք տեսնելու անոր անցնիլըպատրաստ ըլլանք տեսնելու անոր անցնիլը::::    Ան կրնայ մեր Ան կրնայ մեր Ան կրնայ մեր Ան կրնայ մեր 
քովէն անցնիլ՝ Աստուաքովէն անցնիլ՝ Աստուաքովէն անցնիլ՝ Աստուաքովէն անցնիլ՝ Աստուածաշունչի ընթերցումին միջոցաւծաշունչի ընթերցումին միջոցաւծաշունչի ընթերցումին միջոցաւծաշունչի ընթերցումին միջոցաւ::::    
Կրնայ մեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Պատարագի միջոցաւԿրնայ մեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Պատարագի միջոցաւԿրնայ մեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Պատարագի միջոցաւԿրնայ մեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Պատարագի միջոցաւ::::    Կրնայ Կրնայ Կրնայ Կրնայ 
մեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Հաղորդութեան միջոցաւմեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Հաղորդութեան միջոցաւմեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Հաղորդութեան միջոցաւմեր քովէն անցնիլ՝ սուրբ Հաղորդութեան միջոցաւ::::    Կրնայ մեր Կրնայ մեր Կրնայ մեր Կրնայ մեր 
քովէն անցնիլ՝ քարոզիչի մը միջոցաւքովէն անցնիլ՝ քարոզիչի մը միջոցաւքովէն անցնիլ՝ քարոզիչի մը միջոցաւքովէն անցնիլ՝ քարոզիչի մը միջոցաւ::::    Կրնայ մեր քովէն Կրնայ մեր քովէն Կրնայ մեր քովէն Կրնայ մեր քովէն 
անցնիլ՝ աղքատի մը միջոցաւ, մուրացկանի մը միջոցաւ, անցնիլ՝ աղքատի մը միջոցաւ, մուրացկանի մը միջոցաւ, անցնիլ՝ աղքատի մը միջոցաւ, մուրացկանի մը միջոցաւ, անցնիլ՝ աղքատի մը միջոցաւ, մուրացկանի մը միջոցաւ, 
հիւանդի մը միջոհիւանդի մը միջոհիւանդի մը միջոհիւանդի մը միջոցաւ, մահամերձ անձի մը միջոցաւ, իր ցաւ, մահամերձ անձի մը միջոցաւ, իր ցաւ, մահամերձ անձի մը միջոցաւ, իր ցաւ, մահամերձ անձի մը միջոցաւ, իր 
մասին տրուած վկայութեան մը միջոցաւմասին տրուած վկայութեան մը միջոցաւմասին տրուած վկայութեան մը միջոցաւմասին տրուած վկայութեան մը միջոցաւ::::        

բ.բ.բ.բ.----    Յիսուսի չանցնիլը Յիսուսի չանցնիլը Յիսուսի չանցնիլը Յիսուսի չանցնիլը ««««Արեան ՃամբայԱրեան ՃամբայԱրեան ՃամբայԱրեան Ճամբայ»»»»էն, ցոյց կու տայ էն, ցոյց կու տայ էն, ցոյց կու տայ էն, ցոյց կու տայ 
թէ ան կը մերժէ կապ ունենալ անոնց հետ՝ որոնք լոկ նիւթէ ան կը մերժէ կապ ունենալ անոնց հետ՝ որոնք լոկ նիւթէ ան կը մերժէ կապ ունենալ անոնց հետ՝ որոնք լոկ նիւթէ ան կը մերժէ կապ ունենալ անոնց հետ՝ որոնք լոկ նիւ----
թապէս հարստանալու ետեւէ ենթապէս հարստանալու ետեւէ ենթապէս հարստանալու ետեւէ ենթապէս հարստանալու ետեւէ են::::    Տիրոջ աննիւթական սէրը չի Տիրոջ աննիւթական սէրը չի Տիրոջ աննիւթական սէրը չի Տիրոջ աննիւթական սէրը չի 
կրնար տեղ գտնել նիւթականացածկրնար տեղ գտնել նիւթականացածկրնար տեղ գտնել նիւթականացածկրնար տեղ գտնել նիւթականացած    եւ նիւթականասէր մարեւ նիւթականասէր մարեւ նիւթականասէր մարեւ նիւթականասէր մար----
դոց սրտին մէջդոց սրտին մէջդոց սրտին մէջդոց սրտին մէջ::::    Մենք սիրելիներ, զգոՄենք սիրելիներ, զգոՄենք սիրելիներ, զգոՄենք սիրելիներ, զգո´́́́յշ պէտք է ըլլանք թէ ուր յշ պէտք է ըլլանք թէ ուր յշ պէտք է ըլլանք թէ ուր յշ պէտք է ըլլանք թէ ուր 
կը կենանքկը կենանքկը կենանքկը կենանք::::    Պէտք է կենանք այն ճամբուն վրայ՝ ուր Պէտք է կենանք այն ճամբուն վրայ՝ ուր Պէտք է կենանք այն ճամբուն վրայ՝ ուր Պէտք է կենանք այն ճամբուն վրայ՝ ուր 
Բարտիմէոս կեցած էր, եւ այդ ճամբան կը կոչուի՝ հաւատքիԲարտիմէոս կեցած էր, եւ այդ ճամբան կը կոչուի՝ հաւատքիԲարտիմէոս կեցած էր, եւ այդ ճամբան կը կոչուի՝ հաւատքիԲարտիմէոս կեցած էր, եւ այդ ճամբան կը կոչուի՝ հաւատքի´́́́    
ճամբայ, յոյսիճամբայ, յոյսիճամբայ, յոյսիճամբայ, յոյսի´́́́    ճամբայ, ակնկալութեաճամբայ, ակնկալութեաճամբայ, ակնկալութեաճամբայ, ակնկալութեա´́́́ն ճամբայ, որովհետեւ ն ճամբայ, որովհետեւ ն ճամբայ, որովհետեւ ն ճամբայ, որովհետեւ 
ատիկա Տիրոատիկա Տիրոատիկա Տիրոատիկա Տիրո´́́́ջ ճամբան ջ ճամբան ջ ճամբան ջ ճամբան է, նորոգութեաէ, նորոգութեաէ, նորոգութեաէ, նորոգութեա´́́́ն ու բժշկութեան ու բժշկութեան ու բժշկութեան ու բժշկութեա´́́́ն ն ն ն 
ճամբան էճամբան էճամբան էճամբան է::::    
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3.3.3.3.----    Որոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կ’’’’ըսեն թէ Բարտիմէոս գիտէր որ ըսեն թէ Բարտիմէոս գիտէր որ ըսեն թէ Բարտիմէոս գիտէր որ ըսեն թէ Բարտիմէոս գիտէր որ 
Յիսուս շուտով Երիքովէն դուրս պիտի գար եւ գիտէր թէ ոՅիսուս շուտով Երիքովէն դուրս պիտի գար եւ գիտէր թէ ոՅիսուս շուտով Երիքովէն դուրս պիտի գար եւ գիտէր թէ ոՅիսուս շուտով Երիքովէն դուրս պիտի գար եւ գիտէր թէ ո´́́́ր ր ր ր 
ճամբէն դուրս պիտի գար, եւ ուստի գնաց ու կանգ առաւ այդ ճամբէն դուրս պիտի գար, եւ ուստի գնաց ու կանգ առաւ այդ ճամբէն դուրս պիտի գար, եւ ուստի գնաց ու կանգ առաւ այդ ճամբէն դուրս պիտի գար, եւ ուստի գնաց ու կանգ առաւ այդ 
ճամբուն վրայ եւ սպասեց Տիրոջ այդ տեղէն անցնելուն, եւ երբ ճամբուն վրայ եւ սպասեց Տիրոջ այդ տեղէն անցնելուն, եւ երբ ճամբուն վրայ եւ սպասեց Տիրոջ այդ տեղէն անցնելուն, եւ երբ ճամբուն վրայ եւ սպասեց Տիրոջ այդ տեղէն անցնելուն, եւ երբ 
ՏէՏէՏէՏէրը կրը կրը կրը կ’’’’անցնէր այդ ճամբէն՝ անմիջապէս աղաղակեցանցնէր այդ ճամբէն՝ անմիջապէս աղաղակեցանցնէր այդ ճամբէն՝ անմիջապէս աղաղակեցանցնէր այդ ճամբէն՝ անմիջապէս աղաղակեց::::    Հոսկէ Հոսկէ Հոսկէ Հոսկէ 
կը սորվինք կարեւոր բան մը մեր սիրելի Տիրոջ մասինկը սորվինք կարեւոր բան մը մեր սիրելի Տիրոջ մասինկը սորվինք կարեւոր բան մը մեր սիրելի Տիրոջ մասինկը սորվինք կարեւոր բան մը մեր սիրելի Տիրոջ մասին::::    Կը Կը Կը Կը 
սորվինք, որ մեր Տէրը կսորվինք, որ մեր Տէրը կսորվինք, որ մեր Տէրը կսորվինք, որ մեր Տէրը կ’’’’այցելէ մեզի՝ եթէ կը սպասենք իր այցելէ մեզի՝ եթէ կը սպասենք իր այցելէ մեզի՝ եթէ կը սպասենք իր այցելէ մեզի՝ եթէ կը սպասենք իր 
այցելութեանայցելութեանայցելութեանայցելութեան::::    Բարտիմէոս կը սպասէր Տիրոջ գալուստին եւ Բարտիմէոս կը սպասէր Տիրոջ գալուստին եւ Բարտիմէոս կը սպասէր Տիրոջ գալուստին եւ Բարտիմէոս կը սպասէր Տիրոջ գալուստին եւ 
ահա Տէրը եկաւահա Տէրը եկաւահա Տէրը եկաւահա Տէրը եկաւ::::    Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’ակնկալեն որ Տէրը աակնկալեն որ Տէրը աակնկալեն որ Տէրը աակնկալեն որ Տէրը այցելէ յցելէ յցելէ յցելէ 
իրենց՝ Տէրը անպայման կիրենց՝ Տէրը անպայման կիրենց՝ Տէրը անպայման կիրենց՝ Տէրը անպայման կ’’’’այցելէայցելէայցելէայցելէ::::    Անոնք որոնք Տիրոջ անունը Անոնք որոնք Տիրոջ անունը Անոնք որոնք Տիրոջ անունը Անոնք որոնք Տիրոջ անունը 
կը կանչեն՝ Տէրը անպայման կը պատասխանէկը կանչեն՝ Տէրը անպայման կը պատասխանէկը կանչեն՝ Տէրը անպայման կը պատասխանէկը կանչեն՝ Տէրը անպայման կը պատասխանէ::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս շատ քիչ անգամ եկած էր ԵրիքովՅիսուս շատ քիչ անգամ եկած էր ԵրիքովՅիսուս շատ քիչ անգամ եկած էր ԵրիքովՅիսուս շատ քիչ անգամ եկած էր Երիքով::::    Ասիկա իր Ասիկա իր Ասիկա իր Ասիկա իր 
վերջին գալն էրվերջին գալն էրվերջին գալն էրվերջին գալն էր::::    Երիքովի մէջ ան հանդիպած էր Զակքէոս Երիքովի մէջ ան հանդիպած էր Զակքէոս Երիքովի մէջ ան հանդիպած էր Զակքէոս Երիքովի մէջ ան հանդիպած էր Զակքէոս 
մաքսապետին, իսկ Երիքովէն դուրս եկած ժամանակ՝ մաքսապետին, իսկ Երիքովէն դուրս եկած ժամանակ՝ մաքսապետին, իսկ Երիքովէն դուրս եկած ժամանակ՝ մաքսապետին, իսկ Երիքովէն դուրս եկած ժամանակ՝ 
հանդիպեցահանդիպեցահանդիպեցահանդիպեցաւ Բարտիմէոսինւ Բարտիմէոսինւ Բարտիմէոսինւ Բարտիմէոսին::::    Կարծէք յատուկ կերպով այս Կարծէք յատուկ կերպով այս Կարծէք յատուկ կերպով այս Կարծէք յատուկ կերպով այս 
երկուքին հանդիպելու համար եկած էր Յիսուս, եւ այս երկուքին հանդիպելու համար եկած էր Յիսուս, եւ այս երկուքին հանդիպելու համար եկած էր Յիսուս, եւ այս երկուքին հանդիպելու համար եկած էր Յիսուս, եւ այս 
իրողութիւնը կը բացայայտէ թէ մեր Տիրոջ համար իւրաիրողութիւնը կը բացայայտէ թէ մեր Տիրոջ համար իւրաիրողութիւնը կը բացայայտէ թէ մեր Տիրոջ համար իւրաիրողութիւնը կը բացայայտէ թէ մեր Տիրոջ համար իւրա----
քանչիւր մարդ յատուկ արժէք մը ունի, ուստի, զգոքանչիւր մարդ յատուկ արժէք մը ունի, ուստի, զգոքանչիւր մարդ յատուկ արժէք մը ունի, ուստի, զգոքանչիւր մարդ յատուկ արժէք մը ունի, ուստի, զգո´́́́յշ ըլլանք յշ ըլլանք յշ ըլլանք յշ ըլլանք 
անտեսելու կամ անարգելու ոեւէ անձանտեսելու կամ անարգելու ոեւէ անձանտեսելու կամ անարգելու ոեւէ անձանտեսելու կամ անարգելու ոեւէ անձ::::    Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար 
յատուկ արժէք մյատուկ արժէք մյատուկ արժէք մյատուկ արժէք մը ունէր նաեւ Բարտիմէոս ինքը ունէր նաեւ Բարտիմէոս ինքը ունէր նաեւ Բարտիմէոս ինքը ունէր նաեւ Բարտիմէոս ինք::::    Եթէ Յիսուս Եթէ Յիսուս Եթէ Յիսուս Եթէ Յիսուս 
երկինքը թողուց ու երկիր իջաւ մարդոց փրկութեան համար, երկինքը թողուց ու երկիր իջաւ մարդոց փրկութեան համար, երկինքը թողուց ու երկիր իջաւ մարդոց փրկութեան համար, երկինքը թողուց ու երկիր իջաւ մարդոց փրկութեան համար, 
անշուշտ ան սիրով պիտի թողուր Երուսաղէմը ու գար անշուշտ ան սիրով պիտի թողուր Երուսաղէմը ու գար անշուշտ ան սիրով պիտի թողուր Երուսաղէմը ու գար անշուշտ ան սիրով պիտի թողուր Երուսաղէմը ու գար 
Երիքով՝ փրկելու համար Զակքէոսն ու ԲարտիմէոսըԵրիքով՝ փրկելու համար Զակքէոսն ու ԲարտիմէոսըԵրիքով՝ փրկելու համար Զակքէոսն ու ԲարտիմէոսըԵրիքով՝ փրկելու համար Զակքէոսն ու Բարտիմէոսը::::    Շատ Շատ Շատ Շատ 
կարեւոր է յիշել որ Տէրը կը սիրէ մեզ, եւ մեզ սիրելուն համար կարեւոր է յիշել որ Տէրը կը սիրէ մեզ, եւ մեզ սիրելուն համար կարեւոր է յիշել որ Տէրը կը սիրէ մեզ, եւ մեզ սիրելուն համար կարեւոր է յիշել որ Տէրը կը սիրէ մեզ, եւ մեզ սիրելուն համար 
թողուց եթողուց եթողուց եթողուց երկնային ամէն փառք ու պատիւ եւ աշխարհ եկաւ րկնային ամէն փառք ու պատիւ եւ աշխարհ եկաւ րկնային ամէն փառք ու պատիւ եւ աշխարհ եկաւ րկնային ամէն փառք ու պատիւ եւ աշխարհ եկաւ 
փրկելու համար մարդիկըփրկելու համար մարդիկըփրկելու համար մարդիկըփրկելու համար մարդիկը::::    Եթէ Տէրը թողուց երկինքը մեզի Եթէ Տէրը թողուց երկինքը մեզի Եթէ Տէրը թողուց երկինքը մեզի Եթէ Տէրը թողուց երկինքը մեզի 
համար, մենք պատրա՞ստ ենք թողելու երկիրը, այլ խօսքով՝ համար, մենք պատրա՞ստ ենք թողելու երկիրը, այլ խօսքով՝ համար, մենք պատրա՞ստ ենք թողելու երկիրը, այլ խօսքով՝ համար, մենք պատրա՞ստ ենք թողելու երկիրը, այլ խօսքով՝ 
երկրասիրութիւնը իրեն համարերկրասիրութիւնը իրեն համարերկրասիրութիւնը իրեն համարերկրասիրութիւնը իրեն համար::::    Եթէ ան հրաժաԵթէ ան հրաժաԵթէ ան հրաժաԵթէ ան հրաժարեցաւ իր րեցաւ իր րեցաւ իր րեցաւ իր 
փառքէն՝ մեզ առաջնորդելու համար իր փառքին, մենք փառքէն՝ մեզ առաջնորդելու համար իր փառքին, մենք փառքէն՝ մեզ առաջնորդելու համար իր փառքին, մենք փառքէն՝ մեզ առաջնորդելու համար իր փառքին, մենք 
պատրա՞ստ ենքպատրա՞ստ ենքպատրա՞ստ ենքպատրա՞ստ ենք    հրաժարելու մեր փառքէն ու մեզ փահրաժարելու մեր փառքէն ու մեզ փահրաժարելու մեր փառքէն ու մեզ փահրաժարելու մեր փառքէն ու մեզ փա----
ռաբանողներէն՝ իր սիրոյն համար եւ իր փառքով զարդարռաբանողներէն՝ իր սիրոյն համար եւ իր փառքով զարդարռաբանողներէն՝ իր սիրոյն համար եւ իր փառքով զարդարռաբանողներէն՝ իր սիրոյն համար եւ իր փառքով զարդար----
ուելու համարուելու համարուելու համարուելու համար::::    
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5.5.5.5.----    Ո՞վ չէր գիտեր որ Բարտիմէոս կարիքը ունէր Յիսուսի Ո՞վ չէր գիտեր որ Բարտիմէոս կարիքը ունէր Յիսուսի Ո՞վ չէր գիտեր որ Բարտիմէոս կարիքը ունէր Յիսուսի Ո՞վ չէր գիտեր որ Բարտիմէոս կարիքը ունէր Յիսուսի 
բժշկարար հպումինբժշկարար հպումինբժշկարար հպումինբժշկարար հպումին::::    Այն Երիքովցիները որոնք կԱյն Երիքովցիները որոնք կԱյն Երիքովցիները որոնք կԱյն Երիքովցիները որոնք կ’’’’ըկերանային ըկերանային ըկերանային ըկերանային 
Յիսուսին՝ չէի՞ն գիտերՅիսուսին՝ չէի՞ն գիտերՅիսուսին՝ չէի՞ն գիտերՅիսուսին՝ չէի՞ն գիտեր::::    Գիտէին, եւ սակայն, մէկը չառաջԳիտէին, եւ սակայն, մէկը չառաջԳիտէին, եւ սակայն, մէկը չառաջԳիտէին, եւ սակայն, մէկը չառաջ----
նորդեց Բարտիմէոսը Յիսուսի մօտնորդեց Բարտիմէոսը Յիսուսի մօտնորդեց Բարտիմէոսը Յիսուսի մօտնորդեց Բարտիմէոսը Յիսուսի մօտ::::    Եւ ահա Յիսուս իԵւ ահա Յիսուս իԵւ ահա Յիսուս իԵւ ահա Յիսուս ի´́́́նք նք նք նք 
եկաւ անոր մօտեկաւ անոր մօտեկաւ անոր մօտեկաւ անոր մօտ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́    երբ մենք չուզենք կամ աշխատանք երբ մենք չուզենք կամ աշխատանք երբ մենք չուզենք կամ աշխատանք երբ մենք չուզենք կամ աշխատանք 
չտանինք Յիսուսի կարիքը ունեցող եւ մեզի ծանօթ մարդիկը չտանինք Յիսուսի կարիքը ունեցող եւ մեզի ծանօթ մարդիկը չտանինք Յիսուսի կարիքը ունեցող եւ մեզի ծանօթ մարդիկը չտանինք Յիսուսի կարիքը ունեցող եւ մեզի ծանօթ մարդիկը 
Յիսուսի բերել՝ վստահ ըլլանք որ Յիսուս իՅիսուսի բերել՝ վստահ ըլլանք որ Յիսուս իՅիսուսի բերել՝ վստահ ըլլանք որ Յիսուս իՅիսուսի բերել՝ վստահ ըլլանք որ Յիսուս ի´́́́նք պիտի գայ նք պիտի գայ նք պիտի գայ նք պիտի գայ 
անոնցանոնցանոնցանոնց::::    Բայց չէ՞ որ մարդիկը Յիսուսի բերելը մեր առաքեԲայց չէ՞ որ մարդիկը Յիսուսի բերելը մեր առաքեԲայց չէ՞ որ մարդիկը Յիսուսի բերելը մեր առաքեԲայց չէ՞ որ մարդիկը Յիսուսի բերելը մեր առաքե----
լութիւնն էլութիւնն էլութիւնն էլութիւնն է::::    Չէ՞ որ ատիկա կՉէ՞ որ ատիկա կՉէ՞ որ ատիկա կՉէ՞ որ ատիկա կ’’’’ուրախացնէ զԱստուածուրախացնէ զԱստուածուրախացնէ զԱստուածուրախացնէ զԱստուած::::    Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ 
ատիկա մեզի համար փառք ու վարձատրութիւն պիտի ըլլայ ատիկա մեզի համար փառք ու վարձատրութիւն պիտի ըլլայ ատիկա մեզի համար փառք ու վարձատրութիւն պիտի ըլլայ ատիկա մեզի համար փառք ու վարձատրութիւն պիտի ըլլայ 
երկինքի մէջերկինքի մէջերկինքի մէջերկինքի մէջ::::    

6.6.6.6.----    ««««Սկսաւ աղաղակելՍկսաւ աղաղակելՍկսաւ աղաղակելՍկսաւ աղաղակել»»»»::::    Աղաղակեց՝ որովհետեւ Աղաղակեց՝ որովհետեւ Աղաղակեց՝ որովհետեւ Աղաղակեց՝ որովհետեւ 
օգնութեան կարիքը ունէրօգնութեան կարիքը ունէրօգնութեան կարիքը ունէրօգնութեան կարիքը ունէր::::    Մենք օգնութեան կարիքը Մենք օգնութեան կարիքը Մենք օգնութեան կարիքը Մենք օգնութեան կարիքը 
չունի՞նքչունի՞նքչունի՞նքչունի՞նք::::    Չունի՞նք մեղք մը, մոլութիւն մը, խեղճութիՉունի՞նք մեղք մը, մոլութիւն մը, խեղճութիՉունի՞նք մեղք մը, մոլութիւն մը, խեղճութիՉունի՞նք մեղք մը, մոլութիւն մը, խեղճութիւն մը, ւն մը, ւն մը, ւն մը, 
որմէ ազատիլ կորմէ ազատիլ կորմէ ազատիլ կորմէ ազատիլ կ’’’’ուզենքուզենքուզենքուզենք::::    Կամ չկա՞յ առաքինութիւն մը, որուն Կամ չկա՞յ առաքինութիւն մը, որուն Կամ չկա՞յ առաքինութիւն մը, որուն Կամ չկա՞յ առաքինութիւն մը, որուն 
կարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինք::::    Անոնք որոնք համբերատարութեան Անոնք որոնք համբերատարութեան Անոնք որոնք համբերատարութեան Անոնք որոնք համբերատարութեան 
պակասը կը զգան՝ Բարտիմէոսի նման պէտք է աղաղակենպակասը կը զգան՝ Բարտիմէոսի նման պէտք է աղաղակենպակասը կը զգան՝ Բարտիմէոսի նման պէտք է աղաղակենպակասը կը զգան՝ Բարտիմէոսի նման պէտք է աղաղակեն::::    
Անոնք որոնք սէր ունին մեղքի հանդէպ՝ Բարտիմէոսի նման Անոնք որոնք սէր ունին մեղքի հանդէպ՝ Բարտիմէոսի նման Անոնք որոնք սէր ունին մեղքի հանդէպ՝ Բարտիմէոսի նման Անոնք որոնք սէր ունին մեղքի հանդէպ՝ Բարտիմէոսի նման 
պէտք է աղաղակեն եւ ազատագրութիւն խնդրենպէտք է աղաղակեն եւ ազատագրութիւն խնդրենպէտք է աղաղակեն եւ ազատագրութիւն խնդրենպէտք է աղաղակեն եւ ազատագրութիւն խնդրեն::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որորորորոնք պաղած են իրենց աղօթքի կեանքին մէջ՝ Բարտիմէոսի ոնք պաղած են իրենց աղօթքի կեանքին մէջ՝ Բարտիմէոսի ոնք պաղած են իրենց աղօթքի կեանքին մէջ՝ Բարտիմէոսի ոնք պաղած են իրենց աղօթքի կեանքին մէջ՝ Բարտիմէոսի 
նման պէտք է աղաղակեն եւ աղօթքի կրանման պէտք է աղաղակեն եւ աղօթքի կրանման պէտք է աղաղակեն եւ աղօթքի կրանման պէտք է աղաղակեն եւ աղօթքի կրա´́́́կ խնդրենկ խնդրենկ խնդրենկ խնդրեն::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք տկարութիւն մը ունին որ զիրենք կը չարչարէ ու կը որոնք տկարութիւն մը ունին որ զիրենք կը չարչարէ ու կը որոնք տկարութիւն մը ունին որ զիրենք կը չարչարէ ու կը որոնք տկարութիւն մը ունին որ զիրենք կը չարչարէ ու կը 
թշուառացնէ՝ պէտք է աղաղակեն Քրիստոսի եւ անոր թշուառացնէ՝ պէտք է աղաղակեն Քրիստոսի եւ անոր թշուառացնէ՝ պէտք է աղաղակեն Քրիստոսի եւ անոր թշուառացնէ՝ պէտք է աղաղակեն Քրիստոսի եւ անոր 
զօրակցութիւնը խնդրենզօրակցութիւնը խնդրենզօրակցութիւնը խնդրենզօրակցութիւնը խնդրեն::::    Անոնք որոնք մոլութիւն մը ունին որ Անոնք որոնք մոլութիւն մը ունին որ Անոնք որոնք մոլութիւն մը ունին որ Անոնք որոնք մոլութիւն մը ունին որ 
զզզզիրենք գերի բռնած է՝ պէտք է աղաղակեն Տիրոջ եւ անոր իրենք գերի բռնած է՝ պէտք է աղաղակեն Տիրոջ եւ անոր իրենք գերի բռնած է՝ պէտք է աղաղակեն Տիրոջ եւ անոր իրենք գերի բռնած է՝ պէտք է աղաղակեն Տիրոջ եւ անոր 
ազատարար արեան զօրութիւնը խնդրենազատարար արեան զօրութիւնը խնդրենազատարար արեան զօրութիւնը խնդրենազատարար արեան զօրութիւնը խնդրեն::::    

7.7.7.7.----    ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, Յիսո՜՜՜՜ւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Բարտիմէոս Բարտիմէոս Բարտիմէոս Բարտիմէոս 
Յիսուսի ողորմութեան կարիքը ունէր, մենք ալ Յիսուսի Յիսուսի ողորմութեան կարիքը ունէր, մենք ալ Յիսուսի Յիսուսի ողորմութեան կարիքը ունէր, մենք ալ Յիսուսի Յիսուսի ողորմութեան կարիքը ունէր, մենք ալ Յիսուսի 
ողորմութեան կարիքը չունի՞նքողորմութեան կարիքը չունի՞նքողորմութեան կարիքը չունի՞նքողորմութեան կարիքը չունի՞նք::::    Երբ կը չարաշահենք Երբ կը չարաշահենք Երբ կը չարաշահենք Երբ կը չարաշահենք 
Յիսուսի համբերութիւնը՝Յիսուսի համբերութիւնը՝Յիսուսի համբերութիւնը՝Յիսուսի համբերութիւնը՝    պէտք չէ՞ ըսենք. պէտք չէ՞ ըսենք. պէտք չէ՞ ըսենք. պէտք չէ՞ ըսենք. ««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո՜՜՜՜ւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէ´́́́    
մեզի եւ ներէմեզի եւ ներէմեզի եւ ներէմեզի եւ ներէ»»»»::::    Երբ պատիժի արժանի բան մը կԵրբ պատիժի արժանի բան մը կԵրբ պատիժի արժանի բան մը կԵրբ պատիժի արժանի բան մը կ’’’’ընենք՝ պէտք ընենք՝ պէտք ընենք՝ պէտք ընենք՝ պէտք 
չէ՞ ըսենք. չէ՞ ըսենք. չէ՞ ըսենք. չէ՞ ըսենք. ««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո՜՜՜՜ւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէ´́́́    մեզի եւ մի պատժերմեզի եւ մի պատժերմեզի եւ մի պատժերմեզի եւ մի պատժեր»»»»::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
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կասկածամտութեամբ կը լեցուինք՝ պէտք չէ՞ աղաղակենք կասկածամտութեամբ կը լեցուինք՝ պէտք չէ՞ աղաղակենք կասկածամտութեամբ կը լեցուինք՝ պէտք չէ՞ աղաղակենք կասկածամտութեամբ կը լեցուինք՝ պէտք չէ՞ աղաղակենք 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո՜՜՜՜ւս, մեր կասկածամտութեան համար միւս, մեր կասկածամտութեան համար միւս, մեր կասկածամտութեան համար միւս, մեր կասկածամտութեան համար մի´́́́    
հեռանար մեզմէհեռանար մեզմէհեռանար մեզմէհեռանար մեզմէ»»»»::::    ՄՄՄՄեզմէ ո՞վ Տէր Յիսուսի ողորմութեան եզմէ ո՞վ Տէր Յիսուսի ողորմութեան եզմէ ո՞վ Տէր Յիսուսի ողորմութեան եզմէ ո՞վ Տէր Յիսուսի ողորմութեան 
կարիքը չունիկարիքը չունիկարիքը չունիկարիքը չունի::::    Բոլոր մարդիկը Յիսուսի ողորմութեան կարիԲոլոր մարդիկը Յիսուսի ողորմութեան կարիԲոլոր մարդիկը Յիսուսի ողորմութեան կարիԲոլոր մարդիկը Յիսուսի ողորմութեան կարի----
քը ունինքը ունինքը ունինքը ունին::::    Մեղքի կեանք թէ մաքուր կեանք ապրող մարդիկ՝ Մեղքի կեանք թէ մաքուր կեանք ապրող մարդիկ՝ Մեղքի կեանք թէ մաքուր կեանք ապրող մարդիկ՝ Մեղքի կեանք թէ մաքուր կեանք ապրող մարդիկ՝ 
հաւասարապէս Տիրոջ ողորմութեան կարիքը ունինհաւասարապէս Տիրոջ ողորմութեան կարիքը ունինհաւասարապէս Տիրոջ ողորմութեան կարիքը ունինհաւասարապէս Տիրոջ ողորմութեան կարիքը ունին::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
հաւատացեալ մարդիկը, նոյնպէս ալ թերահաւատ մարդիկը՝ հաւատացեալ մարդիկը, նոյնպէս ալ թերահաւատ մարդիկը՝ հաւատացեալ մարդիկը, նոյնպէս ալ թերահաւատ մարդիկը՝ հաւատացեալ մարդիկը, նոյնպէս ալ թերահաւատ մարդիկը՝ 
Տիրոջ ողորմութեանՏիրոջ ողորմութեանՏիրոջ ողորմութեանՏիրոջ ողորմութեան    կարիքը ունինկարիքը ունինկարիքը ունինկարիքը ունին::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մաքուր կեանք չ մաքուր կեանք չ մաքուր կեանք չ մաքուր կեանք 
ապրող մարդիկը պէտք է մտածեն թէ իրենք Յիսուսի սրբաապրող մարդիկը պէտք է մտածեն թէ իրենք Յիսուսի սրբաապրող մարդիկը պէտք է մտածեն թէ իրենք Յիսուսի սրբաապրող մարդիկը պէտք է մտածեն թէ իրենք Յիսուսի սրբա----
րար արեան կարիքը չունին, եւ որար արեան կարիքը չունին, եւ որար արեան կարիքը չունին, եւ որար արեան կարիքը չունին, եւ ո´́́́չ ալ մեղքի կեանք ապրող չ ալ մեղքի կեանք ապրող չ ալ մեղքի կեանք ապրող չ ալ մեղքի կեանք ապրող 
մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար զիրենք մաքրել մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար զիրենք մաքրել մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար զիրենք մաքրել մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար զիրենք մաքրել 
եւ ազատագրել մեղքի ստրկութենէնեւ ազատագրել մեղքի ստրկութենէնեւ ազատագրել մեղքի ստրկութենէնեւ ազատագրել մեղքի ստրկութենէն::::    ՈՈՈՈ´́́́չ հոգեւոր կեանքի չ հոգեւոր կեանքի չ հոգեւոր կեանքի չ հոգեւոր կեանքի 
բարձունքները բաբարձունքները բաբարձունքները բաբարձունքները բարձրացած մարդիկը պէտք է մտածեն թէ րձրացած մարդիկը պէտք է մտածեն թէ րձրացած մարդիկը պէտք է մտածեն թէ րձրացած մարդիկը պէտք է մտածեն թէ 
կարիքը չունին Յիսուսի ողորմութեան՝ որպէսզի մնան կարիքը չունին Յիսուսի ողորմութեան՝ որպէսզի մնան կարիքը չունին Յիսուսի ողորմութեան՝ որպէսզի մնան կարիքը չունին Յիսուսի ողորմութեան՝ որպէսզի մնան 
բարձունքներու մէջ, եւ ոբարձունքներու մէջ, եւ ոբարձունքներու մէջ, եւ ոբարձունքներու մէջ, եւ ո´́́́չ ալ անօրէնութեան ձորերուն մէջ չ ալ անօրէնութեան ձորերուն մէջ չ ալ անօրէնութեան ձորերուն մէջ չ ալ անօրէնութեան ձորերուն մէջ 
պտըտող մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար կամ պտըտող մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար կամ պտըտող մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար կամ պտըտող մարդիկը պէտք է խորհին թէ Յիսուս չի կրնար կամ 
չչչչ’’’’ուզեր զիրենք այդ ձորերէն դուրս բերելով՝ բարձրացնել ուզեր զիրենք այդ ձորերէն դուրս բերելով՝ բարձրացնել ուզեր զիրենք այդ ձորերէն դուրս բերելով՝ բարձրացնել ուզեր զիրենք այդ ձորերէն դուրս բերելով՝ բարձրացնել 
արդարութեան ու արդարութեան ու արդարութեան ու արդարութեան ու սրբութեան բարձունքներըսրբութեան բարձունքներըսրբութեան բարձունքներըսրբութեան բարձունքները::::    

8.8.8.8.----    ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, Յիսո՜՜՜՜ւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Հին ԿտաՀին ԿտաՀին ԿտաՀին Կտա----
կարանէն գիտենք որ խոստացուած Փրկիչն ու Ազատարարը կարանէն գիտենք որ խոստացուած Փրկիչն ու Ազատարարը կարանէն գիտենք որ խոստացուած Փրկիչն ու Ազատարարը կարանէն գիտենք որ խոստացուած Փրկիչն ու Ազատարարը 
պիտի գար Դաւիթի սերունդէն (Ես 11.1, 10պիտի գար Դաւիթի սերունդէն (Ես 11.1, 10պիտի գար Դաւիթի սերունդէն (Ես 11.1, 10պիտի գար Դաւիթի սերունդէն (Ես 11.1, 10::::    Յյտ 5.5)Յյտ 5.5)Յյտ 5.5)Յյտ 5.5)::::    Ուստի Ուստի Ուստի Ուստի 
երբ Բարտիմէոս Յիսուսը կը կոչէ երբ Բարտիմէոս Յիսուսը կը կոչէ երբ Բարտիմէոս Յիսուսը կը կոչէ երբ Բարտիմէոս Յիսուսը կը կոչէ ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի», », », », ասիկա ասիկա ասիկա ասիկա 
ցոյց կու տայ թէ ան կը հացոյց կու տայ թէ ան կը հացոյց կու տայ թէ ան կը հացոյց կու տայ թէ ան կը հաւատաւատաւատաւատա´́́́ր որ Յիսուս իր որ Յիսուս իր որ Յիսուս իր որ Յիսուս ի´́́́նք էր նք էր նք էր նք էր 
խոստացուած Փրկիչը, մարդկութեան Ազատարարն ու խոստացուած Փրկիչը, մարդկութեան Ազատարարն ու խոստացուած Փրկիչը, մարդկութեան Ազատարարն ու խոստացուած Փրկիչը, մարդկութեան Ազատարարն ու 
ՔաւիչըՔաւիչըՔաւիչըՔաւիչը::::    Ան կոյր էր մարմնապէս, բայց ոԱն կոյր էր մարմնապէս, բայց ոԱն կոյր էր մարմնապէս, բայց ոԱն կոյր էր մարմնապէս, բայց ո´́́́չ հոգեպէսչ հոգեպէսչ հոգեպէսչ հոգեպէս::::    ԲաԲաԲաԲա´́́́ց ց ց ց 
էին անոր հոգիի աչքերըէին անոր հոգիի աչքերըէին անոր հոգիի աչքերըէին անոր հոգիի աչքերը::::    Ինչ կը վերաբերի մեզի, բա՞ց են մեր Ինչ կը վերաբերի մեզի, բա՞ց են մեր Ինչ կը վերաբերի մեզի, բա՞ց են մեր Ինչ կը վերաբերի մեզի, բա՞ց են մեր 
հոգիի աչքերը, թէ փակհոգիի աչքերը, թէ փակհոգիի աչքերը, թէ փակհոգիի աչքերը, թէ փակ::::    Բարտիմէոսի համար Յիսուս լոկ Բարտիմէոսի համար Յիսուս լոկ Բարտիմէոսի համար Յիսուս լոկ Բարտիմէոսի համար Յիսուս լոկ 
քարոզիչ մը չէր, լոկ հրաշագոքարոզիչ մը չէր, լոկ հրաշագոքարոզիչ մը չէր, լոկ հրաշագոքարոզիչ մը չէր, լոկ հրաշագործ մը չէր, այլ՝ խոստացուած րծ մը չէր, այլ՝ խոստացուած րծ մը չէր, այլ՝ խոստացուած րծ մը չէր, այլ՝ խոստացուած 
փրկութիւնը շնորհողը, խոստացուած աստուածային թագափրկութիւնը շնորհողը, խոստացուած աստուածային թագափրկութիւնը շնորհողը, խոստացուած աստուածային թագափրկութիւնը շնորհողը, խոստացուած աստուածային թագա----
ւորութեան հաստատիչըւորութեան հաստատիչըւորութեան հաստատիչըւորութեան հաստատիչը::::    Ո՞վ է մեզի համար ՅիսուսՈ՞վ է մեզի համար ՅիսուսՈ՞վ է մեզի համար ՅիսուսՈ՞վ է մեզի համար Յիսուս::::    ՊարՊարՊարՊար----
զապէս հրաշագո՞րծ մը, թէ՝ սիրող ու սիրուիլ ուզող Փրկիչ մը, զապէս հրաշագո՞րծ մը, թէ՝ սիրող ու սիրուիլ ուզող Փրկիչ մը, զապէս հրաշագո՞րծ մը, թէ՝ սիրող ու սիրուիլ ուզող Փրկիչ մը, զապէս հրաշագո՞րծ մը, թէ՝ սիրող ու սիրուիլ ուզող Փրկիչ մը, 
անկեղծ ու հաւատարիմ բարեկամ մըանկեղծ ու հաւատարիմ բարեկամ մըանկեղծ ու հաւատարիմ բարեկամ մըանկեղծ ու հաւատարիմ բարեկամ մը::::    
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««««Շատեր սաստեցին զայն որ լռէ, իսկ անիկա աՇատեր սաստեցին զայն որ լռէ, իսկ անիկա աՇատեր սաստեցին զայն որ լռէ, իսկ անիկա աՇատեր սաստեցին զայն որ լռէ, իսկ անիկա աւելի ւելի ւելի ւելի 
բարձր ձայնով կբարձր ձայնով կբարձր ձայնով կբարձր ձայնով կ’’’’աղաղակէր.աղաղակէր.աղաղակէր.աղաղակէր.----    

""""ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէ´́́́    ինծի"ինծի"ինծի"ինծի"»»»» ( ( ( (Մր 10.48)Մր 10.48)Մր 10.48)Մր 10.48)::::    
1.1.1.1.----    Ասիկա երկրորդ անգամն է որ կԱսիկա երկրորդ անգամն է որ կԱսիկա երկրորդ անգամն է որ կԱսիկա երկրորդ անգամն է որ կ’’’’աղաղակէ՝ աղաղակէ՝ աղաղակէ՝ աղաղակէ՝ ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    

Որդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Կարծէք առաջին անգամ երբ աղաղաԿարծէք առաջին անգամ երբ աղաղաԿարծէք առաջին անգամ երբ աղաղաԿարծէք առաջին անգամ երբ աղաղա----
կեց՝ Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն չդարձուցկեց՝ Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն չդարձուցկեց՝ Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն չդարձուցկեց՝ Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն չդարձուց::::    Հաւանաբար Հաւանաբար Հաւանաբար Հաւանաբար 
իրեն թուեցաւ որ Յիսուս անտարբեիրեն թուեցաւ որ Յիսուս անտարբեիրեն թուեցաւ որ Յիսուս անտարբեիրեն թուեցաւ որ Յիսուս անտարբեր էր իր ցաւին նկատմամբ, ր էր իր ցաւին նկատմամբ, ր էր իր ցաւին նկատմամբ, ր էր իր ցաւին նկատմամբ, 
եւ հաւանաբար Յիսուսի այդ վերաբերմունքն էր որ քաջաեւ հաւանաբար Յիսուսի այդ վերաբերմունքն էր որ քաջաեւ հաւանաբար Յիսուսի այդ վերաբերմունքն էր որ քաջաեւ հաւանաբար Յիսուսի այդ վերաբերմունքն էր որ քաջա----
լերեց մարդիկը սաստելու կոյրը, մտածելով որ Տէրը կարելերեց մարդիկը սաստելու կոյրը, մտածելով որ Տէրը կարելերեց մարդիկը սաստելու կոյրը, մտածելով որ Տէրը կարելերեց մարդիկը սաստելու կոյրը, մտածելով որ Տէրը կարե----
ւորութիւն պիտի չտար կոյրինւորութիւն պիտի չտար կոյրինւորութիւն պիտի չտար կոյրինւորութիւն պիտի չտար կոյրին::::    Հոսկէ կը սորվինք չորս Հոսկէ կը սորվինք չորս Հոսկէ կը սորվինք չորս Հոսկէ կը սորվինք չորս 
կարեւոր դասեր.կարեւոր դասեր.կարեւոր դասեր.կարեւոր դասեր.----    

ա.ա.ա.ա.----    Կոյրին թուեցաւ որ Յիսուս չէր լսեր զինք, փակած էր Կոյրին թուեցաւ որ Յիսուս չէր լսեր զինք, փակած էր Կոյրին թուեցաւ որ Յիսուս չէր լսեր զինք, փակած էր Կոյրին թուեցաւ որ Յիսուս չէր լսեր զինք, փակած էր 
իր ականջներիր ականջներիր ականջներիր ականջներըըըը::::    Յիսուսի շուրջ գտնուող մարդիկն ալ այդպէս Յիսուսի շուրջ գտնուող մարդիկն ալ այդպէս Յիսուսի շուրջ գտնուող մարդիկն ալ այդպէս Յիսուսի շուրջ գտնուող մարդիկն ալ այդպէս 
մտածեցինմտածեցինմտածեցինմտածեցին::::    Այսօր երբ կԱյսօր երբ կԱյսօր երբ կԱյսօր երբ կ’’’’աղօթենք եւ բան մը կը խնդրենք աղօթենք եւ բան մը կը խնդրենք աղօթենք եւ բան մը կը խնդրենք աղօթենք եւ բան մը կը խնդրենք 
ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    ու մեր խնդրածը չենք ստանար, մենք եւս պահ մը ու մեր խնդրածը չենք ստանար, մենք եւս պահ մը ու մեր խնդրածը չենք ստանար, մենք եւս պահ մը ու մեր խնդրածը չենք ստանար, մենք եւս պահ մը 
չե՞նք մտածեր թէ Աստուած փակած է իր ականջները մեր չե՞նք մտածեր թէ Աստուած փակած է իր ականջները մեր չե՞նք մտածեր թէ Աստուած փակած է իր ականջները մեր չե՞նք մտածեր թէ Աստուած փակած է իր ականջները մեր 
ձայնին դիմացձայնին դիմացձայնին դիմացձայնին դիմաց::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’աղաղակենք ու բան մը կը հայցենք աղաղակենք ու բան մը կը հայցենք աղաղակենք ու բան մը կը հայցենք աղաղակենք ու բան մը կը հայցենք 
Աստուծմէ ոԱստուծմէ ոԱստուծմէ ոԱստուծմէ ու չենք ստանար, պահ մը չե՞նք տարուիր ւ չենք ստանար, պահ մը չե՞նք տարուիր ւ չենք ստանար, պահ մը չե՞նք տարուիր ւ չենք ստանար, պահ մը չե՞նք տարուիր 
խորհելու թէ Աստուած անտարբեր է մեր ցաւին հանդէպխորհելու թէ Աստուած անտարբեր է մեր ցաւին հանդէպխորհելու թէ Աստուած անտարբեր է մեր ցաւին հանդէպխորհելու թէ Աստուած անտարբեր է մեր ցաւին հանդէպ::::    
Բայց ինչպէս Բարտիմէոս եւ Յիսուսի հետ գտնուող մարդիկը Բայց ինչպէս Բարտիմէոս եւ Յիսուսի հետ գտնուող մարդիկը Բայց ինչպէս Բարտիմէոս եւ Յիսուսի հետ գտնուող մարդիկը Բայց ինչպէս Բարտիմէոս եւ Յիսուսի հետ գտնուող մարդիկը 
սխալած էին այդպէս մտածելնուն համար, նոյնպէս ալ մենք սխալած էին այդպէս մտածելնուն համար, նոյնպէս ալ մենք սխալած էին այդպէս մտածելնուն համար, նոյնպէս ալ մենք սխալած էին այդպէս մտածելնուն համար, նոյնպէս ալ մենք 
կը սխալինք այդպէս մտածելնուս համարկը սխալինք այդպէս մտածելնուս համարկը սխալինք այդպէս մտածելնուս համարկը սխալինք այդպէս մտածելնուս համար::::    

բ.բ.բ.բ.----    Յիսուս Բարտիմէոսի առաջին աՅիսուս Բարտիմէոսի առաջին աՅիսուս Բարտիմէոսի առաջին աՅիսուս Բարտիմէոսի առաջին աղաղակին չպատասղաղակին չպատասղաղակին չպատասղաղակին չպատաս----
խանեց, որովհետեւ ուզեց տեսնել թէ Բարտիմէոս շուտով խանեց, որովհետեւ ուզեց տեսնել թէ Բարտիմէոս շուտով խանեց, որովհետեւ ուզեց տեսնել թէ Բարտիմէոս շուտով խանեց, որովհետեւ ուզեց տեսնել թէ Բարտիմէոս շուտով 
տեղի պիտի տա՞ր, շուտով պիտի լռէ՞ր, պիտի յուսահատէ՞րտեղի պիտի տա՞ր, շուտով պիտի լռէ՞ր, պիտի յուսահատէ՞րտեղի պիտի տա՞ր, շուտով պիտի լռէ՞ր, պիտի յուսահատէ՞րտեղի պիտի տա՞ր, շուտով պիտի լռէ՞ր, պիտի յուսահատէ՞ր::::    
Տէրը իր այս կեցուածքով մեզ կը քաջալերէ որ շարունակենք Տէրը իր այս կեցուածքով մեզ կը քաջալերէ որ շարունակենք Տէրը իր այս կեցուածքով մեզ կը քաջալերէ որ շարունակենք Տէրը իր այս կեցուածքով մեզ կը քաջալերէ որ շարունակենք 
մեր դատը իրեն ներկայացնել եւ մեր խնդրանքները իր մեր դատը իրեն ներկայացնել եւ մեր խնդրանքները իր մեր դատը իրեն ներկայացնել եւ մեր խնդրանքները իր մեր դատը իրեն ներկայացնել եւ մեր խնդրանքները իր 
ոտքերուն առջեւ դնել, նոյնիսկ եթէ մեզոտքերուն առջեւ դնել, նոյնիսկ եթէ մեզոտքերուն առջեւ դնել, նոյնիսկ եթէ մեզոտքերուն առջեւ դնել, նոյնիսկ եթէ մեզի կը թուի թէ ան ի կը թուի թէ ան ի կը թուի թէ ան ի կը թուի թէ ան 
ժամանակաւորապէս լուռ էժամանակաւորապէս լուռ էժամանակաւորապէս լուռ էժամանակաւորապէս լուռ է::::    

գ.գ.գ.գ.----    Ինչպէս Յիսուս կոյրին խնդրանքը անմիջապէս Ինչպէս Յիսուս կոյրին խնդրանքը անմիջապէս Ինչպէս Յիսուս կոյրին խնդրանքը անմիջապէս Ինչպէս Յիսուս կոյրին խնդրանքը անմիջապէս 
չկատարեց, կրնայ մեր ալ խնդրանքները շուտով չկատարելչկատարեց, կրնայ մեր ալ խնդրանքները շուտով չկատարելչկատարեց, կրնայ մեր ալ խնդրանքները շուտով չկատարելչկատարեց, կրնայ մեր ալ խնդրանքները շուտով չկատարել::::    
Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ուզէ գիտնանք որ ինք կը լսէ մեր աղօթքները, բայց երբ ուզէ գիտնանք որ ինք կը լսէ մեր աղօթքները, բայց երբ ուզէ գիտնանք որ ինք կը լսէ մեր աղօթքները, բայց երբ ուզէ գիտնանք որ ինք կը լսէ մեր աղօթքները, բայց երբ 
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յարմար ժամանակը հասնի՝ միայն այն ատեն պիտի պատասյարմար ժամանակը հասնի՝ միայն այն ատեն պիտի պատասյարմար ժամանակը հասնի՝ միայն այն ատեն պիտի պատասյարմար ժամանակը հասնի՝ միայն այն ատեն պիտի պատաս----
խանէխանէխանէխանէ::::    

դ.դ.դ.դ.----    ԵրբԵրբԵրբԵրբ    Յիսուս առաջին հանգրուանին չպատասխանեց Յիսուս առաջին հանգրուանին չպատասխանեց Յիսուս առաջին հանգրուանին չպատասխանեց Յիսուս առաջին հանգրուանին չպատասխանեց 
Բարտիմէոսի աղաղակին, մարդիկ անմիջապէս եզրակացուԲարտիմէոսի աղաղակին, մարդիկ անմիջապէս եզրակացուԲարտիմէոսի աղաղակին, մարդիկ անմիջապէս եզրակացուԲարտիմէոսի աղաղակին, մարդիկ անմիջապէս եզրակացու----
ցին, թէ ան չէր ուզեր բուժել կոյրը, եւ անմիջապէս զայն սասցին, թէ ան չէր ուզեր բուժել կոյրը, եւ անմիջապէս զայն սասցին, թէ ան չէր ուզեր բուժել կոյրը, եւ անմիջապէս զայն սասցին, թէ ան չէր ուզեր բուժել կոյրը, եւ անմիջապէս զայն սաս----
տելու սկսան, եւ փոխանակ անոր ցաւին ցաւակից ըլլալու, տելու սկսան, եւ փոխանակ անոր ցաւին ցաւակից ըլլալու, տելու սկսան, եւ փոխանակ անոր ցաւին ցաւակից ըլլալու, տելու սկսան, եւ փոխանակ անոր ցաւին ցաւակից ըլլալու, 
ընդհակառակը, անոր ցաւին վրայ ցաընդհակառակը, անոր ցաւին վրայ ցաընդհակառակը, անոր ցաւին վրայ ցաընդհակառակը, անոր ցաւին վրայ ցա´́́́ւ աւելցուցինւ աւելցուցինւ աւելցուցինւ աւելցուցին::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
երբ կը տերբ կը տերբ կը տերբ կը տեսնենք մէկը դժբախտացած ու ցաւի մէջ, զգոեսնենք մէկը դժբախտացած ու ցաւի մէջ, զգոեսնենք մէկը դժբախտացած ու ցաւի մէջ, զգոեսնենք մէկը դժբախտացած ու ցաւի մէջ, զգո´́́́յշ յշ յշ յշ 
ըլլանք խորհելու թէ Աստուած անտեսաըլլանք խորհելու թէ Աստուած անտեսաըլլանք խորհելու թէ Աստուած անտեսաըլլանք խորհելու թէ Աստուած անտեսա´́́́ծ է զայն, չծ է զայն, չծ է զայն, չծ է զայն, չ’’’’ոոոո´́́́ւզեր ւզեր ւզեր ւզեր 
բուժել զայն, չբուժել զայն, չբուժել զայն, չբուժել զայն, չ’’’’ոոոո´́́́ւզեր ազատել զայնւզեր ազատել զայնւզեր ազատել զայնւզեր ազատել զայն::::    

2.2.2.2.----    ««««Շատեր սաստեցին որ լռէՇատեր սաստեցին որ լռէՇատեր սաստեցին որ լռէՇատեր սաստեցին որ լռէ»»»»::::    Փոխանակ քաջալերեն Փոխանակ քաջալերեն Փոխանակ քաջալերեն Փոխանակ քաջալերեն 
Բարտիմէոսը, ընդհակառակը՝ փորձեցին սաստել ու լռեցնելԲարտիմէոսը, ընդհակառակը՝ փորձեցին սաստել ու լռեցնելԲարտիմէոսը, ընդհակառակը՝ փորձեցին սաստել ու լռեցնելԲարտիմէոսը, ընդհակառակը՝ փորձեցին սաստել ու լռեցնել::::    
ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ ողբերգութիւննչ ողբերգութիւննչ ողբերգութիւննչ ողբերգութիւն::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ մնչ մնչ մնչ մարդկային խեղճութիւնարդկային խեղճութիւնարդկային խեղճութիւնարդկային խեղճութիւն::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    
ընթերցող, փորձէ պահ մը դուն քեզ Բարտիմէոսի տեղը դնելընթերցող, փորձէ պահ մը դուն քեզ Բարտիմէոսի տեղը դնելընթերցող, փորձէ պահ մը դուն քեզ Բարտիմէոսի տեղը դնելընթերցող, փորձէ պահ մը դուն քեզ Բարտիմէոսի տեղը դնել::::    
Փորձէ երեւակայել թէ դուն հիւանդ ես եւ Բժիշկդ մինչեւ քովդ Փորձէ երեւակայել թէ դուն հիւանդ ես եւ Բժիշկդ մինչեւ քովդ Փորձէ երեւակայել թէ դուն հիւանդ ես եւ Բժիշկդ մինչեւ քովդ Փորձէ երեւակայել թէ դուն հիւանդ ես եւ Բժիշկդ մինչեւ քովդ 
եկած է, իսկ ուրիշներ կը փորձեն արգելք ըլլալ քեզի, որպէսզի եկած է, իսկ ուրիշներ կը փորձեն արգելք ըլլալ քեզի, որպէսզի եկած է, իսկ ուրիշներ կը փորձեն արգելք ըլլալ քեզի, որպէսզի եկած է, իսկ ուրիշներ կը փորձեն արգելք ըլլալ քեզի, որպէսզի 
չկարենաս հանդիպիլ Բժիշկիդչկարենաս հանդիպիլ Բժիշկիդչկարենաս հանդիպիլ Բժիշկիդչկարենաս հանդիպիլ Բժիշկիդ::::    Պահ մը երեւակայէ որ սուգի Պահ մը երեւակայէ որ սուգի Պահ մը երեւակայէ որ սուգի Պահ մը երեւակայէ որ սուգի 
ու ցաու ցաու ցաու ցաւի մէջ ես, եւ ահա Մխիթարիչը կը հասնի, բայց մարդիկ ւի մէջ ես, եւ ահա Մխիթարիչը կը հասնի, բայց մարդիկ ւի մէջ ես, եւ ահա Մխիթարիչը կը հասնի, բայց մարդիկ ւի մէջ ես, եւ ահա Մխիթարիչը կը հասնի, բայց մարդիկ 
կը ջանան քեզ Մխիթարիչէն ու Մխիթարիչը քեզմէ հեռացնելկը ջանան քեզ Մխիթարիչէն ու Մխիթարիչը քեզմէ հեռացնելկը ջանան քեզ Մխիթարիչէն ու Մխիթարիչը քեզմէ հեռացնելկը ջանան քեզ Մխիթարիչէն ու Մխիթարիչը քեզմէ հեռացնել::::    
ԴաժանութիԴաժանութիԴաժանութիԴաժանութի´́́́ւն է Կենաց Գետի ճամբան փակել ծարաւ ւն է Կենաց Գետի ճամբան փակել ծարաւ ւն է Կենաց Գետի ճամբան փակել ծարաւ ւն է Կենաց Գետի ճամբան փակել ծարաւ 
հոգիներուն առջեւհոգիներուն առջեւհոգիներուն առջեւհոգիներուն առջեւ::::    

Յաճախ կՅաճախ կՅաճախ կՅաճախ կ’’’’ըսենք որ ոչինչ փոխուած է պատմութենէն, եւ ըսենք որ ոչինչ փոխուած է պատմութենէն, եւ ըսենք որ ոչինչ փոխուած է պատմութենէն, եւ ըսենք որ ոչինչ փոխուած է պատմութենէն, եւ 
իսկապէս ալ այդպէս էիսկապէս ալ այդպէս էիսկապէս ալ այդպէս էիսկապէս ալ այդպէս է::::    Այսօր ալ մեր մէջ կանԱյսօր ալ մեր մէջ կանԱյսօր ալ մեր մէջ կանԱյսօր ալ մեր մէջ կան    մարդիկ որ մարդիկ որ մարդիկ որ մարդիկ որ 
կոյր Բարտիմէոսի նման կկոյր Բարտիմէոսի նման կկոյր Բարտիմէոսի նման կկոյր Բարտիմէոսի նման կ’’’’աղաղակեն ըսելով. աղաղակեն ըսելով. աղաղակեն ըսելով. աղաղակեն ըսելով. ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    
Որդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, Յիսո՜՜՜՜ւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէւս, ողորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»,»,»,»,    անդին սակայն, կան ուրիշներ, անդին սակայն, կան ուրիշներ, անդին սակայն, կան ուրիշներ, անդին սակայն, կան ուրիշներ, 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ուզեն լռեցնել մեզ, քանի չեուզեն լռեցնել մեզ, քանի չեուզեն լռեցնել մեզ, քանի չեուզեն լռեցնել մեզ, քանի չե´́́́ն ուզեր Յիսուսի անունը ն ուզեր Յիսուսի անունը ն ուզեր Յիսուսի անունը ն ուզեր Յիսուսի անունը 
լսել մեր բերանէնլսել մեր բերանէնլսել մեր բերանէնլսել մեր բերանէն::::    Բայց մենք՝ Քրիստոսի ծարաւ հոգիներս, Բայց մենք՝ Քրիստոսի ծարաւ հոգիներս, Բայց մենք՝ Քրիստոսի ծարաւ հոգիներս, Բայց մենք՝ Քրիստոսի ծարաւ հոգիներս, 
պէտք է աւելի բարձր ձայնոպէտք է աւելի բարձր ձայնոպէտք է աւելի բարձր ձայնոպէտք է աւելի բարձր ձայնո´́́́վվվվ    աղաղակենք, մինչեւ որ Տէրը աղաղակենք, մինչեւ որ Տէրը աղաղակենք, մինչեւ որ Տէրը աղաղակենք, մինչեւ որ Տէրը 
ողորմի մեզի, եւ մինչեւ որ մեզ լռեցնել փորձողները իրեողորմի մեզի, եւ մինչեւ որ մեզ լռեցնել փորձողները իրեողորմի մեզի, եւ մինչեւ որ մեզ լռեցնել փորձողները իրեողորմի մեզի, եւ մինչեւ որ մեզ լռեցնել փորձողները իրե´́́́նք նք նք նք 
լռեն, եւ գիտնան որ մենք անկելռեն, եւ գիտնան որ մենք անկելռեն, եւ գիտնան որ մենք անկելռեն, եւ գիտնան որ մենք անկե´́́́ղծ ենք Տիրոջ հետ մնալու մեր ղծ ենք Տիրոջ հետ մնալու մեր ղծ ենք Տիրոջ հետ մնալու մեր ղծ ենք Տիրոջ հետ մնալու մեր 
փափաքին մէջ, անդրդուելի՝ Յիսուսի համար առած մեր որոփափաքին մէջ, անդրդուելի՝ Յիսուսի համար առած մեր որոփափաքին մէջ, անդրդուելի՝ Յիսուսի համար առած մեր որոփափաքին մէջ, անդրդուելի՝ Յիսուսի համար առած մեր որո----
շումներուն մէջ, եւ աննահանջ՝ հաւատքի մեր գնացքին մէջշումներուն մէջ, եւ աննահանջ՝ հաւատքի մեր գնացքին մէջշումներուն մէջ, եւ աննահանջ՝ հաւատքի մեր գնացքին մէջշումներուն մէջ, եւ աննահանջ՝ հաւատքի մեր գնացքին մէջ::::    
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Բայց ասկէ Բայց ասկէ Բայց ասկէ Բայց ասկէ աւելի կարեւորը այն է՝ որ մենք Յիսուսի աւելի կարեւորը այն է՝ որ մենք Յիսուսի աւելի կարեւորը այն է՝ որ մենք Յիսուսի աւելի կարեւորը այն է՝ որ մենք Յիսուսի 
անունը կանչող մարդիկը սաստողներէն չըլլանքանունը կանչող մարդիկը սաստողներէն չըլլանքանունը կանչող մարդիկը սաստողներէն չըլլանքանունը կանչող մարդիկը սաստողներէն չըլլանք::::    Արգելք Արգելք Արգելք Արգելք 
չըլլանք ոեւէ մէկուն որ կչըլլանք ոեւէ մէկուն որ կչըլլանք ոեւէ մէկուն որ կչըլլանք ոեւէ մէկուն որ կ’’’’ուզէ Տէրը պաշտելուզէ Տէրը պաշտելուզէ Տէրը պաշտելուզէ Տէրը պաշտել::::    Խոչընդոտ Խոչընդոտ Խոչընդոտ Խոչընդոտ 
չդառնանք ոեւէ մէկուն որ Յիսուսի հետեւիլ, աշակերտիլ ու չդառնանք ոեւէ մէկուն որ Յիսուսի հետեւիլ, աշակերտիլ ու չդառնանք ոեւէ մէկուն որ Յիսուսի հետեւիլ, աշակերտիլ ու չդառնանք ոեւէ մէկուն որ Յիսուսի հետեւիլ, աշակերտիլ ու 
երկրպագել կերկրպագել կերկրպագել կերկրպագել կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    Չփորձենք լռեցնել Աստուծոյ Գառնուկին Չփորձենք լռեցնել Աստուծոյ Գառնուկին Չփորձենք լռեցնել Աստուծոյ Գառնուկին Չփորձենք լռեցնել Աստուծոյ Գառնուկին 
համար երհամար երհամար երհամար երգող բերաններըգող բերաններըգող բերաններըգող բերանները::::    Չտրտմեցնենք մխիթարութեան ու Չտրտմեցնենք մխիթարութեան ու Չտրտմեցնենք մխիթարութեան ու Չտրտմեցնենք մխիթարութեան ու 
քաջալերանքի համար մարդոց վրայ իջնող Աստուծոյ Սուրբ քաջալերանքի համար մարդոց վրայ իջնող Աստուծոյ Սուրբ քաջալերանքի համար մարդոց վրայ իջնող Աստուծոյ Սուրբ քաջալերանքի համար մարդոց վրայ իջնող Աստուծոյ Սուրբ 
ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին::::    

3.3.3.3.----    ««««Շատեր սաստեցին որ լռէՇատեր սաստեցին որ լռէՇատեր սաստեցին որ լռէՇատեր սաստեցին որ լռէ»»»»::::    Որո՞նք էին այս Որո՞նք էին այս Որո՞նք էին այս Որո՞նք էին այս 
սաստողներըսաստողներըսաստողներըսաստողները::::    Բան մը չենք գիտեր անոնց ինքնութեան Բան մը չենք գիտեր անոնց ինքնութեան Բան մը չենք գիտեր անոնց ինքնութեան Բան մը չենք գիտեր անոնց ինքնութեան 
մասին, բայց մէմասին, բայց մէմասին, բայց մէմասին, բայց մէ´́́́կ բան յստակ է, որ անոնք Քրիստոսի կ բան յստակ է, որ անոնք Քրիստոսի կ բան յստակ է, որ անոնք Քրիստոսի կ բան յստակ է, որ անոնք Քրիստոսի 
ընկերացող մարդիկընկերացող մարդիկընկերացող մարդիկընկերացող մարդիկ    էին, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի մասին էին, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի մասին էին, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի մասին էին, Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի մասին 
խօսող մարդիկ էինխօսող մարդիկ էինխօսող մարդիկ էինխօսող մարդիկ էին::::    ՏարօրինաՏարօրինաՏարօրինաՏարօրինա՜՜՜՜կկկկ::::    Ողորմած Աստուծոյն հետ Ողորմած Աստուծոյն հետ Ողորմած Աստուծոյն հետ Ողորմած Աստուծոյն հետ 
կը քալէին, բայց փորձեցին լռեցնել ձայնը Բարտիմէոսի որ կը քալէին, բայց փորձեցին լռեցնել ձայնը Բարտիմէոսի որ կը քալէին, բայց փորձեցին լռեցնել ձայնը Բարտիմէոսի որ կը քալէին, բայց փորձեցին լռեցնել ձայնը Բարտիմէոսի որ 
ողորմութիւն կը հայցէրողորմութիւն կը հայցէրողորմութիւն կը հայցէրողորմութիւն կը հայցէր::::    Գթառատ Փրկիչին ընկերացողներ Գթառատ Փրկիչին ընկերացողներ Գթառատ Փրկիչին ընկերացողներ Գթառատ Փրկիչին ընկերացողներ 
էին, բայց անգութ էին գութի կարօտ կոյրին հանդէպէին, բայց անգութ էին գութի կարօտ կոյրին հանդէպէին, բայց անգութ էին գութի կարօտ կոյրին հանդէպէին, բայց անգութ էին գութի կարօտ կոյրին հանդէպ::::    Կը Կը Կը Կը 
քալէին Քրիստքալէին Քրիստքալէին Քրիստքալէին Քրիստոսի հետ, բայց ոոսի հետ, բայց ոոսի հետ, բայց ոոսի հետ, բայց ո´́́́չ Քրիստոսի ճամբէնչ Քրիստոսի ճամբէնչ Քրիստոսի ճամբէնչ Քրիստոսի ճամբէն::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի հետ ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի հետ ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի հետ ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի հետ ««««կը քալենկը քալենկը քալենկը քալեն», », », », 
որոնք սակայն ոեւէ առնչութիւն չունին Քրիստոսի հետորոնք սակայն ոեւէ առնչութիւն չունին Քրիստոսի հետորոնք սակայն ոեւէ առնչութիւն չունին Քրիստոսի հետորոնք սակայն ոեւէ առնչութիւն չունին Քրիստոսի հետ::::    
ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, ն մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին, 
բայց երբեք կարեկցութիւն չեն ցուցաբերեր կարեկցութեան բայց երբեք կարեկցութիւն չեն ցուցաբերեր կարեկցութեան բայց երբեք կարեկցութիւն չեն ցուցաբերեր կարեկցութեան բայց երբեք կարեկցութիւն չեն ցուցաբերեր կարեկցութեան 
կարիքը ունեցոկարիքը ունեցոկարիքը ունեցոկարիքը ունեցող մարդոց հանդէպղ մարդոց հանդէպղ մարդոց հանդէպղ մարդոց հանդէպ::::    Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած 
Ողորմածին անունով խօսող անողորմներուՈղորմածին անունով խօսող անողորմներուՈղորմածին անունով խօսող անողորմներուՈղորմածին անունով խօսող անողորմներու::::    Ո՞վ չէ հանդիՈ՞վ չէ հանդիՈ՞վ չէ հանդիՈ՞վ չէ հանդի----
պած Գթառատին անունով պատգամող անգութներուպած Գթառատին անունով պատգամող անգութներուպած Գթառատին անունով պատգամող անգութներուպած Գթառատին անունով պատգամող անգութներու::::    Ո՞վ Ո՞վ Ո՞վ Ո՞վ 
ծանօթ չէ օրէնքի մասին խօսող անօրէն մարդոցծանօթ չէ օրէնքի մասին խօսող անօրէն մարդոցծանօթ չէ օրէնքի մասին խօսող անօրէն մարդոցծանօթ չէ օրէնքի մասին խօսող անօրէն մարդոց::::    Յաճախ Յաճախ Յաճախ Յաճախ 
««««հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր» » » » ձեւացող մարդիկն են որ կը հալածեն ուրիշ ձեւացող մարդիկն են որ կը հալածեն ուրիշ ձեւացող մարդիկն են որ կը հալածեն ուրիշ ձեւացող մարդիկն են որ կը հալածեն ուրիշ 
հոգեւորներուհոգեւորներուհոգեւորներուհոգեւորներու::::    Յաճախ Յաճախ Յաճախ Յաճախ ««««ապաշխարած եմապաշխարած եմապաշխարած եմապաշխարած եմ» » » » ըսողներն են որ ըսողներն են որ ըսողներն են որ ըսողներն են որ 
անհանդուրժողութեամբ կը լեցուին հաւատակից եղբայրնեանհանդուրժողութեամբ կը լեցուին հաւատակից եղբայրնեանհանդուրժողութեամբ կը լեցուին հաւատակից եղբայրնեանհանդուրժողութեամբ կը լեցուին հաւատակից եղբայրնե----
րու եւ քոյրերու նկատմամբրու եւ քոյրերու նկատմամբրու եւ քոյրերու նկատմամբրու եւ քոյրերու նկատմամբ::::    

4.4.4.4.----    Յիսուսի ընկերացող բազմութիւնը սաստեց կոյրը բայց Յիսուսի ընկերացող բազմութիւնը սաստեց կոյրը բայց Յիսուսի ընկերացող բազմութիւնը սաստեց կոյրը բայց Յիսուսի ընկերացող բազմութիւնը սաստեց կոյրը բայց 
Յիսուս չսաստեցՅիսուս չսաստեցՅիսուս չսաստեցՅիսուս չսաստեց::::    Երանի Յիսուսի ընկերացող մարդիկը Երանի Յիսուսի ընկերացող մարդիկը Երանի Յիսուսի ընկերացող մարդիկը Երանի Յիսուսի ընկերացող մարդիկը 
Յիսուսէն սորվին՝ իր նման քաղցր ու կարեկցող ըլլալ, եՅիսուսէն սորվին՝ իր նման քաղցր ու կարեկցող ըլլալ, եՅիսուսէն սորվին՝ իր նման քաղցր ու կարեկցող ըլլալ, եՅիսուսէն սորվին՝ իր նման քաղցր ու կարեկցող ըլլալ, եւ ւ ւ ւ 
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չսաստեն ցաւի մէջ եղող մարդիկը, եւ չփորձեն լռեցնել անոնց չսաստեն ցաւի մէջ եղող մարդիկը, եւ չփորձեն լռեցնել անոնց չսաստեն ցաւի մէջ եղող մարդիկը, եւ չփորձեն լռեցնել անոնց չսաստեն ցաւի մէջ եղող մարդիկը, եւ չփորձեն լռեցնել անոնց 
աղաղակին ձայնըաղաղակին ձայնըաղաղակին ձայնըաղաղակին ձայնը::::    

5.5.5.5.----    Մարդիկ սաստեցին Բարտիմէոսը բայց Մարդիկ սաստեցին Բարտիմէոսը բայց Մարդիկ սաստեցին Բարտիմէոսը բայց Մարդիկ սաստեցին Բարտիմէոսը բայց ««««անիկա աւելի անիկա աւելի անիկա աւելի անիկա աւելի 
բարձր ձայնովբարձր ձայնովբարձր ձայնովբարձր ձայնով» » » » աղաղակեցաղաղակեցաղաղակեցաղաղակեց::::    Իսկ այսօր եթէ մարդիկ ուզեն մեզ Իսկ այսօր եթէ մարդիկ ուզեն մեզ Իսկ այսօր եթէ մարդիկ ուզեն մեզ Իսկ այսօր եթէ մարդիկ ուզեն մեզ 
սաստել՝ մենք ի՞նչ կսաստել՝ մենք ի՞նչ կսաստել՝ մենք ի՞նչ կսաստել՝ մենք ի՞նչ կ’’’’ընենքընենքընենքընենք::::    Աւելի բա՞րձր կԱւելի բա՞րձր կԱւելի բա՞րձր կԱւելի բա՞րձր կ’’’’աղաղակենք, թէ՝ աղաղակենք, թէ՝ աղաղակենք, թէ՝ աղաղակենք, թէ՝ 
կը լռենքկը լռենքկը լռենքկը լռենք::::    Եթէ մարդիկ Եթէ մարդիկ Եթէ մարդիկ Եթէ մարդիկ ուզեն դրամ տալ մեզի որ ճշմարուզեն դրամ տալ մեզի որ ճշմարուզեն դրամ տալ մեզի որ ճշմարուզեն դրամ տալ մեզի որ ճշմար----
տութիւնը ծածկենք՝ կը ծածկե՞նքտութիւնը ծածկենք՝ կը ծածկե՞նքտութիւնը ծածկենք՝ կը ծածկե՞նքտութիւնը ծածկենք՝ կը ծածկե՞նք::::    Եթէ մարդիկ ուզեն Եթէ մարդիկ ուզեն Եթէ մարդիկ ուզեն Եթէ մարդիկ ուզեն 
կաշառել մեզ՝ կը կաշառուի՞նքկաշառել մեզ՝ կը կաշառուի՞նքկաշառել մեզ՝ կը կաշառուի՞նքկաշառել մեզ՝ կը կաշառուի՞նք::::    Եթէ մարդիկ ուզեն գործ, դիրք Եթէ մարդիկ ուզեն գործ, դիրք Եթէ մարդիկ ուզեն գործ, դիրք Եթէ մարդիկ ուզեն գործ, դիրք 
կամ հանգամանք յանձնել մեզի միայն թէ իրենց ուզածը կամ հանգամանք յանձնել մեզի միայն թէ իրենց ուզածը կամ հանգամանք յանձնել մեզի միայն թէ իրենց ուզածը կամ հանգամանք յանձնել մեզի միայն թէ իրենց ուզածը 
ընենք եւ իրենց ուզածին պէս խօսինք՝ կընենք եւ իրենց ուզածին պէս խօսինք՝ կընենք եւ իրենց ուզածին պէս խօսինք՝ կընենք եւ իրենց ուզածին պէս խօսինք՝ կ’’’’ընե՞նք իրենց ուզածըընե՞նք իրենց ուզածըընե՞նք իրենց ուզածըընե՞նք իրենց ուզածը::::    

6.6.6.6.----    Բարտիմէոս Բարտիմէոս Բարտիմէոս Բարտիմէոս ««««աւելի բարձր ձայնովաւելի բարձր ձայնովաւելի բարձր ձայնովաւելի բարձր ձայնով» » » » աղաղակեց եւ աղաղակեց եւ աղաղակեց եւ աղաղակեց եւ 
լսուեցաւ Տիրոջ կողմէլսուեցաւ Տիրոջ կողմէլսուեցաւ Տիրոջ կողմէլսուեցաւ Տիրոջ կողմէ::::    Եթէ մենք ալ կԵթէ մենք ալ կԵթէ մենք ալ կԵթէ մենք ալ կ’’’’ուզենք լսուիլ Տիրոջ ուզենք լսուիլ Տիրոջ ուզենք լսուիլ Տիրոջ ուզենք լսուիլ Տիրոջ 
կողմէ՝ պէտք է Բարտիմէոսի նման աւելիկողմէ՝ պէտք է Բարտիմէոսի նման աւելիկողմէ՝ պէտք է Բարտիմէոսի նման աւելիկողմէ՝ պէտք է Բարտիմէոսի նման աւելի´́́́    բարձր ձայնով բարձր ձայնով բարձր ձայնով բարձր ձայնով 
կանչենք Տիրոջ անունըկանչենք Տիրոջ անունըկանչենք Տիրոջ անունըկանչենք Տիրոջ անունը::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք մեր աղօթքները լսուին՝ ուզենք մեր աղօթքները լսուին՝ ուզենք մեր աղօթքները լսուին՝ ուզենք մեր աղօթքները լսուին՝ 
պէտք է աւելիպէտք է աւելիպէտք է աւելիպէտք է աւելի´́́́    հաւատքով մատուցենք զանոնքհաւատքով մատուցենք զանոնքհաւատքով մատուցենք զանոնքհաւատքով մատուցենք զանոնք::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք ուզենք ուզենք ուզենք 
սիրուիլսիրուիլսիրուիլսիրուիլ    Յիսուսի կողմէ՝ պէտք է աւելիՅիսուսի կողմէ՝ պէտք է աւելիՅիսուսի կողմէ՝ պէտք է աւելիՅիսուսի կողմէ՝ պէտք է աւելի´́́́    հեզ ու աւելիհեզ ու աւելիհեզ ու աւելիհեզ ու աւելի´́́́    
խոնարհ ըլլանքխոնարհ ըլլանքխոնարհ ըլլանքխոնարհ ըլլանք::::    

7.7.7.7.----    Հետաքրքրութեան համար յիշենք վերջին կէտ մըՀետաքրքրութեան համար յիշենք վերջին կէտ մըՀետաքրքրութեան համար յիշենք վերջին կէտ մըՀետաքրքրութեան համար յիշենք վերջին կէտ մը::::    
Մեկնիչ մը կՄեկնիչ մը կՄեկնիչ մը կՄեկնիչ մը կ’’’’ըսէ թէ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը կը ըսէ թէ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը կը ըսէ թէ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը կը ըսէ թէ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը կը 
խորհրդանշէ մարդուն մարմինըխորհրդանշէ մարդուն մարմինըխորհրդանշէ մարդուն մարմինըխորհրդանշէ մարդուն մարմինը::::    Մարդուն հոգին կՄարդուն հոգին կՄարդուն հոգին կՄարդուն հոգին կ’’’’աղաղակէ աղաղակէ աղաղակէ աղաղակէ 
եւ Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցէ, իսկ անոր մարմիեւ Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցէ, իսկ անոր մարմիեւ Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցէ, իսկ անոր մարմիեւ Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցէ, իսկ անոր մարմինը՝ կը նը՝ կը նը՝ կը նը՝ կը 
հակառակիհակառակիհակառակիհակառակի::::    Արդարեւ, մարմին եւ հոգի իրարու հակառակ Արդարեւ, մարմին եւ հոգի իրարու հակառակ Արդարեւ, մարմին եւ հոգի իրարու հակառակ Արդարեւ, մարմին եւ հոգի իրարու հակառակ 
բան կը պահանջենբան կը պահանջենբան կը պահանջենբան կը պահանջեն::::    Մարմինը կը պահանջէ կապուած մնալ Մարմինը կը պահանջէ կապուած մնալ Մարմինը կը պահանջէ կապուած մնալ Մարմինը կը պահանջէ կապուած մնալ 
աշխարհին, իսկ հոգին՝ կաշխարհին, իսկ հոգին՝ կաշխարհին, իսկ հոգին՝ կաշխարհին, իսկ հոգին՝ կ’’’’ուզէ կապուիլ Տիրոջուզէ կապուիլ Տիրոջուզէ կապուիլ Տիրոջուզէ կապուիլ Տիրոջ::::    Բայց երբ Բայց երբ Բայց երբ Բայց երբ 
մարմինը տեսնէ որ հոգին անդրդուելի է իր հաւատքին մէջ, մարմինը տեսնէ որ հոգին անդրդուելի է իր հաւատքին մէջ, մարմինը տեսնէ որ հոգին անդրդուելի է իր հաւատքին մէջ, մարմինը տեսնէ որ հոգին անդրդուելի է իր հաւատքին մէջ, 
այն ատեն, ոայն ատեն, ոայն ատեն, ոայն ատեն, ո´́́́չ միայն կը դադրի հոգիին դէմ պատերաչ միայն կը դադրի հոգիին դէմ պատերաչ միայն կը դադրի հոգիին դէմ պատերաչ միայն կը դադրի հոգիին դէմ պատերազմելէ, զմելէ, զմելէ, զմելէ, 
այլեւ՝ կը դառնայ անոր գործակիցը, ճիշդ ինչպէս տակաւին այլեւ՝ կը դառնայ անոր գործակիցը, ճիշդ ինչպէս տակաւին այլեւ՝ կը դառնայ անոր գործակիցը, ճիշդ ինչպէս տակաւին այլեւ՝ կը դառնայ անոր գործակիցը, ճիշդ ինչպէս տակաւին 
վայրկեան մը առաջ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը՝ վայրկեան մը առաջ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը՝ վայրկեան մը առաջ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը՝ վայրկեան մը առաջ Բարտիմէոսը սաստող բազմութիւնը՝ 
վայրկեան մը ետք քաջալերեց զայն ըսելով. վայրկեան մը ետք քաջալերեց զայն ըսելով. վայրկեան մը ետք քաջալերեց զայն ըսելով. վայրկեան մը ետք քաջալերեց զայն ըսելով. ««««ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , 
եեեե´́́́լ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէ»»»»::::    

Երբ մեր մարմինները, որոնք կը դժուարացնեն ամբողԵրբ մեր մարմինները, որոնք կը դժուարացնեն ամբողԵրբ մեր մարմինները, որոնք կը դժուարացնեն ամբողԵրբ մեր մարմինները, որոնք կը դժուարացնեն ամբող----
ջութեամբ Տէր Յիսուսի յանձնուջութեամբ Տէր Յիսուսի յանձնուջութեամբ Տէր Յիսուսի յանձնուջութեամբ Տէր Յիսուսի յանձնուելու գործողութիւնը, տեսնեն ելու գործողութիւնը, տեսնեն ելու գործողութիւնը, տեսնեն ելու գործողութիւնը, տեսնեն 
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որ մեր առած որոշումին վրայ ամուր կը մնանք, այն ատեն որ մեր առած որոշումին վրայ ամուր կը մնանք, այն ատեն որ մեր առած որոշումին վրայ ամուր կը մնանք, այն ատեն որ մեր առած որոշումին վրայ ամուր կը մնանք, այն ատեն 
մեր մարմինը խօսքը ուղղելով մեր հոգիին պիտի ըսէ. մեր մարմինը խօսքը ուղղելով մեր հոգիին պիտի ըսէ. մեր մարմինը խօսքը ուղղելով մեր հոգիին պիտի ըսէ. մեր մարմինը խօսքը ուղղելով մեր հոգիին պիտի ըսէ. 
««««ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէ»,»,»,»,    եւ այն ատեն, մարմին եւ եւ այն ատեն, մարմին եւ եւ այն ատեն, մարմին եւ եւ այն ատեն, մարմին եւ 
հոգի, միասնաբար պիտի գան եւ Տիրոջ յանձնուին ամբողհոգի, միասնաբար պիտի գան եւ Տիրոջ յանձնուին ամբողհոգի, միասնաբար պիտի գան եւ Տիրոջ յանձնուին ամբողհոգի, միասնաբար պիտի գան եւ Տիրոջ յանձնուին ամբող----
ջութեամբ, Տիրոջ ոտքերոջութեամբ, Տիրոջ ոտքերոջութեամբ, Տիրոջ ոտքերոջութեամբ, Տիրոջ ոտքերուն առջեւ պիտի փռուին, եւ նախաւն առջեւ պիտի փռուին, եւ նախաւն առջեւ պիտի փռուին, եւ նախաւն առջեւ պիտի փռուին, եւ նախա----
պէս մարմին եւ հոգի որոնք իրարու դէմ կը պատերազմէին, պէս մարմին եւ հոգի որոնք իրարու դէմ կը պատերազմէին, պէս մարմին եւ հոգի որոնք իրարու դէմ կը պատերազմէին, պէս մարմին եւ հոգի որոնք իրարու դէմ կը պատերազմէին, 
իրարու պատերազմակից պիտի դառնան եւ միասնաբար իրարու պատերազմակից պիտի դառնան եւ միասնաբար իրարու պատերազմակից պիտի դառնան եւ միասնաբար իրարու պատերազմակից պիտի դառնան եւ միասնաբար 
պիտի պատերազմին չար ոգիներուն, անոնց ծնողին՝ Սատապիտի պատերազմին չար ոգիներուն, անոնց ծնողին՝ Սատապիտի պատերազմին չար ոգիներուն, անոնց ծնողին՝ Սատապիտի պատերազմին չար ոգիներուն, անոնց ծնողին՝ Սատա----
նային, եւ անոնց գրգռած աշխարհային հաճոյքներուն դէմնային, եւ անոնց գրգռած աշխարհային հաճոյքներուն դէմնային, եւ անոնց գրգռած աշխարհային հաճոյքներուն դէմնային, եւ անոնց գրգռած աշխարհային հաճոյքներուն դէմ::::    

««««Յիսուս կանգ առաւ եւ հրամայՅիսուս կանգ առաւ եւ հրամայՅիսուս կանգ առաւ եւ հրամայՅիսուս կանգ առաւ եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրըեց իրեն բերել կոյրըեց իրեն բերել կոյրըեց իրեն բերել կոյրը::::    
Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.----    

""""ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, քեզ կը կանչէ"լ, քեզ կը կանչէ"լ, քեզ կը կանչէ"լ, քեզ կը կանչէ"»»»» ( ( ( (Մր 10.49)Մր 10.49)Մր 10.49)Մր 10.49)::::    
1.1.1.1.----    ««««Յիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւ»»»»::::    Բարտիմէոս կանգ չառաւ Բարտիմէոս կանգ չառաւ Բարտիմէոս կանգ չառաւ Բարտիմէոս կանգ չառաւ 

աղաղակելէ մինչեւ որ աղաղակելէ մինչեւ որ աղաղակելէ մինչեւ որ աղաղակելէ մինչեւ որ ««««Յիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւ»»»»::::    Մենք ալ նոյնը Մենք ալ նոյնը Մենք ալ նոյնը Մենք ալ նոյնը 
պէտք է ընենքպէտք է ընենքպէտք է ընենքպէտք է ընենք::::    Պէտք է աղաղակենք մինչեւ որ Տէրը ողորմիՊէտք է աղաղակենք մինչեւ որ Տէրը ողորմիՊէտք է աղաղակենք մինչեւ որ Տէրը ողորմիՊէտք է աղաղակենք մինչեւ որ Տէրը ողորմի::::    
Երբ ՅԵրբ ՅԵրբ ՅԵրբ Յիսուս տեսնէ որ մենք լուրջ ու անկեղծ ենք մեր իսուս տեսնէ որ մենք լուրջ ու անկեղծ ենք մեր իսուս տեսնէ որ մենք լուրջ ու անկեղծ ենք մեր իսուս տեսնէ որ մենք լուրջ ու անկեղծ ենք մեր 
հաւատքի աղաղակին մէջ՝ այն ատեն միայն կանգ կհաւատքի աղաղակին մէջ՝ այն ատեն միայն կանգ կհաւատքի աղաղակին մէջ՝ այն ատեն միայն կանգ կհաւատքի աղաղակին մէջ՝ այն ատեն միայն կանգ կ’’’’առնէ եւ առնէ եւ առնէ եւ առնէ եւ 
իր օրհնութիւնը կը շնորհէիր օրհնութիւնը կը շնորհէիր օրհնութիւնը կը շնորհէիր օրհնութիւնը կը շնորհէ::::    Յակոբ նահապետ Աստուծոյ Յակոբ նահապետ Աստուծոյ Յակոբ նահապետ Աստուծոյ Յակոբ նահապետ Աստուծոյ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսՉեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսՉեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսՉեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնես»»»» ( ( ( (Ծն 32.26)Ծն 32.26)Ծն 32.26)Ծն 32.26)::::    
Երբ Աստուածորդին մարտնչեցաւ Յակոբի դէմ՝ Յակոբ տեղի Երբ Աստուածորդին մարտնչեցաւ Յակոբի դէմ՝ Յակոբ տեղի Երբ Աստուածորդին մարտնչեցաւ Յակոբի դէմ՝ Յակոբ տեղի Երբ Աստուածորդին մարտնչեցաւ Յակոբի դէմ՝ Յակոբ տեղի 
չտչտչտչտուաւ, ընդհակառակը, բռնեց զայն եւ անոր օրհնութիւնը ուաւ, ընդհակառակը, բռնեց զայն եւ անոր օրհնութիւնը ուաւ, ընդհակառակը, բռնեց զայն եւ անոր օրհնութիւնը ուաւ, ընդհակառակը, բռնեց զայն եւ անոր օրհնութիւնը 
պահանջեցպահանջեցպահանջեցպահանջեց::::    Յակոբի այս կեցուածքը մեզի կը սորվեցնէ որ Յակոբի այս կեցուածքը մեզի կը սորվեցնէ որ Յակոբի այս կեցուածքը մեզի կը սորվեցնէ որ Յակոբի այս կեցուածքը մեզի կը սորվեցնէ որ 
պէտք է անդրդուելի ըլլանք մեր հոգեւոր պատերազմին մէջպէտք է անդրդուելի ըլլանք մեր հոգեւոր պատերազմին մէջպէտք է անդրդուելի ըլլանք մեր հոգեւոր պատերազմին մէջպէտք է անդրդուելի ըլլանք մեր հոգեւոր պատերազմին մէջ::::    
Եթէ մեր հոգեւոր պատերազմներուն մէջ շուտով տեղի տանք Եթէ մեր հոգեւոր պատերազմներուն մէջ շուտով տեղի տանք Եթէ մեր հոգեւոր պատերազմներուն մէջ շուտով տեղի տանք Եթէ մեր հոգեւոր պատերազմներուն մէջ շուտով տեղի տանք 
եւ նահանջենք՝ չենք կրնար վայելել Աստուծոյ օրհնութիեւ նահանջենք՝ չենք կրնար վայելել Աստուծոյ օրհնութիեւ նահանջենք՝ չենք կրնար վայելել Աստուծոյ օրհնութիեւ նահանջենք՝ չենք կրնար վայելել Աստուծոյ օրհնութիւնւնւնւն----
ներըներըներըները::::    

2.2.2.2.----    ««««Յիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւՅիսուս կանգ առաւ»»»»::::    Միայն երկու առիթներով կը Միայն երկու առիթներով կը Միայն երկու առիթներով կը Միայն երկու առիթներով կը 
տեսնենք որ Յիսուս կանգ կտեսնենք որ Յիսուս կանգ կտեսնենք որ Յիսուս կանգ կտեսնենք որ Յիսուս կանգ կ’’’’առնէառնէառնէառնէ::::    Բարտիմէոսի համար եւ Բարտիմէոսի համար եւ Բարտիմէոսի համար եւ Բարտիմէոսի համար եւ 
Զակքէոսի համար (Ղկ 19.5)Զակքէոսի համար (Ղկ 19.5)Զակքէոսի համար (Ղկ 19.5)Զակքէոսի համար (Ղկ 19.5)::::    Հետաքրքրական է որ երկուքն ալ Հետաքրքրական է որ երկուքն ալ Հետաքրքրական է որ երկուքն ալ Հետաքրքրական է որ երկուքն ալ 
Երիքով քաղաքէն էինԵրիքով քաղաքէն էինԵրիքով քաղաքէն էինԵրիքով քաղաքէն էին::::    ԵրանելիԵրանելիԵրանելիԵրանելի´́́́    է այս կոյրը, քանի տիեզերքի է այս կոյրը, քանի տիեզերքի է այս կոյրը, քանի տիեզերքի է այս կոյրը, քանի տիեզերքի 
Արարիչը կանգ առաւ իրեն համարԱրարիչը կանգ առաւ իրեն համարԱրարիչը կանգ առաւ իրեն համարԱրարիչը կանգ առաւ իրեն համար::::    ԵրանելԵրանելԵրանելԵրանելիիիի´́́́    է, որովհետեւ է, որովհետեւ է, որովհետեւ է, որովհետեւ 
ամենակալ Աստուածը իր աղաղակը լսեց ու կանգ առաւամենակալ Աստուածը իր աղաղակը լսեց ու կանգ առաւամենակալ Աստուածը իր աղաղակը լսեց ու կանգ առաւամենակալ Աստուածը իր աղաղակը լսեց ու կանգ առաւ::::    
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ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երանիերանիերանիերանի՜՜՜՜    այն մարդուն որուն աղաղակին դիմաց կաայն մարդուն որուն աղաղակին դիմաց կաայն մարդուն որուն աղաղակին դիմաց կաայն մարդուն որուն աղաղակին դիմաց կա´́́́նգ նգ նգ նգ 
կկկկ’’’’առնէ Քրիստոսառնէ Քրիստոսառնէ Քրիստոսառնէ Քրիստոս::::    ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի՜՜՜՜    անոր որուն ձայնը լսելի կը դառնայ անոր որուն ձայնը լսելի կը դառնայ անոր որուն ձայնը լսելի կը դառնայ անոր որուն ձայնը լսելի կը դառնայ 
Տիրոջ մօտՏիրոջ մօտՏիրոջ մօտՏիրոջ մօտ::::    

3.3.3.3.----    ««««Եւ հրամայեց իրեն բերել կոյրըԵւ հրամայեց իրեն բերել կոյրըԵւ հրամայեց իրեն բերել կոյրըԵւ հրամայեց իրեն բերել կոյրը»»»»::::    Կոյրը աղաղակեց եւ Կոյրը աղաղակեց եւ Կոյրը աղաղակեց եւ Կոյրը աղաղակեց եւ 
ահա Տէրը լսեց անոր ահա Տէրը լսեց անոր ահա Տէրը լսեց անոր ահա Տէրը լսեց անոր աղաղակը եւ հրամայեց որ զայն իր քով աղաղակը եւ հրամայեց որ զայն իր քով աղաղակը եւ հրամայեց որ զայն իր քով աղաղակը եւ հրամայեց որ զայն իր քով 
բերենբերենբերենբերեն::::    Հոսկէ կը սորվինք որ աղքատներուն, ցաւի մէջ Հոսկէ կը սորվինք որ աղքատներուն, ցաւի մէջ Հոսկէ կը սորվինք որ աղքատներուն, ցաւի մէջ Հոսկէ կը սորվինք որ աղքատներուն, ցաւի մէջ 
եղողներուն, լքուածներուն, տառապողներուն եւ անիրաւեղողներուն, լքուածներուն, տառապողներուն եւ անիրաւեղողներուն, լքուածներուն, տառապողներուն եւ անիրաւեղողներուն, լքուածներուն, տառապողներուն եւ անիրաւ----
ուածներուն աղաղակները կը լսուին Տիրոջ կողմէուածներուն աղաղակները կը լսուին Տիրոջ կողմէուածներուն աղաղակները կը լսուին Տիրոջ կողմէուածներուն աղաղակները կը լսուին Տիրոջ կողմէ::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
իր ականջները չի փակեր իրաւազրկուածներուն, հարստաիր ականջները չի փակեր իրաւազրկուածներուն, հարստաիր ականջները չի փակեր իրաւազրկուածներուն, հարստաիր ականջները չի փակեր իրաւազրկուածներուն, հարստա----
հարուածներուն եւ ճնշհարուածներուն եւ ճնշհարուածներուն եւ ճնշհարուածներուն եւ ճնշուածներուն աղաղակին դիմացուածներուն աղաղակին դիմացուածներուն աղաղակին դիմացուածներուն աղաղակին դիմաց::::    
««««Ժողովուրդիս չարչարանքը տեսայ եւ անոնց բարձրացուցած Ժողովուրդիս չարչարանքը տեսայ եւ անոնց բարձրացուցած Ժողովուրդիս չարչարանքը տեսայ եւ անոնց բարձրացուցած Ժողովուրդիս չարչարանքը տեսայ եւ անոնց բարձրացուցած 
աղաղակը լսեցիաղաղակը լսեցիաղաղակը լսեցիաղաղակը լսեցի»»»»    կը յայտարարէ ամենակալ Աստուածը (Ել կը յայտարարէ ամենակալ Աստուածը (Ել կը յայտարարէ ամենակալ Աստուածը (Ել կը յայտարարէ ամենակալ Աստուածը (Ել 
3.7)3.7)3.7)3.7)::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս հրամայեց կոյրը իր քով բերելՅիսուս հրամայեց կոյրը իր քով բերելՅիսուս հրամայեց կոյրը իր քով բերելՅիսուս հրամայեց կոյրը իր քով բերել::::    Սա կը պարզէ Սա կը պարզէ Սա կը պարզէ Սա կը պարզէ 
թէ Աստուծոյ կամքն է որ թշուառ ու դժբախտ մարդոց դատը թէ Աստուծոյ կամքն է որ թշուառ ու դժբախտ մարդոց դատը թէ Աստուծոյ կամքն է որ թշուառ ու դժբախտ մարդոց դատը թէ Աստուծոյ կամքն է որ թշուառ ու դժբախտ մարդոց դատը 
իրեն ներկայացուիիրեն ներկայացուիիրեն ներկայացուիիրեն ներկայացուի::::    Լքուած, տնազուրկ եւ աղքատ մարդոց Լքուած, տնազուրկ եւ աղքատ մարդոց Լքուած, տնազուրկ եւ աղքատ մարդոց Լքուած, տնազուրկ եւ աղքատ մարդոց 
դատը Աստուծոյ ներկայացնելը՝ հաւատացեալներուն պարդատը Աստուծոյ ներկայացնելը՝ հաւատացեալներուն պարդատը Աստուծոյ ներկայացնելը՝ հաւատացեալներուն պարդատը Աստուծոյ ներկայացնելը՝ հաւատացեալներուն պար----
տականութիւնն էտականութիւնն էտականութիւնն էտականութիւնն է::::    Իսկական հաւատացեալ մարդը՝ ձայն Իսկական հաւատացեալ մարդը՝ ձայն Իսկական հաւատացեալ մարդը՝ ձայն Իսկական հաւատացեալ մարդը՝ ձայն 
չունեցողներուն ձաչունեցողներուն ձաչունեցողներուն ձաչունեցողներուն ձա´́́́յնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ դիմացյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ դիմացյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ դիմացյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ դիմաց::::    Խօսիլ Խօսիլ Խօսիլ Խօսիլ 
չկրցողներուն խօչկրցողներուն խօչկրցողներուն խօչկրցողներուն խօ´́́́սքը պէտք է ըլլայ Տիրոջ սեղանին առջեւսքը պէտք է ըլլայ Տիրոջ սեղանին առջեւսքը պէտք է ըլլայ Տիրոջ սեղանին առջեւսքը պէտք է ըլլայ Տիրոջ սեղանին առջեւ::::    

5.5.5.5.----    Յիսուս հրամՅիսուս հրամՅիսուս հրամՅիսուս հրամայեց ուրիշներուն որ կոյրը քովը բերեն, այեց ուրիշներուն որ կոյրը քովը բերեն, այեց ուրիշներուն որ կոյրը քովը բերեն, այեց ուրիշներուն որ կոյրը քովը բերեն, 
քանի կոյրը ինք առանձին չէր կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ չէր քանի կոյրը ինք առանձին չէր կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ չէր քանի կոյրը ինք առանձին չէր կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ չէր քանի կոյրը ինք առանձին չէր կրնար Յիսուսի մօտենալ եւ չէր 
կրնար ճշգրիտ կերպով գիտնալ թէ հոն կեցող մարդոցմէ ոկրնար ճշգրիտ կերպով գիտնալ թէ հոն կեցող մարդոցմէ ոկրնար ճշգրիտ կերպով գիտնալ թէ հոն կեցող մարդոցմէ ոկրնար ճշգրիտ կերպով գիտնալ թէ հոն կեցող մարդոցմէ ո´́́́ր ր ր ր 
մէկն էր Յիսուսըմէկն էր Յիսուսըմէկն էր Յիսուսըմէկն էր Յիսուսը::::    Հոգեւոր իմաստով առնենք ասիկաՀոգեւոր իմաստով առնենք ասիկաՀոգեւոր իմաստով առնենք ասիկաՀոգեւոր իմաստով առնենք ասիկա::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք հոգեւորապէս կոյր են, իրենց սեփական ճիգով չեն որոնք հոգեւորապէս կոյր են, իրենց սեփական ճիգով չեն որոնք հոգեւորապէս կոյր են, իրենց սեփական ճիգով չեն որոնք հոգեւորապէս կոյր են, իրենց սեփական ճիգով չեն 
կրնարկրնարկրնարկրնար    մօտենալ Յիսուսին, չեն կրնար գտնել Յիսուսըմօտենալ Յիսուսին, չեն կրնար գտնել Յիսուսըմօտենալ Յիսուսին, չեն կրնար գտնել Յիսուսըմօտենալ Յիսուսին, չեն կրնար գտնել Յիսուսը::::    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա----
տացեալներ իրետացեալներ իրետացեալներ իրետացեալներ իրե´́́́նք պէտք է օգնեն եւ առաջնորդեն անոնց նք պէտք է օգնեն եւ առաջնորդեն անոնց նք պէտք է օգնեն եւ առաջնորդեն անոնց նք պէտք է օգնեն եւ առաջնորդեն անոնց 
գտնելու Յիսուսըգտնելու Յիսուսըգտնելու Յիսուսըգտնելու Յիսուսը::::    

6.6.6.6.----    ««««Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.Անոնք կանչեցին կոյրը եւ ըսին.----    ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, լ, լ, լ, 
քեզ կը կանչէքեզ կը կանչէքեզ կը կանչէքեզ կը կանչէ»»»» ( ( ( (Մր 10.49)Մր 10.49)Մր 10.49)Մր 10.49)::::    Ուշագրաւ ու զարմանալի է Ուշագրաւ ու զարմանալի է Ուշագրաւ ու զարմանալի է Ուշագրաւ ու զարմանալի է 
Յիսուսի ընկերացողներուն վերաբերմունքՅիսուսի ընկերացողներուն վերաբերմունքՅիսուսի ընկերացողներուն վերաբերմունքՅիսուսի ընկերացողներուն վերաբերմունքի յանկարծակի ի յանկարծակի ի յանկարծակի ի յանկարծակի 
փոփոխութիւնըփոփոխութիւնըփոփոխութիւնըփոփոխութիւնը::::    Քիչ առաջ կոյրը սաստող մարդիկ էին, իսկ Քիչ առաջ կոյրը սաստող մարդիկ էին, իսկ Քիչ առաջ կոյրը սաստող մարդիկ էին, իսկ Քիչ առաջ կոյրը սաստող մարդիկ էին, իսկ 
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հիմա՝ զայն քաջալերող դարձանհիմա՝ զայն քաջալերող դարձանհիմա՝ զայն քաջալերող դարձանհիմա՝ զայն քաջալերող դարձան::::    Քիչ առաջ յուսահատեՔիչ առաջ յուսահատեՔիչ առաջ յուսահատեՔիչ առաջ յուսահատե----
ցուցիչ խօսքեր արտասանեցին, իսկ հիմա յուսադրիչ խօսքեր ցուցիչ խօսքեր արտասանեցին, իսկ հիմա յուսադրիչ խօսքեր ցուցիչ խօսքեր արտասանեցին, իսկ հիմա յուսադրիչ խօսքեր ցուցիչ խօսքեր արտասանեցին, իսկ հիմա յուսադրիչ խօսքեր 
կկկկ’’’’արտասանենարտասանենարտասանենարտասանեն::::    Քիչ առաջ կը փորձէին զայն լռեցնել, իսկ Քիչ առաջ կը փորձէին զայն լռեցնել, իսկ Քիչ առաջ կը փորձէին զայն լռեցնել, իսկ Քիչ առաջ կը փորձէին զայն լռեցնել, իսկ 
հիմա անոր կհիմա անոր կհիմա անոր կհիմա անոր կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««ԵԵԵԵ´́́́լ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէ»»»»::::    Նայինք մեր անձեՆայինք մեր անձեՆայինք մեր անձեՆայինք մեր անձե----
րունրունրունրուն::::    Արդեօք պայմանները մեր ալ վերաբերմունքը չե՞ն Արդեօք պայմանները մեր ալ վերաբերմունքը չե՞ն Արդեօք պայմանները մեր ալ վերաբերմունքը չե՞ն Արդեօք պայմանները մեր ալ վերաբերմունքը չե՞ն 
փոխեր մարդոց հանդէպփոխեր մարդոց հանդէպփոխեր մարդոց հանդէպփոխեր մարդոց հանդէպ::::    Այսօր ուրախ եւ վաղը տխուր Այսօր ուրախ եւ վաղը տխուր Այսօր ուրախ եւ վաղը տխուր Այսօր ուրախ եւ վաղը տխուր 
քրիստոնեաներ պէտք չէ ըլլանքքրիստոնեաներ պէտք չէ ըլլանքքրիստոնեաներ պէտք չէ ըլլանքքրիստոնեաներ պէտք չէ ըլլանք::::    Մեր մօտեցումներուն մէջ Մեր մօտեցումներուն մէջ Մեր մօտեցումներուն մէջ Մեր մօտեցումներուն մէջ 
երբեմն դրական եւ երբեմն ժխտական պէտք չէ ըլլանքերբեմն դրական եւ երբեմն ժխտական պէտք չէ ըլլանքերբեմն դրական եւ երբեմն ժխտական պէտք չէ ըլլանքերբեմն դրական եւ երբեմն ժխտական պէտք չէ ըլլանք::::    Պէտք Պէտք Պէտք Պէտք 
չէ հոգեւորին հետ եղած ժամանակնիս՝ հոգեչէ հոգեւորին հետ եղած ժամանակնիս՝ հոգեչէ հոգեւորին հետ եղած ժամանակնիս՝ հոգեչէ հոգեւորին հետ եղած ժամանակնիս՝ հոգեւոր ձեւանանք, ւոր ձեւանանք, ւոր ձեւանանք, ւոր ձեւանանք, 
բայց անդին աշխարհիկ կեանք ապրինքբայց անդին աշխարհիկ կեանք ապրինքբայց անդին աշխարհիկ կեանք ապրինքբայց անդին աշխարհիկ կեանք ապրինք::::    Պէտք է միշտ նոՊէտք է միշտ նոՊէտք է միշտ նոՊէտք է միշտ նո´́́́յնը յնը յնը յնը 
ըլլանք, մարդոց հետ թէ առանձին եղած ժամանակ, հոգեւորըլլանք, մարդոց հետ թէ առանձին եղած ժամանակ, հոգեւորըլլանք, մարդոց հետ թէ առանձին եղած ժամանակ, հոգեւորըլլանք, մարդոց հետ թէ առանձին եղած ժամանակ, հոգեւոր----
ներուն հետ թէ աշխարհային կեանք ապրողներուն հետ եղած ներուն հետ թէ աշխարհային կեանք ապրողներուն հետ եղած ներուն հետ թէ աշխարհային կեանք ապրողներուն հետ եղած ներուն հետ թէ աշխարհային կեանք ապրողներուն հետ եղած 
ատենատենատենատեն::::    

7.7.7.7.----    ««««ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէ»»»»::::    Այս խօսքը միայն Այս խօսքը միայն Այս խօսքը միայն Այս խօսքը միայն 
Բարտիմէոսին ուղղուած չէ, Բարտիմէոսին ուղղուած չէ, Բարտիմէոսին ուղղուած չէ, Բարտիմէոսին ուղղուած չէ, այլ նաեւ ուղղուած է մեզմէ այլ նաեւ ուղղուած է մեզմէ այլ նաեւ ուղղուած է մեզմէ այլ նաեւ ուղղուած է մեզմէ 
իւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրինիւրաքանչիւրին::::    Ինչպէս Յիսուս մարդոց միջոցաւ կանչեց Ինչպէս Յիսուս մարդոց միջոցաւ կանչեց Ինչպէս Յիսուս մարդոց միջոցաւ կանչեց Ինչպէս Յիսուս մարդոց միջոցաւ կանչեց 
Բարտիմէոսը, այսօր մեզ ալ կը կանչէ իր Խօսքին միջոցաւ, իր Բարտիմէոսը, այսօր մեզ ալ կը կանչէ իր Խօսքին միջոցաւ, իր Բարտիմէոսը, այսօր մեզ ալ կը կանչէ իր Խօսքին միջոցաւ, իր Բարտիմէոսը, այսօր մեզ ալ կը կանչէ իր Խօսքին միջոցաւ, իր 
Սուրբ Հոգիին հպումներուն միջոցաւ, իր եկեղեցիին միջոցաւՍուրբ Հոգիին հպումներուն միջոցաւ, իր եկեղեցիին միջոցաւՍուրբ Հոգիին հպումներուն միջոցաւ, իր եկեղեցիին միջոցաւՍուրբ Հոգիին հպումներուն միջոցաւ, իր եկեղեցիին միջոցաւ::::    
ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, եթէ յուսահատ վիճակ մը ունիս՝ ընթերցող, եթէ յուսահատ վիճակ մը ունիս՝ ընթերցող, եթէ յուսահատ վիճակ մը ունիս՝ ընթերցող, եթէ յուսահատ վիճակ մը ունիս՝ 
««««ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, քլ, քլ, քլ, քեզ կը կանչէեզ կը կանչէեզ կը կանչէեզ կը կանչէ» » » » Յիսուս՝ յուսատու ՀովիւըՅիսուս՝ յուսատու ՀովիւըՅիսուս՝ յուսատու ՀովիւըՅիսուս՝ յուսատու Հովիւը::::    
Եթէ անտեսուած կը զգաս՝ Եթէ անտեսուած կը զգաս՝ Եթէ անտեսուած կը զգաս՝ Եթէ անտեսուած կը զգաս՝ ««««ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէ» » » » 
Յիսուս՝ Ամենատես ՓրկիչըՅիսուս՝ Ամենատես ՓրկիչըՅիսուս՝ Ամենատես ՓրկիչըՅիսուս՝ Ամենատես Փրկիչը::::    Եթէ մինակ կը զգաս՝ Եթէ մինակ կը զգաս՝ Եթէ մինակ կը զգաս՝ Եթէ մինակ կը զգաս՝ ««««ՔաջալերՔաջալերՔաջալերՔաջալեր----
ուէուէուէուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէլ, քեզ կը կանչէ» » » » Յիսուս՝ ամենուրեք ԱստուածըՅիսուս՝ ամենուրեք ԱստուածըՅիսուս՝ ամենուրեք ԱստուածըՅիսուս՝ ամենուրեք Աստուածը::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
կասկածներով լեցուն ես՝ կասկածներով լեցուն ես՝ կասկածներով լեցուն ես՝ կասկածներով լեցուն ես՝ ««««ՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէՔաջալերուէ´́́́, , , , եեեե´́́́լ, քեզ կը կանլ, քեզ կը կանլ, քեզ կը կանլ, քեզ կը կանչէչէչէչէ» » » » 
Յիսուս՝ վստահելի ԲարեկամըՅիսուս՝ վստահելի ԲարեկամըՅիսուս՝ վստահելի ԲարեկամըՅիսուս՝ վստահելի Բարեկամը::::    ԵԵԵԵ´́́́լ եւ եկուր Յիսուսինլ եւ եկուր Յիսուսինլ եւ եկուր Յիսուսինլ եւ եկուր Յիսուսին::::    ԵԵԵԵ´́́́լ եւ լ եւ լ եւ լ եւ 
յանձնուէյանձնուէյանձնուէյանձնուէ::::    ԵԵԵԵ´́́́լ այն վստահութեամբ որ պիտի բուժուիսլ այն վստահութեամբ որ պիտի բուժուիսլ այն վստահութեամբ որ պիտի բուժուիսլ այն վստահութեամբ որ պիտի բուժուիս::::    ԵԵԵԵ´́́́լ լ լ լ 
այն հաւատքով որ պիտի նորոգուիսայն հաւատքով որ պիտի նորոգուիսայն հաւատքով որ պիտի նորոգուիսայն հաւատքով որ պիտի նորոգուիս::::    ԵԵԵԵ´́́́լ սիրով, ել սիրով, ել սիրով, ել սիրով, ե´́́́լ սիրտովլ սիրտովլ սիրտովլ սիրտով::::    

««««Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի Անիկա վերարկուն նետեց, ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի 
մօտ եկաւմօտ եկաւմօտ եկաւմօտ եկաւ»»»» ( ( ( (Մր 10.50)Մր 10.50)Մր 10.50)Մր 10.50)::::    

1.1.1.1.----    Որոշ մեկնիչ հաՈրոշ մեկնիչ հաՈրոշ մեկնիչ հաՈրոշ մեկնիչ հայրեր կյրեր կյրեր կյրեր կ’’’’ըսեն թէ կոյրեր իրենց յատուկ ըսեն թէ կոյրեր իրենց յատուկ ըսեն թէ կոյրեր իրենց յատուկ ըսեն թէ կոյրեր իրենց յատուկ 
վերարկուները կվերարկուները կվերարկուները կվերարկուները կ’’’’ունենային, եւ անոնցմով կը ճանչցուէին թէ ունենային, եւ անոնցմով կը ճանչցուէին թէ ունենային, եւ անոնցմով կը ճանչցուէին թէ ունենային, եւ անոնցմով կը ճանչցուէին թէ 
իրենք կոյր էինիրենք կոյր էինիրենք կոյր էինիրենք կոյր էին::::    Երբ Բարտիմէոսի ըսուեցաւ որ Յիսուս զինք Երբ Բարտիմէոսի ըսուեցաւ որ Յիսուս զինք Երբ Բարտիմէոսի ըսուեցաւ որ Յիսուս զինք Երբ Բարտիմէոսի ըսուեցաւ որ Յիսուս զինք 
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կը կանչէ՝ անիկա վերարկուն նետեցկը կանչէ՝ անիկա վերարկուն նետեցկը կանչէ՝ անիկա վերարկուն նետեցկը կանչէ՝ անիկա վերարկուն նետեց::::    Նետեց՝ որովհետեւ շատ Նետեց՝ որովհետեւ շատ Նետեց՝ որովհետեւ շատ Նետեց՝ որովհետեւ շատ 
լաւ գիտէր որ այլեւս անոր պէտք պիտի չունենար, քանի լաւ գիտէր որ այլեւս անոր պէտք պիտի չունենար, քանի լաւ գիտէր որ այլեւս անոր պէտք պիտի չունենար, քանի լաւ գիտէր որ այլեւս անոր պէտք պիտի չունենար, քանի 
բացարձաբացարձաբացարձաբացարձակ կերպով վստահ էր որ իր աչքերը պիտի բացուէինկ կերպով վստահ էր որ իր աչքերը պիտի բացուէինկ կերպով վստահ էր որ իր աչքերը պիտի բացուէինկ կերպով վստահ էր որ իր աչքերը պիտի բացուէին::::    
Մենք ունի՞նք այդպիսի վստահութիւն Տիրոջ նկատմամբՄենք ունի՞նք այդպիսի վստահութիւն Տիրոջ նկատմամբՄենք ունի՞նք այդպիսի վստահութիւն Տիրոջ նկատմամբՄենք ունի՞նք այդպիսի վստահութիւն Տիրոջ նկատմամբ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
ունինք գործ մը որուն կառչած ենք եւ եթէ Յիսուս կանչէ մեզ ունինք գործ մը որուն կառչած ենք եւ եթէ Յիսուս կանչէ մեզ ունինք գործ մը որուն կառչած ենք եւ եթէ Յիսուս կանչէ մեզ ունինք գործ մը որուն կառչած ենք եւ եթէ Յիսուս կանչէ մեզ 
նոր գործի մը՝ կրնա՞նք շուտով լքել մեր գործը եւ նուիրուիլ նոր գործի մը՝ կրնա՞նք շուտով լքել մեր գործը եւ նուիրուիլ նոր գործի մը՝ կրնա՞նք շուտով լքել մեր գործը եւ նուիրուիլ նոր գործի մը՝ կրնա՞նք շուտով լքել մեր գործը եւ նուիրուիլ 
Տիրոջ գործինՏիրոջ գործինՏիրոջ գործինՏիրոջ գործին::::    Բարտիմէոս նետեց վերարկուն քանիԲարտիմէոս նետեց վերարկուն քանիԲարտիմէոս նետեց վերարկուն քանիԲարտիմէոս նետեց վերարկուն քանի    այլեւս այլեւս այլեւս այլեւս 
անոր կարիքը պիտի չզգարանոր կարիքը պիտի չզգարանոր կարիքը պիտի չզգարանոր կարիքը պիտի չզգար::::    Մենք կը հաւատա՞նք որ երբ Մենք կը հաւատա՞նք որ երբ Մենք կը հաւատա՞նք որ երբ Մենք կը հաւատա՞նք որ երբ 
Տէրը կանչէ մեզ առաքելութեան մը՝ բանի մը կարիքը պիտի Տէրը կանչէ մեզ առաքելութեան մը՝ բանի մը կարիքը պիտի Տէրը կանչէ մեզ առաքելութեան մը՝ բանի մը կարիքը պիտի Տէրը կանչէ մեզ առաքելութեան մը՝ բանի մը կարիքը պիտի 
չզգանք, կը հաւատա՞նք որ Տէրը ինք պիտի հայթայթէ ամէն չզգանք, կը հաւատա՞նք որ Տէրը ինք պիտի հայթայթէ ամէն չզգանք, կը հաւատա՞նք որ Տէրը ինք պիտի հայթայթէ ամէն չզգանք, կը հաւատա՞նք որ Տէրը ինք պիտի հայթայթէ ամէն 
ինչ մեզի համար, որպէսզի կարենանք կատարել իր կողմէ ինչ մեզի համար, որպէսզի կարենանք կատարել իր կողմէ ինչ մեզի համար, որպէսզի կարենանք կատարել իր կողմէ ինչ մեզի համար, որպէսզի կարենանք կատարել իր կողմէ 
մեզի յանձնուած գործըմեզի յանձնուած գործըմեզի յանձնուած գործըմեզի յանձնուած գործը::::    

2.2.2.2.----    Նշուեցաւ որ այն ատեՆշուեցաւ որ այն ատեՆշուեցաւ որ այն ատեՆշուեցաւ որ այն ատեն կոյրեր իրենց յատուկ ն կոյրեր իրենց յատուկ ն կոյրեր իրենց յատուկ ն կոյրեր իրենց յատուկ 
վերարկուները կվերարկուները կվերարկուները կվերարկուները կ’’’’ունենային, որոնցմով կը ճանչցուէին թէ ունենային, որոնցմով կը ճանչցուէին թէ ունենային, որոնցմով կը ճանչցուէին թէ ունենային, որոնցմով կը ճանչցուէին թէ 
իրենք կոյր էինիրենք կոյր էինիրենք կոյր էինիրենք կոյր էին::::    Բարտիմէոս իր վերարկուն նետելով՝ կարծէք Բարտիմէոս իր վերարկուն նետելով՝ կարծէք Բարտիմէոս իր վերարկուն նետելով՝ կարծէք Բարտիմէոս իր վերարկուն նետելով՝ կարծէք 
այլեւս կը մերժէր ճանչցուիլ իբրեւ կոյր մէկը, հոգեւորապէս այլեւս կը մերժէր ճանչցուիլ իբրեւ կոյր մէկը, հոգեւորապէս այլեւս կը մերժէր ճանչցուիլ իբրեւ կոյր մէկը, հոգեւորապէս այլեւս կը մերժէր ճանչցուիլ իբրեւ կոյր մէկը, հոգեւորապէս 
թէ մարմնապէսթէ մարմնապէսթէ մարմնապէսթէ մարմնապէս::::    Վերարկուն նետելով՝ կարծէք իր հին Վերարկուն նետելով՝ կարծէք իր հին Վերարկուն նետելով՝ կարծէք իր հին Վերարկուն նետելով՝ կարծէք իր հին 
ինքնութիւնն է որ նետած եինքնութիւնն է որ նետած եինքնութիւնն է որ նետած եինքնութիւնն է որ նետած եղաւ, իր տխուր անցեալն է որ իր ղաւ, իր տխուր անցեալն է որ իր ղաւ, իր տխուր անցեալն է որ իր ղաւ, իր տխուր անցեալն է որ իր 
ետին թողուցած եղաւետին թողուցած եղաւետին թողուցած եղաւետին թողուցած եղաւ::::    Գալով մեզի, երբ Յիսուս մեզ կանչէ Գալով մեզի, երբ Յիսուս մեզ կանչէ Գալով մեզի, երբ Յիսուս մեզ կանչէ Գալով մեզի, երբ Յիսուս մեզ կանչէ 
իրեն գալու՝ կրնա՞նք Բարտիմէոսի նման նետել մեր վերարիրեն գալու՝ կրնա՞նք Բարտիմէոսի նման նետել մեր վերարիրեն գալու՝ կրնա՞նք Բարտիմէոսի նման նետել մեր վերարիրեն գալու՝ կրնա՞նք Բարտիմէոսի նման նետել մեր վերար----
կուն, այսինքն՝ մոռնալ մեր անցեալը, մեր հին ինքնութիւնը, կուն, այսինքն՝ մոռնալ մեր անցեալը, մեր հին ինքնութիւնը, կուն, այսինքն՝ մոռնալ մեր անցեալը, մեր հին ինքնութիւնը, կուն, այսինքն՝ մոռնալ մեր անցեալը, մեր հին ինքնութիւնը, 
եւ իբրեւ նոր մարդ հանդէս գալեւ իբրեւ նոր մարդ հանդէս գալեւ իբրեւ նոր մարդ հանդէս գալեւ իբրեւ նոր մարդ հանդէս գալ::::    Շատ կարեւոր է այս Շատ կարեւոր է այս Շատ կարեւոր է այս Շատ կարեւոր է այս 
ճշմարտութեան իմացճշմարտութեան իմացճշմարտութեան իմացճշմարտութեան իմացումը, որովհետեւ այսօր շատ մարդիկ ումը, որովհետեւ այսօր շատ մարդիկ ումը, որովհետեւ այսօր շատ մարդիկ ումը, որովհետեւ այսօր շատ մարդիկ 
կան որոնք Քրիստոսի կը յանձնուին, բայց ոչինչ կը փոխուի կան որոնք Քրիստոսի կը յանձնուին, բայց ոչինչ կը փոխուի կան որոնք Քրիստոսի կը յանձնուին, բայց ոչինչ կը փոխուի կան որոնք Քրիստոսի կը յանձնուին, բայց ոչինչ կը փոխուի 
իրենց կեանքին մէջ, չեիրենց կեանքին մէջ, չեիրենց կեանքին մէջ, չեիրենց կեանքին մէջ, չե´́́́ն մոռնար իրենց անցեալը, չեն մոռնար իրենց անցեալը, չեն մոռնար իրենց անցեալը, չեն մոռնար իրենց անցեալը, չե´́́́ն ն ն ն 
հրաժարիր իրենց նախկին կեանքէն, չեհրաժարիր իրենց նախկին կեանքէն, չեհրաժարիր իրենց նախկին կեանքէն, չեհրաժարիր իրենց նախկին կեանքէն, չե´́́́ն ապրիր ինքնուն ապրիր ինքնուն ապրիր ինքնուն ապրիր ինքնու----
թեան եւ ընթացքի փոփոխութիւն, թեան եւ ընթացքի փոփոխութիւն, թեան եւ ընթացքի փոփոխութիւն, թեան եւ ընթացքի փոփոխութիւն, մտքիմտքիմտքիմտքի    ու սրտի նորոգուու սրտի նորոգուու սրտի նորոգուու սրտի նորոգու----
թիւնթիւնթիւնթիւն::::    Ասոնք իրենց հԱսոնք իրենց հԱսոնք իրենց հԱսոնք իրենց հին վերարկուները իրենց մօտ պահողին վերարկուները իրենց մօտ պահողին վերարկուները իրենց մօտ պահողին վերարկուները իրենց մօտ պահող----
ներն եններն եններն եններն են::::    

3.3.3.3.----    Բարտիմէոսի հագած վերարկուն ցոյց կու տար որ ան Բարտիմէոսի հագած վերարկուն ցոյց կու տար որ ան Բարտիմէոսի հագած վերարկուն ցոյց կու տար որ ան Բարտիմէոսի հագած վերարկուն ցոյց կու տար որ ան 
մարմնապէս կոյր էրմարմնապէս կոյր էրմարմնապէս կոյր էրմարմնապէս կոյր էր::::    Ի՞նչ են արդեօք մեր կեանքին մէջ այն Ի՞նչ են արդեօք մեր կեանքին մէջ այն Ի՞նչ են արդեօք մեր կեանքին մէջ այն Ի՞նչ են արդեօք մեր կեանքին մէջ այն 
վերարկուները, այլ խօսքով՝ երեւոյթները, որոնք ցոյց կու վերարկուները, այլ խօսքով՝ երեւոյթները, որոնք ցոյց կու վերարկուները, այլ խօսքով՝ երեւոյթները, որոնք ցոյց կու վերարկուները, այլ խօսքով՝ երեւոյթները, որոնք ցոյց կու 
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տան թէ մենք հոգեւորապէս կոյր ենք, եւ որոնցմէ չենք կրնար տան թէ մենք հոգեւորապէս կոյր ենք, եւ որոնցմէ չենք կրնար տան թէ մենք հոգեւորապէս կոյր ենք, եւ որոնցմէ չենք կրնար տան թէ մենք հոգեւորապէս կոյր ենք, եւ որոնցմէ չենք կրնար 
կկկկամ չենք ուզեր հրաժարիլ, որպէսզի Քրիստոս բանայ մեր ամ չենք ուզեր հրաժարիլ, որպէսզի Քրիստոս բանայ մեր ամ չենք ուզեր հրաժարիլ, որպէսզի Քրիստոս բանայ մեր ամ չենք ուզեր հրաժարիլ, որպէսզի Քրիստոս բանայ մեր 
հոգիի աչքերը, բուժէ մեր սիրտը, նորոգէ մեր միտքը, հոգիի աչքերը, բուժէ մեր սիրտը, նորոգէ մեր միտքը, հոգիի աչքերը, բուժէ մեր սիրտը, նորոգէ մեր միտքը, հոգիի աչքերը, բուժէ մեր սիրտը, նորոգէ մեր միտքը, 
փոխակերպէ մեր կեանքըփոխակերպէ մեր կեանքըփոխակերպէ մեր կեանքըփոխակերպէ մեր կեանքը::::    Դրամասիրութի՞ւնը, փառասիրուԴրամասիրութի՞ւնը, փառասիրուԴրամասիրութի՞ւնը, փառասիրուԴրամասիրութի՞ւնը, փառասիրու----
թի՞ւնը, աթոռասիրութի՞ւնը, հանգամանքասիրութի՞ւնը, թի՞ւնը, աթոռասիրութի՞ւնը, հանգամանքասիրութի՞ւնը, թի՞ւնը, աթոռասիրութի՞ւնը, հանգամանքասիրութի՞ւնը, թի՞ւնը, աթոռասիրութի՞ւնը, հանգամանքասիրութի՞ւնը, 
պաշտօնասիրութի՞ւնըպաշտօնասիրութի՞ւնըպաշտօնասիրութի՞ւնըպաշտօնասիրութի՞ւնը::::    Այդ վերարկուն կրնայ նաեւ ըլլալ Այդ վերարկուն կրնայ նաեւ ըլլալ Այդ վերարկուն կրնայ նաեւ ըլլալ Այդ վերարկուն կրնայ նաեւ ըլլալ 
նախանձընախանձընախանձընախանձը, , , , մարդոց հանդէպ աններողամիտ կեցուածքը, մարդոց հանդէպ աններողամիտ կեցուածքը, մարդոց հանդէպ աններողամիտ կեցուածքը, մարդոց հանդէպ աններողամիտ կեցուածքը, 
անհանդուրժող վերաբերմունքը, կամ՝ ոեւէ մեղք կամ անհանդուրժող վերաբերմունքը, կամ՝ ոեւէ մեղք կամ անհանդուրժող վերաբերմունքը, կամ՝ ոեւէ մեղք կամ անհանդուրժող վերաբերմունքը, կամ՝ ոեւէ մեղք կամ 
մոլութիւնմոլութիւնմոլութիւնմոլութիւն::::    Անոնք որոնք յիշեալ վերարկուներէն մէկը հագած Անոնք որոնք յիշեալ վերարկուներէն մէկը հագած Անոնք որոնք յիշեալ վերարկուներէն մէկը հագած Անոնք որոնք յիշեալ վերարկուներէն մէկը հագած 
են, այլ խօսքով՝ մեղքով ծածկուած են, չեն կրնար ընդառաջել են, այլ խօսքով՝ մեղքով ծածկուած են, չեն կրնար ընդառաջել են, այլ խօսքով՝ մեղքով ծածկուած են, չեն կրնար ընդառաջել են, այլ խօսքով՝ մեղքով ծածկուած են, չեն կրնար ընդառաջել 
Տիրոջ կոչին եւ մօտենալ անոր Բարտիմէոսի նմանՏիրոջ կոչին եւ մօտենալ անոր Բարտիմէոսի նմանՏիրոջ կոչին եւ մօտենալ անոր Բարտիմէոսի նմանՏիրոջ կոչին եւ մօտենալ անոր Բարտիմէոսի նման::::    

4.4.4.4.----    Վերարկուն Վերարկուն Վերարկուն Վերարկուն կրնար արգելք մը ըլլալ որ Բարտիմէոս կրնար արգելք մը ըլլալ որ Բարտիմէոս կրնար արգելք մը ըլլալ որ Բարտիմէոս կրնար արգելք մը ըլլալ որ Բարտիմէոս 
չկարենար արագ քայլերով մօտենալ Տիրոջչկարենար արագ քայլերով մօտենալ Տիրոջչկարենար արագ քայլերով մօտենալ Տիրոջչկարենար արագ քայլերով մօտենալ Տիրոջ::::    Որպէսզի աւելի Որպէսզի աւելի Որպէսզի աւելի Որպէսզի աւելի 
արագ ու աւելի թեթեւցած Տիրոջ քով տարուէր՝ ան պէտք էր արագ ու աւելի թեթեւցած Տիրոջ քով տարուէր՝ ան պէտք էր արագ ու աւելի թեթեւցած Տիրոջ քով տարուէր՝ ան պէտք էր արագ ու աւելի թեթեւցած Տիրոջ քով տարուէր՝ ան պէտք էր 
նետէր իր վերարկուննետէր իր վերարկուննետէր իր վերարկուննետէր իր վերարկուն::::    Կա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ Կա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ Կա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ Կա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ 
վերարկուներ, այլ խօսքով՝ արգելքներ, որոնք պատճառ կը վերարկուներ, այլ խօսքով՝ արգելքներ, որոնք պատճառ կը վերարկուներ, այլ խօսքով՝ արգելքներ, որոնք պատճառ կը վերարկուներ, այլ խօսքով՝ արգելքներ, որոնք պատճառ կը 
դառնան որ մենք աւդառնան որ մենք աւդառնան որ մենք աւդառնան որ մենք աւելի արագ չմօտենանք Տիրոջելի արագ չմօտենանք Տիրոջելի արագ չմօտենանք Տիրոջելի արագ չմօտենանք Տիրոջ::::    Գուցէ ամէն Գուցէ ամէն Գուցէ ամէն Գուցէ ամէն 
մարդ վերարկու մը, այլ խօսքով՝ արգելք մը ունի իր կեանքին մարդ վերարկու մը, այլ խօսքով՝ արգելք մը ունի իր կեանքին մարդ վերարկու մը, այլ խօսքով՝ արգելք մը ունի իր կեանքին մարդ վերարկու մը, այլ խօսքով՝ արգելք մը ունի իր կեանքին 
մէջ որ կը դանդաղեցնէ իր վազքը դէպի Քրիստոսմէջ որ կը դանդաղեցնէ իր վազքը դէպի Քրիստոսմէջ որ կը դանդաղեցնէ իր վազքը դէպի Քրիստոսմէջ որ կը դանդաղեցնէ իր վազքը դէպի Քրիստոս::::    

5.5.5.5.----    ««««Ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւՈտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւՈտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւՈտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւ»»»»::::    Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը 
պարզեն որ Բարտիմէոս անտարբերութեամբ կամ դանդապարզեն որ Բարտիմէոս անտարբերութեամբ կամ դանդապարզեն որ Բարտիմէոս անտարբերութեամբ կամ դանդապարզեն որ Բարտիմէոս անտարբերութեամբ կամ դանդա----
ղութեամբ չշարժեցաւ եղութեամբ չշարժեցաւ եղութեամբ չշարժեցաւ եղութեամբ չշարժեցաւ երբ լսեց թէ Յիսուս կրբ լսեց թէ Յիսուս կրբ լսեց թէ Յիսուս կրբ լսեց թէ Յիսուս կ’’’’ուզէր իրեն ուզէր իրեն ուզէր իրեն ուզէր իրեն 
հանդիպիլ, այլ՝ հանդիպիլ, այլ՝ հանդիպիլ, այլ՝ հանդիպիլ, այլ՝ ««««ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւ»»»»::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
երբ մենք կը լսենք Յիսուսի գալու կամ յանձնուելու մասին, երբ մենք կը լսենք Յիսուսի գալու կամ յանձնուելու մասին, երբ մենք կը լսենք Յիսուսի գալու կամ յանձնուելու մասին, երբ մենք կը լսենք Յիսուսի գալու կամ յանձնուելու մասին, 
ի՞նչպէս կը շարժինք. արագօրէ՞ն, թէ՝ դանդաղօրէն. նախանի՞նչպէս կը շարժինք. արագօրէ՞ն, թէ՝ դանդաղօրէն. նախանի՞նչպէս կը շարժինք. արագօրէ՞ն, թէ՝ դանդաղօրէն. նախանի՞նչպէս կը շարժինք. արագօրէ՞ն, թէ՝ դանդաղօրէն. նախան----
ձախնդրօրէ՞ն, թէ՝ անտարբերութեամբձախնդրօրէ՞ն, թէ՝ անտարբերութեամբձախնդրօրէ՞ն, թէ՝ անտարբերութեամբձախնդրօրէ՞ն, թէ՝ անտարբերութեամբ::::    

6.6.6.6.----    Կարեւոր է նկատի առնել ոԿարեւոր է նկատի առնել ոԿարեւոր է նկատի առնել ոԿարեւոր է նկատի առնել որ Բարտիմէոս վերարկուն ր Բարտիմէոս վերարկուն ր Բարտիմէոս վերարկուն ր Բարտիմէոս վերարկուն 
նետելէ ետք է որ նետելէ ետք է որ նետելէ ետք է որ նետելէ ետք է որ ««««ոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւոտքի ցատկեց եւ Յիսուսի մօտ եկաւ»»»»::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
ոտքի ցատկէր առանց վերարկուն վրայէն նետելու՝ վստահ ոտքի ցատկէր առանց վերարկուն վրայէն նետելու՝ վստահ ոտքի ցատկէր առանց վերարկուն վրայէն նետելու՝ վստահ ոտքի ցատկէր առանց վերարկուն վրայէն նետելու՝ վստահ 
եղէք որ պիտի իյնար, պիտի տապալէր, քանի վերարկուն թոյլ եղէք որ պիտի իյնար, պիտի տապալէր, քանի վերարկուն թոյլ եղէք որ պիտի իյնար, պիտի տապալէր, քանի վերարկուն թոյլ եղէք որ պիտի իյնար, պիտի տապալէր, քանի վերարկուն թոյլ 
պիտի չտար որ արագօրէն ոտքի ցատկէրպիտի չտար որ արագօրէն ոտքի ցատկէրպիտի չտար որ արագօրէն ոտքի ցատկէրպիտի չտար որ արագօրէն ոտքի ցատկէր::::    Ի՞նչ են մեր Ի՞նչ են մեր Ի՞նչ են մեր Ի՞նչ են մեր 
կեանքին մէջ այն բաները որոնքկեանքին մէջ այն բաները որոնքկեանքին մէջ այն բաները որոնքկեանքին մէջ այն բաները որոնք    մեր տապալումին պատճառ մեր տապալումին պատճառ մեր տապալումին պատճառ մեր տապալումին պատճառ 
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կը դառնան եւ որոնք թոյլ չեն տար որ շուտով ոտքի ցատկենք կը դառնան եւ որոնք թոյլ չեն տար որ շուտով ոտքի ցատկենք կը դառնան եւ որոնք թոյլ չեն տար որ շուտով ոտքի ցատկենք կը դառնան եւ որոնք թոյլ չեն տար որ շուտով ոտքի ցատկենք 
եւ ընդառաջենք Յիսուսին գալու հրաւէրինեւ ընդառաջենք Յիսուսին գալու հրաւէրինեւ ընդառաջենք Յիսուսին գալու հրաւէրինեւ ընդառաջենք Յիսուսին գալու հրաւէրին::::    Ոեւէ բան որ Ոեւէ բան որ Ոեւէ բան որ Ոեւէ բան որ 
սիրտով ու հոգիով կը սիրենք՝ կը դառնանք ստրուկը այդ սիրտով ու հոգիով կը սիրենք՝ կը դառնանք ստրուկը այդ սիրտով ու հոգիով կը սիրենք՝ կը դառնանք ստրուկը այդ սիրտով ու հոգիով կը սիրենք՝ կը դառնանք ստրուկը այդ 
բանին (Բ.Պտ 2.19), եւ ատիկա պատճառ կբանին (Բ.Պտ 2.19), եւ ատիկա պատճառ կբանին (Բ.Պտ 2.19), եւ ատիկա պատճառ կբանին (Բ.Պտ 2.19), եւ ատիկա պատճառ կ’’’’ըլլայ որ չկարեըլլայ որ չկարեըլլայ որ չկարեըլլայ որ չկարե----
նանք ոտքի ցատկել եւ Յիսոնանք ոտքի ցատկել եւ Յիսոնանք ոտքի ցատկել եւ Յիսոնանք ոտքի ցատկել եւ Յիսուսի մօտ գալւսի մօտ գալւսի մօտ գալւսի մօտ գալ::::    

7.7.7.7.----    Կոյրը, ինչպէս տեսանք, Կոյրը, ինչպէս տեսանք, Կոյրը, ինչպէս տեսանք, Կոյրը, ինչպէս տեսանք, ««««ճամբու եզերքին նստած էրճամբու եզերքին նստած էրճամբու եզերքին նստած էրճամբու եզերքին նստած էր»»»»::::    
Երբ Յիսուս կանչեց զայն՝ ան անմիջապէս լքեց ճամբու այն Երբ Յիսուս կանչեց զայն՝ ան անմիջապէս լքեց ճամբու այն Երբ Յիսուս կանչեց զայն՝ ան անմիջապէս լքեց ճամբու այն Երբ Յիսուս կանչեց զայն՝ ան անմիջապէս լքեց ճամբու այն 
եզերքը ուր նստած էր եւ Յիսուսի քով գնացեզերքը ուր նստած էր եւ Յիսուսի քով գնացեզերքը ուր նստած էր եւ Յիսուսի քով գնացեզերքը ուր նստած էր եւ Յիսուսի քով գնաց::::    Ճամբու եզերքէն՝ Ճամբու եզերքէն՝ Ճամբու եզերքէն՝ Ճամբու եզերքէն՝ 
եկաւ ճամբու մէջտեղըեկաւ ճամբու մէջտեղըեկաւ ճամբու մէջտեղըեկաւ ճամբու մէջտեղը::::    Ան չէր կրնար ճանապարհորդակից Ան չէր կրնար ճանապարհորդակից Ան չէր կրնար ճանապարհորդակից Ան չէր կրնար ճանապարհորդակից 
ըլլալ Քրիստոսի այնքան ատեն երբըլլալ Քրիստոսի այնքան ատեն երբըլլալ Քրիստոսի այնքան ատեն երբըլլալ Քրիստոսի այնքան ատեն երբ    ճամբու եզերքն էրճամբու եզերքն էրճամբու եզերքն էրճամբու եզերքն էր::::    
Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ լքել ճամբու այն եզերքները ուր Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ լքել ճամբու այն եզերքները ուր Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ լքել ճամբու այն եզերքները ուր Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ լքել ճամբու այն եզերքները ուր 
նստած ենք եւ գալ իրեն, որպէսզի իրեն հետ միասին քալենք նստած ենք եւ գալ իրեն, որպէսզի իրեն հետ միասին քալենք նստած ենք եւ գալ իրեն, որպէսզի իրեն հետ միասին քալենք նստած ենք եւ գալ իրեն, որպէսզի իրեն հետ միասին քալենք 
ճամբու մէջտեղէն, եւ այդ ճամբան փրկութեան ճամբան է, ճամբու մէջտեղէն, եւ այդ ճամբան փրկութեան ճամբան է, ճամբու մէջտեղէն, եւ այդ ճամբան փրկութեան ճամբան է, ճամբու մէջտեղէն, եւ այդ ճամբան փրկութեան ճամբան է, 
վկայութեան ճամբան է, երկինքի ճամբան էվկայութեան ճամբան է, երկինքի ճամբան էվկայութեան ճամբան է, երկինքի ճամբան էվկայութեան ճամբան է, երկինքի ճամբան է::::    

««««Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.----    
""""Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ուզես որ ըուզես որ ըուզես որ ըուզես որ ընեմ քեզինեմ քեզինեմ քեզինեմ քեզի""""::::    
Կոյրը պատասխանեց.Կոյրը պատասխանեց.Կոյրը պատասխանեց.Կոյրը պատասխանեց.----    
""""ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, կտ, կտ, կտ, կ’’’’ուզեմ որ աչքերս բացուին"ուզեմ որ աչքերս բացուին"ուզեմ որ աչքերս բացուին"ուզեմ որ աչքերս բացուին"»»»» ( ( ( (Մր 10.51)Մր 10.51)Մր 10.51)Մր 10.51)::::    
1.1.1.1.----    ««««Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզի»»»»::::    Ինչո՞ւ Յիսուս այս Ինչո՞ւ Յիսուս այս Ինչո՞ւ Յիսուս այս Ինչո՞ւ Յիսուս այս 

հարցումը հարցուց Բարտիմէոսինհարցումը հարցուց Բարտիմէոսինհարցումը հարցուց Բարտիմէոսինհարցումը հարցուց Բարտիմէոսին::::    Չէ՞ր գիտեր թէ իՉէ՞ր գիտեր թէ իՉէ՞ր գիտեր թէ իՉէ՞ր գիտեր թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
կկկկ’’’’ուզէր Բարտիմէոսուզէր Բարտիմէոսուզէր Բարտիմէոսուզէր Բարտիմէոս::::    ԳիտէԳիտէԳիտէԳիտէ´́́́ր, բայց կր, բայց կր, բայց կր, բայց կ’’’’ուզէր որ Բարտիմէոս իր ուզէր որ Բարտիմէոս իր ուզէր որ Բարտիմէոս իր ուզէր որ Բարտիմէոս իր 
բերնովը յայտնէր իրբերնովը յայտնէր իրբերնովը յայտնէր իրբերնովը յայտնէր իր    ուզելիքը, իր փափաքը, նախ, որպէսզի ուզելիքը, իր փափաքը, նախ, որպէսզի ուզելիքը, իր փափաքը, նախ, որպէսզի ուզելիքը, իր փափաքը, նախ, որպէսզի 
շուրջինները չկարծեն որ կոյր մարդը դրամական շուրջինները չկարծեն որ կոյր մարդը դրամական շուրջինները չկարծեն որ կոյր մարդը դրամական շուրջինները չկարծեն որ կոյր մարդը դրամական 
ողորմութիւն կողորմութիւն կողորմութիւն կողորմութիւն կ’’’’ակնկալէր, եւ երկրորդ, սորվեցնելու համար ակնկալէր, եւ երկրորդ, սորվեցնելու համար ակնկալէր, եւ երկրորդ, սորվեցնելու համար ակնկալէր, եւ երկրորդ, սորվեցնելու համար 
մեզի, որ Աստուծոյ կամքն է որ երբ աղօթքի կը կանգնինք, մեզի, որ Աստուծոյ կամքն է որ երբ աղօթքի կը կանգնինք, մեզի, որ Աստուծոյ կամքն է որ երբ աղօթքի կը կանգնինք, մեզի, որ Աստուծոյ կամքն է որ երբ աղօթքի կը կանգնինք, 
մասնաւորենք մեր խնդրանքը, այսինքն՝ յստակօրէն ըսենք թէ մասնաւորենք մեր խնդրանքը, այսինքն՝ յստակօրէն ըսենք թէ մասնաւորենք մեր խնդրանքը, այսինքն՝ յստակօրէն ըսենք թէ մասնաւորենք մեր խնդրանքը, այսինքն՝ յստակօրէն ըսենք թէ 
իիիի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ուզենք, իուզենք, իուզենք, իուզենք, ի´́́́նչ բանի կարիքը ունինք, եւ բնաւ նչ բանի կարիքը ունինք, եւ բնաւ նչ բանի կարիքը ունինք, եւ բնաւ նչ բանի կարիքը ունինք, եւ բնաւ 
չփիլիսոփաենք ըսելով. չփիլիսոփաենք ըսելով. չփիլիսոփաենք ըսելով. չփիլիսոփաենք ըսելով. ««««Պէտք չկաՊէտք չկաՊէտք չկաՊէտք չկա´́́́յ աղօթելու եւ Աստուծոյ յ աղօթելու եւ Աստուծոյ յ աղօթելու եւ Աստուծոյ յ աղօթելու եւ Աստուծոյ 
ըսելու թէ ինչ բանի կարիքը ունինք, քանի Աստուած արդէն ըսելու թէ ինչ բանի կարիքը ունինք, քանի Աստուած արդէն ըսելու թէ ինչ բանի կարիքը ունինք, քանի Աստուած արդէն ըսելու թէ ինչ բանի կարիքը ունինք, քանի Աստուած արդէն 
ամէն բան գիտէ, եւ գիտէ թէ ինչ բանի կարիքը ունինքամէն բան գիտէ, եւ գիտէ թէ ինչ բանի կարիքը ունինքամէն բան գիտէ, եւ գիտէ թէ ինչ բանի կարիքը ունինքամէն բան գիտէ, եւ գիտէ թէ ինչ բանի կարիքը ունինք»»»»::::    

2.2.2.2.----    ««««Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզիուզես որ ընեմ քեզի»»»»::::    Բարտիմէոսին ուղղուած Բարտիմէոսին ուղղուած Բարտիմէոսին ուղղուած Բարտիմէոսին ուղղուած 
Յիսուսի այս հՅիսուսի այս հՅիսուսի այս հՅիսուսի այս հարցումը՝ մեզիարցումը՝ մեզիարցումը՝ մեզիարցումը՝ մեզի´́́́    ալ ուղղուած էալ ուղղուած էալ ուղղուած էալ ուղղուած է::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ուզենք ուզենք ուզենք ուզենք 
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որ Յիսուս ընէ մեզիոր Յիսուս ընէ մեզիոր Յիսուս ընէ մեզիոր Յիսուս ընէ մեզի::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞նք որ բանայ մեր հոգիի աչքերը, ուզե՞նք որ բանայ մեր հոգիի աչքերը, ուզե՞նք որ բանայ մեր հոգիի աչքերը, ուզե՞նք որ բանայ մեր հոգիի աչքերը, 
ինչպէս որ բացաւ Բարտիմէոսի թէինչպէս որ բացաւ Բարտիմէոսի թէինչպէս որ բացաւ Բարտիմէոսի թէինչպէս որ բացաւ Բարտիմէոսի թէ´́́́    հոգիի եւ թէհոգիի եւ թէհոգիի եւ թէհոգիի եւ թէ´́́́    մարմինի մարմինի մարմինի մարմինի 
աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞նք որ մեզ մեղքի խաւարէն դուրս բերէ եւ փուզե՞նք որ մեզ մեղքի խաւարէն դուրս բերէ եւ փուզե՞նք որ մեզ մեղքի խաւարէն դուրս բերէ եւ փուզե՞նք որ մեզ մեղքի խաւարէն դուրս բերէ եւ փըըըըրրրր----
կութեան լոյսովը լուսաւորէկութեան լոյսովը լուսաւորէկութեան լոյսովը լուսաւորէկութեան լոյսովը լուսաւորէ::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞նք որ նորոգէուզե՞նք որ նորոգէուզե՞նք որ նորոգէուզե՞նք որ նորոգէ    մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեան----
քըքըքըքը::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞նք որ մեր սիրտը ուրախութեամբ լեցնէուզե՞նք որ մեր սիրտը ուրախութեամբ լեցնէուզե՞նք որ մեր սիրտը ուրախութեամբ լեցնէուզե՞նք որ մեր սիրտը ուրախութեամբ լեցնէ::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞նք ուզե՞նք ուզե՞նք ուզե՞նք 
որ մեր հոգին խաղաղութեամբ պարուրէոր մեր հոգին խաղաղութեամբ պարուրէոր մեր հոգին խաղաղութեամբ պարուրէոր մեր հոգին խաղաղութեամբ պարուրէ::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞նք որ մեզ ուզե՞նք որ մեզ ուզե՞նք որ մեզ ուզե՞նք որ մեզ 
յաղթող դարձնէ մեղքին դէմյաղթող դարձնէ մեղքին դէմյաղթող դարձնէ մեղքին դէմյաղթող դարձնէ մեղքին դէմ::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞նք մտերմանալ Տիրոջուզե՞նք մտերմանալ Տիրոջուզե՞նք մտերմանալ Տիրոջուզե՞նք մտերմանալ Տիրոջ::::    

3.3.3.3.----    Երբ Յիսուս հարցուց Բարտիմէոսի թէ իԵրբ Յիսուս հարցուց Բարտիմէոսի թէ իԵրբ Յիսուս հարցուց Բարտիմէոսի թէ իԵրբ Յիսուս հարցուց Բարտիմէոսի թէ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ուզէր որ ուզէր որ ուզէր որ ուզէր որ 
ընէր իրեն, Բարտիմէոս պատասխանեցընէր իրեն, Բարտիմէոս պատասխանեցընէր իրեն, Բարտիմէոս պատասխանեցընէր իրեն, Բարտիմէոս պատասխանեց. . . . ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, տ, տ, տ, 
կկկկ’’’’ուզեմ որ աչքերս բացուինուզեմ որ աչքերս բացուինուզեմ որ աչքերս բացուինուզեմ որ աչքերս բացուին»»»»::::    Երբ աչքերը բացուեցան՝ սկսաւ Երբ աչքերը բացուեցան՝ սկսաւ Երբ աչքերը բացուեցան՝ սկսաւ Երբ աչքերը բացուեցան՝ սկսաւ 
հետեւիլ Յիսուսիհետեւիլ Յիսուսիհետեւիլ Յիսուսիհետեւիլ Յիսուսի::::    Մենք ալ կՄենք ալ կՄենք ալ կՄենք ալ կ’’’’ուզե՞նք որ մեր հոգիի աչքերը ուզե՞նք որ մեր հոգիի աչքերը ուզե՞նք որ մեր հոգիի աչքերը ուզե՞նք որ մեր հոգիի աչքերը 
բացուին, տեսնենք Յիսուսը ու հետեւինք իրենբացուին, տեսնենք Յիսուսը ու հետեւինք իրենբացուին, տեսնենք Յիսուսը ու հետեւինք իրենբացուին, տեսնենք Յիսուսը ու հետեւինք իրեն::::    Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն 
որ չեն բացուած մեր հոգիի աչքերը՝ չենք կրնար Յիսուսի որ չեն բացուած մեր հոգիի աչքերը՝ չենք կրնար Յիսուսի որ չեն բացուած մեր հոգիի աչքերը՝ չենք կրնար Յիսուսի որ չեն բացուած մեր հոգիի աչքերը՝ չենք կրնար Յիսուսի 
հետեւորդները ըլլալհետեւորդները ըլլալհետեւորդները ըլլալհետեւորդները ըլլալ::::    

««««ՅիսՅիսՅիսՅիսուս ըսաւ.ուս ըսաւ.ուս ըսաւ.ուս ըսաւ.----    
""""ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , հաւատքդ քեզ բժշկեցհաւատքդ քեզ բժշկեցհաւատքդ քեզ բժշկեցհաւատքդ քեզ բժշկեց""""::::    
Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան եւ ճամբու 

ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէրընթացքին Յիսուսի կը հետեւէրընթացքին Յիսուսի կը հետեւէրընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր»»»» ( ( ( (Մր 10.52)Մր 10.52)Մր 10.52)Մր 10.52)::::    
1.1.1.1.----    Մարկոս եւ Ղուկաս աւետարանիչներուն համաձայն, Մարկոս եւ Ղուկաս աւետարանիչներուն համաձայն, Մարկոս եւ Ղուկաս աւետարանիչներուն համաձայն, Մարկոս եւ Ղուկաս աւետարանիչներուն համաձայն, 

Յիսուս լոկ կամենալով բացաւ կոյրին աչքերը, իսկ ՄատթէՅիսուս լոկ կամենալով բացաւ կոյրին աչքերը, իսկ ՄատթէՅիսուս լոկ կամենալով բացաւ կոյրին աչքերը, իսկ ՄատթէՅիսուս լոկ կամենալով բացաւ կոյրին աչքերը, իսկ Մատթէ----
ոսի համաձայն, Յիսուս անոր աչքերունոսի համաձայն, Յիսուս անոր աչքերունոսի համաձայն, Յիսուս անոր աչքերունոսի համաձայն, Յիսուս անոր աչքերուն    դպնալով բուժեց (Մտ դպնալով բուժեց (Մտ դպնալով բուժեց (Մտ դպնալով բուժեց (Մտ 
20.34)20.34)20.34)20.34)::::    Հոս հակասութիւն չկայՀոս հակասութիւն չկայՀոս հակասութիւն չկայՀոս հակասութիւն չկայ::::    Հաւանաբար Յիսուս նախ Հաւանաբար Յիսուս նախ Հաւանաբար Յիսուս նախ Հաւանաբար Յիսուս նախ 
դպաւ կոյրին աչքերուն, որպէսզի անիկա զգար իր սիրոյ դպաւ կոյրին աչքերուն, որպէսզի անիկա զգար իր սիրոյ դպաւ կոյրին աչքերուն, որպէսզի անիկա զգար իր սիրոյ դպաւ կոյրին աչքերուն, որպէսզի անիկա զգար իր սիրոյ 
հպումը, որմէ ետք կամեցաւ ու կոյրին աչքերը բացուեցանհպումը, որմէ ետք կամեցաւ ու կոյրին աչքերը բացուեցանհպումը, որմէ ետք կամեցաւ ու կոյրին աչքերը բացուեցանհպումը, որմէ ետք կամեցաւ ու կոյրին աչքերը բացուեցան::::    

2.2.2.2.----    ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա»»»»::::    Յիսուս կոյրը բժշկելէ ետք՝ թոյլ տուաւ որ Յիսուս կոյրը բժշկելէ ետք՝ թոյլ տուաւ որ Յիսուս կոյրը բժշկելէ ետք՝ թոյլ տուաւ որ Յիսուս կոյրը բժշկելէ ետք՝ թոյլ տուաւ որ 
երթայ, բայց կոյրը երթալու փոխարերթայ, բայց կոյրը երթալու փոխարերթայ, բայց կոյրը երթալու փոխարերթայ, բայց կոյրը երթալու փոխարէն՝ սկսաւ Յիսուսի էն՝ սկսաւ Յիսուսի էն՝ սկսաւ Յիսուսի էն՝ սկսաւ Յիսուսի 
հետեւիլ, եւ փառաբանել ու փառաւորել զԱստուած, եւ այս հետեւիլ, եւ փառաբանել ու փառաւորել զԱստուած, եւ այս հետեւիլ, եւ փառաբանել ու փառաւորել զԱստուած, եւ այս հետեւիլ, եւ փառաբանել ու փառաւորել զԱստուած, եւ այս 
փառաբանութեան հոգին փոխանցուեցաւ ամբողջ ժողովուրփառաբանութեան հոգին փոխանցուեցաւ ամբողջ ժողովուրփառաբանութեան հոգին փոխանցուեցաւ ամբողջ ժողովուրփառաբանութեան հոգին փոխանցուեցաւ ամբողջ ժողովուր----
դին (Ղկ 18.43)դին (Ղկ 18.43)դին (Ղկ 18.43)դին (Ղկ 18.43)::::    Ան բուժուելէ ետք՝ կրնար ձգել ու երթալ, բայց Ան բուժուելէ ետք՝ կրնար ձգել ու երթալ, բայց Ան բուժուելէ ետք՝ կրնար ձգել ու երթալ, բայց Ան բուժուելէ ետք՝ կրնար ձգել ու երթալ, բայց 
նախընտրեց Յիսուսի հետեւիլնախընտրեց Յիսուսի հետեւիլնախընտրեց Յիսուսի հետեւիլնախընտրեց Յիսուսի հետեւիլ::::    Ասիկա երախտապարտ Ասիկա երախտապարտ Ասիկա երախտապարտ Ասիկա երախտապարտ 
մարդու վերաբերմունք էմարդու վերաբերմունք էմարդու վերաբերմունք էմարդու վերաբերմունք է::::    Այսօր շատ Այսօր շատ Այսօր շատ Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք մարդիկ կան որոնք մարդիկ կան որոնք մարդիկ կան որոնք 
Յիսուսի բժշկարար հպումը կը վայելեն, եւ սակայն, Յիսուսի բժշկարար հպումը կը վայելեն, եւ սակայն, Յիսուսի բժշկարար հպումը կը վայելեն, եւ սակայն, Յիսուսի բժշկարար հպումը կը վայելեն, եւ սակայն, 
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Բարտիմէոսի նման չեն հետեւիր ՅիսուսինԲարտիմէոսի նման չեն հետեւիր ՅիսուսինԲարտիմէոսի նման չեն հետեւիր ՅիսուսինԲարտիմէոսի նման չեն հետեւիր Յիսուսին::::    Զգոյշ ըլլանք Զգոյշ ըլլանք Զգոյշ ըլլանք Զգոյշ ըլլանք 
ապերախտ քրիստոնեաներ ըլլալէապերախտ քրիստոնեաներ ըլլալէապերախտ քրիստոնեաներ ըլլալէապերախտ քրիստոնեաներ ըլլալէ::::    

3.3.3.3.----    ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա»»»»::::    Այս բառը նաեւ ցոյց կու տայ թէ Յիսուս շնորհք Այս բառը նաեւ ցոյց կու տայ թէ Յիսուս շնորհք Այս բառը նաեւ ցոյց կու տայ թէ Յիսուս շնորհք Այս բառը նաեւ ցոյց կու տայ թէ Յիսուս շնորհք 
մը կամ պարգեւ մը տալէ ետք մարդուն՝ զայն քովը չի պահեր մը կամ պարգեւ մը տալէ ետք մարդուն՝ զայն քովը չի պահեր մը կամ պարգեւ մը տալէ ետք մարդուն՝ զայն քովը չի պահեր մը կամ պարգեւ մը տալէ ետք մարդուն՝ զայն քովը չի պահեր 
անոանոանոանոր կամքէն անկախ, չր կամքէն անկախ, չր կամքէն անկախ, չր կամքէն անկախ, չ’’’’ըստրկացներ զայնըստրկացներ զայնըստրկացներ զայնըստրկացներ զայն::::    Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, Ընդհակառակը, 
թոյլ կու տայ որ երթայ, բայց կը սպասէ որ ան իր ազատ թոյլ կու տայ որ երթայ, բայց կը սպասէ որ ան իր ազատ թոյլ կու տայ որ երթայ, բայց կը սպասէ որ ան իր ազատ թոյլ կու տայ որ երթայ, բայց կը սպասէ որ ան իր ազատ 
կամքով վերադառնայ իրեն եւ հետեւորդ մը ըլլայ  իրեն, ճիշդ կամքով վերադառնայ իրեն եւ հետեւորդ մը ըլլայ  իրեն, ճիշդ կամքով վերադառնայ իրեն եւ հետեւորդ մը ըլլայ  իրեն, ճիշդ կամքով վերադառնայ իրեն եւ հետեւորդ մը ըլլայ  իրեն, ճիշդ 
ինչպէս ըրաւ կոյրըինչպէս ըրաւ կոյրըինչպէս ըրաւ կոյրըինչպէս ըրաւ կոյրը::::    

4.4.4.4.----    ««««Հաւատքդ քեզ բժշկեցՀաւատքդ քեզ բժշկեցՀաւատքդ քեզ բժշկեցՀաւատքդ քեզ բժշկեց»»»»::::    Յիսուս բժշկելու զօրութիւն Յիսուս բժշկելու զօրութիւն Յիսուս բժշկելու զօրութիւն Յիսուս բժշկելու զօրութիւն 
ունէր, իսկ Բարտիմէոս՝ բժշկուելունէր, իսկ Բարտիմէոս՝ բժշկուելունէր, իսկ Բարտիմէոս՝ բժշկուելունէր, իսկ Բարտիմէոս՝ բժշկուելու յոյս ու հաւատքու յոյս ու հաւատքու յոյս ու հաւատքու յոյս ու հաւատք::::    Ան Ան Ան Ան 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տք ունէր Յիսուսի անձին հանդէպ, հաւատք ունէր Յիսուսի անձին հանդէպ, հաւատք ունէր Յիսուսի անձին հանդէպ, հաւատք ունէր Յիսուսի անձին հանդէպ, հաւա´́́́տք ունէր տք ունէր տք ունէր տք ունէր 
Յիսուսի սիրոյն ու գթութեան հանդէպ, հաւաՅիսուսի սիրոյն ու գթութեան հանդէպ, հաւաՅիսուսի սիրոյն ու գթութեան հանդէպ, հաւաՅիսուսի սիրոյն ու գթութեան հանդէպ, հաւա´́́́տք ունէր տք ունէր տք ունէր տք ունէր 
Յիսուսի կարեկցութեան ու բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի կարեկցութեան ու բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի կարեկցութեան ու բժշկարար զօրութեան հանդէպՅիսուսի կարեկցութեան ու բժշկարար զօրութեան հանդէպ::::    
Մենք ունի՞նք Բարտիմէոսի նման մեր անձերուն բժշկութիւն Մենք ունի՞նք Բարտիմէոսի նման մեր անձերուն բժշկութիւն Մենք ունի՞նք Բարտիմէոսի նման մեր անձերուն բժշկութիւն Մենք ունի՞նք Բարտիմէոսի նման մեր անձերուն բժշկութիւն 
բերող հաւատքբերող հաւատքբերող հաւատքբերող հաւատք::::    Հաւատքը հոգիի, սրՀաւատքը հոգիի, սրՀաւատքը հոգիի, սրՀաւատքը հոգիի, սրտի, տի, տի, տի, մտքիմտքիմտքիմտքի    ու մարմինի ու մարմինի ու մարմինի ու մարմինի 
բժշկութիւն կը բերէբժշկութիւն կը բերէբժշկութիւն կը բերէբժշկութիւն կը բերէ::::    Հաւատքը ամէն տեսակ բժշկութիւն կը Հաւատքը ամէն տեսակ բժշկութիւն կը Հաւատքը ամէն տեսակ բժշկութիւն կը Հաւատքը ամէն տեսակ բժշկութիւն կը 
բերէբերէբերէբերէ::::    Կը բուժէ կոտրած սիրտերԿը բուժէ կոտրած սիրտերԿը բուժէ կոտրած սիրտերԿը բուժէ կոտրած սիրտեր::::    Կը բուժէ վիրաւոր հոգիներԿը բուժէ վիրաւոր հոգիներԿը բուժէ վիրաւոր հոգիներԿը բուժէ վիրաւոր հոգիներ::::    
Կը բուժէ անմխիթար ու տխուր կեանքերԿը բուժէ անմխիթար ու տխուր կեանքերԿը բուժէ անմխիթար ու տխուր կեանքերԿը բուժէ անմխիթար ու տխուր կեանքեր::::    

5.5.5.5.----    ««««Անմիջապէս անոր աչքերը բացուեցանԱնմիջապէս անոր աչքերը բացուեցանԱնմիջապէս անոր աչքերը բացուեցանԱնմիջապէս անոր աչքերը բացուեցան»»»»::::    Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը 
կը պարզեն թէ Յիսուս կարող է յանկարծակի եւկը պարզեն թէ Յիսուս կարող է յանկարծակի եւկը պարզեն թէ Յիսուս կարող է յանկարծակի եւկը պարզեն թէ Յիսուս կարող է յանկարծակի եւ    արագ փոփոարագ փոփոարագ փոփոարագ փոփո----
խութեան ենթարկել մարդ արարածըխութեան ենթարկել մարդ արարածըխութեան ենթարկել մարդ արարածըխութեան ենթարկել մարդ արարածը::::    Կարող է մէԿարող է մէԿարող է մէԿարող է մէ´́́́կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն 
փոխել մարդուն կեանքը, անոր կեանքին առաջնահերթուփոխել մարդուն կեանքը, անոր կեանքին առաջնահերթուփոխել մարդուն կեանքը, անոր կեանքին առաջնահերթուփոխել մարդուն կեանքը, անոր կեանքին առաջնահերթու----
թիւնները, ծրագիրները, նպատակներըթիւնները, ծրագիրները, նպատակներըթիւնները, ծրագիրները, նպատակներըթիւնները, ծրագիրները, նպատակները::::    

6.6.6.6.----    ««««Եւ ճամբու ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէրԵւ ճամբու ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէրԵւ ճամբու ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէրԵւ ճամբու ընթացքին Յիսուսի կը հետեւէր»»»»::::    
Բարտիմէոս վայելեց Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը եւ Բարտիմէոս վայելեց Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը եւ Բարտիմէոս վայելեց Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը եւ Բարտիմէոս վայելեց Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը եւ 
դարձաւ հետեւորդ Յդարձաւ հետեւորդ Յդարձաւ հետեւորդ Յդարձաւ հետեւորդ Յիսուսիիսուսիիսուսիիսուսի::::    Իսկ մենք վայելա՞ծ ենք Յիսուսի Իսկ մենք վայելա՞ծ ենք Յիսուսի Իսկ մենք վայելա՞ծ ենք Յիսուսի Իսկ մենք վայելա՞ծ ենք Յիսուսի 
բժշկարար զօրութիւնը, Յիսուսի սիրոյ ջերմութիւնը, Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը, Յիսուսի սիրոյ ջերմութիւնը, Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը, Յիսուսի սիրոյ ջերմութիւնը, Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը, Յիսուսի սիրոյ ջերմութիւնը, Յիսուսի 
քաղցրութիւնը, եւ եթէ վայելած ենք՝ դարձա՞ծ ենք իր քաղցրութիւնը, եւ եթէ վայելած ենք՝ դարձա՞ծ ենք իր քաղցրութիւնը, եւ եթէ վայելած ենք՝ դարձա՞ծ ենք իր քաղցրութիւնը, եւ եթէ վայելած ենք՝ դարձա՞ծ ենք իր 
հետեւորդներըհետեւորդներըհետեւորդներըհետեւորդները::::    

7.7.7.7.----    Շատեր Յիսուսի կը դիմեն լոկ բժշկութեան համար, Շատեր Յիսուսի կը դիմեն լոկ բժշկութեան համար, Շատեր Յիսուսի կը դիմեն լոկ բժշկութեան համար, Շատեր Յիսուսի կը դիմեն լոկ բժշկութեան համար, 
գործի մը յաջողութեան համար, ծրագիրի մը իրականացմանգործի մը յաջողութեան համար, ծրագիրի մը իրականացմանգործի մը յաջողութեան համար, ծրագիրի մը իրականացմանգործի մը յաջողութեան համար, ծրագիրի մը իրականացման    
համար, բայց քիչեր միայն Բարտիմէոսի նման ստանալէ ետք համար, բայց քիչեր միայն Բարտիմէոսի նման ստանալէ ետք համար, բայց քիչեր միայն Բարտիմէոսի նման ստանալէ ետք համար, բայց քիչեր միայն Բարտիմէոսի նման ստանալէ ետք 
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իրենց սրտի խնդրանքը՝ կը հետեւին Յիսուսի, եւ իրենց իրենց սրտի խնդրանքը՝ կը հետեւին Յիսուսի, եւ իրենց իրենց սրտի խնդրանքը՝ կը հետեւին Յիսուսի, եւ իրենց իրենց սրտի խնդրանքը՝ կը հետեւին Յիսուսի, եւ իրենց 
բերանները փառաբանութեամբ կը բանանբերանները փառաբանութեամբ կը բանանբերանները փառաբանութեամբ կը բանանբերանները փառաբանութեամբ կը բանան::::    

8.8.8.8.----    Բարտիմէոսի ոԲարտիմէոսի ոԲարտիմէոսի ոԲարտիմէոսի ո´́́́չ միայն մարմնաւոր աչքերը չ միայն մարմնաւոր աչքերը չ միայն մարմնաւոր աչքերը չ միայն մարմնաւոր աչքերը 
բացուեցան, այլեւ՝ հոգիի աչքերըբացուեցան, այլեւ՝ հոգիի աչքերըբացուեցան, այլեւ՝ հոգիի աչքերըբացուեցան, այլեւ՝ հոգիի աչքերը::::    Քրիստոսի հետեւիլը եւ Քրիստոսի հետեւիլը եւ Քրիստոսի հետեւիլը եւ Քրիստոսի հետեւիլը եւ 
զԱստուած փառաւորելը՝ իրզԱստուած փառաւորելը՝ իրզԱստուած փառաւորելը՝ իրզԱստուած փառաւորելը՝ իր    հոգիի աչքերուն բացուած ըլլահոգիի աչքերուն բացուած ըլլահոգիի աչքերուն բացուած ըլլահոգիի աչքերուն բացուած ըլլա----
լու ապացոյցն ենլու ապացոյցն ենլու ապացոյցն ենլու ապացոյցն են::::    Այն մարդը որուն հոգիի աչքերը կը բացուի՝ Այն մարդը որուն հոգիի աչքերը կը բացուի՝ Այն մարդը որուն հոգիի աչքերը կը բացուի՝ Այն մարդը որուն հոգիի աչքերը կը բացուի՝ 
կը սկսի հետեւիլ Յիսուսիկը սկսի հետեւիլ Յիսուսիկը սկսի հետեւիլ Յիսուսիկը սկսի հետեւիլ Յիսուսի::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ան որ հոգեւորապէս կը ան որ հոգեւորապէս կը ան որ հոգեւորապէս կը ան որ հոգեւորապէս կը 
բուժուի՝ անպայման կը դառնայ Քրիստոսի հետեւորդը, անոր բուժուի՝ անպայման կը դառնայ Քրիստոսի հետեւորդը, անոր բուժուի՝ անպայման կը դառնայ Քրիստոսի հետեւորդը, անոր բուժուի՝ անպայման կը դառնայ Քրիստոսի հետեւորդը, անոր 
քաջ վկան, անոր աշակերտըքաջ վկան, անոր աշակերտըքաջ վկան, անոր աշակերտըքաջ վկան, անոր աշակերտը::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    ՈՈՈՈ´́́́վ իմ Տէրս եւ Փրկիչս՝ Յիսուս Քրիստոս,վ իմ Տէրս եւ Փրկիչս՝ Յիսուս Քրիստոս,վ իմ Տէրս եւ Փրկիչս՝ Յիսուս Քրիստոս,վ իմ Տէրս եւ Փրկիչս՝ Յիսուս Քրիստոս,    

Բարտիմէոսի նման,Բարտիմէոսի նման,Բարտիմէոսի նման,Բարտիմէոսի նման,    
ԵԵԵԵս ալ ճամբու մը եզերքին նստած եմս ալ ճամբու մը եզերքին նստած եմս ալ ճամբու մը եզերքին նստած եմս ալ ճամբու մը եզերքին նստած եմ    
Եւ գթառատ ու կարեկցող ՓրկիչիդԵւ գթառատ ու կարեկցող ՓրկիչիդԵւ գթառատ ու կարեկցող ՓրկիչիդԵւ գթառատ ու կարեկցող Փրկիչիդ    
ԱԱԱԱնցնելուն կը սպասեմ:նցնելուն կը սպասեմ:նցնելուն կը սպասեմ:նցնելուն կը սպասեմ:    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց ականջներսց ականջներսց ականջներսց ականջներս    
ՈՈՈՈրպէսզի լսեմ ոտնահետքերուդ ձայնը:րպէսզի լսեմ ոտնահետքերուդ ձայնը:րպէսզի լսեմ ոտնահետքերուդ ձայնը:րպէսզի լսեմ ոտնահետքերուդ ձայնը:    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց բերանսց բերանսց բերանսց բերանս    
ՈՈՈՈրպէսզի հաւրպէսզի հաւրպէսզի հաւրպէսզի հաւատքով կանչեմ սուրբ անունդ՝ատքով կանչեմ սուրբ անունդ՝ատքով կանչեմ սուրբ անունդ՝ատքով կանչեմ սուրբ անունդ՝    
««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´ ´ ´ ´ Որդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    
ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի    
ԵԵԵԵւ լսէ փրկութի՜ւն աղերսող սրտիս ձայնը:ւ լսէ փրկութի՜ւն աղերսող սրտիս ձայնը:ւ լսէ փրկութի՜ւն աղերսող սրտիս ձայնը:ւ լսէ փրկութի՜ւն աղերսող սրտիս ձայնը:    
ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի    
ԵԵԵԵւ բաւ բաւ բաւ բա´́́́ց հոգիիս աչքերը:ց հոգիիս աչքերը:ց հոգիիս աչքերը:ց հոգիիս աչքերը:    
ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի    
ԵԵԵԵւ զիս Քեզի հետեւորդ դարձուր:ւ զիս Քեզի հետեւորդ դարձուր:ւ զիս Քեզի հետեւորդ դարձուր:ւ զիս Քեզի հետեւորդ դարձուր:    
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Հինգ հազարին կերակրուՀինգ հազարին կերակրուՀինգ հազարին կերակրուՀինգ հազարին կերակրումըմըմըմը    
((((Մատթէոս 14.13Մատթէոս 14.13Մատթէոս 14.13Մատթէոս 14.13----21)21)21)21)    

    

    

Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը 
նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը: Շրջանի նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը: Շրջանի նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը: Շրջանի նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը: Շրջանի 
քաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետքաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետքաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետքաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեեեե----
ւեւեւեւեցան իրեն: Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ ցան իրեն: Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ ցան իրեն: Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ ցան իրեն: Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ 
բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց:բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց:բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց:բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց:    
Երեկոյեան իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.Երեկոյեան իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.Երեկոյեան իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.Երեկոյեան իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.----    

««««Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէԱմայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէԱմայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէԱմայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէ´ ´ ´ ´ 
ժողոժողոժողոժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց վուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց վուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց վուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց 
համար ոհամար ոհամար ոհամար ուտելիք գնելոււտելիք գնելոււտելիք գնելոււտելիք գնելու»:»:»:»:    

Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
««««Իրենք պէտք չունին երթալու: ԴոԻրենք պէտք չունին երթալու: ԴոԻրենք պէտք չունին երթալու: ԴոԻրենք պէտք չունին երթալու: Դո´́́́ւք տուէք անոնց ւք տուէք անոնց ւք տուէք անոնց ւք տուէք անոնց 

ուտեուտեուտեուտելիքըլիքըլիքըլիքը»:»:»:»:    
Անոնք ըսին Յիսուսի.Անոնք ըսին Յիսուսի.Անոնք ըսին Յիսուսի.Անոնք ըսին Յիսուսի.----    
««««Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու 

ձուկէձուկէձուկէձուկէ»:»:»:»:    
Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
««««ՀոՀոՀոՀո´́́́ս բերէք ատոնքս բերէք ատոնքս բերէք ատոնքս բերէք ատոնք»:»:»:»:    
Եւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ: Եւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ: Եւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ: Եւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ: 

ԱԱԱԱպա պա պա պա առաւառաւառաւառաւ    հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք 
բարբարբարբարձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտ----
ներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին: ներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին: ներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին: ներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին: Բոլորն ալ կերան Բոլորն ալ կերան Բոլորն ալ կերան Բոլորն ալ կերան 
ու կշտացան. եւ աշակերտները աւելցած կտորները հաւաու կշտացան. եւ աշակերտները աւելցած կտորները հաւաու կշտացան. եւ աշակերտները աւելցած կտորները հաւաու կշտացան. եւ աշակերտները աւելցած կտորները հաւա----
քելով՝ տասներկու սակառ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ քելով՝ տասներկու սակառ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ քելով՝ տասներկու սակառ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ քելով՝ տասներկու սակառ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ 
հինգ հազարհինգ հազարհինգ հազարհինգ հազար    հոգի էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:հոգի էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:հոգի էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:հոգի էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:    
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««««Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը 
նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մընաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մընաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մընաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը::::    Շրջանի Շրջանի Շրջանի Շրջանի 
քաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեւեքաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեւեքաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեւեքաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեւե----
ցան իրենցան իրենցան իրենցան իրեն»»»» ( ( ( (Մտ 14.13)Մտ 14.13)Մտ 14.13)Մտ 14.13)::::    

Նախ ըսեմ, թէ Նախ ըսեմ, թէ Նախ ըսեմ, թէ Նախ ըսեմ, թէ հինգ հազարին կերակրման դրուագը միհինգ հազարին կերակրման դրուագը միհինգ հազարին կերակրման դրուագը միհինգ հազարին կերակրման դրուագը մի----
ակ հրաշագորակ հրաշագորակ հրաշագորակ հրաշագործութիւնն է որ յիշուած է չորս աւետարանիչծութիւնն է որ յիշուած է չորս աւետարանիչծութիւնն է որ յիշուած է չորս աւետարանիչծութիւնն է որ յիշուած է չորս աւետարանիչ----
ներուն կողմէ (Մտ 14.13ներուն կողմէ (Մտ 14.13ներուն կողմէ (Մտ 14.13ներուն կողմէ (Մտ 14.13----21212121::::    Մր 6.30Մր 6.30Մր 6.30Մր 6.30----44444444::::    Ղկ 9.10Ղկ 9.10Ղկ 9.10Ղկ 9.10----17171717::::    Յհ 6.1Յհ 6.1Յհ 6.1Յհ 6.1----13)13)13)13)::::    

1.1.1.1.----    Տուեալ համարին մէջ կը կարդանք թէ Յիսուս ժողոՏուեալ համարին մէջ կը կարդանք թէ Յիսուս ժողոՏուեալ համարին մէջ կը կարդանք թէ Յիսուս ժողոՏուեալ համարին մէջ կը կարդանք թէ Յիսուս ժողո----
վուրդէն հեռանալով՝ վուրդէն հեռանալով՝ վուրդէն հեռանալով՝ վուրդէն հեռանալով՝ ««««գնաց ամայի վայր մըգնաց ամայի վայր մըգնաց ամայի վայր մըգնաց ամայի վայր մը»»»»::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    
Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.----    

ա) Յիսուս Յովհաննէս Մկրտիչի գլա) Յիսուս Յովհաննէս Մկրտիչի գլա) Յիսուս Յովհաննէս Մկրտիչի գլա) Յիսուս Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատման տխուր լուրը խատման տխուր լուրը խատման տխուր լուրը խատման տխուր լուրը 
առնելէ ետք էր որ ուզեց ամայի վայր մը երթալառնելէ ետք էր որ ուզեց ամայի վայր մը երթալառնելէ ետք էր որ ուզեց ամայի վայր մը երթալառնելէ ետք էր որ ուզեց ամայի վայր մը երթալ::::    Տէրը իր այս Տէրը իր այս Տէրը իր այս Տէրը իր այս 
վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ տխուր լուր մը վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ տխուր լուր մը վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ տխուր լուր մը վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ տխուր լուր մը 
կկկկ’’’’առնենք, անմիջապէս ասորառնենք, անմիջապէս ասորառնենք, անմիջապէս ասորառնենք, անմիջապէս ասոր----անոր չխօսինք այդ մասին, այլ անոր չխօսինք այդ մասին, այլ անոր չխօսինք այդ մասին, այլ անոր չխօսինք այդ մասին, այլ 
նախ փորձենք առանձնանալ եւ մեր սիրտը բանալ Աստուծոյ նախ փորձենք առանձնանալ եւ մեր սիրտը բանալ Աստուծոյ նախ փորձենք առանձնանալ եւ մեր սիրտը բանալ Աստուծոյ նախ փորձենք առանձնանալ եւ մեր սիրտը բանալ Աստուծոյ 
առջեւ եւ մեր ցաւին մասիառջեւ եւ մեր ցաւին մասիառջեւ եւ մեր ցաւին մասիառջեւ եւ մեր ցաւին մասին անոն անոն անոն անո´́́́ր պատմել, ոեւէ անձի ր պատմել, ոեւէ անձի ր պատմել, ոեւէ անձի ր պատմել, ոեւէ անձի 
պատմելէ առաջպատմելէ առաջպատմելէ առաջպատմելէ առաջ::::    Կեանքի փորձառութիւնը ցոյց տուած է մեզի, Կեանքի փորձառութիւնը ցոյց տուած է մեզի, Կեանքի փորձառութիւնը ցոյց տուած է մեզի, Կեանքի փորձառութիւնը ցոյց տուած է մեզի, 
որ երբ մեր սիրտը կը բանանք այնպիսի մարդոց առջեւ՝ որ երբ մեր սիրտը կը բանանք այնպիսի մարդոց առջեւ՝ որ երբ մեր սիրտը կը բանանք այնպիսի մարդոց առջեւ՝ որ երբ մեր սիրտը կը բանանք այնպիսի մարդոց առջեւ՝ 
որոնք իրենց սիրտը չեն յանձնած Քրիստոսի՝ ոչինչով որոնք իրենց սիրտը չեն յանձնած Քրիստոսի՝ ոչինչով որոնք իրենց սիրտը չեն յանձնած Քրիստոսի՝ ոչինչով որոնք իրենց սիրտը չեն յանձնած Քրիստոսի՝ ոչինչով 
կկկկ’’’’օգտուինք, քանի նման մարդիկ չեն կրնար մեզ մխիթարել, օգտուինք, քանի նման մարդիկ չեն կրնար մեզ մխիթարել, օգտուինք, քանի նման մարդիկ չեն կրնար մեզ մխիթարել, օգտուինք, քանի նման մարդիկ չեն կրնար մեզ մխիթարել, 
գօտեպնդել եւ քաջալերելգօտեպնդել եւ քաջալերելգօտեպնդել եւ քաջալերելգօտեպնդել եւ քաջալերել::::    ԿեԿեԿեԿեանքի նեղութիւններէն անցած եւ անքի նեղութիւններէն անցած եւ անքի նեղութիւններէն անցած եւ անքի նեղութիւններէն անցած եւ 
Քրիստոսով մխիթարուած մարդը միայն կրնայ մխիթարել Քրիստոսով մխիթարուած մարդը միայն կրնայ մխիթարել Քրիստոսով մխիթարուած մարդը միայն կրնայ մխիթարել Քրիստոսով մխիթարուած մարդը միայն կրնայ մխիթարել 
կեանքի նեղութիւններէն անցնող մըկեանքի նեղութիւններէն անցնող մըկեանքի նեղութիւններէն անցնող մըկեանքի նեղութիւններէն անցնող մը::::    Կարելի չէ մխիթաԿարելի չէ մխիթաԿարելի չէ մխիթաԿարելի չէ մխիթա----
րութիւն գտնել մէկու մը քով՝ որուն մխիթարութիւնը Քրիստորութիւն գտնել մէկու մը քով՝ որուն մխիթարութիւնը Քրիստորութիւն գտնել մէկու մը քով՝ որուն մխիթարութիւնը Քրիստորութիւն գտնել մէկու մը քով՝ որուն մխիթարութիւնը Քրիստո----
սը չէսը չէսը չէսը չէ::::    Կարելի չէ վստահիլ մէկու մը՝ որ չէ վստահած ՅիսուսիԿարելի չէ վստահիլ մէկու մը՝ որ չէ վստահած ՅիսուսիԿարելի չէ վստահիլ մէկու մը՝ որ չէ վստահած ՅիսուսիԿարելի չէ վստահիլ մէկու մը՝ որ չէ վստահած Յիսուսի::::    
Կարելի չէ ապաւինիԿարելի չէ ապաւինիԿարելի չէ ապաւինիԿարելի չէ ապաւինիլ մէկու մը՝ որ Քրիստոսը չէ դարձուցած լ մէկու մը՝ որ Քրիստոսը չէ դարձուցած լ մէկու մը՝ որ Քրիստոսը չէ դարձուցած լ մէկու մը՝ որ Քրիստոսը չէ դարձուցած 
իր ապաւէնըիր ապաւէնըիր ապաւէնըիր ապաւէնը::::    

բ) Համաձայն Մարկոս աւետարանիչին, առաքելութեան բ) Համաձայն Մարկոս աւետարանիչին, առաքելութեան բ) Համաձայն Մարկոս աւետարանիչին, առաքելութեան բ) Համաձայն Մարկոս աւետարանիչին, առաքելութեան 
ղրկուած աշակերտները երբ վերադարձան ու պատմեցին ղրկուած աշակերտները երբ վերադարձան ու պատմեցին ղրկուած աշակերտները երբ վերադարձան ու պատմեցին ղրկուած աշակերտները երբ վերադարձան ու պատմեցին 
իրենց կատարածին մասին, Յիսուս ուզեց անոնց հետ ամայի իրենց կատարածին մասին, Յիսուս ուզեց անոնց հետ ամայի իրենց կատարածին մասին, Յիսուս ուզեց անոնց հետ ամայի իրենց կատարածին մասին, Յիսուս ուզեց անոնց հետ ամայի 
վայր մը երթալ, որպէսզի կարենան առանձին ըլլալ եւ քիչ մը վայր մը երթալ, որպէսզի կարենան առանձին ըլլալ եւ քիչ մը վայր մը երթալ, որպէսզի կարենան առանձին ըլլալ եւ քիչ մը վայր մը երթալ, որպէսզի կարենան առանձին ըլլալ եւ քիչ մը 
հանգիստհանգիստհանգիստհանգիստ    ընել (Մր 6.31)ընել (Մր 6.31)ընել (Մր 6.31)ընել (Մր 6.31)::::    Մէկ կողմէ Յովհաննէս Մկրտիչի Մէկ կողմէ Յովհաննէս Մկրտիչի Մէկ կողմէ Յովհաննէս Մկրտիչի Մէկ կողմէ Յովհաննէս Մկրտիչի 
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գլխատման լուրը առնելը եւ միւս կողմէ աշակերտներուն գլխատման լուրը առնելը եւ միւս կողմէ աշակերտներուն գլխատման լուրը առնելը եւ միւս կողմէ աշակերտներուն գլխատման լուրը առնելը եւ միւս կողմէ աշակերտներուն 
առաքելութենէն վերադառնալը՝ առանձնութեան ու հանգիսառաքելութենէն վերադառնալը՝ առանձնութեան ու հանգիսառաքելութենէն վերադառնալը՝ առանձնութեան ու հանգիսառաքելութենէն վերադառնալը՝ առանձնութեան ու հանգիս----
տի պահը բացարձակ անհրաժեշտ դարձուցինտի պահը բացարձակ անհրաժեշտ դարձուցինտի պահը բացարձակ անհրաժեշտ դարձուցինտի պահը բացարձակ անհրաժեշտ դարձուցին::::    Յիսուս իր այս Յիսուս իր այս Յիսուս իր այս Յիսուս իր այս 
կեցուածքով, կը սորվեցնէ իր հետեւորդներուն, իր այգիին մէջ կեցուածքով, կը սորվեցնէ իր հետեւորդներուն, իր այգիին մէջ կեցուածքով, կը սորվեցնէ իր հետեւորդներուն, իր այգիին մէջ կեցուածքով, կը սորվեցնէ իր հետեւորդներուն, իր այգիին մէջ 
աշաշաշաշխատողներուն, իր փրկութիւնը տարածողներուն, իր խատողներուն, իր փրկութիւնը տարածողներուն, իր խատողներուն, իր փրկութիւնը տարածողներուն, իր խատողներուն, իր փրկութիւնը տարածողներուն, իր 
արքայութեան քարոզիչներուն, որ պէտք չէ իրենց կեանքը արքայութեան քարոզիչներուն, որ պէտք չէ իրենց կեանքը արքայութեան քարոզիչներուն, որ պէտք չէ իրենց կեանքը արքայութեան քարոզիչներուն, որ պէտք չէ իրենց կեանքը 
յարատեւ վազվզուք ըլլայ, այլ պէտք է ունենան առանձնույարատեւ վազվզուք ըլլայ, այլ պէտք է ունենան առանձնույարատեւ վազվզուք ըլլայ, այլ պէտք է ունենան առանձնույարատեւ վազվզուք ըլլայ, այլ պէտք է ունենան առանձնու----
թեան պահեր, խոկումի պահեր, աղօթքի պահեր, հանգիստի թեան պահեր, խոկումի պահեր, աղօթքի պահեր, հանգիստի թեան պահեր, խոկումի պահեր, աղօթքի պահեր, հանգիստի թեան պահեր, խոկումի պահեր, աղօթքի պահեր, հանգիստի 
պահեր, որպէսզի ուժասպառ չըլլան ու չյոգնին, եւ յոգնելով՝ պահեր, որպէսզի ուժասպառ չըլլան ու չյոգնին, եւ յոգնելով՝ պահեր, որպէսզի ուժասպառ չըլլան ու չյոգնին, եւ յոգնելով՝ պահեր, որպէսզի ուժասպառ չըլլան ու չյոգնին, եւ յոգնելով՝ 
ՉաՉաՉաՉարին ծուղակին մէջ չիյնանրին ծուղակին մէջ չիյնանրին ծուղակին մէջ չիյնանրին ծուղակին մէջ չիյնան::::    Առանձնութեան պահերը, Առանձնութեան պահերը, Առանձնութեան պահերը, Առանձնութեան պահերը, 
Աստուծոյ Հոգիով զօրանալու եւ լեցուելու պահեր ենԱստուծոյ Հոգիով զօրանալու եւ լեցուելու պահեր ենԱստուծոյ Հոգիով զօրանալու եւ լեցուելու պահեր ենԱստուծոյ Հոգիով զօրանալու եւ լեցուելու պահեր են::::    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
հաւատացեալ նման պահերու պէտք ունիհաւատացեալ նման պահերու պէտք ունիհաւատացեալ նման պահերու պէտք ունիհաւատացեալ նման պահերու պէտք ունի::::    

գ) Յիսուս բազմութեամբ շրջապատուած էր երբ աշագ) Յիսուս բազմութեամբ շրջապատուած էր երբ աշագ) Յիսուս բազմութեամբ շրջապատուած էր երբ աշագ) Յիսուս բազմութեամբ շրջապատուած էր երբ աշա----
կերտները վերադարձան առաքելութենէն եւ սկսան պատմել կերտները վերադարձան առաքելութենէն եւ սկսան պատմել կերտները վերադարձան առաքելութենէն եւ սկսան պատմել կերտները վերադարձան առաքելութենէն եւ սկսան պատմել 
իրենց կատարած գործերուն մաիրենց կատարած գործերուն մաիրենց կատարած գործերուն մաիրենց կատարած գործերուն մասինսինսինսին::::    Բնականօրէն ամբողջ Բնականօրէն ամբողջ Բնականօրէն ամբողջ Բնականօրէն ամբողջ 
ժողովուրդը կրնար լսել իրենց ըրածին ու գործած հրաշքնեժողովուրդը կրնար լսել իրենց ըրածին ու գործած հրաշքնեժողովուրդը կրնար լսել իրենց ըրածին ու գործած հրաշքնեժողովուրդը կրնար լսել իրենց ըրածին ու գործած հրաշքնե----
րուն մասին, եւ մարդիկ կրնային հիացումով լեցուիլ անոնց րուն մասին, եւ մարդիկ կրնային հիացումով լեցուիլ անոնց րուն մասին, եւ մարդիկ կրնային հիացումով լեցուիլ անոնց րուն մասին, եւ մարդիկ կրնային հիացումով լեցուիլ անոնց 
հանդէպ եւ զանոնք փառաբանող խօսքեր արտահանդէպ եւ զանոնք փառաբանող խօսքեր արտահանդէպ եւ զանոնք փառաբանող խօսքեր արտահանդէպ եւ զանոնք փառաբանող խօսքեր արտասանել, եւ սանել, եւ սանել, եւ սանել, եւ 
ատիկա կրնար պատճառ դառնալ որ հպարտուատիկա կրնար պատճառ դառնալ որ հպարտուատիկա կրնար պատճառ դառնալ որ հպարտուատիկա կրնար պատճառ դառնալ որ հպարտութեան հոգին թեան հոգին թեան հոգին թեան հոգին 
գար աշակերտներուն վրայ, եւ փագար աշակերտներուն վրայ, եւ փագար աշակերտներուն վրայ, եւ փագար աշակերտներուն վրայ, եւ փառք փնտռէին մարդոցմէ, ռք փնտռէին մարդոցմէ, ռք փնտռէին մարդոցմէ, ռք փնտռէին մարդոցմէ, 
փոխանակ զԱստուած փառաբանելուփոխանակ զԱստուած փառաբանելուփոխանակ զԱստուած փառաբանելուփոխանակ զԱստուած փառաբանելու::::    Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ 
նման բան պատահէրնման բան պատահէրնման բան պատահէրնման բան պատահէր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ, հազիւ վերադարձան, ւ, հազիւ վերադարձան, ւ, հազիւ վերադարձան, ւ, հազիւ վերադարձան, 
անոնց հետ միասին ամայի տեղ մը ուզեց երթալանոնց հետ միասին ամայի տեղ մը ուզեց երթալանոնց հետ միասին ամայի տեղ մը ուզեց երթալանոնց հետ միասին ամայի տեղ մը ուզեց երթալ::::    Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, 
երբ բարեգործութիւն մը կատարենք՝ խուսափինք մարդոցմէ, երբ բարեգործութիւն մը կատարենք՝ խուսափինք մարդոցմէ, երբ բարեգործութիւն մը կատարենք՝ խուսափինք մարդոցմէ, երբ բարեգործութիւն մը կատարենք՝ խուսափինք մարդոցմէ, 
մանաւանդ անոնցմէ՝ որոնք կը սիմանաւանդ անոնցմէ՝ որոնք կը սիմանաւանդ անոնցմէ՝ որոնք կը սիմանաւանդ անոնցմէ՝ որոնք կը սիրեն մեզ փառաւորել, րեն մեզ փառաւորել, րեն մեզ փառաւորել, րեն մեզ փառաւորել, 
որպէսզի մեզ գովելով՝ չտրտմեցնեն զԱստորպէսզի մեզ գովելով՝ չտրտմեցնեն զԱստորպէսզի մեզ գովելով՝ չտրտմեցնեն զԱստորպէսզի մեզ գովելով՝ չտրտմեցնեն զԱստուած եւ մենք ուած եւ մենք ուած եւ մենք ուած եւ մենք 
չկորսնցնենք մեր վարձատրութիւնը, որ պիտի ստանանք չկորսնցնենք մեր վարձատրութիւնը, որ պիտի ստանանք չկորսնցնենք մեր վարձատրութիւնը, որ պիտի ստանանք չկորսնցնենք մեր վարձատրութիւնը, որ պիտի ստանանք 
Տիրոջ գալստեան ժամանակՏիրոջ գալստեան ժամանակՏիրոջ գալստեան ժամանակՏիրոջ գալստեան ժամանակ::::    

2.2.2.2.----    ««««Շրջանի քաղաքներուն բնակիչները լսելովՇրջանի քաղաքներուն բնակիչները լսելովՇրջանի քաղաքներուն բնակիչները լսելովՇրջանի քաղաքներուն բնակիչները լսելով» » » » որ որ որ որ 
Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին ««««գնաց ամայի վայր գնաց ամայի վայր գնաց ամայի վայր գնաց ամայի վայր 
մը, քալելով հետեւմը, քալելով հետեւմը, քալելով հետեւմը, քալելով հետեւեցան իրենեցան իրենեցան իրենեցան իրեն»»»»::::    Ահաւասիկ ժողովուրդ մը՝ որ Ահաւասիկ ժողովուրդ մը՝ որ Ահաւասիկ ժողովուրդ մը՝ որ Ահաւասիկ ժողովուրդ մը՝ որ 
Աստուծոյ կենդանի խօսքին ծարաւը ունէրԱստուծոյ կենդանի խօսքին ծարաւը ունէրԱստուծոյ կենդանի խօսքին ծարաւը ունէրԱստուծոյ կենդանի խօսքին ծարաւը ունէր::::    Ժողովուրդ մը՝ որ Ժողովուրդ մը՝ որ Ժողովուրդ մը՝ որ Ժողովուրդ մը՝ որ 
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վայելած էր Քրիստոսի սէրն ու գուրգուրանքը եւ դարձած էր վայելած էր Քրիստոսի սէրն ու գուրգուրանքը եւ դարձած էր վայելած էր Քրիստոսի սէրն ու գուրգուրանքը եւ դարձած էր վայելած էր Քրիստոսի սէրն ու գուրգուրանքը եւ դարձած էր 
հետապնդիչը այդ սիրոյն ու գուրգուրանքինհետապնդիչը այդ սիրոյն ու գուրգուրանքինհետապնդիչը այդ սիրոյն ու գուրգուրանքինհետապնդիչը այդ սիրոյն ու գուրգուրանքին::::    Ժողովուրդ մը՝ Ժողովուրդ մը՝ Ժողովուրդ մը՝ Ժողովուրդ մը՝ 
որ պատրաստ էր Քրիստոսի հետեւելու, թէկուզ ան երթար որ պատրաստ էր Քրիստոսի հետեւելու, թէկուզ ան երթար որ պատրաստ էր Քրիստոսի հետեւելու, թէկուզ ան երթար որ պատրաստ էր Քրիստոսի հետեւելու, թէկուզ ան երթար 
անապաանապաանապաանապատները, փորձութիւններով ու դժուարութիւններով տները, փորձութիւններով ու դժուարութիւններով տները, փորձութիւններով ու դժուարութիւններով տները, փորձութիւններով ու դժուարութիւններով 
լեցուն անապատներըլեցուն անապատներըլեցուն անապատներըլեցուն անապատները::::    Գալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կ’’’’ընենք եթէ երբեք ընենք եթէ երբեք ընենք եթէ երբեք ընենք եթէ երբեք 
ճաշակած ենք Քրիստոսը. կը հետեւի՞նք Քրիստոսի ուր որ ճաշակած ենք Քրիստոսը. կը հետեւի՞նք Քրիստոսի ուր որ ճաշակած ենք Քրիստոսը. կը հետեւի՞նք Քրիստոսի ուր որ ճաշակած ենք Քրիստոսը. կը հետեւի՞նք Քրիստոսի ուր որ 
երթայերթայերթայերթայ::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք եթէ երբեք ծարաւ ունինք Աստուծոյ ընենք եթէ երբեք ծարաւ ունինք Աստուծոյ ընենք եթէ երբեք ծարաւ ունինք Աստուծոյ ընենք եթէ երբեք ծարաւ ունինք Աստուծոյ 
կենդանի խօսքին նկատմամբ. կը կարդա՞նք Աստուածակենդանի խօսքին նկատմամբ. կը կարդա՞նք Աստուածակենդանի խօսքին նկատմամբ. կը կարդա՞նք Աստուածակենդանի խօսքին նկատմամբ. կը կարդա՞նք Աստուածա----
շունչը, կշունչը, կշունչը, կշունչը, կը լեցուի՞նք Աստուծոյ խօսքերով, կը յաճախե՞նք ը լեցուի՞նք Աստուծոյ խօսքերով, կը յաճախե՞նք ը լեցուի՞նք Աստուծոյ խօսքերով, կը յաճախե՞նք ը լեցուի՞նք Աստուծոյ խօսքերով, կը յաճախե՞նք 
եկեղեցի՝ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելու համարեկեղեցի՝ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելու համարեկեղեցի՝ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելու համարեկեղեցի՝ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելու համար::::    

3.3.3.3.----    Աստուծոյ խօսքին հանդէպ մարդոց ունեցած ծարաւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ մարդոց ունեցած ծարաւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ մարդոց ունեցած ծարաւն Աստուծոյ խօսքին հանդէպ մարդոց ունեցած ծարաւն 
էր որ մարդիկը առաջնորդեց հոն՝ ուր կը գտնուէր Քրիստոսէր որ մարդիկը առաջնորդեց հոն՝ ուր կը գտնուէր Քրիստոսէր որ մարդիկը առաջնորդեց հոն՝ ուր կը գտնուէր Քրիստոսէր որ մարդիկը առաջնորդեց հոն՝ ուր կը գտնուէր Քրիստոս::::    
Սա ցոյց կու տայ թէ Քրիստոսի ծարաւը ունեցող մարդիկ Սա ցոյց կու տայ թէ Քրիստոսի ծարաւը ունեցող մարդիկ Սա ցոյց կու տայ թէ Քրիստոսի ծարաւը ունեցող մարդիկ Սա ցոյց կու տայ թէ Քրիստոսի ծարաւը ունեցող մարդիկ 
կկկկ’’’’երթաներթաներթաներթան    հոն՝ ուր Քրիստոհոն՝ ուր Քրիստոհոն՝ ուր Քրիստոհոն՝ ուր Քրիստո´́́́սը կը քարոզուիսը կը քարոզուիսը կը քարոզուիսը կը քարոզուի::::    Բայց պէտք է Բայց պէտք է Բայց պէտք է Բայց պէտք է 
չափազանց զգոյշ ըլլալչափազանց զգոյշ ըլլալչափազանց զգոյշ ըլլալչափազանց զգոյշ ըլլալ::::    Պէտք չէ երթալ ամէն տեղ ուր Պէտք չէ երթալ ամէն տեղ ուր Պէտք չէ երթալ ամէն տեղ ուր Պէտք չէ երթալ ամէն տեղ ուր 
Քրիստոսը կը քարոզուիՔրիստոսը կը քարոզուիՔրիստոսը կը քարոզուիՔրիստոսը կը քարոզուի::::    Այսօր շաԱյսօր շաԱյսօր շաԱյսօր շա՜՜՜՜տ տեղեր կան ուր կը տ տեղեր կան ուր կը տ տեղեր կան ուր կը տ տեղեր կան ուր կը 
խօսուի Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի մասին, որոնք խօսուի Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի մասին, որոնք խօսուի Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի մասին, որոնք խօսուի Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի մասին, որոնք 
սակայն հեռոսակայն հեռոսակայն հեռոսակայն հեռո´́́́ւ են ճշմարտութենէն, եւ ուր բացակաւ են ճշմարտութենէն, եւ ուր բացակաւ են ճշմարտութենէն, եւ ուր բացակաւ են ճշմարտութենէն, եւ ուր բացակա´́́́յ է յ է յ է յ է 
Աստուծոյ ՀոգիԱստուծոյ ՀոգիԱստուծոյ ՀոգիԱստուծոյ Հոգինննն::::    Լաւ է պարզամիտ քրիստոնեայ ըլլալը, բայց Լաւ է պարզամիտ քրիստոնեայ ըլլալը, բայց Լաւ է պարզամիտ քրիստոնեայ ըլլալը, բայց Լաւ է պարզամիտ քրիստոնեայ ըլլալը, բայց 
պէտք չէ ըլլանք այնքապէտք չէ ըլլանք այնքապէտք չէ ըլլանք այնքապէտք չէ ըլլանք այնքա´́́́ն պարզամիտ՝ որ խաբուինք մարդոց ն պարզամիտ՝ որ խաբուինք մարդոց ն պարզամիտ՝ որ խաբուինք մարդոց ն պարզամիտ՝ որ խաբուինք մարդոց 
««««գեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկգեղեցիկ» » » » խօսքերէնխօսքերէնխօսքերէնխօսքերէն::::    Աստուածաշունչը կը խօսի սխալ բաներ Աստուածաշունչը կը խօսի սխալ բաներ Աստուածաշունչը կը խօսի սխալ բաներ Աստուածաշունչը կը խօսի սխալ բաներ 
ուսուցանողներու մասին (Գրծ 20.30)ուսուցանողներու մասին (Գրծ 20.30)ուսուցանողներու մասին (Գրծ 20.30)ուսուցանողներու մասին (Գրծ 20.30)::::    Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը 
վաճառքի հանողներու մասին (Բ.Կր 2.17)վաճառքի հանողներու մասին (Բ.Կր 2.17)վաճառքի հանողներու մասին (Բ.Կր 2.17)վաճառքի հանողներու մասին (Բ.Կր 2.17)::::    Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը 
նենգանենգանենգանենգափոխողներու մասին (Բ.Կր 4.2)փոխողներու մասին (Բ.Կր 4.2)փոխողներու մասին (Բ.Կր 4.2)փոխողներու մասին (Բ.Կր 4.2)::::    Միտքերը պղտորողնեՄիտքերը պղտորողնեՄիտքերը պղտորողնեՄիտքերը պղտորողնե----
րու, Քրիստոսի Աւետարանը չարափոխողներու, եւ տարբեր րու, Քրիստոսի Աւետարանը չարափոխողներու, եւ տարբեր րու, Քրիստոսի Աւետարանը չարափոխողներու, եւ տարբեր րու, Քրիստոսի Աւետարանը չարափոխողներու, եւ տարբեր 
աւետարան քարոզողներու մասին (Գղ 1.7աւետարան քարոզողներու մասին (Գղ 1.7աւետարան քարոզողներու մասին (Գղ 1.7աւետարան քարոզողներու մասին (Գղ 1.7----8, 5.10, 12)8, 5.10, 12)8, 5.10, 12)8, 5.10, 12)::::    Սխալ Սխալ Սխալ Սխալ 
վարդապետութիւններու միջոցաւ ուրիշները խաբող ու վարդապետութիւններու միջոցաւ ուրիշները խաբող ու վարդապետութիւններու միջոցաւ ուրիշները խաբող ու վարդապետութիւններու միջոցաւ ուրիշները խաբող ու 
մոլորեցնող խաբեբայ մարդոց մասին (Եփ 4.14)մոլորեցնող խաբեբայ մարդոց մասին (Եփ 4.14)մոլորեցնող խաբեբայ մարդոց մասին (Եփ 4.14)մոլորեցնող խաբեբայ մարդոց մասին (Եփ 4.14)::::    Հրապուրիչ Հրապուրիչ Հրապուրիչ Հրապուրիչ 
խօսքխօսքխօսքխօսքերով խաբողներու մասին (Կղ 2.4)երով խաբողներու մասին (Կղ 2.4)երով խաբողներու մասին (Կղ 2.4)երով խաբողներու մասին (Կղ 2.4)::::    Օտար վարդապեՕտար վարդապեՕտար վարդապեՕտար վարդապե----
տութիւններ ուսուցանողներու մասին (Ա.Տմ 1.3)տութիւններ ուսուցանողներու մասին (Ա.Տմ 1.3)տութիւններ ուսուցանողներու մասին (Ա.Տմ 1.3)տութիւններ ուսուցանողներու մասին (Ա.Տմ 1.3)::::    ՄոլորեցուՄոլորեցուՄոլորեցուՄոլորեցու----
ցիչ չար ոգիներու եւ դեւերու ուսուցումներու մասին ցիչ չար ոգիներու եւ դեւերու ուսուցումներու մասին ցիչ չար ոգիներու եւ դեւերու ուսուցումներու մասին ցիչ չար ոգիներու եւ դեւերու ուսուցումներու մասին ««««որոնք որոնք որոնք որոնք 
կը քարոզուին կեղծաւոր եւ ստաբան մարդոց կողմէկը քարոզուին կեղծաւոր եւ ստաբան մարդոց կողմէկը քարոզուին կեղծաւոր եւ ստաբան մարդոց կողմէկը քարոզուին կեղծաւոր եւ ստաբան մարդոց կողմէ»»»» ( ( ( (Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ Ա.Տմ 
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4.14.14.14.1----2)2)2)2)::::    Քրիստոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարբեր բան Քրիստոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարբեր բան Քրիստոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարբեր բան Քրիստոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարբեր բան 
սորվեցնողներու մասին (Ա.Տմ 6.3)սորվեցնողներու մասին (Ա.Տմ 6.3)սորվեցնողներու մասին (Ա.Տմ 6.3)սորվեցնողներու մասին (Ա.Տմ 6.3)::::    Միտքով ապականած եւ Միտքով ապականած եւ Միտքով ապականած եւ Միտքով ապականած եւ 
ճշմարտութենէն հեռացած մարդոց մասին, որոնք կրօնքը ճշմարտութենէն հեռացած մարդոց մասին, որոնք կրօնքը ճշմարտութենէն հեռացած մարդոց մասին, որոնք կրօնքը ճշմարտութենէն հեռացած մարդոց մասին, որոնք կրօնքը 
շահու աղբիւրի կը վերածեն (Ա.Տմ 6.5)շահու աղբիւրի կը վերածեն (Ա.Տմ 6.5)շահու աղբիւրի կը վերածեն (Ա.Տմ 6.5)շահու աղբիւրի կը վերածեն (Ա.Տմ 6.5)::::    Մարդոց հաճելի եղող Մարդոց հաճելի եղող Մարդոց հաճելի եղող Մարդոց հաճելի եղող 
նիւթերու վերաբերեալ խօսող ուսուցիչներու մասին (Բ.Տմ 4.3նիւթերու վերաբերեալ խօսող ուսուցիչներու մասին (Բ.Տմ 4.3նիւթերու վերաբերեալ խօսող ուսուցիչներու մասին (Բ.Տմ 4.3նիւթերու վերաբերեալ խօսող ուսուցիչներու մասին (Բ.Տմ 4.3----
5)5)5)5)::::    Սուտ ուսուցիչներու եւ անոնց կորստաբեր վՍուտ ուսուցիչներու եւ անոնց կորստաբեր վՍուտ ուսուցիչներու եւ անոնց կորստաբեր վՍուտ ուսուցիչներու եւ անոնց կորստաբեր վարդապետուարդապետուարդապետուարդապետու----
թիւններուն մասին (Բ.Պտ 2.1)թիւններուն մասին (Բ.Պտ 2.1)թիւններուն մասին (Բ.Պտ 2.1)թիւններուն մասին (Բ.Պտ 2.1)::::    Ընչաքաղցութենէ մղուած՝ Ընչաքաղցութենէ մղուած՝ Ընչաքաղցութենէ մղուած՝ Ընչաքաղցութենէ մղուած՝ 
իրենց շինծու խօսքերով ուրիշները շահագործողներու մասին իրենց շինծու խօսքերով ուրիշները շահագործողներու մասին իրենց շինծու խօսքերով ուրիշները շահագործողներու մասին իրենց շինծու խօսքերով ուրիշները շահագործողներու մասին 
((((Բ.Պտ 2.3)Բ.Պտ 2.3)Բ.Պտ 2.3)Բ.Պտ 2.3)::::    Օտարոտի ուսուցումներու մասին (Եբր 13.9)Օտարոտի ուսուցումներու մասին (Եբր 13.9)Օտարոտի ուսուցումներու մասին (Եբր 13.9)Օտարոտի ուսուցումներու մասին (Եբր 13.9)::::    
Հաւատքի ճշմարտութիւնները խեղաթիւրողներու մասին Հաւատքի ճշմարտութիւնները խեղաթիւրողներու մասին Հաւատքի ճշմարտութիւնները խեղաթիւրողներու մասին Հաւատքի ճշմարտութիւնները խեղաթիւրողներու մասին 
((((Բ.Տմ 2.16)Բ.Տմ 2.16)Բ.Տմ 2.16)Բ.Տմ 2.16)::::    Այս եւ նման համարներ, մեզ կԱյս եւ նման համարներ, մեզ կԱյս եւ նման համարներ, մեզ կԱյս եւ նման համարներ, մեզ կը հրաւիրեն խիստ ը հրաւիրեն խիստ ը հրաւիրեն խիստ ը հրաւիրեն խիստ 
արթուն եւ զգոյշ ըլլալու, որպէսզի չքշուինք սխալ վարդապեարթուն եւ զգոյշ ըլլալու, որպէսզի չքշուինք սխալ վարդապեարթուն եւ զգոյշ ըլլալու, որպէսզի չքշուինք սխալ վարդապեարթուն եւ զգոյշ ըլլալու, որպէսզի չքշուինք սխալ վարդապե----
տութեանց եւ ուսուցումներու հովերէնտութեանց եւ ուսուցումներու հովերէնտութեանց եւ ուսուցումներու հովերէնտութեանց եւ ուսուցումներու հովերէն::::    

4.4.4.4.----    Երբ Յիսուս ամայի վայր մը գնաց՝ ամբողջ ժողովուրդը Երբ Յիսուս ամայի վայր մը գնաց՝ ամբողջ ժողովուրդը Երբ Յիսուս ամայի վայր մը գնաց՝ ամբողջ ժողովուրդը Երբ Յիսուս ամայի վայր մը գնաց՝ ամբողջ ժողովուրդը 
իրեն հետեւեցաւիրեն հետեւեցաւիրեն հետեւեցաւիրեն հետեւեցաւ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ուր որ երթայ Յիսուս՝ պէտք է իրեն ուր որ երթայ Յիսուս՝ պէտք է իրեն ուր որ երթայ Յիսուս՝ պէտք է իրեն ուր որ երթայ Յիսուս՝ պէտք է իրեն 
հետեւինք եթէ իր աշակերտներն ենքհետեւինք եթէ իր աշակերտներն ենքհետեւինք եթէ իր աշակերտներն ենքհետեւինք եթէ իր աշակերտներն ենք::::    Ուր որ էՈւր որ էՈւր որ էՈւր որ է    երկնաւոր երկնաւոր երկնաւոր երկնաւոր 
Թագաւորը՝ հոԹագաւորը՝ հոԹագաւորը՝ հոԹագաւորը՝ հո´́́́ն պէտք է ըլլան իր զինուորներըն պէտք է ըլլան իր զինուորներըն պէտք է ըլլան իր զինուորներըն պէտք է ըլլան իր զինուորները::::    Կարեւոր չէ Կարեւոր չէ Կարեւոր չէ Կարեւոր չէ 
թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչ տեսակ ճամբաներէ կնչ տեսակ ճամբաներէ կնչ տեսակ ճամբաներէ կնչ տեսակ ճամբաներէ կ’’’’առաջնորդէ մեզ Յիսուս, առաջնորդէ մեզ Յիսուս, առաջնորդէ մեզ Յիսուս, առաջնորդէ մեզ Յիսուս, 
դիւրի՞ն, թէ՝ դժուարինդիւրի՞ն, թէ՝ դժուարինդիւրի՞ն, թէ՝ դժուարինդիւրի՞ն, թէ՝ դժուարին::::    Կարեւորը այն է՝ որ իԿարեւորը այն է՝ որ իԿարեւորը այն է՝ որ իԿարեւորը այն է՝ որ ի´́́́նք ըլլայ մեր նք ըլլայ մեր նք ըլլայ մեր նք ըլլայ մեր 
առաջնորդըառաջնորդըառաջնորդըառաջնորդը::::    Աստուած Իսրայէլի ժողովուրդը դէպի փոթորԱստուած Իսրայէլի ժողովուրդը դէպի փոթորԱստուած Իսրայէլի ժողովուրդը դէպի փոթորԱստուած Իսրայէլի ժողովուրդը դէպի փոթոր----
կալից Կարմիր ծովը առաջնորդեց, բայց ակալից Կարմիր ծովը առաջնորդեց, բայց ակալից Կարմիր ծովը առաջնորդեց, բայց ակալից Կարմիր ծովը առաջնորդեց, բայց ան ծովը ցամքեցուց ն ծովը ցամքեցուց ն ծովը ցամքեցուց ն ծովը ցամքեցուց 
անոնց ոտքերուն առջեւանոնց ոտքերուն առջեւանոնց ոտքերուն առջեւանոնց ոտքերուն առջեւ::::    Ան զիրենք չառաջնորդեց դէպի Ան զիրենք չառաջնորդեց դէպի Ան զիրենք չառաջնորդեց դէպի Ան զիրենք չառաջնորդեց դէպի 
կանաչորակ մարգագետիններ, այլ՝ դէպի անջրդի անապատը կանաչորակ մարգագետիններ, այլ՝ դէպի անջրդի անապատը կանաչորակ մարգագետիններ, այլ՝ դէպի անջրդի անապատը կանաչորակ մարգագետիններ, այլ՝ դէպի անջրդի անապատը 
Սինայի, եւ սակայն այդ անջրդի վայրին մէջ էր որ Աստուած Սինայի, եւ սակայն այդ անջրդի վայրին մէջ էր որ Աստուած Սինայի, եւ սակայն այդ անջրդի վայրին մէջ էր որ Աստուած Սինայի, եւ սակայն այդ անջրդի վայրին մէջ էր որ Աստուած 
անջուր ժայռերէն ջուր բղխեցուց, այդ անհաց անապատին անջուր ժայռերէն ջուր բղխեցուց, այդ անհաց անապատին անջուր ժայռերէն ջուր բղխեցուց, այդ անհաց անապատին անջուր ժայռերէն ջուր բղխեցուց, այդ անհաց անապատին 
մէջ էր որ Աստուած զիրենք կերակրեց երմէջ էր որ Աստուած զիրենք կերակրեց երմէջ էր որ Աստուած զիրենք կերակրեց երմէջ էր որ Աստուած զիրենք կերակրեց երկնային մանանայովկնային մանանայովկնային մանանայովկնային մանանայով::::    
Երբ Աստուած իԵրբ Աստուած իԵրբ Աստուած իԵրբ Աստուած ի´́́́նքն է մեզ առաջնորդողը կեանքի փշալից նքն է մեզ առաջնորդողը կեանքի փշալից նքն է մեզ առաջնորդողը կեանքի փշալից նքն է մեզ առաջնորդողը կեանքի փշալից 
ճամբաներէն՝ վստաճամբաներէն՝ վստաճամբաներէն՝ վստաճամբաներէն՝ վստա´́́́հ եղէք, որ այդ փուշերը կոխկրտելով հ եղէք, որ այդ փուշերը կոխկրտելով հ եղէք, որ այդ փուշերը կոխկրտելով հ եղէք, որ այդ փուշերը կոխկրտելով 
պիտի քալենք յաղթականպիտի քալենք յաղթականպիտի քալենք յաղթականպիտի քալենք յաղթական::::    Երբ Տէրը իԵրբ Տէրը իԵրբ Տէրը իԵրբ Տէրը ի´́́́նքն է մեզ առաջնորնքն է մեզ առաջնորնքն է մեզ առաջնորնքն է մեզ առաջնոր----
դողը խաւար ձորերէն՝ վստահիդողը խաւար ձորերէն՝ վստահիդողը խաւար ձորերէն՝ վստահիդողը խաւար ձորերէն՝ վստահի´́́́նք իրեն, եւ ան խաւար նք իրեն, եւ ան խաւար նք իրեն, եւ ան խաւար նք իրեն, եւ ան խաւար 
ձորերը Թաբօձորերը Թաբօձորերը Թաբօձորերը Թաբօր լեռի պիտի վերածէ, ուր Աստր լեռի պիտի վերածէ, ուր Աստր լեռի պիտի վերածէ, ուր Աստր լեռի պիտի վերածէ, ուր Աստուծոյ փառքը ուծոյ փառքը ուծոյ փառքը ուծոյ փառքը 
պիտի ճառագայթէ մեր դէմքերուն վրայպիտի ճառագայթէ մեր դէմքերուն վրայպիտի ճառագայթէ մեր դէմքերուն վրայպիտի ճառագայթէ մեր դէմքերուն վրայ::::    
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««««Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ բազմուԵրբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ բազմուԵրբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ բազմուԵրբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ բազմու----
թիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեցթիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեցթիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեցթիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց»»»» ( ( ( (Մտ 14.14)Մտ 14.14)Մտ 14.14)Մտ 14.14)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս ե՞րբ տեսաւ բազմութիւնըՅիսուս ե՞րբ տեսաւ բազմութիւնըՅիսուս ե՞րբ տեսաւ բազմութիւնըՅիսուս ե՞րբ տեսաւ բազմութիւնը::::    Աւետարանիչը Աւետարանիչը Աւետարանիչը Աւետարանիչը 
կկկկ’’’’ըսէ թէ Յիսուս բազմութիւնը տեսաւ երբ ըսէ թէ Յիսուս բազմութիւնը տեսաւ երբ ըսէ թէ Յիսուս բազմութիւնը տեսաւ երբ ըսէ թէ Յիսուս բազմութիւնը տեսաւ երբ ««««նաւակէն դուրս նաւակէն դուրս նաւակէն դուրս նաւակէն դուրս 
ելաելաելաելաււււ»»»»::::    Այնքան ատեն որ չենք ուզեր մեր նաւերէն, այլ խօսքով՝ Այնքան ատեն որ չենք ուզեր մեր նաւերէն, այլ խօսքով՝ Այնքան ատեն որ չենք ուզեր մեր նաւերէն, այլ խօսքով՝ Այնքան ատեն որ չենք ուզեր մեր նաւերէն, այլ խօսքով՝ 
մեր հանգստաւէտ պայմաններէն դուրս գալ՝ չեմեր հանգստաւէտ պայմաններէն դուրս գալ՝ չեմեր հանգստաւէտ պայմաններէն դուրս գալ՝ չեմեր հանգստաւէտ պայմաններէն դուրս գալ՝ չե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
տեսնել Աստուծոյ ու Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անօթի ու տեսնել Աստուծոյ ու Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անօթի ու տեսնել Աստուծոյ ու Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անօթի ու տեսնել Աստուծոյ ու Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անօթի ու 
ծարաւ եղող մարդիկըծարաւ եղող մարդիկըծարաւ եղող մարդիկըծարաւ եղող մարդիկը::::    Հանգիստ կեանք ապրողներ՝ չեՀանգիստ կեանք ապրողներ՝ չեՀանգիստ կեանք ապրողներ՝ չեՀանգիստ կեանք ապրողներ՝ չե´́́́ն ն ն ն 
կրնար անհանգիստ կեանք ապրողներուն վիճակէն հասկնալ, կրնար անհանգիստ կեանք ապրողներուն վիճակէն հասկնալ, կրնար անհանգիստ կեանք ապրողներուն վիճակէն հասկնալ, կրնար անհանգիստ կեանք ապրողներուն վիճակէն հասկնալ, 
եւ ուստի՝ չեն կրնար օգտակար դառնալ անոնցեւ ուստի՝ չեն կրնար օգտակար դառնալ անոնցեւ ուստի՝ չեն կրնար օգտակար դառնալ անոնցեւ ուստի՝ չեն կրնար օգտակար դառնալ անոնց::::    ՆեղութիւնՆեղութիւնՆեղութիւնՆեղութիւն----
ները օգտակար են մեզի, որովհետեւ նեղութիւններն են որ ները օգտակար են մեզի, որովհետեւ նեղութիւններն են որ ները օգտակար են մեզի, որովհետեւ նեղութիւններն են որ ները օգտակար են մեզի, որովհետեւ նեղութիւններն են որ 
կկկկ’’’’օգնեն մեզի օգտակար դառնալու ուրիշներունօգնեն մեզի օգտակար դառնալու ուրիշներունօգնեն մեզի օգտակար դառնալու ուրիշներունօգնեն մեզի օգտակար դառնալու ուրիշներուն::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
նեղութիւններէ անցած ու անոնց յաղթած ենք՝ միայն անեղութիւններէ անցած ու անոնց յաղթած ենք՝ միայն անեղութիւններէ անցած ու անոնց յաղթած ենք՝ միայն անեղութիւններէ անցած ու անոնց յաղթած ենք՝ միայն ա´́́́յն յն յն յն 
ատեն կրնանք օգնել նեղութիւններէ անցնողներունատեն կրնանք օգնել նեղութիւններէ անցնողներունատեն կրնանք օգնել նեղութիւններէ անցնողներունատեն կրնանք օգնել նեղութիւններէ անցնողներուն::::    ՆեղուՆեղուՆեղուՆեղու----
թթթթիւններ ու դժուարութիւններ չտեսած բայց ուրիշներուն իւններ ու դժուարութիւններ չտեսած բայց ուրիշներուն իւններ ու դժուարութիւններ չտեսած բայց ուրիշներուն իւններ ու դժուարութիւններ չտեսած բայց ուրիշներուն 
խրատող մարդը՝ կը նմանի իր դասերուն մէջ տկար աշախրատող մարդը՝ կը նմանի իր դասերուն մէջ տկար աշախրատող մարդը՝ կը նմանի իր դասերուն մէջ տկար աշախրատող մարդը՝ կը նմանի իր դասերուն մէջ տկար աշա----
կերտի մը, որ կը փորձէ իր չունեցածը ծախել ուրիշին, կերտի մը, որ կը փորձէ իր չունեցածը ծախել ուրիշին, կերտի մը, որ կը փորձէ իր չունեցածը ծախել ուրիշին, կերտի մը, որ կը փորձէ իր չունեցածը ծախել ուրիշին, 
մինչդեռ նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ անցած եւ մինչդեռ նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ անցած եւ մինչդեռ նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ անցած եւ մինչդեռ նեղութիւններէ ու դժուարութիւններէ անցած եւ 
անոնցմով մաքրուած ու զօրացած մարդը՝ կը նմանի փորանոնցմով մաքրուած ու զօրացած մարդը՝ կը նմանի փորանոնցմով մաքրուած ու զօրացած մարդը՝ կը նմանի փորանոնցմով մաքրուած ու զօրացած մարդը՝ կը նմանի փոր----
ձառու ուձառու ուձառու ուձառու ուսուցիչի մը, որ կրնայ լայնօրէն օգտակար դառնալ սուցիչի մը, որ կրնայ լայնօրէն օգտակար դառնալ սուցիչի մը, որ կրնայ լայնօրէն օգտակար դառնալ սուցիչի մը, որ կրնայ լայնօրէն օգտակար դառնալ 
ուրիշներունուրիշներունուրիշներունուրիշներուն::::    

2.2.2.2.----    ««««Տեսաւ մեծ բազմութիւնըՏեսաւ մեծ բազմութիւնըՏեսաւ մեծ բազմութիւնըՏեսաւ մեծ բազմութիւնը»»»»:::: « « « «ՏեսաւՏեսաւՏեսաւՏեսաւ» » » » բառը ցոյց կու տայ բառը ցոյց կու տայ բառը ցոյց կու տայ բառը ցոյց կու տայ 
թէ Յիսուս տեսնող աչք ունիթէ Յիսուս տեսնող աչք ունիթէ Յիսուս տեսնող աչք ունիթէ Յիսուս տեսնող աչք ունի::::    Ան տեսաւ մարդոց հոգեւոր Ան տեսաւ մարդոց հոգեւոր Ան տեսաւ մարդոց հոգեւոր Ան տեսաւ մարդոց հոգեւոր 
ծարաւըծարաւըծարաւըծարաւը::::    Տեսաւ սիրոյ կարիքը ունեցող անոնց սիրտերըՏեսաւ սիրոյ կարիքը ունեցող անոնց սիրտերըՏեսաւ սիրոյ կարիքը ունեցող անոնց սիրտերըՏեսաւ սիրոյ կարիքը ունեցող անոնց սիրտերը::::    
Տեսաւ բուժուելու կարօտ անոնց հոգիներըՏեսաւ բուժուելու կարօտ անոնց հոգիներըՏեսաւ բուժուելու կարօտ անոնց հոգիներըՏեսաւ բուժուելու կարօտ անոնց հոգիները::::    ՍիրՍիրՍիրՍիրելիելիելիելի´́́́    ընթերընթերընթերընթեր----
ցող, Յիսուս մեցող, Յիսուս մեցող, Յիսուս մեցող, Յիսուս մե´́́́զ ալ կը տեսնէզ ալ կը տեսնէզ ալ կը տեսնէզ ալ կը տեսնէ::::    Կը տեսնէ խռոված ու Կը տեսնէ խռոված ու Կը տեսնէ խռոված ու Կը տեսնէ խռոված ու 
խաղաղութեան կարիքը ունեցող մեր միտքերըխաղաղութեան կարիքը ունեցող մեր միտքերըխաղաղութեան կարիքը ունեցող մեր միտքերըխաղաղութեան կարիքը ունեցող մեր միտքերը::::    Կը տեսնէ Կը տեսնէ Կը տեսնէ Կը տեսնէ 
կոտրած եւ քաջալերանքի կարօտ մեր հոգիներըկոտրած եւ քաջալերանքի կարօտ մեր հոգիներըկոտրած եւ քաջալերանքի կարօտ մեր հոգիներըկոտրած եւ քաջալերանքի կարօտ մեր հոգիները::::    Կը տեսնէ Կը տեսնէ Կը տեսնէ Կը տեսնէ 
սգաւոր եւ մխիթարութեան պէտք ունեցող մեր սիրտերըսգաւոր եւ մխիթարութեան պէտք ունեցող մեր սիրտերըսգաւոր եւ մխիթարութեան պէտք ունեցող մեր սիրտերըսգաւոր եւ մխիթարութեան պէտք ունեցող մեր սիրտերը::::    Ան Ան Ան Ան 
կը տեսնէ մեզ մեր բոլոր նեղութիւններով ու ցաւկը տեսնէ մեզ մեր բոլոր նեղութիւններով ու ցաւկը տեսնէ մեզ մեր բոլոր նեղութիւններով ու ցաւկը տեսնէ մեզ մեր բոլոր նեղութիւններով ու ցաւերով, մեր երով, մեր երով, մեր երով, մեր 
բոլոր տկարութիւններով ու խեղճութիւններովբոլոր տկարութիւններով ու խեղճութիւններովբոլոր տկարութիւններով ու խեղճութիւններովբոլոր տկարութիւններով ու խեղճութիւններով::::    Ինչ կը վերաԻնչ կը վերաԻնչ կը վերաԻնչ կը վերա----
բերի մեզի, մենք Յիսուսի նման տեսնող աչք ունի՞նքբերի մեզի, մենք Յիսուսի նման տեսնող աչք ունի՞նքբերի մեզի, մենք Յիսուսի նման տեսնող աչք ունի՞նքբերի մեզի, մենք Յիսուսի նման տեսնող աչք ունի՞նք::::    Կը Կը Կը Կը 
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տեսնե՞նք մարդոց կարիքները, ցաւերը, վէրքերը, նեղութիւնտեսնե՞նք մարդոց կարիքները, ցաւերը, վէրքերը, նեղութիւնտեսնե՞նք մարդոց կարիքները, ցաւերը, վէրքերը, նեղութիւնտեսնե՞նք մարդոց կարիքները, ցաւերը, վէրքերը, նեղութիւն----
ները, եւ եթէ կը տեսնենք, ի՞նչ կները, եւ եթէ կը տեսնենք, ի՞նչ կները, եւ եթէ կը տեսնենք, ի՞նչ կները, եւ եթէ կը տեսնենք, ի՞նչ կ’’’’ընենք անոնց համարընենք անոնց համարընենք անոնց համարընենք անոնց համար::::    

3.3.3.3.----    ««««Տեսաւ մեծ բազմութիւնը, գթաց անՏեսաւ մեծ բազմութիւնը, գթաց անՏեսաւ մեծ բազմութիւնը, գթաց անՏեսաւ մեծ բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայոնց վրայոնց վրայոնց վրայ»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
ոչ միայն տեսաւ զինք փնտռող եւ իրեն սպասող բազմուոչ միայն տեսաւ զինք փնտռող եւ իրեն սպասող բազմուոչ միայն տեսաւ զինք փնտռող եւ իրեն սպասող բազմուոչ միայն տեսաւ զինք փնտռող եւ իրեն սպասող բազմու----
թիւնը, այլեւ՝ թիւնը, այլեւ՝ թիւնը, այլեւ՝ թիւնը, այլեւ՝ ««««գթաց անոնց վրայգթաց անոնց վրայգթաց անոնց վրայգթաց անոնց վրայ»»»»::::    Մեր Տէրը ոՄեր Տէրը ոՄեր Տէրը ոՄեր Տէրը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
տեսնող աչք ունի, այլեւ՝ գթացող սիրտտեսնող աչք ունի, այլեւ՝ գթացող սիրտտեսնող աչք ունի, այլեւ՝ գթացող սիրտտեսնող աչք ունի, այլեւ՝ գթացող սիրտ::::    Ան գթաց՝ որովհետեւ Ան գթաց՝ որովհետեւ Ան գթաց՝ որովհետեւ Ան գթաց՝ որովհետեւ 
մարդիկ հովիւ չունեցող ոչխարներու կը նմանէին (Մր 6.34)մարդիկ հովիւ չունեցող ոչխարներու կը նմանէին (Մր 6.34)մարդիկ հովիւ չունեցող ոչխարներու կը նմանէին (Մր 6.34)մարդիկ հովիւ չունեցող ոչխարներու կը նմանէին (Մր 6.34)::::    
ՇատեՇատեՇատեՇատե՜՜՜՜ր կը տեսնեն ուրիշներոր կը տեսնեն ուրիշներոր կը տեսնեն ուրիշներոր կը տեսնեն ուրիշներու ցաւերը բայց չեն գթար ւ ցաւերը բայց չեն գթար ւ ցաւերը բայց չեն գթար ւ ցաւերը բայց չեն գթար 
անոնցանոնցանոնցանոնց::::    ՇաՇաՇաՇա՜՜՜՜տ հարուստներ կան որոնք կը տեսնեն չքաւորտ հարուստներ կան որոնք կը տեսնեն չքաւորտ հարուստներ կան որոնք կը տեսնեն չքաւորտ հարուստներ կան որոնք կը տեսնեն չքաւոր----
ներուն տառապանքը բայց ոչինչ կներուն տառապանքը բայց ոչինչ կներուն տառապանքը բայց ոչինչ կներուն տառապանքը բայց ոչինչ կ’’’’ընեն անոնց օգտակար ընեն անոնց օգտակար ընեն անոնց օգտակար ընեն անոնց օգտակար 
դառնալու համարդառնալու համարդառնալու համարդառնալու համար::::    ՇաՇաՇաՇա՜՜՜՜տ հովիւներ կան որոնք կը տեսնեն տ հովիւներ կան որոնք կը տեսնեն տ հովիւներ կան որոնք կը տեսնեն տ հովիւներ կան որոնք կը տեսնեն 
նեղութեան մէջ եղող իրենց հաւատացեալները, բայց բանով նեղութեան մէջ եղող իրենց հաւատացեալները, բայց բանով նեղութեան մէջ եղող իրենց հաւատացեալները, բայց բանով նեղութեան մէջ եղող իրենց հաւատացեալները, բայց բանով 
մը օգտակար չեն դառնարմը օգտակար չեն դառնարմը օգտակար չեն դառնարմը օգտակար չեն դառնար::::    Գալով մեզԳալով մեզԳալով մեզԳալով մեզի, մենք տեսնող աչք ու ի, մենք տեսնող աչք ու ի, մենք տեսնող աչք ու ի, մենք տեսնող աչք ու 
գթացող սիրտ ունի՞նքգթացող սիրտ ունի՞նքգթացող սիրտ ունի՞նքգթացող սիրտ ունի՞նք::::    Չըլլայ որ մենք ալ տեսնենք ու չգթանք, Չըլլայ որ մենք ալ տեսնենք ու չգթանք, Չըլլայ որ մենք ալ տեսնենք ու չգթանք, Չըլլայ որ մենք ալ տեսնենք ու չգթանք, 
կամ գթանք ու բան մը չընենքկամ գթանք ու բան մը չընենքկամ գթանք ու բան մը չընենքկամ գթանք ու բան մը չընենք::::    

4.4.4.4.----    ««««Գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեցԳթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեցԳթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեցԳթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց»»»»::::    Գթալը Գթալը Գթալը Գթալը 
Յիսուսի համար միայն խօսք չէրՅիսուսի համար միայն խօսք չէրՅիսուսի համար միայն խօսք չէրՅիսուսի համար միայն խօսք չէր::::    Ան գործնապէս արտայայԱն գործնապէս արտայայԱն գործնապէս արտայայԱն գործնապէս արտայայ----
տեց իր սէրը՝ բուժելով հիւանդները եւ կերակրելով տեց իր սէրը՝ բուժելով հիւանդները եւ կերակրելով տեց իր սէրը՝ բուժելով հիւանդները եւ կերակրելով տեց իր սէրը՝ բուժելով հիւանդները եւ կերակրելով անօթիանօթիանօթիանօթի----
ներըներըներըները::::    Մենք գործնապէս կՄենք գործնապէս կՄենք գործնապէս կՄենք գործնապէս կ’’’’արտայայտե՞նք քրիստոնէական արտայայտե՞նք քրիստոնէական արտայայտե՞նք քրիստոնէական արտայայտե՞նք քրիստոնէական 
մեր հաւատքըմեր հաւատքըմեր հաւատքըմեր հաւատքը::::    Չըլլայ որ մենք ալ Չըլլայ որ մենք ալ Չըլլայ որ մենք ալ Չըլլայ որ մենք ալ ««««միայն անունով ողջ ենք , միայն անունով ողջ ենք , միայն անունով ողջ ենք , միայն անունով ողջ ենք , 
բայց իրականութեան մէջ մեռածբայց իրականութեան մէջ մեռածբայց իրականութեան մէջ մեռածբայց իրականութեան մէջ մեռած»»»»    ենք (Յյտ 3.1)ենք (Յյտ 3.1)ենք (Յյտ 3.1)ենք (Յյտ 3.1)::::    Եթէ կը յայԵթէ կը յայԵթէ կը յայԵթէ կը յայ----
տարարենք թէ հաւատք ունինք, յիշենք սակայն որ տարարենք թէ հաւատք ունինք, յիշենք սակայն որ տարարենք թէ հաւատք ունինք, յիշենք սակայն որ տարարենք թէ հաւատք ունինք, յիշենք սակայն որ ««««հաւատքը հաւատքը հաւատքը հաւատքը 
առանց գործերու մեռած էառանց գործերու մեռած էառանց գործերու մեռած էառանց գործերու մեռած է»»»» ( ( ( (Յկ 2.26)Յկ 2.26)Յկ 2.26)Յկ 2.26)::::    ԲաԲաԲաԲարի գործերն են րի գործերն են րի գործերն են րի գործերն են 
ապացոյցը որ մենք կենդանի հաւատք ունինքապացոյցը որ մենք կենդանի հաւատք ունինքապացոյցը որ մենք կենդանի հաւատք ունինքապացոյցը որ մենք կենդանի հաւատք ունինք::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ հաստատելէ ետք որ մենք Քրիստոսի միջոցաւ առաքեալ հաստատելէ ետք որ մենք Քրիստոսի միջոցաւ առաքեալ հաստատելէ ետք որ մենք Քրիստոսի միջոցաւ առաքեալ հաստատելէ ետք որ մենք Քրիստոսի միջոցաւ 
դարձանք Աստուծոյ դարձանք Աստուծոյ դարձանք Աստուծոյ դարձանք Աստուծոյ ««««նոր ստեղծագործութիւնընոր ստեղծագործութիւնընոր ստեղծագործութիւնընոր ստեղծագործութիւնը», », », », կը յիշեցնէ, կը յիշեցնէ, կը յիշեցնէ, կը յիշեցնէ, 
որ իբրեւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, կոչուած ենք որ իբրեւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, կոչուած ենք որ իբրեւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, կոչուած ենք որ իբրեւ Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, կոչուած ենք 
««««կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց հկատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց հկատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց հկատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար ամար ամար ամար 
Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով 
լեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքը»»»» ( ( ( (Եփ 2.10)Եփ 2.10)Եփ 2.10)Եփ 2.10)::::    Առաքեալը կը հաստատէ Առաքեալը կը հաստատէ Առաքեալը կը հաստատէ Առաքեալը կը հաստատէ 
նաեւ որ մեր բարի ու արդար գործերով, մենք պատճառ կը նաեւ որ մեր բարի ու արդար գործերով, մենք պատճառ կը նաեւ որ մեր բարի ու արդար գործերով, մենք պատճառ կը նաեւ որ մեր բարի ու արդար գործերով, մենք պատճառ կը 
դառնանք որ դառնանք որ դառնանք որ դառնանք որ ««««Աստուած փառաւորուի եւ գովուիԱստուած փառաւորուի եւ գովուիԱստուած փառաւորուի եւ գովուիԱստուած փառաւորուի եւ գովուի»»»» ( ( ( (Փլպ 1.11)Փլպ 1.11)Փլպ 1.11)Փլպ 1.11)::::    
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5.5.5.5.---- « « « «Հիւանդները բժշկեցՀիւանդները բժշկեցՀիւանդները բժշկեցՀիւանդները բժշկեց»»»»::::    Յատկանշական է որ ՅիսուՅատկանշական է որ ՅիսուՅատկանշական է որ ՅիսուՅատկանշական է որ Յիսուս ս ս ս 
ժողովուրդը հացով ու ձուկով կերակրելէ առաջ՝ նախ անոնց ժողովուրդը հացով ու ձուկով կերակրելէ առաջ՝ նախ անոնց ժողովուրդը հացով ու ձուկով կերակրելէ առաջ՝ նախ անոնց ժողովուրդը հացով ու ձուկով կերակրելէ առաջ՝ նախ անոնց 
հիւանդները բժշկեցհիւանդները բժշկեցհիւանդները բժշկեցհիւանդները բժշկեց::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.----    

ա) Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ ա) Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ ա) Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ ա) Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ 
նախ պէտք է հոգեւոր բուժում ձեռք ձգել եւ յետոնախ պէտք է հոգեւոր բուժում ձեռք ձգել եւ յետոնախ պէտք է հոգեւոր բուժում ձեռք ձգել եւ յետոնախ պէտք է հոգեւոր բուժում ձեռք ձգել եւ յետո´́́́յ միայն յ միայն յ միայն յ միայն 
մօտենալ կեանքի Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեանմօտենալ կեանքի Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեանմօտենալ կեանքի Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեանմօտենալ կեանքի Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեան::::    ՄեկՄեկՄեկՄեկնիչ նիչ նիչ նիչ 
հայր մը կհայր մը կհայր մը կհայր մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս բուժեց մարդիկը եւ յետոՅիսուս բուժեց մարդիկը եւ յետոՅիսուս բուժեց մարդիկը եւ յետոՅիսուս բուժեց մարդիկը եւ յետո´́́́յ միայն հաց յ միայն հաց յ միայն հաց յ միայն հաց 
բաշխեց անոնց, սորվեցնելու համար մեզի, որ իսկական բաշխեց անոնց, սորվեցնելու համար մեզի, որ իսկական բաշխեց անոնց, սորվեցնելու համար մեզի, որ իսկական բաշխեց անոնց, սորվեցնելու համար մեզի, որ իսկական 
Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալէ առաջ, նախ պէտք է Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալէ առաջ, նախ պէտք է Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալէ առաջ, նախ պէտք է Հացին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մօտենալէ առաջ, նախ պէտք է 
բուժենք մեր անձերը ապաշխարութեան եւ խոստովանուբուժենք մեր անձերը ապաշխարութեան եւ խոստովանուբուժենք մեր անձերը ապաշխարութեան եւ խոստովանուբուժենք մեր անձերը ապաշխարութեան եւ խոստովանու----
թեան միջոցաւթեան միջոցաւթեան միջոցաւթեան միջոցաւ»»»»::::    

բ) Մարմնապէս հիւանդ եղողները ուբ) Մարմնապէս հիւանդ եղողները ուբ) Մարմնապէս հիւանդ եղողները ուբ) Մարմնապէս հիւանդ եղողները ուտելիքէն առաջ նախ տելիքէն առաջ նախ տելիքէն առաջ նախ տելիքէն առաջ նախ 
բուժումի կարիքը ունէինբուժումի կարիքը ունէինբուժումի կարիքը ունէինբուժումի կարիքը ունէին::::    Անոնք չէին կրնար գետին նստիլ Անոնք չէին կրնար գետին նստիլ Անոնք չէին կրնար գետին նստիլ Անոնք չէին կրնար գետին նստիլ 
հանգիստ կերպով եւ հաց ուտել կամ Աստուծոյ խօսքը լսել, հանգիստ կերպով եւ հաց ուտել կամ Աստուծոյ խօսքը լսել, հանգիստ կերպով եւ հաց ուտել կամ Աստուծոյ խօսքը լսել, հանգիստ կերպով եւ հաց ուտել կամ Աստուծոյ խօսքը լսել, 
եթէ երբեք մարմնական պակասութիւն ունէինեթէ երբեք մարմնական պակասութիւն ունէինեթէ երբեք մարմնական պակասութիւն ունէինեթէ երբեք մարմնական պակասութիւն ունէին::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
զանոնք հանգստաւէտ պայմաններու մէջ դնելէ ետք միայն զանոնք հանգստաւէտ պայմաններու մէջ դնելէ ետք միայն զանոնք հանգստաւէտ պայմաններու մէջ դնելէ ետք միայն զանոնք հանգստաւէտ պայմաններու մէջ դնելէ ետք միայն 
կերակրեց եւ Աստուծոյ խօսքը փոխանցեցկերակրեց եւ Աստուծոյ խօսքը փոխանցեցկերակրեց եւ Աստուծոյ խօսքը փոխանցեցկերակրեց եւ Աստուծոյ խօսքը փոխանցեց::::    Մենք եւս պէտք է Մենք եւս պէտք է Մենք եւս պէտք է Մենք եւս պէտք է 
նոյնը ընենքնոյնը ընենքնոյնը ընենքնոյնը ընենք::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք որ մարդիկ մտիկ ընեն Աստուծոյ ուզենք որ մարդիկ մտիկ ընեն Աստուծոյ ուզենք որ մարդիկ մտիկ ընեն Աստուծոյ ուզենք որ մարդիկ մտիկ ընեն Աստուծոյ 
խօսքին քարոզութիւնը, նախ պէտք է անոնց համար խօսքին քարոզութիւնը, նախ պէտք է անոնց համար խօսքին քարոզութիւնը, նախ պէտք է անոնց համար խօսքին քարոզութիւնը, նախ պէտք է անոնց համար 
հանգստաւէտ պայմաններ ստեղծենքհանգստաւէտ պայմաններ ստեղծենքհանգստաւէտ պայմաններ ստեղծենքհանգստաւէտ պայմաններ ստեղծենք::::    

գ) Յիսուս տառապողին տառապանքը բուժեց, անկէ ետք գ) Յիսուս տառապողին տառապանքը բուժեց, անկէ ետք գ) Յիսուս տառապողին տառապանքը բուժեց, անկէ ետք գ) Յիսուս տառապողին տառապանքը բուժեց, անկէ ետք 
միայն կերակրեց զանոնք, սորվեցնելու համար մեզի թէ երբ միայն կերակրեց զանոնք, սորվեցնելու համար մեզի թէ երբ միայն կերակրեց զանոնք, սորվեցնելու համար մեզի թէ երբ միայն կերակրեց զանոնք, սորվեցնելու համար մեզի թէ երբ 
մարդիկ ցամարդիկ ցամարդիկ ցամարդիկ ցաւի մէջ են, նեղութեան ու զրկանքի կւի մէջ են, նեղութեան ու զրկանքի կւի մէջ են, նեղութեան ու զրկանքի կւի մէջ են, նեղութեան ու զրկանքի կ’’’’ենթարկուին, ենթարկուին, ենթարկուին, ենթարկուին, 
դժուար թէ կարենան ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին, դժուար թէ կարենան ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին, դժուար թէ կարենան ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին, դժուար թէ կարենան ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին, 
մանաւանդ եթէ երբեք նախապէս Աստուծոյ խօսքին համը չեն մանաւանդ եթէ երբեք նախապէս Աստուծոյ խօսքին համը չեն մանաւանդ եթէ երբեք նախապէս Աստուծոյ խօսքին համը չեն մանաւանդ եթէ երբեք նախապէս Աստուծոյ խօսքին համը չեն 
առածառածառածառած::::    Ցաւի մէջ եղողին՝ նախ ցաւը պէտք է թեթեւցնել, անկէ Ցաւի մէջ եղողին՝ նախ ցաւը պէտք է թեթեւցնել, անկէ Ցաւի մէջ եղողին՝ նախ ցաւը պէտք է թեթեւցնել, անկէ Ցաւի մէջ եղողին՝ նախ ցաւը պէտք է թեթեւցնել, անկէ 
եեեե´́́́տք միայն խօսիլ անոր Աստուծոյ ծրագիրին ու կամքին տք միայն խօսիլ անոր Աստուծոյ ծրագիրին ու կամքին տք միայն խօսիլ անոր Աստուծոյ ծրագիրին ու կամքին տք միայն խօսիլ անոր Աստուծոյ ծրագիրին ու կամքին 
մասինմասինմասինմասին::::    ՄՄՄՄենք չենք կրնար իրաւազրկուած մարդու մը առջեւ ենք չենք կրնար իրաւազրկուած մարդու մը առջեւ ենք չենք կրնար իրաւազրկուած մարդու մը առջեւ ենք չենք կրնար իրաւազրկուած մարդու մը առջեւ 
կենալ եւ զԱստուած ներկայացնել իբրեւ իրաւազրկուածնեկենալ եւ զԱստուած ներկայացնել իբրեւ իրաւազրկուածնեկենալ եւ զԱստուած ներկայացնել իբրեւ իրաւազրկուածնեկենալ եւ զԱստուած ներկայացնել իբրեւ իրաւազրկուածնե----
րու պաշտպան, եթէ երբեք մենք ոչինչ կրու պաշտպան, եթէ երբեք մենք ոչինչ կրու պաշտպան, եթէ երբեք մենք ոչինչ կրու պաշտպան, եթէ երբեք մենք ոչինչ կ’’’’ընենք պաշտպանելու ընենք պաշտպանելու ընենք պաշտպանելու ընենք պաշտպանելու 
համար զինք՝ զինք իրաւազրկող մարդոց դէմհամար զինք՝ զինք իրաւազրկող մարդոց դէմհամար զինք՝ զինք իրաւազրկող մարդոց դէմհամար զինք՝ զինք իրաւազրկող մարդոց դէմ::::    

««««Երեկոյեան իր աշաԵրեկոյեան իր աշաԵրեկոյեան իր աշաԵրեկոյեան իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.կերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.կերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.կերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.----    
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""""Ամայի տեղ ենք եւ Ամայի տեղ ենք եւ Ամայի տեղ ենք եւ Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէժամանակն ալ ուշ է. արձակէժամանակն ալ ուշ է. արձակէժամանակն ալ ուշ է. արձակէ´́́́    
ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց համար ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց համար ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց համար ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց համար 
ուտելիք գնելու"ուտելիք գնելու"ուտելիք գնելու"ուտելիք գնելու"»»»»    ((((Մտ 14.15)Մտ 14.15)Մտ 14.15)Մտ 14.15)::::    

1.1.1.1.----    Երեկոն պատառ մը ուտելու եւ հանգիստ ընելու ժամն Երեկոն պատառ մը ուտելու եւ հանգիստ ընելու ժամն Երեկոն պատառ մը ուտելու եւ հանգիստ ընելու ժամն Երեկոն պատառ մը ուտելու եւ հանգիստ ընելու ժամն 
էրէրէրէր::::    Եւ ահա ճիշդ այդ պահուն երբ ժողովուրդը հանգիստի եւ Եւ ահա ճիշդ այդ պահուն երբ ժողովուրդը հանգիստի եւ Եւ ահա ճիշդ այդ պահուն երբ ժողովուրդը հանգիստի եւ Եւ ահա ճիշդ այդ պահուն երբ ժողովուրդը հանգիստի եւ 
պատառ մը հացի պէտք ունէր, աշակերտները առապատառ մը հացի պէտք ունէր, աշակերտները առապատառ մը հացի պէտք ունէր, աշակերտները առապատառ մը հացի պէտք ունէր, աշակերտները առաջարկեցին ջարկեցին ջարկեցին ջարկեցին 
Յիսուսի որ արձակէ զանոնք, որպէսզի երթան շրջակայ Յիսուսի որ արձակէ զանոնք, որպէսզի երթան շրջակայ Յիսուսի որ արձակէ զանոնք, որպէսզի երթան շրջակայ Յիսուսի որ արձակէ զանոնք, որպէսզի երթան շրջակայ 
գիւղերը իրենց համար ուտելիք գնենգիւղերը իրենց համար ուտելիք գնենգիւղերը իրենց համար ուտելիք գնենգիւղերը իրենց համար ուտելիք գնեն::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն հաւան հաւան հաւան հաւա----
տացեալներ ու հովիւներ կան որոնք հանգիստի ու պատառ տացեալներ ու հովիւներ կան որոնք հանգիստի ու պատառ տացեալներ ու հովիւներ կան որոնք հանգիստի ու պատառ տացեալներ ու հովիւներ կան որոնք հանգիստի ու պատառ 
մը հացի կարիքը ունեցող մարդիկը հոս ու հոն կը ղրկեն մը հացի կարիքը ունեցող մարդիկը հոս ու հոն կը ղրկեն մը հացի կարիքը ունեցող մարդիկը հոս ու հոն կը ղրկեն մը հացի կարիքը ունեցող մարդիկը հոս ու հոն կը ղրկեն 
իրենց գլխուն ճարին նայելու, փոխանակ իրեիրենց գլխուն ճարին նայելու, փոխանակ իրեիրենց գլխուն ճարին նայելու, փոխանակ իրեիրենց գլխուն ճարին նայելու, փոխանակ իրե´́́́նք փորնք փորնք փորնք փորձեն բան ձեն բան ձեն բան ձեն բան 
մը ընելմը ընելմը ընելմը ընել::::    

2.2.2.2.----    ««««Ամայի տեղ ենքԱմայի տեղ ենքԱմայի տեղ ենքԱմայի տեղ ենք»»»»::::    Աշակերտները կԱշակերտները կԱշակերտները կԱշակերտները կ’’’’անդրադառնան անդրադառնան անդրադառնան անդրադառնան 
որ ամայի տեղ մը կը գտնուին ուր կարելի չէ ուտելիք ու որ ամայի տեղ մը կը գտնուին ուր կարելի չէ ուտելիք ու որ ամայի տեղ մը կը գտնուին ուր կարելի չէ ուտելիք ու որ ամայի տեղ մը կը գտնուին ուր կարելի չէ ուտելիք ու 
խմելիք գտնելխմելիք գտնելխմելիք գտնելխմելիք գտնել::::    Անոնք չէին գիտեր որ երկինքէն իջած Հացը՝ Անոնք չէին գիտեր որ երկինքէն իջած Հացը՝ Անոնք չէին գիտեր որ երկինքէն իջած Հացը՝ Անոնք չէին գիտեր որ երկինքէն իջած Հացը՝ 
Յիսուս, երբեք ալ պիտի չուզէր ժողովուրդը անօթի տուն Յիսուս, երբեք ալ պիտի չուզէր ժողովուրդը անօթի տուն Յիսուս, երբեք ալ պիտի չուզէր ժողովուրդը անօթի տուն Յիսուս, երբեք ալ պիտի չուզէր ժողովուրդը անօթի տուն 
ղրկելղրկելղրկելղրկել::::    Անոնք չէին անդրադառնար որ իրԱնոնք չէին անդրադառնար որ իրԱնոնք չէին անդրադառնար որ իրԱնոնք չէին անդրադառնար որ իրենց հետ եղող Վարենց հետ եղող Վարենց հետ եղող Վարենց հետ եղող Վար----
դապետը, անցեալին ամայի անապատներուն մէջ ժայռերէն դապետը, անցեալին ամայի անապատներուն մէջ ժայռերէն դապետը, անցեալին ամայի անապատներուն մէջ ժայռերէն դապետը, անցեալին ամայի անապատներուն մէջ ժայռերէն 
ջուր բղխեցնող Աստուածն էջուր բղխեցնող Աստուածն էջուր բղխեցնող Աստուածն էջուր բղխեցնող Աստուածն է::::    Անոնք չէին գիտակցեր որ իրենց Անոնք չէին գիտակցեր որ իրենց Անոնք չէին գիտակցեր որ իրենց Անոնք չէին գիտակցեր որ իրենց 
հետ եղող Մարդը՝ անցեալին երկինքէն մանանայ իջեցնող հետ եղող Մարդը՝ անցեալին երկինքէն մանանայ իջեցնող հետ եղող Մարդը՝ անցեալին երկինքէն մանանայ իջեցնող հետ եղող Մարդը՝ անցեալին երկինքէն մանանայ իջեցնող 
Տէրն էՏէրն էՏէրն էՏէրն է::::    

3.3.3.3.----    ««««Ամայի տեղ ենքԱմայի տեղ ենքԱմայի տեղ ենքԱմայի տեղ ենք»»»»::::    Եկէք հոգեւոր իմաստով մը նաեւ Եկէք հոգեւոր իմաստով մը նաեւ Եկէք հոգեւոր իմաստով մը նաեւ Եկէք հոգեւոր իմաստով մը նաեւ 
առնենք այս հաստատումըառնենք այս հաստատումըառնենք այս հաստատումըառնենք այս հաստատումը::::    ԺողոԺողոԺողոԺողովուրդը ամայացած հոգի մը վուրդը ամայացած հոգի մը վուրդը ամայացած հոգի մը վուրդը ամայացած հոգի մը 
ունէրունէրունէրունէր::::    Աշակերտները չէին տեսներ ատիկա, բայց Յիսուս կը Աշակերտները չէին տեսներ ատիկա, բայց Յիսուս կը Աշակերտները չէին տեսներ ատիկա, բայց Յիսուս կը Աշակերտները չէին տեսներ ատիկա, բայց Յիսուս կը 
տեսնէրտեսնէրտեսնէրտեսնէր::::    Աշակերտներուն համար ամայութիւնը նիւթական Աշակերտներուն համար ամայութիւնը նիւթական Աշակերտներուն համար ամայութիւնը նիւթական Աշակերտներուն համար ամայութիւնը նիւթական 
հասկացողութիւն ունէր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ հոգեւոր հասկացողութիւն ունէր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ հոգեւոր հասկացողութիւն ունէր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ հոգեւոր հասկացողութիւն ունէր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ հոգեւոր 
հասկացողութիւնհասկացողութիւնհասկացողութիւնհասկացողութիւն::::    Ամայութիւն, այլ խօսքով՝ դատարկութիւն Ամայութիւն, այլ խօսքով՝ դատարկութիւն Ամայութիւն, այլ խօսքով՝ դատարկութիւն Ամայութիւն, այլ խօսքով՝ դատարկութիւն 
կը տիրէր մարդոց հոգիներոկը տիրէր մարդոց հոգիներոկը տիրէր մարդոց հոգիներոկը տիրէր մարդոց հոգիներուն ու սիրտերուն մէջ, եւ Յիսուս ւն ու սիրտերուն մէջ, եւ Յիսուս ւն ու սիրտերուն մէջ, եւ Յիսուս ւն ու սիրտերուն մէջ, եւ Յիսուս 
գիտէր ու կը տեսնէր ատիկա, ուստի չէր ուզեր զանոնք այդ գիտէր ու կը տեսնէր ատիկա, ուստի չէր ուզեր զանոնք այդ գիտէր ու կը տեսնէր ատիկա, ուստի չէր ուզեր զանոնք այդ գիտէր ու կը տեսնէր ատիկա, ուստի չէր ուզեր զանոնք այդ 
ձեւով իրենց տուները ղրկելձեւով իրենց տուները ղրկելձեւով իրենց տուները ղրկելձեւով իրենց տուները ղրկել::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէր զանոնք յագեցնել թէուզէր զանոնք յագեցնել թէուզէր զանոնք յագեցնել թէուզէր զանոնք յագեցնել թէ´́́́    
մարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէ´́́́    հոգեպէսհոգեպէսհոգեպէսհոգեպէս::::    Գալով մեզի, ի՞նչ կայ մեր Գալով մեզի, ի՞նչ կայ մեր Գալով մեզի, ի՞նչ կայ մեր Գալով մեզի, ի՞նչ կայ մեր 
հոգիներուն մէջ, ամայութի՞ւն, թէ՝ Տիրոջ ներկայութիւնըհոգիներուն մէջ, ամայութի՞ւն, թէ՝ Տիրոջ ներկայութիւնըհոգիներուն մէջ, ամայութի՞ւն, թէ՝ Տիրոջ ներկայութիւնըհոգիներուն մէջ, ամայութի՞ւն, թէ՝ Տիրոջ ներկայութիւնը::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
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տեսատեսատեսատեսակ սիրտ ունինք. առաքինութիւններէ ամայացա՞ծ սիրտ, կ սիրտ ունինք. առաքինութիւններէ ամայացա՞ծ սիրտ, կ սիրտ ունինք. առաքինութիւններէ ամայացա՞ծ սիրտ, կ սիրտ ունինք. առաքինութիւններէ ամայացա՞ծ սիրտ, 
թէ՝ առաքինութիւններով զարդարուած սիրտթէ՝ առաքինութիւններով զարդարուած սիրտթէ՝ առաքինութիւններով զարդարուած սիրտթէ՝ առաքինութիւններով զարդարուած սիրտ::::    Մեր հայեացքը, Մեր հայեացքը, Մեր հայեացքը, Մեր հայեացքը, 
Քրիստոսի՞ հայեացքին կը նմանի, թէ՝ աշակերտներուն Քրիստոսի՞ հայեացքին կը նմանի, թէ՝ աշակերտներուն Քրիստոսի՞ հայեացքին կը նմանի, թէ՝ աշակերտներուն Քրիստոսի՞ հայեացքին կը նմանի, թէ՝ աշակերտներուն 
հայեացքինհայեացքինհայեացքինհայեացքին::::    Այլ բացատրութեամբ մը, աշակերտներուն նման Այլ բացատրութեամբ մը, աշակերտներուն նման Այլ բացատրութեամբ մը, աշակերտներուն նման Այլ բացատրութեամբ մը, աշակերտներուն նման 
մենք ալ մարդոց լոկ մարմնաւո՞ր կարիքները կը տեսնենք, թէ մենք ալ մարդոց լոկ մարմնաւո՞ր կարիքները կը տեսնենք, թէ մենք ալ մարդոց լոկ մարմնաւո՞ր կարիքները կը տեսնենք, թէ մենք ալ մարդոց լոկ մարմնաւո՞ր կարիքները կը տեսնենք, թէ 
Քրիստոսի նման, անոնց հոգեւոր կարիքները նաեւ կը Քրիստոսի նման, անոնց հոգեւոր կարիքները նաեւ կը Քրիստոսի նման, անոնց հոգեւոր կարիքները նաեւ կը Քրիստոսի նման, անոնց հոգեւոր կարիքները նաեւ կը 
տեսնենքտեսնենքտեսնենքտեսնենք::::    

4.4.4.4.---- « « « «Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ էԱմայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ էԱմայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ էԱմայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է»»»»::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
համար չկահամար չկահամար չկահամար չկա´́́́յ ամայացած սիրտ մը որ չի կրնար լեցուիլյ ամայացած սիրտ մը որ չի կրնար լեցուիլյ ամայացած սիրտ մը որ չի կրնար լեցուիլյ ամայացած սիրտ մը որ չի կրնար լեցուիլ::::    
ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ ամայացած հոգի մը որ չի կրնար պտղաբերիլյ ամայացած հոգի մը որ չի կրնար պտղաբերիլյ ամայացած հոգի մը որ չի կրնար պտղաբերիլյ ամայացած հոգի մը որ չի կրնար պտղաբերիլ::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ յ յ յ 
ամայացած միտք մը որ չի կրնար իմաստութեամբ համակամայացած միտք մը որ չի կրնար իմաստութեամբ համակամայացած միտք մը որ չի կրնար իմաստութեամբ համակամայացած միտք մը որ չի կրնար իմաստութեամբ համակ----
ուիլուիլուիլուիլ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ Տիրոջ համար արդէն իսկ չ ալ Տիրոջ համար արդէն իսկ չ ալ Տիրոջ համար արդէն իսկ չ ալ Տիրոջ համար արդէն իսկ ««««ուշուշուշուշ» » » » եղող ժամանակ եղող ժամանակ եղող ժամանակ եղող ժամանակ 
մը կայմը կայմը կայմը կայ::::    Ժամանակի Ստեղծիչին համար ուշ կամ կանուխ Ժամանակի Ստեղծիչին համար ուշ կամ կանուխ Ժամանակի Ստեղծիչին համար ուշ կամ կանուխ Ժամանակի Ստեղծիչին համար ուշ կամ կանուխ 
ժամանակներ չկան, մանաւանդ երբ խօսքը փրկութեան ժամանակներ չկան, մանաւանդ երբ խօսքը փրկութեան ժամանակներ չկան, մանաւանդ երբ խօսքը փրկութեան ժամանակներ չկան, մանաւանդ երբ խօսքը փրկութեան 
մասին էմասին էմասին էմասին է::::    Ամէն մարդ կրնայ փրկութիւնը ընդգրկելԱմէն մարդ կրնայ փրկութիւնը ընդգրկելԱմէն մարդ կրնայ փրկութիւնը ընդգրկելԱմէն մարդ կրնայ փրկութիւնը ընդգրկել::::    Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ 
մարդու համար չենք կրնար ըսել, թէ արդէն իսկ ուշ է փրկումարդու համար չենք կրնար ըսել, թէ արդէն իսկ ուշ է փրկումարդու համար չենք կրնար ըսել, թէ արդէն իսկ ուշ է փրկումարդու համար չենք կրնար ըսել, թէ արդէն իսկ ուշ է փրկու----
թթթթիւնը ընդունելուիւնը ընդունելուիւնը ընդունելուիւնը ընդունելու::::    

5.5.5.5.----    Աշակերտներուն առաջարկը ժողովուրդը շրջակայ Աշակերտներուն առաջարկը ժողովուրդը շրջակայ Աշակերտներուն առաջարկը ժողովուրդը շրջակայ Աշակերտներուն առաջարկը ժողովուրդը շրջակայ 
գիւղերը ղրկելու՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք տակաւին չէին գիւղերը ղրկելու՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք տակաւին չէին գիւղերը ղրկելու՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք տակաւին չէին գիւղերը ղրկելու՝ ցոյց կու տայ թէ անոնք տակաւին չէին 
ճանչցած Յիսուսի անսահմանափակ կարողութիւնըճանչցած Յիսուսի անսահմանափակ կարողութիւնըճանչցած Յիսուսի անսահմանափակ կարողութիւնըճանչցած Յիսուսի անսահմանափակ կարողութիւնը::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
չէին գիտեր որ Յիսուս կրնար ժողովուրդը կերակրել առանց չէին գիտեր որ Յիսուս կրնար ժողովուրդը կերակրել առանց չէին գիտեր որ Յիսուս կրնար ժողովուրդը կերակրել առանց չէին գիտեր որ Յիսուս կրնար ժողովուրդը կերակրել առանց 
զանոնք գիւղերը ղրկելուզանոնք գիւղերը ղրկելուզանոնք գիւղերը ղրկելուզանոնք գիւղերը ղրկելու::::    Ժողովուրդին հոգԺողովուրդին հոգԺողովուրդին հոգԺողովուրդին հոգեւոր կարիքները եւոր կարիքները եւոր կարիքները եւոր կարիքները 
գոհացնելու կանչուած Աստուծոյ սպասաւորներս՝ եկեղեցագոհացնելու կանչուած Աստուծոյ սպասաւորներս՝ եկեղեցագոհացնելու կանչուած Աստուծոյ սպասաւորներս՝ եկեղեցագոհացնելու կանչուած Աստուծոյ սպասաւորներս՝ եկեղեցա----
կան թէ աշխարհական, պէտք չէ կասկածինք Տիրոջ կարողուկան թէ աշխարհական, պէտք չէ կասկածինք Տիրոջ կարողուկան թէ աշխարհական, պէտք չէ կասկածինք Տիրոջ կարողուկան թէ աշխարհական, պէտք չէ կասկածինք Տիրոջ կարողու----
թեան վրայ, պէտք չէ մեր հօտի անդամները երեսի վրայ թեան վրայ, պէտք չէ մեր հօտի անդամները երեսի վրայ թեան վրայ, պէտք չէ մեր հօտի անդամները երեսի վրայ թեան վրայ, պէտք չէ մեր հօտի անդամները երեսի վրայ 
ձգենք՝ երբ ամայի տեղ են անոնք, այլ խօսքով՝ փորձութեան ձգենք՝ երբ ամայի տեղ են անոնք, այլ խօսքով՝ փորձութեան ձգենք՝ երբ ամայի տեղ են անոնք, այլ խօսքով՝ փորձութեան ձգենք՝ երբ ամայի տեղ են անոնք, այլ խօսքով՝ փորձութեան 
դէմ յանդիմանդէմ յանդիմանդէմ յանդիմանդէմ յանդիման::::    Պէտք չէ զանոնք մեզմէ հՊէտք չէ զանոնք մեզմէ հՊէտք չէ զանոնք մեզմէ հՊէտք չէ զանոնք մեզմէ հեռացնենք երբ արդէն եռացնենք երբ արդէն եռացնենք երբ արդէն եռացնենք երբ արդէն 
««««ուշ էուշ էուշ էուշ է» » » » եւ մեր կարիքը ունինեւ մեր կարիքը ունինեւ մեր կարիքը ունինեւ մեր կարիքը ունին::::    

6.6.6.6.----    Աշակերտները առաջարկեցին Տիրոջ որ արձակէ Աշակերտները առաջարկեցին Տիրոջ որ արձակէ Աշակերտները առաջարկեցին Տիրոջ որ արձակէ Աշակերտները առաջարկեցին Տիրոջ որ արձակէ 
ժողովուրդը որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը եւ իրենց ժողովուրդը որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը եւ իրենց ժողովուրդը որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը եւ իրենց ժողովուրդը որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը եւ իրենց 
համար ուտելիք գնենհամար ուտելիք գնենհամար ուտելիք գնենհամար ուտելիք գնեն::::    Յիսուս մերժեց անոնց առաջարկըՅիսուս մերժեց անոնց առաջարկըՅիսուս մերժեց անոնց առաջարկըՅիսուս մերժեց անոնց առաջարկը::::    
Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    
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ա) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէա) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէա) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէա) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէր որ իրեն հետեւող ր որ իրեն հետեւող ր որ իրեն հետեւող ր որ իրեն հետեւող 
բազմութիւնը յոգնած էր եւ չէր կրնար մինչեւ գիւղերը քալելբազմութիւնը յոգնած էր եւ չէր կրնար մինչեւ գիւղերը քալելբազմութիւնը յոգնած էր եւ չէր կրնար մինչեւ գիւղերը քալելբազմութիւնը յոգնած էր եւ չէր կրնար մինչեւ գիւղերը քալել::::    
Հոգեւոր իմաստով մը, սա ցոյց կու տայ թէ անոնք որոնք Հոգեւոր իմաստով մը, սա ցոյց կու տայ թէ անոնք որոնք Հոգեւոր իմաստով մը, սա ցոյց կու տայ թէ անոնք որոնք Հոգեւոր իմաստով մը, սա ցոյց կու տայ թէ անոնք որոնք 
հոգեպէս յոգնած են՝ չեն կրնար երկար ճամբայ կտրել հոգեհոգեպէս յոգնած են՝ չեն կրնար երկար ճամբայ կտրել հոգեհոգեպէս յոգնած են՝ չեն կրնար երկար ճամբայ կտրել հոգեհոգեպէս յոգնած են՝ չեն կրնար երկար ճամբայ կտրել հոգե----
ւոր գետնի վրայւոր գետնի վրայւոր գետնի վրայւոր գետնի վրայ::::    

բ) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէր որ շատեր իրենց հետ բ) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէր որ շատեր իրենց հետ բ) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէր որ շատեր իրենց հետ բ) Մերժեց, որովհետեւ ան գիտէր որ շատեր իրենց հետ 
դրամ չունէինդրամ չունէինդրամ չունէինդրամ չունէին, , , , ուստի պիտի չկրնային ուտելիք առնելուստի պիտի չկրնային ուտելիք առնելուստի պիտի չկրնային ուտելիք առնելուստի պիտի չկրնային ուտելիք առնել::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
շատեշատեշատեշատե՜՜՜՜ր կան որոնք հոգեւոր սնունդի կարիքը ունին, որոնք ր կան որոնք հոգեւոր սնունդի կարիքը ունին, որոնք ր կան որոնք հոգեւոր սնունդի կարիքը ունին, որոնք ր կան որոնք հոգեւոր սնունդի կարիքը ունին, որոնք 
սակայն իրենց սեփական ճիգով չեն կրնար ձեռք ձգել. մէսակայն իրենց սեփական ճիգով չեն կրնար ձեռք ձգել. մէսակայն իրենց սեփական ճիգով չեն կրնար ձեռք ձգել. մէսակայն իրենց սեփական ճիգով չեն կրնար ձեռք ձգել. մէ´́́́կը կը կը կը 
պէտք է օգնէ իրենց գտնելու այդ սնունդըպէտք է օգնէ իրենց գտնելու այդ սնունդըպէտք է օգնէ իրենց գտնելու այդ սնունդըպէտք է օգնէ իրենց գտնելու այդ սնունդը::::    

գ) Մերժեց, սորվեցնելու համար մեզի, որ պէտք չէ գ) Մերժեց, սորվեցնելու համար մեզի, որ պէտք չէ գ) Մերժեց, սորվեցնելու համար մեզի, որ պէտք չէ գ) Մերժեց, սորվեցնելու համար մեզի, որ պէտք չէ 
ձեռնունայն ղրկել մեր ձեռնունայն ղրկել մեր ձեռնունայն ղրկել մեր ձեռնունայն ղրկել մեր օգնութեան դիմողներըօգնութեան դիմողներըօգնութեան դիմողներըօգնութեան դիմողները::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
Տիրոջ կը դիմեն՝ դատարկ ձեռքով պիտի չղրկուինՏիրոջ կը դիմեն՝ դատարկ ձեռքով պիտի չղրկուինՏիրոջ կը դիմեն՝ դատարկ ձեռքով պիտի չղրկուինՏիրոջ կը դիմեն՝ դատարկ ձեռքով պիտի չղրկուին::::    

դ) Մերժեց, որովհետեւ ճիշդ չէր անօթին՝ անօթի տուն դ) Մերժեց, որովհետեւ ճիշդ չէր անօթին՝ անօթի տուն դ) Մերժեց, որովհետեւ ճիշդ չէր անօթին՝ անօթի տուն դ) Մերժեց, որովհետեւ ճիշդ չէր անօթին՝ անօթի տուն 
ղրկել, ճիշդ չէր կարիքի մէջ եղողը՝ երեսի վրայ ձգել, ճիշդ չէր ղրկել, ճիշդ չէր կարիքի մէջ եղողը՝ երեսի վրայ ձգել, ճիշդ չէր ղրկել, ճիշդ չէր կարիքի մէջ եղողը՝ երեսի վրայ ձգել, ճիշդ չէր ղրկել, ճիշդ չէր կարիքի մէջ եղողը՝ երեսի վրայ ձգել, ճիշդ չէր 
նեղութեան մէջ եղողը՝ առանձին թողուլնեղութեան մէջ եղողը՝ առանձին թողուլնեղութեան մէջ եղողը՝ առանձին թողուլնեղութեան մէջ եղողը՝ առանձին թողուլ::::    Տէրը իր այս Տէրը իր այս Տէրը իր այս Տէրը իր այս 
վերաբերմունքով, կը սվերաբերմունքով, կը սվերաբերմունքով, կը սվերաբերմունքով, կը սորվեցնէ մեզի չլքել մեր նմանները երբ որվեցնէ մեզի չլքել մեր նմանները երբ որվեցնէ մեզի չլքել մեր նմանները երբ որվեցնէ մեզի չլքել մեր նմանները երբ 
անոնք նեղութեան մէջ ենանոնք նեղութեան մէջ ենանոնք նեղութեան մէջ ենանոնք նեղութեան մէջ են::::    

ե) Մերժեց, ցոյց տալու համար թէ ինք գիտէր ժողովուրե) Մերժեց, ցոյց տալու համար թէ ինք գիտէր ժողովուրե) Մերժեց, ցոյց տալու համար թէ ինք գիտէր ժողովուրե) Մերժեց, ցոյց տալու համար թէ ինք գիտէր ժողովուր----
դին իրավիճակըդին իրավիճակըդին իրավիճակըդին իրավիճակը::::    Տէրը մեր ալ իրավիճակին մասին գիտէՏէրը մեր ալ իրավիճակին մասին գիտէՏէրը մեր ալ իրավիճակին մասին գիտէՏէրը մեր ալ իրավիճակին մասին գիտէ::::    
Մեր ալ նեղութիւններուն եւ հոգեւոր կարիքներուն մասին Մեր ալ նեղութիւններուն եւ հոգեւոր կարիքներուն մասին Մեր ալ նեղութիւններուն եւ հոգեւոր կարիքներուն մասին Մեր ալ նեղութիւններուն եւ հոգեւոր կարիքներուն մասին 
գիտէգիտէգիտէգիտէ::::    Գիտէ մեր հոգիի ամայութեան մասինԳիտէ մեր հոգիի ամայութեան մասինԳիտէ մեր հոգիի ամայութեան մասինԳիտէ մեր հոգիի ամայութեան մասին::::    Գիտէ Գիտէ Գիտէ Գիտէ այդ այդ այդ այդ 
ամայութենէն դուրս գալու մեր փափաքին մասինամայութենէն դուրս գալու մեր փափաքին մասինամայութենէն դուրս գալու մեր փափաքին մասինամայութենէն դուրս գալու մեր փափաքին մասին::::    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
""""Իրենք պէտք չունին երթալուԻրենք պէտք չունին երթալուԻրենք պէտք չունին երթալուԻրենք պէտք չունին երթալու::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք տուէք անոնց ուտեւք տուէք անոնց ուտեւք տուէք անոնց ուտեւք տուէք անոնց ուտե----

լիքը"լիքը"լիքը"լիքը"»»»» ( ( ( (Մտ 14.16)Մտ 14.16)Մտ 14.16)Մտ 14.16)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս ոչ միայն չկատարեց աշակերտներուն ըսածը, Յիսուս ոչ միայն չկատարեց աշակերտներուն ըսածը, Յիսուս ոչ միայն չկատարեց աշակերտներուն ըսածը, Յիսուս ոչ միայն չկատարեց աշակերտներուն ըսածը, 

այլեւ՝ պարտականութիւն տուաւ անոնց կերակրելու ժողոայլեւ՝ պարտականութիւն տուաւ անոնց կերակրելու ժողոայլեւ՝ պարտականութիւն տուաւ անոնց կերակրելու ժողոայլեւ՝ պարտականութիւն տուաւ անոնց կերակրելու ժողո----
վուրդը՝ ըսելով. վուրդը՝ ըսելով. վուրդը՝ ըսելով. վուրդը՝ ըսելով. ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք տւք տւք տւք տուէք անոնց ուտելիքըուէք անոնց ուտելիքըուէք անոնց ուտելիքըուէք անոնց ուտելիքը»»»»::::    ՔննեՔննեՔննեՔննե´́́́նք նք նք նք 
մենք զմեզմենք զմեզմենք զմեզմենք զմեզ::::    Հաւանաբար մենք եւս որոշ բաներ կՀաւանաբար մենք եւս որոշ բաներ կՀաւանաբար մենք եւս որոշ բաներ կՀաւանաբար մենք եւս որոշ բաներ կ’’’’ուզենք կամ ուզենք կամ ուզենք կամ ուզենք կամ 
կը պահանջենք կը պահանջենք կը պահանջենք կը պահանջենք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ, , , , առանց անդրադառնալու որ Տէրը առանց անդրադառնալու որ Տէրը առանց անդրադառնալու որ Տէրը առանց անդրադառնալու որ Տէրը 
իիիի´́́́ր կարգին պահանջելիք ունի մեզմէր կարգին պահանջելիք ունի մեզմէր կարգին պահանջելիք ունի մեզմէր կարգին պահանջելիք ունի մեզմէ::::    Տէ՞րը պիտի կատարէ Տէ՞րը պիտի կատարէ Տէ՞րը պիտի կատարէ Տէ՞րը պիտի կատարէ 
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մեր կամքը, թէ՝ մե՞նք պիտի կատարենք Տիրոջ կամքըմեր կամքը, թէ՝ մե՞նք պիտի կատարենք Տիրոջ կամքըմեր կամքը, թէ՝ մե՞նք պիտի կատարենք Տիրոջ կամքըմեր կամքը, թէ՝ մե՞նք պիտի կատարենք Տիրոջ կամքը::::    ՄտաՄտաՄտաՄտա----
ծելէ առաջ ծելէ առաջ ծելէ առաջ ծելէ առաջ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    մեր ուզելիքին ու խնդրելիքին մասին, մեր ուզելիքին ու խնդրելիքին մասին, մեր ուզելիքին ու խնդրելիքին մասին, մեր ուզելիքին ու խնդրելիքին մասին, 
նախ մտածենք Տիրոջ մեզմէ ուզածին ու պահանջածին նախ մտածենք Տիրոջ մեզմէ ուզածին ու պահանջածին նախ մտածենք Տիրոջ մեզմէ ուզածին ու պահանջածին նախ մտածենք Տիրոջ մեզմէ ուզածին ու պահանջածին 
մասինմասինմասինմասին::::    

2.2.2.2.----    ««««Իրենք պէտք չունին երթալուԻրենք պէտք չունին երթալուԻրենք պէտք չունին երթալուԻրենք պէտք չունին երթալու»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , իրենք պէտք իրենք պէտք իրենք պէտք իրենք պէտք 
չունէին երթալու նիւթական հաց գտնելու, երբ աննիւթական չունէին երթալու նիւթական հաց գտնելու, երբ աննիւթական չունէին երթալու նիւթական հաց գտնելու, երբ աննիւթական չունէին երթալու նիւթական հաց գտնելու, երբ աննիւթական 
հացի պարգեւիչը՝ Քրիստոս իրենց հետ էրհացի պարգեւիչը՝ Քրիստոս իրենց հետ էրհացի պարգեւիչը՝ Քրիստոս իրենց հետ էրհացի պարգեւիչը՝ Քրիստոս իրենց հետ էր::::    Պէտք չունէին Պէտք չունէին Պէտք չունէին Պէտք չունէին 
երթալու եւ աղբերթալու եւ աղբերթալու եւ աղբերթալու եւ աղբիւրներ փնտռելու, երբ կենաց Գետը իրենց իւրներ փնտռելու, երբ կենաց Գետը իրենց իւրներ փնտռելու, երբ կենաց Գետը իրենց իւրներ փնտռելու, երբ կենաց Գետը իրենց 
մէջն էրմէջն էրմէջն էրմէջն էր::::    Պէտք չունէին երթալու եւ հանգիստ ընելու, երբ Պէտք չունէին երթալու եւ հանգիստ ընելու, երբ Պէտք չունէին երթալու եւ հանգիստ ընելու, երբ Պէտք չունէին երթալու եւ հանգիստ ընելու, երբ 
հոգիի ու սրտի հանգստութիւն պարգեւող Փրկիչը իրենց կողհոգիի ու սրտի հանգստութիւն պարգեւող Փրկիչը իրենց կողհոգիի ու սրտի հանգստութիւն պարգեւող Փրկիչը իրենց կողհոգիի ու սրտի հանգստութիւն պարգեւող Փրկիչը իրենց կող----
քին էրքին էրքին էրքին էր::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, մենք եւս, պէտք չունինք ընթերցող, մենք եւս, պէտք չունինք ընթերցող, մենք եւս, պէտք չունինք ընթերցող, մենք եւս, պէտք չունինք 
աշխարհին դիմելու, երբ աշխարհի Ստեղծիչը մեզի հետ էաշխարհին դիմելու, երբ աշխարհի Ստեղծիչը մեզի հետ էաշխարհին դիմելու, երբ աշխարհի Ստեղծիչը մեզի հետ էաշխարհին դիմելու, երբ աշխարհի Ստեղծիչը մեզի հետ է::::    
Պէտք չունինքՊէտք չունինքՊէտք չունինքՊէտք չունինք    ասորասորասորասոր----անոր երթալու մեր հոգեւոր ծարաւը անոր երթալու մեր հոգեւոր ծարաւը անոր երթալու մեր հոգեւոր ծարաւը անոր երթալու մեր հոգեւոր ծարաւը 
գոհացնելու համար, երբ մեր կեանքին մէջ ունինք Քրիստոս գոհացնելու համար, երբ մեր կեանքին մէջ ունինք Քրիստոս գոհացնելու համար, երբ մեր կեանքին մէջ ունինք Քրիստոս գոհացնելու համար, երբ մեր կեանքին մէջ ունինք Քրիստոս 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէՈվ որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէՈվ որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէՈվ որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ»»»» ( ( ( (Յհ 7.37)Յհ 7.37)Յհ 7.37)Յհ 7.37)::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
բանի կարիքը կրնանք ունենալ երբ Աստուած ունինք մեր բանի կարիքը կրնանք ունենալ երբ Աստուած ունինք մեր բանի կարիքը կրնանք ունենալ երբ Աստուած ունինք մեր բանի կարիքը կրնանք ունենալ երբ Աստուած ունինք մեր 
սրտին մէջսրտին մէջսրտին մէջսրտին մէջ::::    

3.3.3.3.---- « « « «ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք տուէք անոնց ուտելիքըւք տուէք անոնց ուտելիքըւք տուէք անոնց ուտելիքըւք տուէք անոնց ուտելիքը»»»»::::    Այս բառԱյս բառԱյս բառԱյս բառերով, Յիսուս երով, Յիսուս երով, Յիսուս երով, Յիսուս 
ուզեց իր աշակերտներուն մէջ անօթին կերակրելու կամք ուզեց իր աշակերտներուն մէջ անօթին կերակրելու կամք ուզեց իր աշակերտներուն մէջ անօթին կերակրելու կամք ուզեց իր աշակերտներուն մէջ անօթին կերակրելու կամք 
արթնցնելարթնցնելարթնցնելարթնցնել::::    Ուզեց անոնց մօտ տալու առաքինութիւնը զօրացՈւզեց անոնց մօտ տալու առաքինութիւնը զօրացՈւզեց անոնց մօտ տալու առաքինութիւնը զօրացՈւզեց անոնց մօտ տալու առաքինութիւնը զօրաց----
նելնելնելնել::::    Ուզեց անոնց մէջ սէր ու կարեկցութիւն արթնցնել հիւանՈւզեց անոնց մէջ սէր ու կարեկցութիւն արթնցնել հիւանՈւզեց անոնց մէջ սէր ու կարեկցութիւն արթնցնել հիւանՈւզեց անոնց մէջ սէր ու կարեկցութիւն արթնցնել հիւան----
դին, անօթիին, աղքատին ու տառապողին նկատմամբդին, անօթիին, աղքատին ու տառապողին նկատմամբդին, անօթիին, աղքատին ու տառապողին նկատմամբդին, անօթիին, աղքատին ու տառապողին նկատմամբ::::    ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք ւք ւք ւք 
տուէք անոնց ուտելիքըտուէք անոնց ուտելիքըտուէք անոնց ուտելիքըտուէք անոնց ուտելիքը»»»»::::    Նոյն այս պՆոյն այս պՆոյն այս պՆոյն այս պատուէրը մեզիատուէրը մեզիատուէրը մեզիատուէրը մեզի´́́́    ալ ալ ալ ալ 
ուղղուած էուղղուած էուղղուած էուղղուած է::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ իր հետեւորդները տաուզէ որ իր հետեւորդները տաուզէ որ իր հետեւորդները տաուզէ որ իր հետեւորդները տա´́́́լ սորվին, լ սորվին, լ սորվին, լ սորվին, 
օգնեօգնեօգնեօգնե´́́́լ սորվին, անօթին կերակրել սորվին, անօթին կերակրել սորվին, անօթին կերակրել սորվին, անօթին կերակրե´́́́լ սորվին, տառապողին լ սորվին, տառապողին լ սորվին, տառապողին լ սորվին, տառապողին 
մասին մտածեմասին մտածեմասին մտածեմասին մտածե´́́́լ սորվին, մոռցուածին այցելել սորվին, մոռցուածին այցելել սորվին, մոռցուածին այցելել սորվին, մոռցուածին այցելե´́́́լ սորվինլ սորվինլ սորվինլ սորվին::::    

4.4.4.4.----    ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք տուէք անոնց ուտելիքըւք տուէք անոնց ուտելիքըւք տուէք անոնց ուտելիքըւք տուէք անոնց ուտելիքը»»»»::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր 
աշակերտները պատրաստ ըլլան տաշակերտները պատրաստ ըլլան տաշակերտները պատրաստ ըլլան տաշակերտները պատրաստ ըլլան տալու նոյնիսկ իրենց քով ալու նոյնիսկ իրենց քով ալու նոյնիսկ իրենց քով ալու նոյնիսկ իրենց քով 
եղած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը, որ չնչին բան մըն էրեղած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը, որ չնչին բան մըն էրեղած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը, որ չնչին բան մըն էրեղած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը, որ չնչին բան մըն էր::::    
Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ իր ունեցածը պահէ լոկ իր Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ իր ունեցածը պահէ լոկ իր Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ իր ունեցածը պահէ լոկ իր Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ իր ունեցածը պահէ լոկ իր 
անձին համար երբ ուրիշը կարիքի մէջ է, նոյնիսկ եթէ իր անձին համար երբ ուրիշը կարիքի մէջ է, նոյնիսկ եթէ իր անձին համար երբ ուրիշը կարիքի մէջ է, նոյնիսկ եթէ իր անձին համար երբ ուրիշը կարիքի մէջ է, նոյնիսկ եթէ իր 
ունեցածը չնչին բան մըն էունեցածը չնչին բան մըն էունեցածը չնչին բան մըն էունեցածը չնչին բան մըն է::::    
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5.5.5.5.----    ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք տուէքւք տուէքւք տուէքւք տուէք»»»»::::    Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները 
անձնապէս բան մը ընեն անօթի ժողովուրդին համարանձնապէս բան մը ընեն անօթի ժողովուրդին համարանձնապէս բան մը ընեն անօթի ժողովուրդին համարանձնապէս բան մը ընեն անօթի ժողովուրդին համար::::    Շատ Շատ Շատ Շատ 
հաւատացեալներ կան որոնք կհաւատացեալներ կան որոնք կհաւատացեալներ կան որոնք կհաւատացեալներ կան որոնք կ’’’’աղօթեն աղքատներուն աղօթեն աղքատներուն աղօթեն աղքատներուն աղօթեն աղքատներուն 
համար, բայց իրենք ոչինչ կու տան կամ կհամար, բայց իրենք ոչինչ կու տան կամ կհամար, բայց իրենք ոչինչ կու տան կամ կհամար, բայց իրենք ոչինչ կու տան կամ կ’’’’ընեն անոնց ընեն անոնց ընեն անոնց ընեն անոնց 
համարհամարհամարհամար::::    Շատեր իրաւազրկուածներուն դատը կը ներկայացՇատեր իրաւազրկուածներուն դատը կը ներկայացՇատեր իրաւազրկուածներուն դատը կը ներկայացՇատեր իրաւազրկուածներուն դատը կը ներկայաց----
նեն Քրիստոսի, բայց իրենք ոչինչ կնեն Քրիստոսի, բայց իրենք ոչինչ կնեն Քրիստոսի, բայց իրենք ոչինչ կնեն Քրիստոսի, բայց իրենք ոչինչ կ’’’’ընեն իրաւազրկուածնեընեն իրաւազրկուածնեընեն իրաւազրկուածնեընեն իրաւազրկուածնե----
րուն դատի րուն դատի րուն դատի րուն դատի պաշտպանութեան համարպաշտպանութեան համարպաշտպանութեան համարպաշտպանութեան համար::::    ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք տուէքւք տուէքւք տուէքւք տուէք»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
բառերով, Տէրը մեզ կը հրաւիրէ որ մեբառերով, Տէրը մեզ կը հրաւիրէ որ մեբառերով, Տէրը մեզ կը հրաւիրէ որ մեբառերով, Տէրը մեզ կը հրաւիրէ որ մե´́́́նք բան մը ընենք, նք բան մը ընենք, նք բան մը ընենք, նք բան մը ընենք, 
մեմեմեմե´́́́նք օգնենք, մենք օգնենք, մենք օգնենք, մենք օգնենք, մե´́́́նք շարժինք, մենք շարժինք, մենք շարժինք, մենք շարժինք, մե´́́́նք տանքնք տանքնք տանքնք տանք::::    

6.6.6.6.----    ««««ՏուէքՏուէքՏուէքՏուէք»»»»::::    Պահ մը կանգ առնենք եւ մտածենք Տիրոջ այս Պահ մը կանգ առնենք եւ մտածենք Տիրոջ այս Պահ մը կանգ առնենք եւ մտածենք Տիրոջ այս Պահ մը կանգ առնենք եւ մտածենք Տիրոջ այս 
պատուէրին մասինպատուէրին մասինպատուէրին մասինպատուէրին մասին::::    Տալը միայն նիւթական հասկացողութիւն Տալը միայն նիւթական հասկացողութիւն Տալը միայն նիւթական հասկացողութիւն Տալը միայն նիւթական հասկացողութիւն 
չունիչունիչունիչունի::::    Շատ բան կրնՇատ բան կրնՇատ բան կրնՇատ բան կրնանք տալ մարդոց, նայած թէ ով ինչ բանի անք տալ մարդոց, նայած թէ ով ինչ բանի անք տալ մարդոց, նայած թէ ով ինչ բանի անք տալ մարդոց, նայած թէ ով ինչ բանի 
կարիքը ունիկարիքը ունիկարիքը ունիկարիքը ունի::::    Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք սիրոյ կարօտ Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք սիրոյ կարօտ Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք սիրոյ կարօտ Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք սիրոյ կարօտ 
են. սէեն. սէեն. սէեն. սէ´́́́ր պէտք է տալ այսպիսիներունր պէտք է տալ այսպիսիներունր պէտք է տալ այսպիսիներունր պէտք է տալ այսպիսիներուն::::    Գուրգուրանքի կարօտ Գուրգուրանքի կարօտ Գուրգուրանքի կարօտ Գուրգուրանքի կարօտ 
եղողին՝ գուրգուրաեղողին՝ գուրգուրաեղողին՝ գուրգուրաեղողին՝ գուրգուրա´́́́նք ցոյց տանքնք ցոյց տանքնք ցոյց տանքնք ցոյց տանք::::    Սգաւորին՝ մխիթարուՍգաւորին՝ մխիթարուՍգաւորին՝ մխիթարուՍգաւորին՝ մխիթարու----
թիթիթիթի´́́́ւն տանքւն տանքւն տանքւն տանք::::    Տրտմածին՝ ուրախութիՏրտմածին՝ ուրախութիՏրտմածին՝ ուրախութիՏրտմածին՝ ուրախութի´́́́ւն տանքւն տանքւն տանքւն տանք::::    Վհատածին՝ Վհատածին՝ Վհատածին՝ Վհատածին՝ 
քաջալերաքաջալերաքաջալերաքաջալերա´́́́նքնքնքնք    տանքտանքտանքտանք::::    

7.7.7.7.----    ««««Տուէք անոնց ուտելիքըՏուէք անոնց ուտելիքըՏուէք անոնց ուտելիքըՏուէք անոնց ուտելիքը»»»»::::    Տէրունական այս հրահանգը Տէրունական այս հրահանգը Տէրունական այս հրահանգը Տէրունական այս հրահանգը 
ուղղուած է ամէն մէկ քրիստոնեայի, բայց մանաւանդ՝ բաուղղուած է ամէն մէկ քրիստոնեայի, բայց մանաւանդ՝ բաուղղուած է ամէն մէկ քրիստոնեայի, բայց մանաւանդ՝ բաուղղուած է ամէն մէկ քրիստոնեայի, բայց մանաւանդ՝ բա----
նաւոր հօտի հովիւներուննաւոր հօտի հովիւներուննաւոր հօտի հովիւներուննաւոր հօտի հովիւներուն::::    Յիսուս կը պատուիրէ ուտելիՅիսուս կը պատուիրէ ուտելիՅիսուս կը պատուիրէ ուտելիՅիսուս կը պատուիրէ ուտելի´́́́ք ք ք ք 
տալ ժողովուրդինտալ ժողովուրդինտալ ժողովուրդինտալ ժողովուրդին::::    Ի՞նչ է այդ ուտելիքը զոր պէտք է տալ Ի՞նչ է այդ ուտելիքը զոր պէտք է տալ Ի՞նչ է այդ ուտելիքը զոր պէտք է տալ Ի՞նչ է այդ ուտելիքը զոր պէտք է տալ 
ժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդին::::    Ատիկա Աստուծոյ խօսքին ուտելիքԱտիկա Աստուծոյ խօսքին ուտելիքԱտիկա Աստուծոյ խօսքին ուտելիքԱտիկա Աստուծոյ խօսքին ուտելիքն է առաջին ն է առաջին ն է առաջին ն է առաջին 
հերթինհերթինհերթինհերթին::::    Աստուծոյ խօսքին քարոզութեաԱստուծոյ խօսքին քարոզութեաԱստուծոյ խօսքին քարոզութեաԱստուծոյ խօսքին քարոզութեա´́́́մբ պէտք է կշտացմբ պէտք է կշտացմբ պէտք է կշտացմբ պէտք է կշտաց----
նել անօթի հոգիներընել անօթի հոգիներընել անօթի հոգիներընել անօթի հոգիները::::    Մտաբերենք որ նոյնինքն Յիսուս հասՄտաբերենք որ նոյնինքն Յիսուս հասՄտաբերենք որ նոյնինքն Յիսուս հասՄտաբերենք որ նոյնինքն Յիսուս հաս----
տատեց, թէ՝ տատեց, թէ՝ տատեց, թէ՝ տատեց, թէ՝ ««««Մարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չ’’’’ապրիր, այլ բոլոր այն ապրիր, այլ բոլոր այն ապրիր, այլ բոլոր այն ապրիր, այլ բոլոր այն 
խօսքերով, որ Աստուած խօսած էխօսքերով, որ Աստուած խօսած էխօսքերով, որ Աստուած խօսած էխօսքերով, որ Աստուած խօսած է»»»» ( ( ( (Մտ 4.4)Մտ 4.4)Մտ 4.4)Մտ 4.4)::::    ԱստուածաշունԱստուածաշունԱստուածաշունԱստուածաշուն----
չին խօսքերը մարդուն չին խօսքերը մարդուն չին խօսքերը մարդուն չին խօսքերը մարդուն մտքիմտքիմտքիմտքին, սրտին ու ն, սրտին ու ն, սրտին ու ն, սրտին ու հոգիին համար հոգիին համար հոգիին համար հոգիին համար 
կերակուր ենկերակուր ենկերակուր ենկերակուր են::::    Տակաւին, Աստուծոյ հօտին տրուելիք ուտելիքՏակաւին, Աստուծոյ հօտին տրուելիք ուտելիքՏակաւին, Աստուծոյ հօտին տրուելիք ուտելիքՏակաւին, Աստուծոյ հօտին տրուելիք ուտելիք----
ներ են՝ հաւատքիներ են՝ հաւատքիներ են՝ հաւատքիներ են՝ հաւատքի´́́́    ուտելիքը, սիրոյ ուտելիքը, քաղցրութեան ուտելիքը, սիրոյ ուտելիքը, քաղցրութեան ուտելիքը, սիրոյ ուտելիքը, քաղցրութեան ուտելիքը, սիրոյ ուտելիքը, քաղցրութեան 
ուտելիքըուտելիքըուտելիքըուտելիքը::::    Այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է Աստուծոյ սէրն ու Այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է Աստուծոյ սէրն ու Այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է Աստուծոյ սէրն ու Այլ բացատրութեամբ մը, պէտք է Աստուծոյ սէրն ու 
քաղցրութիւնը փոխանցել մեր ժողովուրդին եւ այդ սիրով քաղցրութիւնը փոխանցել մեր ժողովուրդին եւ այդ սիրով քաղցրութիւնը փոխանցել մեր ժողովուրդին եւ այդ սիրով քաղցրութիւնը փոխանցել մեր ժողովուրդին եւ այդ սիրով 
համակել անոնց էութիւնը, անոհամակել անոնց էութիւնը, անոհամակել անոնց էութիւնը, անոհամակել անոնց էութիւնը, անոնց կեանքընց կեանքընց կեանքընց կեանքը::::    
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««««Անոնք ըսին Յիսուսի.Անոնք ըսին Յիսուսի.Անոնք ըսին Յիսուսի.Անոնք ըսին Յիսուսի.----    
""""Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու 

ձուկէ"ձուկէ"ձուկէ"ձուկէ"»»»» ( ( ( (Մտ 14.17)Մտ 14.17)Մտ 14.17)Մտ 14.17)::::    
1.1.1.1.----    Աշակերտները կը մտածէին որ իրենց ունեցածը Աշակերտները կը մտածէին որ իրենց ունեցածը Աշակերտները կը մտածէին որ իրենց ունեցածը Աշակերտները կը մտածէին որ իրենց ունեցածը 

««««ոչինչոչինչոչինչոչինչ» » » » էէէէ::::    Բայց Յիսուս սորվեցուց անոնց իրենց Բայց Յիսուս սորվեցուց անոնց իրենց Բայց Յիսուս սորվեցուց անոնց իրենց Բայց Յիսուս սորվեցուց անոնց իրենց ««««ոչինչոչինչոչինչոչինչ» » » » 
նկատած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը դնել իր տրամանկատած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը դնել իր տրամանկատած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը դնել իր տրամանկատած հինգ հացերն ու երկու ձուկերը դնել իր տրամա----
դրութեդրութեդրութեդրութեան ներքեւ, որպէսզի այդ ան ներքեւ, որպէսզի այդ ան ներքեւ, որպէսզի այդ ան ներքեւ, որպէսզի այդ ««««ոչինչոչինչոչինչոչինչ» » » » նկատուած ուտելինկատուած ուտելինկատուած ուտելինկատուած ուտելի----
քով կերակրէր հսկայ բազմութիւն մըքով կերակրէր հսկայ բազմութիւն մըքով կերակրէր հսկայ բազմութիւն մըքով կերակրէր հսկայ բազմութիւն մը::::    ԵրբեԵրբեԵրբեԵրբե´́́́ք չմտածենք որ ք չմտածենք որ ք չմտածենք որ ք չմտածենք որ 
բան մը չունինք Տիրոջ տալիքբան մը չունինք Տիրոջ տալիքբան մը չունինք Տիրոջ տալիքբան մը չունինք Տիրոջ տալիք::::    Տէրը մեզմէ մեծ բաներ չի Տէրը մեզմէ մեծ բաներ չի Տէրը մեզմէ մեծ բաներ չի Տէրը մեզմէ մեծ բաներ չի 
պահանջերպահանջերպահանջերպահանջեր::::    Իր պահանջածը մեզմէ՝ մեր պատրաստակամուԻր պահանջածը մեզմէ՝ մեր պատրաստակամուԻր պահանջածը մեզմէ՝ մեր պատրաստակամուԻր պահանջածը մեզմէ՝ մեր պատրաստակամու----
թիթիթիթի´́́́ւնն է, մեր փափաւնն է, մեր փափաւնն է, մեր փափաւնն է, մեր փափա´́́́քն է, մեր կամեցողութիքն է, մեր կամեցողութիքն է, մեր կամեցողութիքն է, մեր կամեցողութի´́́́ւնն է, բայց ւնն է, բայց ւնն է, բայց ւնն է, բայց 
մանմանմանմանաւանդ, մեր ունեցած չնչին բանը յօժարակամութեամբ իր աւանդ, մեր ունեցած չնչին բանը յօժարակամութեամբ իր աւանդ, մեր ունեցած չնչին բանը յօժարակամութեամբ իր աւանդ, մեր ունեցած չնչին բանը յօժարակամութեամբ իր 
տրամադրութեան ներքեւ դնետրամադրութեան ներքեւ դնետրամադրութեան ներքեւ դնետրամադրութեան ներքեւ դնե´́́́լն էլն էլն էլն է::::    Կը բաւէ որ ուրիշին Կը բաւէ որ ուրիշին Կը բաւէ որ ուրիշին Կը բաւէ որ ուրիշին 
օգտակար դառնալու կամեցողութիւնը ունենանք եւ մեր օգտակար դառնալու կամեցողութիւնը ունենանք եւ մեր օգտակար դառնալու կամեցողութիւնը ունենանք եւ մեր օգտակար դառնալու կամեցողութիւնը ունենանք եւ մեր 
ունեցած ունեցած ունեցած ունեցած ««««չնչինչնչինչնչինչնչին»»»»ը Աստուծոյ յանձնենք, եւ ահա Աստուած մեզ ը Աստուծոյ յանձնենք, եւ ահա Աստուած մեզ ը Աստուծոյ յանձնենք, եւ ահա Աստուած մեզ ը Աստուծոյ յանձնենք, եւ ահա Աստուած մեզ 
պիտի գործածէ անօթի հոգիներ կշտացնելու, մեծ կարիքներ պիտի գործածէ անօթի հոգիներ կշտացնելու, մեծ կարիքներ պիտի գործածէ անօթի հոգիներ կշտացնելու, մեծ կարիքներ պիտի գործածէ անօթի հոգիներ կշտացնելու, մեծ կարիքներ 
գգգգոհացնելու, արցունքներ սրբելու, կոտրած սիրտեր բուժելուոհացնելու, արցունքներ սրբելու, կոտրած սիրտեր բուժելուոհացնելու, արցունքներ սրբելու, կոտրած սիրտեր բուժելուոհացնելու, արցունքներ սրբելու, կոտրած սիրտեր բուժելու::::    

2.2.2.2.----    Քրիստոս բազմութիւնը կերակրելու համար՝ հացն ու Քրիստոս բազմութիւնը կերակրելու համար՝ հացն ու Քրիստոս բազմութիւնը կերակրելու համար՝ հացն ու Քրիստոս բազմութիւնը կերակրելու համար՝ հացն ու 
ձուկը ոչինչէն չստեղծեցձուկը ոչինչէն չստեղծեցձուկը ոչինչէն չստեղծեցձուկը ոչինչէն չստեղծեց::::    Ան առաւ մարդոց կողմէ իրեն Ան առաւ մարդոց կողմէ իրեն Ան առաւ մարդոց կողմէ իրեն Ան առաւ մարդոց կողմէ իրեն 
բերուած քանի մը հացերն ու ձուկերը՝ օրհնեց, բազմացուց եւ բերուած քանի մը հացերն ու ձուկերը՝ օրհնեց, բազմացուց եւ բերուած քանի մը հացերն ու ձուկերը՝ օրհնեց, բազմացուց եւ բերուած քանի մը հացերն ու ձուկերը՝ օրհնեց, բազմացուց եւ 
բաժնել տուաւ ժողովուրդինբաժնել տուաւ ժողովուրդինբաժնել տուաւ ժողովուրդինբաժնել տուաւ ժողովուրդին::::    Ճիշդ է որ Քրիստոս իՃիշդ է որ Քրիստոս իՃիշդ է որ Քրիստոս իՃիշդ է որ Քրիստոս ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
հրաշքը գործողը, բայց հրաշքը գործեց մարդոց կողմէ իրեն հրաշքը գործողը, բայց հրաշքը գործեց մարդոց կողմէ իրեն հրաշքը գործողը, բայց հրաշքը գործեց մարդոց կողմէ իրեն հրաշքը գործողը, բայց հրաշքը գործեց մարդոց կողմէ իրեն 
բերուած քանի մը հացերուն ու ձուկերուն միջոցաւ, բերուած քանի մը հացերուն ու ձուկերուն միջոցաւ, բերուած քանի մը հացերուն ու ձուկերուն միջոցաւ, բերուած քանի մը հացերուն ու ձուկերուն միջոցաւ, 
սորվեցնելու համար մեզի, որ մենք մեր հացերն ու ձուկերը, սորվեցնելու համար մեզի, որ մենք մեր հացերն ու ձուկերը, սորվեցնելու համար մեզի, որ մենք մեր հացերն ու ձուկերը, սորվեցնելու համար մեզի, որ մենք մեր հացերն ու ձուկերը, 
այլ խօսքով՝ մեր չնչին բաժինը պէտք է բերենք, մեր այլ խօսքով՝ մեր չնչին բաժինը պէտք է բերենք, մեր այլ խօսքով՝ մեր չնչին բաժինը պէտք է բերենք, մեր այլ խօսքով՝ մեր չնչին բաժինը պէտք է բերենք, մեր 
մասնակցութիւնը պէտք է բերենք Աստուծոյ կամքին մասնակցութիւնը պէտք է բերենք Աստուծոյ կամքին մասնակցութիւնը պէտք է բերենք Աստուծոյ կամքին մասնակցութիւնը պէտք է բերենք Աստուծոյ կամքին 
կատարումին մէջկատարումին մէջկատարումին մէջկատարումին մէջ::::    Աստուած կրնաԱստուած կրնաԱստուած կրնաԱստուած կրնա´́́́յ գործել առանց մարդուն, յ գործել առանց մարդուն, յ գործել առանց մարդուն, յ գործել առանց մարդուն, 
բայց չի գործեր, որովհետեւ կբայց չի գործեր, որովհետեւ կբայց չի գործեր, որովհետեւ կբայց չի գործեր, որովհետեւ կ’’’’ուզէ մարդը իրեն գործակից ուզէ մարդը իրեն գործակից ուզէ մարդը իրեն գործակից ուզէ մարդը իրեն գործակից 
տեսնելտեսնելտեսնելտեսնել::::    Աստուած մեր գործակցութիւնը կը պահանջէ ոԱստուած մեր գործակցութիւնը կը պահանջէ ոԱստուած մեր գործակցութիւնը կը պահանջէ ոԱստուած մեր գործակցութիւնը կը պահանջէ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ պէտք ունի մեր գործակցութեան, այլ որովհետեւ որովհետեւ պէտք ունի մեր գործակցութեան, այլ որովհետեւ որովհետեւ պէտք ունի մեր գործակցութեան, այլ որովհետեւ որովհետեւ պէտք ունի մեր գործակցութեան, այլ որովհետեւ 
կկկկ’’’’ուզէ գործի մղել մեզ՝ որպէսզի վարձատրէ մեզ,ուզէ գործի մղել մեզ՝ որպէսզի վարձատրէ մեզ,ուզէ գործի մղել մեզ՝ որպէսզի վարձատրէ մեզ,ուզէ գործի մղել մեզ՝ որպէսզի վարձատրէ մեզ,    կկկկ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
գործելու փափաք տեսնել մեր մէջ, կգործելու փափաք տեսնել մեր մէջ, կգործելու փափաք տեսնել մեր մէջ, կգործելու փափաք տեսնել մեր մէջ, կ’’’’ուզէ պատիւ ընել մեզիուզէ պատիւ ընել մեզիուզէ պատիւ ընել մեզիուզէ պատիւ ընել մեզի::::    
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Արդարեւ, պատիւ մը չէ՞ մեզի համար Աստուծոյ հետ Արդարեւ, պատիւ մը չէ՞ մեզի համար Աստուծոյ հետ Արդարեւ, պատիւ մը չէ՞ մեզի համար Աստուծոյ հետ Արդարեւ, պատիւ մը չէ՞ մեզի համար Աստուծոյ հետ 
գործակցիլգործակցիլգործակցիլգործակցիլ::::    Ուստի, սիրելիՈւստի, սիրելիՈւստի, սիրելիՈւստի, սիրելի´́́́    բարեկամ, դիր քու հինգ հացերդ բարեկամ, դիր քու հինգ հացերդ բարեկամ, դիր քու հինգ հացերդ բարեկամ, դիր քու հինգ հացերդ 
ու երկու ձուկերդ, այլ խօսքով՝ քու չնչին նկատածդ Տիրոջ ու երկու ձուկերդ, այլ խօսքով՝ քու չնչին նկատածդ Տիրոջ ու երկու ձուկերդ, այլ խօսքով՝ քու չնչին նկատածդ Տիրոջ ու երկու ձուկերդ, այլ խօսքով՝ քու չնչին նկատածդ Տիրոջ 
առջեւ հաւատքով եւ ակնկալութեամբ, եւ տեառջեւ հաւատքով եւ ակնկալութեամբ, եւ տեառջեւ հաւատքով եւ ակնկալութեամբ, եւ տեառջեւ հաւատքով եւ ակնկալութեամբ, եւ տե´́́́ս անոր ս անոր ս անոր ս անոր 
գործելիք հրաշքներըգործելիք հրաշքներըգործելիք հրաշքներըգործելիք հրաշքները::::    

3.3.3.3.----    ««««Ոչինչ ունինքՈչինչ ունինքՈչինչ ունինքՈչինչ ունինք»»»»::::    Աշակերտները կը խոստովանին որ Աշակերտները կը խոստովանին որ Աշակերտները կը խոստովանին որ Աշակերտները կը խոստովանին որ 
իրենց ունեցածը՝ ոչինչ է, ոչնչութիւն է, ոիրենց ունեցածը՝ ոչինչ է, ոչնչութիւն է, ոիրենց ունեցածը՝ ոչինչ է, ոչնչութիւն է, ոիրենց ունեցածը՝ ոչինչ է, ոչնչութիւն է, ո´́́́չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը 
ներկայացնէներկայացնէներկայացնէներկայացնէ::::    Արդ, իսկապէս որ մարդուն ունեցածը ոչինչ ու Արդ, իսկապէս որ մարդուն ունեցածը ոչինչ ու Արդ, իսկապէս որ մարդուն ունեցածը ոչինչ ու Արդ, իսկապէս որ մարդուն ունեցածը ոչինչ ու 
ոչնչութիւն է, այնքան ատեն որ զայն չէ դրած Տիրոջ ձեռքին ոչնչութիւն է, այնքան ատեն որ զայն չէ դրած Տիրոջ ձեռքին ոչնչութիւն է, այնքան ատեն որ զայն չէ դրած Տիրոջ ձեռքին ոչնչութիւն է, այնքան ատեն որ զայն չէ դրած Տիրոջ ձեռքին 
մէջ, այնքան ատմէջ, այնքան ատմէջ, այնքան ատմէջ, այնքան ատեն որ Տէրը չէ օրհնած զայնեն որ Տէրը չէ օրհնած զայնեն որ Տէրը չէ օրհնած զայնեն որ Տէրը չէ օրհնած զայն::::    Մեր ունեցած Մեր ունեցած Մեր ունեցած Մեր ունեցած 
««««ոչինչոչինչոչինչոչինչ»»»»ը արժէք կը դառնայ, իմաստ կը արժէք կը դառնայ, իմաստ կը արժէք կը դառնայ, իմաստ կը արժէք կը դառնայ, իմաստ կ’’’’ունենայ եւ ուրիշին ունենայ եւ ուրիշին ունենայ եւ ուրիշին ունենայ եւ ուրիշին 
օգտակար կօգտակար կօգտակար կօգտակար կ’’’’ըլլայ միայն ատեն՝ երբ զայն դնենք Յիսուսի ըլլայ միայն ատեն՝ երբ զայն դնենք Յիսուսի ըլլայ միայն ատեն՝ երբ զայն դնենք Յիսուսի ըլլայ միայն ատեն՝ երբ զայն դնենք Յիսուսի 
ձեռքին մէջձեռքին մէջձեռքին մէջձեռքին մէջ::::    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
""""ՀոՀոՀոՀո´́́́ս բերէք ատոնքս բերէք ատոնքս բերէք ատոնքս բերէք ատոնք""""»»»» ( ( ( (Մտ 14.18)Մտ 14.18)Մտ 14.18)Մտ 14.18)::::    
Յիսուս հրամայեց իր աշակերտներուն իրեն յանձնել ինչ Յիսուս հրամայեց իր աշակերտներուն իրեն յանձնել ինչ Յիսուս հրամայեց իր աշակերտներուն իրեն յանձնել ինչ Յիսուս հրամայեց իր աշակերտներուն իրեն յանձնել ինչ 

որ ոոր ոոր ոոր ունին իրենց տրամադրութեան ներքեւ եւ աշակերտները ւնին իրենց տրամադրութեան ներքեւ եւ աշակերտները ւնին իրենց տրամադրութեան ներքեւ եւ աշակերտները ւնին իրենց տրամադրութեան ներքեւ եւ աշակերտները 
յանձնեցինյանձնեցինյանձնեցինյանձնեցին::::    Տէրը իրեն յանձնուածը օրհնեց, առատացուց եւ Տէրը իրեն յանձնուածը օրհնեց, առատացուց եւ Տէրը իրեն յանձնուածը օրհնեց, առատացուց եւ Տէրը իրեն յանձնուածը օրհնեց, առատացուց եւ 
անով կերակրեց մեծ բազմութիւն մըանով կերակրեց մեծ բազմութիւն մըանով կերակրեց մեծ բազմութիւն մըանով կերակրեց մեծ բազմութիւն մը::::    Եթէ աշակերտներուն Եթէ աշակերտներուն Եթէ աշակերտներուն Եթէ աշակերտներուն 
նման, մենք եւս մեր քով եղած նման, մենք եւս մեր քով եղած նման, մենք եւս մեր քով եղած նման, մենք եւս մեր քով եղած ««««քիչքիչքիչքիչ»»»»ը յանձնենք Տիրոջ, դնենք ը յանձնենք Տիրոջ, դնենք ը յանձնենք Տիրոջ, դնենք ը յանձնենք Տիրոջ, դնենք 
իր ամենակալ ձեռքերուն մէջ, վստահ եղէք որ Տէրը պիիր ամենակալ ձեռքերուն մէջ, վստահ եղէք որ Տէրը պիիր ամենակալ ձեռքերուն մէջ, վստահ եղէք որ Տէրը պիիր ամենակալ ձեռքերուն մէջ, վստահ եղէք որ Տէրը պիտի տի տի տի 
առնէ մեր առնէ մեր առնէ մեր առնէ մեր ««««քիչքիչքիչքիչ»»»»ը, օրհնէ զայն, եւ շատերու համար օգնութիւն ը, օրհնէ զայն, եւ շատերու համար օգնութիւն ը, օրհնէ զայն, եւ շատերու համար օգնութիւն ը, օրհնէ զայն, եւ շատերու համար օգնութիւն 
եւ օրհնութիւն պիտի դառնանքեւ օրհնութիւն պիտի դառնանքեւ օրհնութիւն պիտի դառնանքեւ օրհնութիւն պիտի դառնանք::::    ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, ի՞նչ է այն քիչ մը ր, ի՞նչ է այն քիչ մը ր, ի՞նչ է այն քիչ մը ր, ի՞նչ է այն քիչ մը 
բանը որուն վստահած ենք եւ որմէ ձերբազատիլ չենք ուզերբանը որուն վստահած ենք եւ որմէ ձերբազատիլ չենք ուզերբանը որուն վստահած ենք եւ որմէ ձերբազատիլ չենք ուզերբանը որուն վստահած ենք եւ որմէ ձերբազատիլ չենք ուզեր::::    
Ի՞նչ է այն բանը որ չենք ուզեր Տիրոջ յանձնելԻ՞նչ է այն բանը որ չենք ուզեր Տիրոջ յանձնելԻ՞նչ է այն բանը որ չենք ուզեր Տիրոջ յանձնելԻ՞նչ է այն բանը որ չենք ուզեր Տիրոջ յանձնել::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
ուշադրութեամբ քննենք մեր անձերը, պիտուշադրութեամբ քննենք մեր անձերը, պիտուշադրութեամբ քննենք մեր անձերը, պիտուշադրութեամբ քննենք մեր անձերը, պիտի տեսնենք որ ի տեսնենք որ ի տեսնենք որ ի տեսնենք որ 
իւրաքանչիւրս անպայման ունի բան մը որուն կապուած է, իւրաքանչիւրս անպայման ունի բան մը որուն կապուած է, իւրաքանչիւրս անպայման ունի բան մը որուն կապուած է, իւրաքանչիւրս անպայման ունի բան մը որուն կապուած է, 
բան մը՝ որմէ հրաժարիլ չենք ուզեր, եւ զորս կը դժուարաբան մը՝ որմէ հրաժարիլ չենք ուզեր, եւ զորս կը դժուարաբան մը՝ որմէ հրաժարիլ չենք ուզեր, եւ զորս կը դժուարաբան մը՝ որմէ հրաժարիլ չենք ուզեր, եւ զորս կը դժուարա----
նանք յանձնել Տիրոջնանք յանձնել Տիրոջնանք յանձնել Տիրոջնանք յանձնել Տիրոջ::::    

««««Եւ հԵւ հԵւ հԵւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ::::    
Ապա Ապա Ապա Ապա առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք 
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բարձրացուց, օրհնեց, կտբարձրացուց, օրհնեց, կտբարձրացուց, օրհնեց, կտբարձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտներեց հացերը եւ տուաւ աշակերտներեց հացերը եւ տուաւ աշակերտներեց հացերը եւ տուաւ աշակերտնե----
րուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդինրուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդինրուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդինրուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին»»»» ( ( ( (Մտ 14.19)Մտ 14.19)Մտ 14.19)Մտ 14.19)::::    

1.1.1.1.---- « « « «ԽոտԽոտԽոտԽոտ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««խոտին վրայ նստեցնելխոտին վրայ նստեցնելխոտին վրայ նստեցնելխոտին վրայ նստեցնել» » » » բառերուն բառերուն բառերուն բառերուն 
վերաբերեալ արտասովոր բաներ ըսուած են ընդհանրական վերաբերեալ արտասովոր բաներ ըսուած են ընդհանրական վերաբերեալ արտասովոր բաներ ըսուած են ընդհանրական վերաբերեալ արտասովոր բաներ ըսուած են ընդհանրական 
եկեղեցւոյ հայրերուն կողմէեկեղեցւոյ հայրերուն կողմէեկեղեցւոյ հայրերուն կողմէեկեղեցւոյ հայրերուն կողմէ::::    Ես զանոնք պիտի չյիշեմԵս զանոնք պիտի չյիշեմԵս զանոնք պիտի չյիշեմԵս զանոնք պիտի չյիշեմ::::    Միակ Միակ Միակ Միակ 
կէտը որուն կկէտը որուն կկէտը որուն կկէտը որուն կ’’’’արժէ անդրադառնալ՝ արժէ անդրադառնալ՝ արժէ անդրադառնալ՝ արժէ անդրադառնալ՝ ժողովուրդին մէջ կարգ ու ժողովուրդին մէջ կարգ ու ժողովուրդին մէջ կարգ ու ժողովուրդին մէջ կարգ ու 
կանոն տեսնելու Յիսուսի փափաքն էկանոն տեսնելու Յիսուսի փափաքն էկանոն տեսնելու Յիսուսի փափաքն էկանոն տեսնելու Յիսուսի փափաքն է::::    Յիսուս աշակերտնեՅիսուս աշակերտնեՅիսուս աշակերտնեՅիսուս աշակերտնե----
րուն րուն րուն րուն ««««հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայհրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայհրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայհրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ»»»»::::    Ան Ան Ան Ան 
գիտէր որ հացերու եւ ձուկերու բազմացումի ժամանակ գիտէր որ հացերու եւ ձուկերու բազմացումի ժամանակ գիտէր որ հացերու եւ ձուկերու բազմացումի ժամանակ գիտէր որ հացերու եւ ձուկերու բազմացումի ժամանակ 
կրնար իրարանցում ըլլալ. բայց չուզեց որ իրարանցում ըլլայ, կրնար իրարանցում ըլլալ. բայց չուզեց որ իրարանցում ըլլայ, կրնար իրարանցում ըլլալ. բայց չուզեց որ իրարանցում ըլլայ, կրնար իրարանցում ըլլալ. բայց չուզեց որ իրարանցում ըլլայ, 
ահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչո´́́́ւ հրամայեց ւ հրամայեց ւ հրամայեց ւ հրամայեց նստեցնել ժողովուրդընստեցնել ժողովուրդընստեցնել ժողովուրդընստեցնել ժողովուրդը::::    Այսօր երբ Այսօր երբ Այսօր երբ Այսօր երբ 
մէկը նշանաւոր գործ մը կատարէ, կամ նշանաւոր ճառ մը մէկը նշանաւոր գործ մը կատարէ, կամ նշանաւոր ճառ մը մէկը նշանաւոր գործ մը կատարէ, կամ նշանաւոր ճառ մը մէկը նշանաւոր գործ մը կատարէ, կամ նշանաւոր ճառ մը 
արտասանէ, չարտասանէ, չարտասանէ, չարտասանէ, չ’’’’ոոոո´́́́ւզեր որ մարդիկ նստած մնան, այլ ւզեր որ մարդիկ նստած մնան, այլ ւզեր որ մարդիկ նստած մնան, այլ ւզեր որ մարդիկ նստած մնան, այլ 
ընդհակառակը, կընդհակառակը, կընդհակառակը, կընդհակառակը, կ’’’’ուզէ որ ոտքիուզէ որ ոտքիուզէ որ ոտքիուզէ որ ոտքի´́́́    ելլեն եւ ծափահարեն իրեն ելլեն եւ ծափահարեն իրեն ելլեն եւ ծափահարեն իրեն ելլեն եւ ծափահարեն իրեն 
համարհամարհամարհամար::::    Յիսուս այդպիսի բան չփնտռեց ու չուզեցՅիսուս այդպիսի բան չփնտռեց ու չուզեցՅիսուս այդպիսի բան չփնտռեց ու չուզեցՅիսուս այդպիսի բան չփնտռեց ու չուզեց::::    Այն Այն Այն Այն 
պահուն երբ հրաշք պիտի գործէրպահուն երբ հրաշք պիտի գործէրպահուն երբ հրաշք պիտի գործէրպահուն երբ հրաշք պիտի գործէր, , , , ճիշդ այն պահուն՝ ճիշդ այն պահուն՝ ճիշդ այն պահուն՝ ճիշդ այն պահուն՝ 
հրամայեց ժողովուրդը նստեցնելհրամայեց ժողովուրդը նստեցնելհրամայեց ժողովուրդը նստեցնելհրամայեց ժողովուրդը նստեցնել::::    Մենք ալ կրնա՞նք հրաշալի Մենք ալ կրնա՞նք հրաշալի Մենք ալ կրնա՞նք հրաշալի Մենք ալ կրնա՞նք հրաշալի 
գործեր կամ իրագործումներ կատարած պահուն, ժողովուրդը գործեր կամ իրագործումներ կատարած պահուն, ժողովուրդը գործեր կամ իրագործումներ կատարած պահուն, ժողովուրդը գործեր կամ իրագործումներ կատարած պահուն, ժողովուրդը 
ոտքի հանելու փոխարէն՝ նստեցնել զանոնք, այլ խօսքով՝ ոտքի հանելու փոխարէն՝ նստեցնել զանոնք, այլ խօսքով՝ ոտքի հանելու փոխարէն՝ նստեցնել զանոնք, այլ խօսքով՝ ոտքի հանելու փոխարէն՝ նստեցնել զանոնք, այլ խօսքով՝ 
փառք ու փառաբանութիւն չփնտռել անոնցմէփառք ու փառաբանութիւն չփնտռել անոնցմէփառք ու փառաբանութիւն չփնտռել անոնցմէփառք ու փառաբանութիւն չփնտռել անոնցմէ::::    

2.2.2.2.----    ««««Ապա Ապա Ապա Ապա առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկըառաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկըառաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկըառաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը»»»»::::    Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 
հայրեր կը բացատրեն թէ հինգ հացերը կը ներկայացնեն հայրեր կը բացատրեն թէ հինգ հացերը կը ներկայացնեն հայրեր կը բացատրեն թէ հինգ հացերը կը ներկայացնեն հայրեր կը բացատրեն թէ հինգ հացերը կը ներկայացնեն 
Մովսէս մարգարէին Հնգամատեանը (Հին ԿտակարանիՄովսէս մարգարէին Հնգամատեանը (Հին ԿտակարանիՄովսէս մարգարէին Հնգամատեանը (Հին ԿտակարանիՄովսէս մարգարէին Հնգամատեանը (Հին Կտակարանինննն    
առաջին հինգ գիրքերը)առաջին հինգ գիրքերը)առաջին հինգ գիրքերը)առաջին հինգ գիրքերը)::::    Կարծէք Քրիստոս ինքզինք է որ կը Կարծէք Քրիստոս ինքզինք է որ կը Կարծէք Քրիստոս ինքզինք է որ կը Կարծէք Քրիստոս ինքզինք է որ կը 
ներկայացնէ, հինգ հացերուն, այլ խօսքով՝ Մովսէսի հինգ ներկայացնէ, հինգ հացերուն, այլ խօսքով՝ Մովսէսի հինգ ներկայացնէ, հինգ հացերուն, այլ խօսքով՝ Մովսէսի հինգ ներկայացնէ, հինգ հացերուն, այլ խօսքով՝ Մովսէսի հինգ 
գիրքերուն ընդմէջէնգիրքերուն ընդմէջէնգիրքերուն ընդմէջէնգիրքերուն ընդմէջէն::::    Իսկ երկու ձուկերը, կԻսկ երկու ձուկերը, կԻսկ երկու ձուկերը, կԻսկ երկու ձուկերը, կ’’’’ըսէ 5ըսէ 5ըսէ 5ըսէ 5----րդ դրդ դրդ դրդ դարու արու արու արու 
Մաքսիմոս Եպիսկոպոս, մատնանիշ կՄաքսիմոս Եպիսկոպոս, մատնանիշ կՄաքսիմոս Եպիսկոպոս, մատնանիշ կՄաքսիմոս Եպիսկոպոս, մատնանիշ կ’’’’ընեն Հին Կտակաընեն Հին Կտակաընեն Հին Կտակաընեն Հին Կտակա----
րանի Օրէնքը եւ Յովհաննէս Մկրտիչի քարոզութիւնըրանի Օրէնքը եւ Յովհաննէս Մկրտիչի քարոզութիւնըրանի Օրէնքը եւ Յովհաննէս Մկրտիչի քարոզութիւնըրանի Օրէնքը եւ Յովհաննէս Մկրտիչի քարոզութիւնը::::    ՈւրիշՈւրիշՈւրիշՈւրիշ----
ներ զանոնք խորհրդանիշ կը նկատեն Հին եւ Նոր Կտականեր զանոնք խորհրդանիշ կը նկատեն Հին եւ Նոր Կտականեր զանոնք խորհրդանիշ կը նկատեն Հին եւ Նոր Կտականեր զանոնք խորհրդանիշ կը նկատեն Հին եւ Նոր Կտակա----
րաններուն, որոնց միջոցաւ կը ծանօթանանք Քրիստոսի, եւ րաններուն, որոնց միջոցաւ կը ծանօթանանք Քրիստոսի, եւ րաններուն, որոնց միջոցաւ կը ծանօթանանք Քրիստոսի, եւ րաններուն, որոնց միջոցաւ կը ծանօթանանք Քրիստոսի, եւ 
որոնց միջոցաւ Քրիստոս ինքզինք կը շնորհէ իր հետեւորդորոնց միջոցաւ Քրիստոս ինքզինք կը շնորհէ իր հետեւորդորոնց միջոցաւ Քրիստոս ինքզինք կը շնորհէ իր հետեւորդորոնց միջոցաւ Քրիստոս ինքզինք կը շնորհէ իր հետեւորդնենենենե----
րունրունրունրուն::::    
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Որոգինէս կը հաստատէ թէ հինգ հացերը կը ներկաՈրոգինէս կը հաստատէ թէ հինգ հացերը կը ներկաՈրոգինէս կը հաստատէ թէ հինգ հացերը կը ներկաՈրոգինէս կը հաստատէ թէ հինգ հացերը կը ներկա----
յացնեն մարդուն հինգ զգայարանքներըյացնեն մարդուն հինգ զգայարանքներըյացնեն մարդուն հինգ զգայարանքներըյացնեն մարդուն հինգ զգայարանքները::::    Ան կը բացատրէ թէ Ան կը բացատրէ թէ Ան կը բացատրէ թէ Ան կը բացատրէ թէ 
Աստուած մարմնացաւ եւ ինքզինք ներկայացուց հրեաներուն Աստուած մարմնացաւ եւ ինքզինք ներկայացուց հրեաներուն Աստուած մարմնացաւ եւ ինքզինք ներկայացուց հրեաներուն Աստուած մարմնացաւ եւ ինքզինք ներկայացուց հրեաներուն 
որպէսզի անոնք կարող ըլլային իրենց զգայարանքներուն որպէսզի անոնք կարող ըլլային իրենց զգայարանքներուն որպէսզի անոնք կարող ըլլային իրենց զգայարանքներուն որպէսզի անոնք կարող ըլլային իրենց զգայարանքներուն 
միջոցաւ հանդիպիլ Քրիստոսի, եւ արդարեւ, անոնք տեսամիջոցաւ հանդիպիլ Քրիստոսի, եւ արդարեւ, անոնք տեսամիջոցաւ հանդիպիլ Քրիստոսի, եւ արդարեւ, անոնք տեսամիջոցաւ հանդիպիլ Քրիստոսի, եւ արդարեւ, անոնք տեսան ն ն ն 
Քրիստոսը, լսեցին եւ շօշափեցին զայն, հետը կերան, եւ իր Քրիստոսը, լսեցին եւ շօշափեցին զայն, հետը կերան, եւ իր Քրիստոսը, լսեցին եւ շօշափեցին զայն, հետը կերան, եւ իր Քրիստոսը, լսեցին եւ շօշափեցին զայն, հետը կերան, եւ իր 
քաղցրութեամբ համակուեցանքաղցրութեամբ համակուեցանքաղցրութեամբ համակուեցանքաղցրութեամբ համակուեցան::::    

3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս ««««աչքերը երկինք բարձրացուցաչքերը երկինք բարձրացուցաչքերը երկինք բարձրացուցաչքերը երկինք բարձրացուց»»»»::::    
Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն եւ շուրջը ա) Որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն եւ շուրջը ա) Որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն եւ շուրջը ա) Որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն եւ շուրջը 
եղողներուն, թէ ինքն է երկինքէն մանանայ իջեցնող Հին եղողներուն, թէ ինքն է երկինքէն մանանայ իջեցնող Հին եղողներուն, թէ ինքն է երկինքէն մանանայ իջեցնող Հին եղողներուն, թէ ինքն է երկինքէն մանանայ իջեցնող Հին 
ԿտԿտԿտԿտակարանիակարանիակարանիակարանինննն    ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը::::    

բ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն ղրկուած է, բ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն ղրկուած է, բ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն ղրկուած է, բ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն ղրկուած է, 
յագեցնելու համար մարդոց հոգիի անօթութիւնըյագեցնելու համար մարդոց հոգիի անօթութիւնըյագեցնելու համար մարդոց հոգիի անօթութիւնըյագեցնելու համար մարդոց հոգիի անօթութիւնը::::    

գ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն անկախ չէ, գ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն անկախ չէ, գ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն անկախ չէ, գ) Որպէսզի ցոյց տար թէ ինք երկինքէն անկախ չէ, 
Աստուծմէ անկախօրէն գործող մէկը չէ, այլ Աստուծոյ հետ Աստուծմէ անկախօրէն գործող մէկը չէ, այլ Աստուծոյ հետ Աստուծմէ անկախօրէն գործող մէկը չէ, այլ Աստուծոյ հետ Աստուծմէ անկախօրէն գործող մէկը չէ, այլ Աստուծոյ հետ 
մնայուն յարաբերութեան եւ անբաժանելի հաղորդակցումնայուն յարաբերութեան եւ անբաժանելի հաղորդակցումնայուն յարաբերութեան եւ անբաժանելի հաղորդակցումնայուն յարաբերութեան եւ անբաժանելի հաղորդակցու----
թթթթեան մէջ էեան մէջ էեան մէջ էեան մէջ է::::    

դ) Որպէսզի ցոյց տար թէ բոլոր հրաշքները երկինքի դ) Որպէսզի ցոյց տար թէ բոլոր հրաշքները երկինքի դ) Որպէսզի ցոյց տար թէ բոլոր հրաշքները երկինքի դ) Որպէսզի ցոյց տար թէ բոլոր հրաշքները երկինքի 
Գահակալին միջոցաւ է որ տեղի կԳահակալին միջոցաւ է որ տեղի կԳահակալին միջոցաւ է որ տեղի կԳահակալին միջոցաւ է որ տեղի կ’’’’ունենանունենանունենանունենան::::    

ե) Որպէսզի ցոյց տար որ երկրի վրայ մեր վայելած բոլոր ե) Որպէսզի ցոյց տար որ երկրի վրայ մեր վայելած բոլոր ե) Որպէսզի ցոյց տար որ երկրի վրայ մեր վայելած բոլոր ե) Որպէսզի ցոյց տար որ երկրի վրայ մեր վայելած բոլոր 
բարիքները Աստուծմէ կը շնորհուինբարիքները Աստուծմէ կը շնորհուինբարիքները Աստուծմէ կը շնորհուինբարիքները Աստուծմէ կը շնորհուին::::    

զ) Որպէսզի բացայայտէ իր երկնային ծագումը, իր զ) Որպէսզի բացայայտէ իր երկնային ծագումը, իր զ) Որպէսզի բացայայտէ իր երկնային ծագումը, իր զ) Որպէսզի բացայայտէ իր երկնային ծագումը, իր 
աստուածային բնութիւնըաստուածային բնութիւնըաստուածային բնութիւնըաստուածային բնութիւնը::::    

է) Որպէ) Որպէ) Որպէ) Որպէսզի ցոյց տար թէ Աստուած անտարբեր չէ էսզի ցոյց տար թէ Աստուած անտարբեր չէ էսզի ցոյց տար թէ Աստուած անտարբեր չէ էսզի ցոյց տար թէ Աստուած անտարբեր չէ 
մարդոց նիւթական կարիքներուն նկատմամբ, եւ թէ՝ ինչպէս մարդոց նիւթական կարիքներուն նկատմամբ, եւ թէ՝ ինչպէս մարդոց նիւթական կարիքներուն նկատմամբ, եւ թէ՝ ինչպէս մարդոց նիւթական կարիքներուն նկատմամբ, եւ թէ՝ ինչպէս 
մարդոց հոգեւոր կարիքները կը հոգայ, նոյնպէս ալ կը հոգայ մարդոց հոգեւոր կարիքները կը հոգայ, նոյնպէս ալ կը հոգայ մարդոց հոգեւոր կարիքները կը հոգայ, նոյնպէս ալ կը հոգայ մարդոց հոգեւոր կարիքները կը հոգայ, նոյնպէս ալ կը հոգայ 
անոնց մարմնաւոր կարիքներըանոնց մարմնաւոր կարիքներըանոնց մարմնաւոր կարիքներըանոնց մարմնաւոր կարիքները::::    

4.4.4.4.----    Կտրուած հացը կը նախապատկերացնէր երկինքէն Կտրուած հացը կը նախապատկերացնէր երկինքէն Կտրուած հացը կը նախապատկերացնէր երկինքէն Կտրուած հացը կը նախապատկերացնէր երկինքէն 
իջած հացը՝ Քրիստոսը (Յհ 6.51)իջած հացը՝ Քրիստոսը (Յհ 6.51)իջած հացը՝ Քրիստոսը (Յհ 6.51)իջած հացը՝ Քրիստոսը (Յհ 6.51)::::    Քրիստոս հՔրիստոս հՔրիստոս հՔրիստոս հացերը օրհնելով ացերը օրհնելով ացերը օրհնելով ացերը օրհնելով 
ու կտրելով եւ անոնցմով ժողովուրդը կշտացնելով, ցոյց ու կտրելով եւ անոնցմով ժողովուրդը կշտացնելով, ցոյց ու կտրելով եւ անոնցմով ժողովուրդը կշտացնելով, ցոյց ու կտրելով եւ անոնցմով ժողովուրդը կշտացնելով, ցոյց 
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տուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ իտուաւ թէ ի´́́́նքն է այն իսկական Հացը որ երկինքէն իջաւ նքն է այն իսկական Հացը որ երկինքէն իջաւ նքն է այն իսկական Հացը որ երկինքէն իջաւ նքն է այն իսկական Հացը որ երկինքէն իջաւ 
կշտացնելու փրկութեան անօթի հոգիներըկշտացնելու փրկութեան անօթի հոգիներըկշտացնելու փրկութեան անօթի հոգիներըկշտացնելու փրկութեան անօթի հոգիները::::    

5.5.5.5.----    Կարեւոր նշում մըԿարեւոր նշում մըԿարեւոր նշում մըԿարեւոր նշում մը::::    Յիսուս նախ Յիսուս նախ Յիսուս նախ Յիսուս նախ կտրեց հացերը եւ կտրեց հացերը եւ կտրեց հացերը եւ կտրեց հացերը եւ 
անկէ եանկէ եանկէ եանկէ ե´́́́տք միայն տուաւ իր աշակերտներուն որպէսզի տք միայն տուաւ իր աշակերտներուն որպէսզի տք միայն տուաւ իր աշակերտներուն որպէսզի տք միայն տուաւ իր աշակերտներուն որպէսզի 
բաժնենբաժնենբաժնենբաժնեն    ժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդին::::    Եթէ հացերը կը ներկայացնեն երկնաէջ Եթէ հացերը կը ներկայացնեն երկնաէջ Եթէ հացերը կը ներկայացնեն երկնաէջ Եթէ հացերը կը ներկայացնեն երկնաէջ 
Հացը՝ Քրիստոսը, ապա ուրեմն հացերը կտրելը՝ կը նախաՀացը՝ Քրիստոսը, ապա ուրեմն հացերը կտրելը՝ կը նախաՀացը՝ Քրիստոսը, ապա ուրեմն հացերը կտրելը՝ կը նախաՀացը՝ Քրիստոսը, ապա ուրեմն հացերը կտրելը՝ կը նախա----
պատկերացնէ Քրիստոսի մահը խաչին վրայպատկերացնէ Քրիստոսի մահը խաչին վրայպատկերացնէ Քրիստոսի մահը խաչին վրայպատկերացնէ Քրիստոսի մահը խաչին վրայ::::    Ինչպէս հացերը Ինչպէս հացերը Ինչպէս հացերը Ինչպէս հացերը 
չէին կրնար բաժնուիլ ժողովուրդին առանց կտրուելու, չէին կրնար բաժնուիլ ժողովուրդին առանց կտրուելու, չէին կրնար բաժնուիլ ժողովուրդին առանց կտրուելու, չէին կրնար բաժնուիլ ժողովուրդին առանց կտրուելու, 
այնպէս ալ Քրիստոսի փրկութիւնը չէր կրնար տարածուիլ այնպէս ալ Քրիստոսի փրկութիւնը չէր կրնար տարածուիլ այնպէս ալ Քրիստոսի փրկութիւնը չէր կրնար տարածուիլ այնպէս ալ Քրիստոսի փրկութիւնը չէր կրնար տարածուիլ 
եթէ նախ եթէ նախ եթէ նախ եթէ նախ Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««չկտրուէրչկտրուէրչկտրուէրչկտրուէր» » » » խաչին վրայխաչին վրայխաչին վրայխաչին վրայ::::    Հոս կարեւոր Հոս կարեւոր Հոս կարեւոր Հոս կարեւոր 
հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կայ որ պէտք չէ մեր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կայ որ պէտք չէ մեր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կայ որ պէտք չէ մեր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կայ որ պէտք չէ մեր 
ուշադրութենէն վրիպիուշադրութենէն վրիպիուշադրութենէն վրիպիուշադրութենէն վրիպի::::    Յիսուս հացերը կտրեց՝ յետոՅիսուս հացերը կտրեց՝ յետոՅիսուս հացերը կտրեց՝ յետոՅիսուս հացերը կտրեց՝ յետո´́́́յ յ յ յ 
բաժնեցբաժնեցբաժնեցբաժնեց::::    Եթէ մենք կԵթէ մենք կԵթէ մենք կԵթէ մենք կ’’’’ուզենք օգտակար դառնալ մարդոց, եթէ ուզենք օգտակար դառնալ մարդոց, եթէ ուզենք օգտակար դառնալ մարդոց, եթէ ուզենք օգտակար դառնալ մարդոց, եթէ 
կկկկ’’’’ուզենք Տէրը մեր միջոցաւ հոգիներ վաստկի իր արքայուուզենք Տէրը մեր միջոցաւ հոգիներ վաստկի իր արքայուուզենք Տէրը մեր միջոցաւ հոգիներ վաստկի իր արքայուուզենք Տէրը մեր միջոցաւ հոգիներ վաստկի իր արքայու----
թեան համար, եթէ թեան համար, եթէ թեան համար, եթէ թեան համար, եթէ կկկկ’’’’ուզենք մարդոց կեանքին մէջ օրհնութիւն ուզենք մարդոց կեանքին մէջ օրհնութիւն ուզենք մարդոց կեանքին մէջ օրհնութիւն ուզենք մարդոց կեանքին մէջ օրհնութիւն 
դառնալ, պէտք է թոյլ տանք որ Տէրը դառնալ, պէտք է թոյլ տանք որ Տէրը դառնալ, պէտք է թոյլ տանք որ Տէրը դառնալ, պէտք է թոյլ տանք որ Տէրը ««««կոտրէկոտրէկոտրէկոտրէ» » » » մեզմեզմեզմեզ::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
ձեռքով չկոտրած մարդը՝ չի կրնար Տիրոջ կողմէ գործածուիլձեռքով չկոտրած մարդը՝ չի կրնար Տիրոջ կողմէ գործածուիլձեռքով չկոտրած մարդը՝ չի կրնար Տիրոջ կողմէ գործածուիլձեռքով չկոտրած մարդը՝ չի կրնար Տիրոջ կողմէ գործածուիլ::::    
Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք փորձութեան մէջ եղողներուն օգուզենք փորձութեան մէջ եղողներուն օգուզենք փորձութեան մէջ եղողներուն օգուզենք փորձութեան մէջ եղողներուն օգտակար եւ տակար եւ տակար եւ տակար եւ 
գօտեպնդող դառնալ, պէտք է հաւատքով, համբերութեամբ ու գօտեպնդող դառնալ, պէտք է հաւատքով, համբերութեամբ ու գօտեպնդող դառնալ, պէտք է հաւատքով, համբերութեամբ ու գօտեպնդող դառնալ, պէտք է հաւատքով, համբերութեամբ ու 
աղօթքովաղօթքովաղօթքովաղօթքով    տանիլ ամէն տեսակի փորձուտանիլ ամէն տեսակի փորձուտանիլ ամէն տեսակի փորձուտանիլ ամէն տեսակի փորձութիւն, որովհետեւ թիւն, որովհետեւ թիւն, որովհետեւ թիւն, որովհետեւ 
փորձութիւններէ անցնելով եւ անոնց յաղփորձութիւններէ անցնելով եւ անոնց յաղփորձութիւններէ անցնելով եւ անոնց յաղփորձութիւններէ անցնելով եւ անոնց յաղթելով է որ կրնանք թելով է որ կրնանք թելով է որ կրնանք թելով է որ կրնանք 
օգնել նոյնպիսի փորձութիւններէ անցնողօգնել նոյնպիսի փորձութիւններէ անցնողօգնել նոյնպիսի փորձութիւններէ անցնողօգնել նոյնպիսի փորձութիւններէ անցնողներուններուններուններուն::::    ՓորձուՓորձուՓորձուՓորձու----
թեանց հարուածներուն տակ կոտրուողներն ու անոնց թեանց հարուածներուն տակ կոտրուողներն ու անոնց թեանց հարուածներուն տակ կոտրուողներն ու անոնց թեանց հարուածներուն տակ կոտրուողներն ու անոնց 
յաղթողներն են որ կրնան վերականգնել փորյաղթողներն են որ կրնան վերականգնել փորյաղթողներն են որ կրնան վերականգնել փորյաղթողներն են որ կրնան վերականգնել փորձձձձուուուութեանց թեանց թեանց թեանց 
հարուածներունհարուածներունհարուածներունհարուածներուն    տակ կքող մարդիկըտակ կքող մարդիկըտակ կքող մարդիկըտակ կքող մարդիկը::::    Սուրբ հայրերէն մին Սուրբ հայրերէն մին Սուրբ հայրերէն մին Սուրբ հայրերէն մին 
ըսած է. ըսած է. ըսած է. ըսած է. ««««Եթէ Աստուած քեզ չկոտրէ՝ քու միջոցաւդ երբեք ալ Եթէ Աստուած քեզ չկոտրէ՝ քու միջոցաւդ երբեք ալ Եթէ Աստուած քեզ չկոտրէ՝ քու միջոցաւդ երբեք ալ Եթէ Աստուած քեզ չկոտրէ՝ քու միջոցաւդ երբեք ալ 
պիտի չբուժէ կոտրուածներըպիտի չբուժէ կոտրուածներըպիտի չբուժէ կոտրուածներըպիտի չբուժէ կոտրուածները::::    Եթէ քու մէջդ չգործէ՝ քու Եթէ քու մէջդ չգործէ՝ քու Եթէ քու մէջդ չգործէ՝ քու Եթէ քու մէջդ չգործէ՝ քու 
միջոցաւդ պիտի չգործէմիջոցաւդ պիտի չգործէմիջոցաւդ պիտի չգործէմիջոցաւդ պիտի չգործէ»»»»::::    

6.6.6.6.----    Յիսուս Աշակերտներուն պատուիրելով որ հացերը Յիսուս Աշակերտներուն պատուիրելով որ հացերը Յիսուս Աշակերտներուն պատուիրելով որ հացերը Յիսուս Աշակերտներուն պատուիրելով որ հացերը 
բաժնեն ժողովուրդին, ցոյց տուաւ թէ անոնք հեբաժնեն ժողովուրդին, ցոյց տուաւ թէ անոնք հեբաժնեն ժողովուրդին, ցոյց տուաւ թէ անոնք հեբաժնեն ժողովուրդին, ցոյց տուաւ թէ անոնք հետագային տագային տագային տագային 
կեանքի Հացին, այլ խօսքով՝ Քրիստոսի փրկութեան տարակեանքի Հացին, այլ խօսքով՝ Քրիստոսի փրկութեան տարակեանքի Հացին, այլ խօսքով՝ Քրիստոսի փրկութեան տարակեանքի Հացին, այլ խօսքով՝ Քրիստոսի փրկութեան տարա----
ծիչները պիտի ըլլայինծիչները պիտի ըլլայինծիչները պիտի ըլլայինծիչները պիտի ըլլային::::    Բոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք Բոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք Բոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք Բոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք 
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Քրիստոսի աշակերտ կը նկատեն, կոչուած են փրկութեան Քրիստոսի աշակերտ կը նկատեն, կոչուած են փրկութեան Քրիստոսի աշակերտ կը նկատեն, կոչուած են փրկութեան Քրիստոսի աշակերտ կը նկատեն, կոչուած են փրկութեան 
Հացը մատակարարելու՝ փրկութեան կարօտ հոգիներունՀացը մատակարարելու՝ փրկութեան կարօտ հոգիներունՀացը մատակարարելու՝ փրկութեան կարօտ հոգիներունՀացը մատակարարելու՝ փրկութեան կարօտ հոգիներուն::::    

7.7.7.7.----    Կարեւոր է յիշել, որ Կարեւոր է յիշել, որ Կարեւոր է յիշել, որ Կարեւոր է յիշել, որ Յիսուս միշտ չէր որ հրաշքՅիսուս միշտ չէր որ հրաշքՅիսուս միշտ չէր որ հրաշքՅիսուս միշտ չէր որ հրաշքով կը ով կը ով կը ով կը 
բազմացնէր հացըբազմացնէր հացըբազմացնէր հացըբազմացնէր հացը::::    Հացը բազմացնելու երկու դրուագներ Հացը բազմացնելու երկու դրուագներ Հացը բազմացնելու երկու դրուագներ Հացը բազմացնելու երկու դրուագներ 
միայն յիշուած ենմիայն յիշուած ենմիայն յիշուած ենմիայն յիշուած են::::    Առաջինը՝ հինգ հազարի կերակրումն է, Առաջինը՝ հինգ հազարի կերակրումն է, Առաջինը՝ հինգ հազարի կերակրումն է, Առաջինը՝ հինգ հազարի կերակրումն է, 
իսկ երկրորդը՝ չորս հազարի կերակրումը (Մտ 15.34իսկ երկրորդը՝ չորս հազարի կերակրումը (Մտ 15.34իսկ երկրորդը՝ չորս հազարի կերակրումը (Մտ 15.34իսկ երկրորդը՝ չորս հազարի կերակրումը (Մտ 15.34----38)38)38)38)::::    
Ինչո՞ւ համար Յիսուս միշտ հրաշքով չկերակրեց մարդիկըԻնչո՞ւ համար Յիսուս միշտ հրաշքով չկերակրեց մարդիկըԻնչո՞ւ համար Յիսուս միշտ հրաշքով չկերակրեց մարդիկըԻնչո՞ւ համար Յիսուս միշտ հրաշքով չկերակրեց մարդիկը::::    
Յովհան Ոսկեբերան կը պատասխանէ ըսելով.Յովհան Ոսկեբերան կը պատասխանէ ըսելով.Յովհան Ոսկեբերան կը պատասխանէ ըսելով.Յովհան Ոսկեբերան կը պատասխանէ ըսելով.----    

ա) Որա) Որա) Որա) Որպէսզի, անոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմէին, միայն պէսզի, անոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմէին, միայն պէսզի, անոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմէին, միայն պէսզի, անոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմէին, միայն 
նիւթական հաց ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ չդիմէին, ինչ որ նիւթական հաց ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ չդիմէին, ինչ որ նիւթական հաց ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ չդիմէին, ինչ որ նիւթական հաց ձեռք ձգելու ակնկալութեամբ չդիմէին, ինչ որ 
արդէն սկսած էր տեղի ունենալ (Յհ 6.26), այլ իրենց ուշադրուարդէն սկսած էր տեղի ունենալ (Յհ 6.26), այլ իրենց ուշադրուարդէն սկսած էր տեղի ունենալ (Յհ 6.26), այլ իրենց ուշադրուարդէն սկսած էր տեղի ունենալ (Յհ 6.26), այլ իրենց ուշադրու----
թիւնը կեդրոնացնէին հոգեւոր իրականութեանց վրայթիւնը կեդրոնացնէին հոգեւոր իրականութեանց վրայթիւնը կեդրոնացնէին հոգեւոր իրականութեանց վրայթիւնը կեդրոնացնէին հոգեւոր իրականութեանց վրայ::::    

բ) Որպէսզի մարդիկ իրենց փորին ստրուկները չդառբ) Որպէսզի մարդիկ իրենց փորին ստրուկները չդառբ) Որպէսզի մարդիկ իրենց փորին ստրուկները չդառբ) Որպէսզի մարդիկ իրենց փորին ստրուկները չդառ----
նայիննայիննայիննային, , , , այլ խօսքով՝ կերուխումի ետեւէ չըլլային, եւ Քրիստոսի այլ խօսքով՝ կերուխումի ետեւէ չըլլային, եւ Քրիստոսի այլ խօսքով՝ կերուխումի ետեւէ չըլլային, եւ Քրիստոսի այլ խօսքով՝ կերուխումի ետեւէ չըլլային, եւ Քրիստոսի 
առաքելութիւնը սխալ չհասկնայինառաքելութիւնը սխալ չհասկնայինառաքելութիւնը սխալ չհասկնայինառաքելութիւնը սխալ չհասկնային::::    

գ) Որպէսզի մարդիկ չսպասէին որ Քրիստոս միշտ հրաշք գ) Որպէսզի մարդիկ չսպասէին որ Քրիստոս միշտ հրաշք գ) Որպէսզի մարդիկ չսպասէին որ Քրիստոս միշտ հրաշք գ) Որպէսզի մարդիկ չսպասէին որ Քրիստոս միշտ հրաշք 
գործէր եւ զիրենք կերակրէր, այլ սորվէին իրենց ճակտի գործէր եւ զիրենք կերակրէր, այլ սորվէին իրենց ճակտի գործէր եւ զիրենք կերակրէր, այլ սորվէին իրենց ճակտի գործէր եւ զիրենք կերակրէր, այլ սորվէին իրենց ճակտի 
քրտինքով վաստկիլ իրենց օրուան ապրուստըքրտինքով վաստկիլ իրենց օրուան ապրուստըքրտինքով վաստկիլ իրենց օրուան ապրուստըքրտինքով վաստկիլ իրենց օրուան ապրուստը::::    

««««Բոլորն ալ կերան ու կշտացան. եւ Բոլորն ալ կերան ու կշտացան. եւ Բոլորն ալ կերան ու կշտացան. եւ Բոլորն ալ կերան ու կշտացան. եւ աշակերտները աւելաշակերտները աւելաշակերտները աւելաշակերտները աւել----
ցած կտորները հաւաքելով՝ տասներկու սակառ լեցուցինցած կտորները հաւաքելով՝ տասներկու սակառ լեցուցինցած կտորները հաւաքելով՝ տասներկու սակառ լեցուցինցած կտորները հաւաքելով՝ տասներկու սակառ լեցուցին»»»»    
((((Մտ 14.20)Մտ 14.20)Մտ 14.20)Մտ 14.20)::::    

1.1.1.1.----    ««««Բոլորն ալ կերանԲոլորն ալ կերանԲոլորն ալ կերանԲոլորն ալ կերան»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ժողովուրդին մէկ մասը, չ թէ ժողովուրդին մէկ մասը, չ թէ ժողովուրդին մէկ մասը, չ թէ ժողովուրդին մէկ մասը, 
այլ՝ բոլոայլ՝ բոլոայլ՝ բոլոայլ՝ բոլո´́́́րը կերանրը կերանրը կերանրը կերան::::    Տիրոջ բարիքները բոլոՏիրոջ բարիքները բոլոՏիրոջ բարիքները բոլոՏիրոջ բարիքները բոլո´́́́ր մարդիկը կը ր մարդիկը կը ր մարդիկը կը ր մարդիկը կը 
վայելենվայելենվայելենվայելեն::::    Տիրոջ բարիքներն ու բարերարութիւնները մարդոց Տիրոջ բարիքներն ու բարերարութիւնները մարդոց Տիրոջ բարիքներն ու բարերարութիւնները մարդոց Տիրոջ բարիքներն ու բարերարութիւնները մարդոց 
որոշ մէկ դասակարգիորոշ մէկ դասակարգիորոշ մէկ դասակարգիորոշ մէկ դասակարգին համար չեն, այլ՝ բոլորին համար չեն, այլ՝ բոլորին համար չեն, այլ՝ բոլորին համար չեն, այլ՝ բոլորի´́́́ն համար ն համար ն համար ն համար 
անխտիրանխտիրանխտիրանխտիր::::    Տիրոջ արեւը կը ծագի թէՏիրոջ արեւը կը ծագի թէՏիրոջ արեւը կը ծագի թէՏիրոջ արեւը կը ծագի թէ´́́́    չարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէ´́́́    
բարիներուն վրայբարիներուն վրայբարիներուն վրայբարիներուն վրայ::::    Տիրոջ անձրեւը կը տեղայ թէՏիրոջ անձրեւը կը տեղայ թէՏիրոջ անձրեւը կը տեղայ թէՏիրոջ անձրեւը կը տեղայ թէ´́́́    արդարնեարդարնեարդարնեարդարնե----
րուն եւ թէրուն եւ թէրուն եւ թէրուն եւ թէ´́́́    մեղաւորներուն վրայ (Մտ 5.45)մեղաւորներուն վրայ (Մտ 5.45)մեղաւորներուն վրայ (Մտ 5.45)մեղաւորներուն վրայ (Մտ 5.45)::::    Ան Ան Ան Ան ««««խտրութիւն խտրութիւն խտրութիւն խտրութիւն 
չի դներ մարդոց միջեւչի դներ մարդոց միջեւչի դներ մարդոց միջեւչի դներ մարդոց միջեւ»»»» ( ( ( (Հռ 2.11)Հռ 2.11)Հռ 2.11)Հռ 2.11)::::    Ինչ կը վերաբերի մեզի, Ինչ կը վերաբերի մեզի, Ինչ կը վերաբերի մեզի, Ինչ կը վերաբերի մեզի, 
խտրութիւն կըխտրութիւն կըխտրութիւն կըխտրութիւն կը    դնե՞նք մարդոց միջեւդնե՞նք մարդոց միջեւդնե՞նք մարդոց միջեւդնե՞նք մարդոց միջեւ::::    Բոլորի՞ն բարիք Բոլորի՞ն բարիք Բոլորի՞ն բարիք Բոլորի՞ն բարիք 
կկկկ’’’’ընենք, թէ՝ մեզի բարիք ընողներուն միայնընենք, թէ՝ մեզի բարիք ընողներուն միայնընենք, թէ՝ մեզի բարիք ընողներուն միայնընենք, թէ՝ մեզի բարիք ընողներուն միայն::::    
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2.2.2.2.----    ««««Ու կշտացանՈւ կշտացանՈւ կշտացանՈւ կշտացան»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ միայն բոլորը կերան, այլեւ՝ չ միայն բոլորը կերան, այլեւ՝ չ միայն բոլորը կերան, այլեւ՝ չ միայն բոլորը կերան, այլեւ՝ 
բոլորը կշտացանբոլորը կշտացանբոլորը կշտացանբոլորը կշտացան::::    Տէրը կիսկատար բան չՏէրը կիսկատար բան չՏէրը կիսկատար բան չՏէրը կիսկատար բան չ’’’’ըներըներըներըներ::::    Գործ մը թերի Գործ մը թերի Գործ մը թերի Գործ մը թերի 
չի թողուրչի թողուրչի թողուրչի թողուր::::    Աշխատանք մը անաւարտ չի ձգերԱշխատանք մը անաւարտ չի ձգերԱշխատանք մը անաւարտ չի ձգերԱշխատանք մը անաւարտ չի ձգեր::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
Տիրոջ կու գան՝ կը կշտՏիրոջ կու գան՝ կը կշտՏիրոջ կու գան՝ կը կշտՏիրոջ կու գան՝ կը կշտանանանանանանանան::::    Տէրը կշտացնոՏէրը կշտացնոՏէրը կշտացնոՏէրը կշտացնո´́́́ղ Աստուած էղ Աստուած էղ Աստուած էղ Աստուած է::::    
Տէրը յագեցնոՏէրը յագեցնոՏէրը յագեցնոՏէրը յագեցնո´́́́ղ Արարիչ էղ Արարիչ էղ Արարիչ էղ Արարիչ է::::    Մէկը չի կրնար Տիրոջ գալ եւ Մէկը չի կրնար Տիրոջ գալ եւ Մէկը չի կրնար Տիրոջ գալ եւ Մէկը չի կրնար Տիրոջ գալ եւ 
անօթի մնալանօթի մնալանօթի մնալանօթի մնալ::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ սիրտ մը որ Տիրոջ կը դիմէ եւ Տիրոջ յ սիրտ մը որ Տիրոջ կը դիմէ եւ Տիրոջ յ սիրտ մը որ Տիրոջ կը դիմէ եւ Տիրոջ յ սիրտ մը որ Տիրոջ կը դիմէ եւ Տիրոջ 
ներկայութեամբ չի լեցուիրներկայութեամբ չի լեցուիրներկայութեամբ չի լեցուիրներկայութեամբ չի լեցուիր::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ հոգի մը որ Տիրոջ կը յ հոգի մը որ Տիրոջ կը յ հոգի մը որ Տիրոջ կը յ հոգի մը որ Տիրոջ կը 
յանձնուի եւ Տիրոջ սիրով չի պարուրուիրյանձնուի եւ Տիրոջ սիրով չի պարուրուիրյանձնուի եւ Տիրոջ սիրով չի պարուրուիրյանձնուի եւ Տիրոջ սիրով չի պարուրուիր::::    Գալով մեզի, մենք Գալով մեզի, մենք Գալով մեզի, մենք Գալով մեզի, մենք 
կշտացա՞ծ ենքկշտացա՞ծ ենքկշտացա՞ծ ենքկշտացա՞ծ ենք    Քրիստոսի սիրովՔրիստոսի սիրովՔրիստոսի սիրովՔրիստոսի սիրով::::    Քրիստոս լեցուցա՞ծ է մեզ Քրիստոս լեցուցա՞ծ է մեզ Քրիստոս լեցուցա՞ծ է մեզ Քրիստոս լեցուցա՞ծ է մեզ 
իր ներկայութեամբիր ներկայութեամբիր ներկայութեամբիր ներկայութեամբ::::    ՉեՉեՉեՉե´́́́նք կրնար վկայել որ քանք կրնար վկայել որ քանք կրնար վկայել որ քանք կրնար վկայել որ քա´́́́ղցր է ղցր է ղցր է ղցր է 
Քրիստոսի ներկայութիւնը, եթէ երբեք չենք ճաշակած այդ Քրիստոսի ներկայութիւնը, եթէ երբեք չենք ճաշակած այդ Քրիստոսի ներկայութիւնը, եթէ երբեք չենք ճաշակած այդ Քրիստոսի ներկայութիւնը, եթէ երբեք չենք ճաշակած այդ 
քաղցրութիւնըքաղցրութիւնըքաղցրութիւնըքաղցրութիւնը::::    Մարդիկ մեր քով գալով չեն կրնար յագուրդ Մարդիկ մեր քով գալով չեն կրնար յագուրդ Մարդիկ մեր քով գալով չեն կրնար յագուրդ Մարդիկ մեր քով գալով չեն կրնար յագուրդ 
գտնել, եթէ երբեք մենք Յիսուսով յագուրդ չենք գտածգտնել, եթէ երբեք մենք Յիսուսով յագուրդ չենք գտածգտնել, եթէ երբեք մենք Յիսուսով յագուրդ չենք գտածգտնել, եթէ երբեք մենք Յիսուսով յագուրդ չենք գտած::::    

3.3.3.3.----    ««««ԱշակերտԱշակերտԱշակերտԱշակերտները աւելցած կտորները հաւաքելովները աւելցած կտորները հաւաքելովները աւելցած կտորները հաւաքելովները աւելցած կտորները հաւաքելով»»»»::::    
Աւելցած կտորները գետին չձգուեցան, ոԱւելցած կտորները գետին չձգուեցան, ոԱւելցած կտորները գետին չձգուեցան, ոԱւելցած կտորները գետին չձգուեցան, ո´́́́չ ալ թափուեցան, չ ալ թափուեցան, չ ալ թափուեցան, չ ալ թափուեցան, 
այլ՝ հաւաքուեցանայլ՝ հաւաքուեցանայլ՝ հաւաքուեցանայլ՝ հաւաքուեցան::::    Համաձայն Յովհաննէս աւետարանիչի, Համաձայն Յովհաննէս աւետարանիչի, Համաձայն Յովհաննէս աւետարանիչի, Համաձայն Յովհաննէս աւետարանիչի, 
Տէրը ինք հրամայեց աւելցած կտորները հաւաքել. Տէրը ինք հրամայեց աւելցած կտորները հաւաքել. Տէրը ինք հրամայեց աւելցած կտորները հաւաքել. Տէրը ինք հրամայեց աւելցած կտորները հաւաքել. ««««ՀաւաքեՀաւաքեՀաւաքեՀաւաքե----
ցէցէցէցէ´́́́ք աւելցած կտորները, որպէսզի բան չկորսուիք աւելցած կտորները, որպէսզի բան չկորսուիք աւելցած կտորները, որպէսզի բան չկորսուիք աւելցած կտորները, որպէսզի բան չկորսուի»»»» ( ( ( (Յհ 6.12)Յհ 6.12)Յհ 6.12)Յհ 6.12)::::    
Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար    Յիսուս հրամայեց աւելցած կտորները Յիսուս հրամայեց աւելցած կտորները Յիսուս հրամայեց աւելցած կտորները Յիսուս հրամայեց աւելցած կտորները 
հաւաքելհաւաքելհաւաքելհաւաքել::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ որ բծախնդիր ըլլանք բոլոր այն ուզէ որ բծախնդիր ըլլանք բոլոր այն ուզէ որ բծախնդիր ըլլանք բոլոր այն ուզէ որ բծախնդիր ըլլանք բոլոր այն 
բարիքներուն նկատմամբ, մեծ թէ փոքր, որոնք իր կողմէ կը բարիքներուն նկատմամբ, մեծ թէ փոքր, որոնք իր կողմէ կը բարիքներուն նկատմամբ, մեծ թէ փոքր, որոնք իր կողմէ կը բարիքներուն նկատմամբ, մեծ թէ փոքր, որոնք իր կողմէ կը 
շնորհուին մեզիշնորհուին մեզիշնորհուին մեզիշնորհուին մեզի::::    Երբ առատութեամբ կը ստանանք՝ պէտք չէ Երբ առատութեամբ կը ստանանք՝ պէտք չէ Երբ առատութեամբ կը ստանանք՝ պէտք չէ Երբ առատութեամբ կը ստանանք՝ պէտք չէ 
սկսինք մսխելսկսինք մսխելսկսինք մսխելսկսինք մսխել::::    Երբ շատը ունինք՝ Երբ շատը ունինք՝ Երբ շատը ունինք՝ Երբ շատը ունինք՝ ««««քիչքիչքիչքիչ»»»»ը պէտք չէ անտեսելը պէտք չէ անտեսելը պէտք չէ անտեսելը պէտք չէ անտեսել::::    
Ով գիտէ թէ աշխՈվ գիտէ թէ աշխՈվ գիտէ թէ աշխՈվ գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքաարհի մէջ որքաարհի մէջ որքաարհի մէջ որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց ն մարդիկ կան որոնք իրենց ն մարդիկ կան որոնք իրենց ն մարդիկ կան որոնք իրենց 
կերած կերակուրներուն աւելցած բաժինը կը թափեն, կերած կերակուրներուն աւելցած բաժինը կը թափեն, կերած կերակուրներուն աւելցած բաժինը կը թափեն, կերած կերակուրներուն աւելցած բաժինը կը թափեն, 
մոռնալով թէ անհաշիւ թիւով մարդիկ կան որոնք պատառ մը մոռնալով թէ անհաշիւ թիւով մարդիկ կան որոնք պատառ մը մոռնալով թէ անհաշիւ թիւով մարդիկ կան որոնք պատառ մը մոռնալով թէ անհաշիւ թիւով մարդիկ կան որոնք պատառ մը 
հացի կարօտ ենհացի կարօտ ենհացի կարօտ ենհացի կարօտ են::::    Երբ շռայլօրէն կը մսխենք՝ յիշենք իրենք Երբ շռայլօրէն կը մսխենք՝ յիշենք իրենք Երբ շռայլօրէն կը մսխենք՝ յիշենք իրենք Երբ շռայլօրէն կը մսխենք՝ յիշենք իրենք 
զիրենք ցուրտին դէմ պաշտպանելու համար բաճկոն չունեզիրենք ցուրտին դէմ պաշտպանելու համար բաճկոն չունեզիրենք ցուրտին դէմ պաշտպանելու համար բաճկոն չունեզիրենք ցուրտին դէմ պաշտպանելու համար բաճկոն չունե----
ցողներըցողներըցողներըցողները::::    Երբ ջուԵրբ ջուԵրբ ջուԵրբ ջուրը զուր տեղ կը հոսեցնենք՝ յիշենք որ գաւաթ րը զուր տեղ կը հոսեցնենք՝ յիշենք որ գաւաթ րը զուր տեղ կը հոսեցնենք՝ յիշենք որ գաւաթ րը զուր տեղ կը հոսեցնենք՝ յիշենք որ գաւաթ 
մը ջուրի կարօտ մարդիկ կանմը ջուրի կարօտ մարդիկ կանմը ջուրի կարօտ մարդիկ կանմը ջուրի կարօտ մարդիկ կան::::    Երբ մեծագին ինքնաշարժԵրբ մեծագին ինքնաշարժԵրբ մեծագին ինքնաշարժԵրբ մեծագին ինքնաշարժ----
ներու մէջ կը նստինք՝ յիշենք որ մարդիկ կան որոնք քալելով ներու մէջ կը նստինք՝ յիշենք որ մարդիկ կան որոնք քալելով ներու մէջ կը նստինք՝ յիշենք որ մարդիկ կան որոնք քալելով ներու մէջ կը նստինք՝ յիշենք որ մարդիկ կան որոնք քալելով 
կկկկ’’’’երթան ամէն տեղերթան ամէն տեղերթան ամէն տեղերթան ամէն տեղ::::    Երբ գեղեցիկ տուներու մէջ կը բնակինք՝ Երբ գեղեցիկ տուներու մէջ կը բնակինք՝ Երբ գեղեցիկ տուներու մէջ կը բնակինք՝ Երբ գեղեցիկ տուներու մէջ կը բնակինք՝ 
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յիշենք որ կամուրջներուն տակ ու մայթերուն վրայ քնացողյիշենք որ կամուրջներուն տակ ու մայթերուն վրայ քնացողյիշենք որ կամուրջներուն տակ ու մայթերուն վրայ քնացողյիշենք որ կամուրջներուն տակ ու մայթերուն վրայ քնացող----
ննններ կաներ կաներ կաներ կան::::        

4.4.4.4.----    ««««Տասներկու սակառ լեցուցինՏասներկու սակառ լեցուցինՏասներկու սակառ լեցուցինՏասներկու սակառ լեցուցին»»»»::::    Հեղինակ մը կը Հեղինակ մը կը Հեղինակ մը կը Հեղինակ մը կը 
բացատրէ թէ 12 սակառները կը պատկերացնեն Իսրայէլի 12 բացատրէ թէ 12 սակառները կը պատկերացնեն Իսրայէլի 12 բացատրէ թէ 12 սակառները կը պատկերացնեն Իսրայէլի 12 բացատրէ թէ 12 սակառները կը պատկերացնեն Իսրայէլի 12 
նահապետները, այլ խօսքով՝ Հին Կտակարանի եկեղեցիննահապետները, այլ խօսքով՝ Հին Կտակարանի եկեղեցիննահապետները, այլ խօսքով՝ Հին Կտակարանի եկեղեցիննահապետները, այլ խօսքով՝ Հին Կտակարանի եկեղեցին::::    
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ Իսրայէլի 12 ցեղերը կերակրեցնքն էր որ Իսրայէլի 12 ցեղերը կերակրեցնքն էր որ Իսրայէլի 12 ցեղերը կերակրեցնքն էր որ Իսրայէլի 12 ցեղերը կերակրեց::::    
Աշակերտները վերցուցին 12 սակառները իբրեւ պատկեր այն Աշակերտները վերցուցին 12 սակառները իբրեւ պատկեր այն Աշակերտները վերցուցին 12 սակառները իբրեւ պատկեր այն Աշակերտները վերցուցին 12 սակառները իբրեւ պատկեր այն 
հրեաներուն, որոնք Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հրեաներուն, որոնք Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հրեաներուն, որոնք Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հրեաներուն, որոնք Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած 
հաւատքին իբրեւ արտայայտութիւն, իրենք զիրենք պիտի հաւատքին իբրեւ արտայայտութիւն, իրենք զիրենք պիտի հաւատքին իբրեւ արտայայտութիւն, իրենք զիրենք պիտի հաւատքին իբրեւ արտայայտութիւն, իրենք զիրենք պիտի 
վերցնէին, այլ խօսքով՝ պիտի բարձրացնէին նիւթական մտավերցնէին, այլ խօսքով՝ պիտի բարձրացնէին նիւթական մտավերցնէին, այլ խօսքով՝ պիտի բարձրացնէին նիւթական մտավերցնէին, այլ խօսքով՝ պիտի բարձրացնէին նիւթական մտա----
ծողութենէն վեր, վայելելու համար երկնային կեանքըծողութենէն վեր, վայելելու համար երկնային կեանքըծողութենէն վեր, վայելելու համար երկնային կեանքըծողութենէն վեր, վայելելու համար երկնային կեանքը::::    

Սուրբ Յերոնիմոս կՍուրբ Յերոնիմոս կՍուրբ Յերոնիմոս կՍուրբ Յերոնիմոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. «12 «12 «12 «12 սակառները կը ներկայացսակառները կը ներկայացսակառները կը ներկայացսակառները կը ներկայաց----
նեն 12 աշնեն 12 աշնեն 12 աշնեն 12 աշակերտները որոնք փոխարինեցին 12 նահապետնեակերտները որոնք փոխարինեցին 12 նահապետնեակերտները որոնք փոխարինեցին 12 նահապետնեակերտները որոնք փոխարինեցին 12 նահապետնե----
րըրըրըրը::::    Քրիստոս կերակրելէ ետք ժողովուրդը, հաւաքել տուաւ Քրիստոս կերակրելէ ետք ժողովուրդը, հաւաքել տուաւ Քրիստոս կերակրելէ ետք ժողովուրդը, հաւաքել տուաւ Քրիստոս կերակրելէ ետք ժողովուրդը, հաւաքել տուաւ 
աւելցածը 12 սակառներու մէջ, այսինքն՝ 12 աշակերտներու աւելցածը 12 սակառներու մէջ, այսինքն՝ 12 աշակերտներու աւելցածը 12 սակառներու մէջ, այսինքն՝ 12 աշակերտներու աւելցածը 12 սակառներու մէջ, այսինքն՝ 12 աշակերտներու 
մէջ, որպէսզի ինչ որ կորսուեցաւ 12 նահապետներուն մէջ, մէջ, որպէսզի ինչ որ կորսուեցաւ 12 նահապետներուն մէջ, մէջ, որպէսզի ինչ որ կորսուեցաւ 12 նահապետներուն մէջ, մէջ, որպէսզի ինչ որ կորսուեցաւ 12 նահապետներուն մէջ, 
վերագտնուի 12 առաքեալներուն մէջվերագտնուի 12 առաքեալներուն մէջվերագտնուի 12 առաքեալներուն մէջվերագտնուի 12 առաքեալներուն մէջ»»»»::::    

Ուրիշ հայր մը կՈւրիշ հայր մը կՈւրիշ հայր մը կՈւրիշ հայր մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԱԱԱԱւելցածը կամ մնացածը հաւաւելցածը կամ մնացածը հաւաւելցածը կամ մնացածը հաւաւելցածը կամ մնացածը հաւա----
քելը՝ ցոյց կու տայ որ Աստուած հետագային Իսրայէլի քելը՝ ցոյց կու տայ որ Աստուած հետագային Իսրայէլի քելը՝ ցոյց կու տայ որ Աստուած հետագային Իսրայէլի քելը՝ ցոյց կու տայ որ Աստուած հետագային Իսրայէլի 
ժողովուրդէն միայն մնացորդ մը պիտի փրկէ, ինչ որ Պօղոս ժողովուրդէն միայն մնացորդ մը պիտի փրկէ, ինչ որ Պօղոս ժողովուրդէն միայն մնացորդ մը պիտի փրկէ, ինչ որ Պօղոս ժողովուրդէն միայն մնացորդ մը պիտի փրկէ, ինչ որ Պօղոս 
առաքեալ ալ կառաքեալ ալ կառաքեալ ալ կառաքեալ ալ կ’’’’ըսէ Հռ 9.27ըսէ Հռ 9.27ըսէ Հռ 9.27ըսէ Հռ 9.27----ին մէջին մէջին մէջին մէջ::::    Իսկ աւելցածը 12 սակառԻսկ աւելցածը 12 սակառԻսկ աւելցածը 12 սակառԻսկ աւելցածը 12 սակառ----
ներու մէջ լեցնելը՝ ցոյց կու տայ որ փրկուած Իսրայէլացիները ներու մէջ լեցնելը՝ ցոյց կու տայ որ փրկուած Իսրայէլացիները ներու մէջ լեցնելը՝ ցոյց կու տայ որ փրկուած Իսրայէլացիները ներու մէջ լեցնելը՝ ցոյց կու տայ որ փրկուած Իսրայէլացիները 
անոնց 12 ցեղերէնանոնց 12 ցեղերէնանոնց 12 ցեղերէնանոնց 12 ցեղերէն    պիտի ըլլանպիտի ըլլանպիտի ըլլանպիտի ըլլան»»»»::::    

««««Իսկ ուտողները շուրջ հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու Իսկ ուտողները շուրջ հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու Իսկ ուտողները շուրջ հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու Իսկ ուտողները շուրջ հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու 
մանուկները չհաշուածմանուկները չհաշուածմանուկները չհաշուածմանուկները չհաշուած»»»» ( ( ( (Մտ 14.21)Մտ 14.21)Մտ 14.21)Մտ 14.21)::::    

Ուտողներուն թիւը հաւանաբար տասը հազարէն աւելի Ուտողներուն թիւը հաւանաբար տասը հազարէն աւելի Ուտողներուն թիւը հաւանաբար տասը հազարէն աւելի Ուտողներուն թիւը հաւանաբար տասը հազարէն աւելի 
էր, բայց էր, բայց էր, բայց էր, բայց ««««միայն այր մարդիկը հաշուած, շուրջ հինգ հազար միայն այր մարդիկը հաշուած, շուրջ հինգ հազար միայն այր մարդիկը հաշուած, շուրջ հինգ հազար միայն այր մարդիկը հաշուած, շուրջ հինգ հազար 
էրէրէրէր»»»» ( ( ( (Մր 6.44)Մր 6.44)Մր 6.44)Մր 6.44)::::    Իւրաքանչիւր երկիր եւ իւրաքանչիւր ժամաԻւրաքանչիւր երկիր եւ իւրաքանչիւր ժամաԻւրաքանչիւր երկիր եւ իւրաքանչիւր ժամաԻւրաքանչիւր երկիր եւ իւրաքանչիւր ժամա----
նականականականակաշրջան իրեն յատուկ սովորութիւններ, մտայնութիւններ, շրջան իրեն յատուկ սովորութիւններ, մտայնութիւններ, շրջան իրեն յատուկ սովորութիւններ, մտայնութիւններ, շրջան իրեն յատուկ սովորութիւններ, մտայնութիւններ, 
աւանդութիւններ, հաւատալիքներ եւ օրէնքներ ունէրաւանդութիւններ, հաւատալիքներ եւ օրէնքներ ունէրաւանդութիւններ, հաւատալիքներ եւ օրէնքներ ունէրաւանդութիւններ, հաւատալիքներ եւ օրէնքներ ունէր::::    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոսի երկրաւոր կեանքի տարիներուն եւ անկէ առաջ, հրեայ տոսի երկրաւոր կեանքի տարիներուն եւ անկէ առաջ, հրեայ տոսի երկրաւոր կեանքի տարիներուն եւ անկէ առաջ, հրեայ տոսի երկրաւոր կեանքի տարիներուն եւ անկէ առաջ, հրեայ 
ընկերութեան մէջ մանուկները եւ կին դասակարգը սովորաընկերութեան մէջ մանուկները եւ կին դասակարգը սովորաընկերութեան մէջ մանուկները եւ կին դասակարգը սովորաընկերութեան մէջ մանուկները եւ կին դասակարգը սովորա----
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բար անտեսուած էինբար անտեսուած էինբար անտեսուած էինբար անտեսուած էին::::    ԱԱԱԱ´́́́յս էր պատճառը որ աւետարայս էր պատճառը որ աւետարայս էր պատճառը որ աւետարայս էր պատճառը որ աւետարա----
նիչննիչննիչննիչներ ուտող այր մարդոց թիւը միայն մեզի կը ներկայացնեներ ուտող այր մարդոց թիւը միայն մեզի կը ներկայացնեներ ուտող այր մարդոց թիւը միայն մեզի կը ներկայացնեներ ուտող այր մարդոց թիւը միայն մեզի կը ներկայացնեն::::    
Տանք ուրիշ օրինակ մըՏանք ուրիշ օրինակ մըՏանք ուրիշ օրինակ մըՏանք ուրիշ օրինակ մը::::    Երբ Գործք Առաքելոց գիրքը կը Երբ Գործք Առաքելոց գիրքը կը Երբ Գործք Առաքելոց գիրքը կը Երբ Գործք Առաքելոց գիրքը կը 
ներկայացնէ մկրտութիւնը զանազան անձերու՝ ոներկայացնէ մկրտութիւնը զանազան անձերու՝ ոներկայացնէ մկրտութիւնը զանազան անձերու՝ ոներկայացնէ մկրտութիւնը զանազան անձերու՝ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
ակնարկութիւն կակնարկութիւն կակնարկութիւն կակնարկութիւն կ’’’’ընէ մանուկներու ներկայութեանընէ մանուկներու ներկայութեանընէ մանուկներու ներկայութեանընէ մանուկներու ներկայութեան::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
կը կարդանք թէ ինչպէս Բանտապետը եւ իրենները կը կարդանք թէ ինչպէս Բանտապետը եւ իրենները կը կարդանք թէ ինչպէս Բանտապետը եւ իրենները կը կարդանք թէ ինչպէս Բանտապետը եւ իրենները 
մկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցանմկրտուեցան ( ( ( (Գրծ 16.33)Գրծ 16.33)Գրծ 16.33)Գրծ 16.33)::::    Լիդիա իր ամբողջ ընտանիքով Լիդիա իր ամբողջ ընտանիքով Լիդիա իր ամբողջ ընտանիքով Լիդիա իր ամբողջ ընտանիքով 
մկրտուեցաւ (Գրծ 16.15)մկրտուեցաւ (Գրծ 16.15)մկրտուեցաւ (Գրծ 16.15)մկրտուեցաւ (Գրծ 16.15)::::    Կրիսպոս իր ամբողջ ընտանիքով Կրիսպոս իր ամբողջ ընտանիքով Կրիսպոս իր ամբողջ ընտանիքով Կրիսպոս իր ամբողջ ընտանիքով 
մկրտուեցաւ (Գրծ 18.8)մկրտուեցաւ (Գրծ 18.8)մկրտուեցաւ (Գրծ 18.8)մկրտուեցաւ (Գրծ 18.8)::::    Կոռնելիոս եւ խումբ մը ԿեսարաԿոռնելիոս եւ խումբ մը ԿեսարաԿոռնելիոս եւ խումբ մը ԿեսարաԿոռնելիոս եւ խումբ մը Կեսարա----
ցիներ մկրտուեցան (Գրծ 10.48)ցիներ մկրտուեցան (Գրծ 10.48)ցիներ մկրտուեցան (Գրծ 10.48)ցիներ մկրտուեցան (Գրծ 10.48)::::    Կարելի՞ է երեւակայել որ Կարելի՞ է երեւակայել որ Կարելի՞ է երեւակայել որ Կարելի՞ է երեւակայել որ 
ծնողներ ընդգրկէին Քրիստոսի հաւատքը եւ մկրտուէին, բայց ծնողներ ընդգրկէին Քրիստոսի հաւատքը եւ մկրտուէին, բայց ծնողներ ընդգրկէին Քրիստոսի հաւատքը եւ մկրտուէին, բայց ծնողներ ընդգրկէին Քրիստոսի հաւատքը եւ մկրտուէին, բայց 
իրենիրենիրենիրենց զաւակները մնային առանց մկրտութեան եւ առանց ց զաւակները մնային առանց մկրտութեան եւ առանց ց զաւակները մնային առանց մկրտութեան եւ առանց ց զաւակները մնային առանց մկրտութեան եւ առանց 
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի::::    Պարզ է հետեւաբար, որ մանուկները եւս Պարզ է հետեւաբար, որ մանուկները եւս Պարզ է հետեւաբար, որ մանուկները եւս Պարզ է հետեւաբար, որ մանուկները եւս 
մկրտուեցան, բայց որովհետեւ զանոնք յիշելու սովորութիւն մկրտուեցան, բայց որովհետեւ զանոնք յիշելու սովորութիւն մկրտուեցան, բայց որովհետեւ զանոնք յիշելու սովորութիւն մկրտուեցան, բայց որովհետեւ զանոնք յիշելու սովորութիւն 
չկար, այդ ուղղութեամբ յիշատակութիւն չենք գտներ. Ղուկաս չկար, այդ ուղղութեամբ յիշատակութիւն չենք գտներ. Ղուկաս չկար, այդ ուղղութեամբ յիշատակութիւն չենք գտներ. Ղուկաս չկար, այդ ուղղութեամբ յիշատակութիւն չենք գտներ. Ղուկաս 
կը բաւարարուի պարզապէս ըսելով՝ այսինչը կը բաւարարուի պարզապէս ըսելով՝ այսինչը կը բաւարարուի պարզապէս ըսելով՝ այսինչը կը բաւարարուի պարզապէս ըսելով՝ այսինչը ««««իր ամբողջ իր ամբողջ իր ամբողջ իր ամբողջ 
ընտանիքընտանիքընտանիքընտանիքովովովով», », », », կամ այնինչը կամ այնինչը կամ այնինչը կամ այնինչը ««««եւ իրեններըեւ իրեններըեւ իրեններըեւ իրենները»»»»::::    

Երբ մարդիկ մանուկներ բերին Յիսուսի որպէսզի ձեռք Երբ մարդիկ մանուկներ բերին Յիսուսի որպէսզի ձեռք Երբ մարդիկ մանուկներ բերին Յիսուսի որպէսզի ձեռք Երբ մարդիկ մանուկներ բերին Յիսուսի որպէսզի ձեռք 
դնէ անոնց վրայ եւ աղօթէ, դնէ անոնց վրայ եւ աղօթէ, դնէ անոնց վրայ եւ աղօթէ, դնէ անոնց վրայ եւ աղօթէ, ««««աշակերտները սաստեցին աշակերտները սաստեցին աշակերտները սաստեցին աշակերտները սաստեցին 
բերողներըբերողներըբերողներըբերողները» » » » (Մտ 19.13(Մտ 19.13(Մտ 19.13(Մտ 19.13----14)14)14)14)::::    Այս եղելութիւնը նաեւ ուրիշ բան Այս եղելութիւնը նաեւ ուրիշ բան Այս եղելութիւնը նաեւ ուրիշ բան Այս եղելութիւնը նաեւ ուրիշ բան 
ցոյց չի տար եթէ ոչ այն անտեսողական վերաբերմունքը զոր ցոյց չի տար եթէ ոչ այն անտեսողական վերաբերմունքը զոր ցոյց չի տար եթէ ոչ այն անտեսողական վերաբերմունքը զոր ցոյց չի տար եթէ ոչ այն անտեսողական վերաբերմունքը զոր 
հրեաներ ունէին մանոհրեաներ ունէին մանոհրեաներ ունէին մանոհրեաներ ունէին մանուկներուն հանդէպւկներուն հանդէպւկներուն հանդէպւկներուն հանդէպ::::    

Դարն ու ժամանակները փոխուած ենԴարն ու ժամանակները փոխուած ենԴարն ու ժամանակները փոխուած ենԴարն ու ժամանակները փոխուած են::::    Այսօր ոԱյսօր ոԱյսօր ոԱյսօր ո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
կկկկ’’’’անտեսէ կամ պէտք է անտեսէ փոքրիկները, որովհետեւ, անտեսէ կամ պէտք է անտեսէ փոքրիկները, որովհետեւ, անտեսէ կամ պէտք է անտեսէ փոքրիկները, որովհետեւ, անտեսէ կամ պէտք է անտեսէ փոքրիկները, որովհետեւ, 
ինչպէս յաճախ ըսուած է, անոնք մեր ապագան ենինչպէս յաճախ ըսուած է, անոնք մեր ապագան ենինչպէս յաճախ ըսուած է, անոնք մեր ապագան ենինչպէս յաճախ ըսուած է, անոնք մեր ապագան են::::    Եթէ մենք Եթէ մենք Եթէ մենք Եթէ մենք 
այսօր ունենանք աղօթքէն ու հաւատքէն հեռու փոքրիկներ՝ այսօր ունենանք աղօթքէն ու հաւատքէն հեռու փոքրիկներ՝ այսօր ունենանք աղօթքէն ու հաւատքէն հեռու փոքրիկներ՝ այսօր ունենանք աղօթքէն ու հաւատքէն հեռու փոքրիկներ՝ 
կը նշանակէ թէ չունինք ապագայկը նշանակէ թէ չունինք ապագայկը նշանակէ թէ չունինք ապագայկը նշանակէ թէ չունինք ապագայ::::    Չաղօթող եՉաղօթող եՉաղօթող եՉաղօթող եւ Աստուծմէ ու ւ Աստուծմէ ու ւ Աստուծմէ ու ւ Աստուծմէ ու 
Աստուածաշունչէն հեռու եղող սերունդ մը չիԱստուածաշունչէն հեռու եղող սերունդ մը չիԱստուածաշունչէն հեռու եղող սերունդ մը չիԱստուածաշունչէն հեռու եղող սերունդ մը չի´́́́    կրնար մեր կրնար մեր կրնար մեր կրնար մեր 
ազգին ապագան ըլլալ, մանաւանդ՝ փայլուն ապագանազգին ապագան ըլլալ, մանաւանդ՝ փայլուն ապագանազգին ապագան ըլլալ, մանաւանդ՝ փայլուն ապագանազգին ապագան ըլլալ, մանաւանդ՝ փայլուն ապագան::::    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    
    ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ կեանքի Հաց,վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ կեանքի Հաց,վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ կեանքի Հաց,վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ կեանքի Հաց,    

Ինչպէս ձեռքովդ օրհնուԻնչպէս ձեռքովդ օրհնուԻնչպէս ձեռքովդ օրհնուԻնչպէս ձեռքովդ օրհնուած հացերոված հացերոված հացերոված հացերով    
ԿԿԿԿշտացուցիր անօթիները,շտացուցիր անօթիները,շտացուցիր անօթիները,շտացուցիր անօթիները,    
Այնպէս ալ, ՔԱյնպէս ալ, ՔԱյնպէս ալ, ՔԱյնպէս ալ, Քու սիրովդ լեցուր ու կշտացուր զիս,ու սիրովդ լեցուր ու կշտացուր զիս,ու սիրովդ լեցուր ու կշտացուր զիս,ու սիրովդ լեցուր ու կշտացուր զիս,    
Քու գթութեամբդ եւ քաղցրութեամբդ համակէ զիս:Քու գթութեամբդ եւ քաղցրութեամբդ համակէ զիս:Քու գթութեամբդ եւ քաղցրութեամբդ համակէ զիս:Քու գթութեամբդ եւ քաղցրութեամբդ համակէ զիս:    
Քաջութիւն տուր ինծի ունեցածս Քեզի վստահելու,Քաջութիւն տուր ինծի ունեցածս Քեզի վստահելու,Քաջութիւն տուր ինծի ունեցածս Քեզի վստահելու,Քաջութիւն տուր ինծի ունեցածս Քեզի վստահելու,    
Անձս եւ ունեցուԱնձս եւ ունեցուԱնձս եւ ունեցուԱնձս եւ ունեցուածքսածքսածքսածքս    
ՏՏՏՏրամադրութեանդ ներքեւ դնելու:րամադրութեանդ ներքեւ դնելու:րամադրութեանդ ներքեւ դնելու:րամադրութեանդ ներքեւ դնելու:    
Մանաւանդ, մէջս կաՄանաւանդ, մէջս կաՄանաւանդ, մէջս կաՄանաւանդ, մէջս կա´́́́մք ու փափամք ու փափամք ու փափամք ու փափա´́́́ք դիր,ք դիր,ք դիր,ք դիր,    
ՏՏՏՏաաաալու չքաւորին,լու չքաւորին,լու չքաւորին,լու չքաւորին,    կերակրելու անօթին,կերակրելու անօթին,կերակրելու անօթին,կերակրելու անօթին,    
ՍՍՍՍիրելու անտեսուածը,իրելու անտեսուածը,իրելու անտեսուածը,իրելու անտեսուածը,    տեսնելու մոռցուածը,տեսնելու մոռցուածը,տեսնելու մոռցուածը,տեսնելու մոռցուածը,    
ՊՊՊՊաշտպանելու անպաշտպանը,աշտպանելու անպաշտպանը,աշտպանելու անպաշտպանը,աշտպանելու անպաշտպանը,    
Որպէսզի կեանքովս ուրախութիւն բերեմ Քեզի.Որպէսզի կեանքովս ուրախութիւն բերեմ Քեզի.Որպէսզի կեանքովս ուրախութիւն բերեմ Քեզի.Որպէսզի կեանքովս ուրախութիւն բերեմ Քեզի.    
Քեզի՝ որ փրկութեան ուրախութիւնը տուիր ինծի:Քեզի՝ որ փրկութեան ուրախութիւնը տուիր ինծի:Քեզի՝ որ փրկութեան ուրախութիւնը տուիր ինծի:Քեզի՝ որ փրկութեան ուրախութիւնը տուիր ինծի:    
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Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէն    
((((Մատթէոս 14.22Մատթէոս 14.22Մատթէոս 14.22Մատթէոս 14.22----33)33)33)33)    

    

Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները 
նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան լիճին միւս կողմը, նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան լիճին միւս կողմը, նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան լիճին միւս կողմը, նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան լիճին միւս կողմը, 
մինչեւ որ ինք ժողովուրդը արձակէ:մինչեւ որ ինք ժողովուրդը արձակէ:մինչեւ որ ինք ժողովուրդը արձակէ:մինչեւ որ ինք ժողովուրդը արձակէ:    Ժողովուրդը արձակելէ Ժողովուրդը արձակելէ Ժողովուրդը արձակելէ Ժողովուրդը արձակելէ 
ետք, Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ աղօթելու: Երբ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ աղօթելու: Երբ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ աղօթելու: Երբ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ աղօթելու: Երբ 
երեկոյ եղաւ, Յիսուսերեկոյ եղաւ, Յիսուսերեկոյ եղաւ, Յիսուսերեկոյ եղաւ, Յիսուս    հոն մինակ էր, մինչ նաւակը ցամաքէն հոն մինակ էր, մինչ նաւակը ցամաքէն հոն մինակ էր, մինչ նաւակը ցամաքէն հոն մինակ էր, մինչ նաւակը ցամաքէն 
բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ հովը բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ հովը բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ հովը բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ հովը 
իրենց դիմացէն կը փչէր: Գիշերուան չորրորդ պահուն, իրենց դիմացէն կը փչէր: Գիշերուան չորրորդ պահուն, իրենց դիմացէն կը փչէր: Գիշերուան չորրորդ պահուն, իրենց դիմացէն կը փչէր: Գիշերուան չորրորդ պահուն, 
Յիսուս լիճին վրայէն քալելով աշակերտներուն քով եկաւ: Յիսուս լիճին վրայէն քալելով աշակերտներուն քով եկաւ: Յիսուս լիճին վրայէն քալելով աշակերտներուն քով եկաւ: Յիսուս լիճին վրայէն քալելով աշակերտներուն քով եկաւ: 
Անոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէն կը քալէր՝ սարսաԱնոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէն կը քալէր՝ սարսաԱնոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէն կը քալէր՝ սարսաԱնոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէն կը քալէր՝ սարսա----
փեցան եւ ըսին.փեցան եւ ըսին.փեցան եւ ըսին.փեցան եւ ըսին.----    

««««ՈւրՈւրՈւրՈւրուական մըն էուական մըն էուական մըն էուական մըն է»: »: »: »: Ու վախէն սկսան պոռալՈւ վախէն սկսան պոռալՈւ վախէն սկսան պոռալՈւ վախէն սկսան պոռալ::::    
Յիսուս անմիջապէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւ.Յիսուս անմիջապէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւ.Յիսուս անմիջապէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւ.Յիսուս անմիջապէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւ.----    
««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, մի´ ´ ´ ´ վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»:»:»:»:    
Պետրոս ըսաւ.Պետրոս ըսաւ.Պետրոս ըսաւ.Պետրոս ըսաւ.----    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն 

քալելով քովդ գամքալելով քովդ գամքալելով քովդ գամքալելով քովդ գամ»:»:»:»:    
Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    ««««ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւրւրւրւր»:»:»:»:    
Պետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայՊետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայՊետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայՊետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով էն քալելով էն քալելով էն քալելով 

սկսաւ երթալ Յիսուսիսկսաւ երթալ Յիսուսիսկսաւ երթալ Յիսուսիսկսաւ երթալ Յիսուսի: : : : Բայց տեսնելով հովին սաստկուԲայց տեսնելով հովին սաստկուԲայց տեսնելով հովին սաստկուԲայց տեսնելով հովին սաստկութիւթիւթիւթիւ----
նը՝ վախցաւ, եւ երբ սկսաւ ընկղմիլ, նը՝ վախցաւ, եւ երբ սկսաւ ընկղմիլ, նը՝ վախցաւ, եւ երբ սկսաւ ընկղմիլ, նը՝ վախցաւ, եւ երբ սկսաւ ընկղմիլ, ««««Տէ՜ր, ազատէՏէ՜ր, ազատէՏէ՜ր, ազատէՏէ՜ր, ազատէ´ ´ ´ ´ զիսզիսզիսզիս» » » » 
պոռացպոռացպոռացպոռաց: : : : Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս    ձեռքը երկարելով բռնեց զայն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն ձեռքը երկարելով բռնեց զայն 
եւ ըսաւ.եւ ըսաւ.եւ ըսաւ.եւ ըսաւ.----    

««««ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցար»:»:»:»:    
Եւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւ: ՆաւակինԵւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւ: ՆաւակինԵւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւ: ՆաւակինԵւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւ: Նաւակին    

մէջ գտնուող աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ մէջ գտնուող աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ մէջ գտնուող աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ մէջ գտնուող աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ 
ըսին.ըսին.ըսին.ըսին.----    

««««Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին եսԻսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին եսԻսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին եսԻսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես»:»:»:»:    



 219 

    

««««Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները Ապա Յիսուս անմիջապէս ստիպեց որ աշակերտները 
նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթանաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթանաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթանաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան լիճին միւս կողմը, մինչեւ ն լիճին միւս կողմը, մինչեւ ն լիճին միւս կողմը, մինչեւ ն լիճին միւս կողմը, մինչեւ 
որ ինք ժողովուրդը արձակէոր ինք ժողովուրդը արձակէոր ինք ժողովուրդը արձակէոր ինք ժողովուրդը արձակէ» » » » ((((Մտ 14.22)Մտ 14.22)Մտ 14.22)Մտ 14.22)::::    

Թէ ինչոԹէ ինչոԹէ ինչոԹէ ինչո´́́́ւ Յիսուս ստիպեց որ աշակերտները շուտով ւ Յիսուս ստիպեց որ աշակերտները շուտով ւ Յիսուս ստիպեց որ աշակերտները շուտով ւ Յիսուս ստիպեց որ աշակերտները շուտով 
անցնին լիճին միւս կողմը, անցնին լիճին միւս կողմը, անցնին լիճին միւս կողմը, անցնին լիճին միւս կողմը, ««««մինչեւ որ ինք ժողովուրդը մինչեւ որ ինք ժողովուրդը մինչեւ որ ինք ժողովուրդը մինչեւ որ ինք ժողովուրդը 
արձակէարձակէարձակէարձակէ»,»,»,»,    պատասխանը կը գտնենք Յովհաննէսի Աւետարապատասխանը կը գտնենք Յովհաննէսի Աւետարապատասխանը կը գտնենք Յովհաննէսի Աւետարապատասխանը կը գտնենք Յովհաննէսի Աւետարա----
նին մէջնին մէջնին մէջնին մէջ::::    Յովհաննէս ցոյց կու տայ թէ հինգ հացերոՅովհաննէս ցոյց կու տայ թէ հինգ հացերոՅովհաննէս ցոյց կու տայ թէ հինգ հացերոՅովհաննէս ցոյց կու տայ թէ հինգ հացերու եւ երկու ւ եւ երկու ւ եւ երկու ւ եւ երկու 
ձուկերու բազմացումը եւ անոնցմով մեծ բազմութեան մը ձուկերու բազմացումը եւ անոնցմով մեծ բազմութեան մը ձուկերու բազմացումը եւ անոնցմով մեծ բազմութեան մը ձուկերու բազմացումը եւ անոնցմով մեծ բազմութեան մը 
կերակրումը, շատ մեծ տպաւորութիւն եւ ազդեցութիւն ձգած կերակրումը, շատ մեծ տպաւորութիւն եւ ազդեցութիւն ձգած կերակրումը, շատ մեծ տպաւորութիւն եւ ազդեցութիւն ձգած կերակրումը, շատ մեծ տպաւորութիւն եւ ազդեցութիւն ձգած 
էր ժողովուրդին վրայէր ժողովուրդին վրայէր ժողովուրդին վրայէր ժողովուրդին վրայ::::    ԱյնքաԱյնքաԱյնքաԱյնքա´́́́ն մեծ՝ որ անոնք մտածեցին գալ ն մեծ՝ որ անոնք մտածեցին գալ ն մեծ՝ որ անոնք մտածեցին գալ ն մեծ՝ որ անոնք մտածեցին գալ 
եւ բռնութեամբ Յիսուսը թագաւոր հռչակել (Յհ 6.14եւ բռնութեամբ Յիսուսը թագաւոր հռչակել (Յհ 6.14եւ բռնութեամբ Յիսուսը թագաւոր հռչակել (Յհ 6.14եւ բռնութեամբ Յիսուսը թագաւոր հռչակել (Յհ 6.14----15)15)15)15)::::    
Յիսուս գիտցաւ իրենց այս ծրագիրը, ոՅիսուս գիտցաւ իրենց այս ծրագիրը, ոՅիսուս գիտցաւ իրենց այս ծրագիրը, ոՅիսուս գիտցաւ իրենց այս ծրագիրը, ուստի, ւստի, ւստի, ւստի, ««««անմիջապէս անմիջապէս անմիջապէս անմիջապէս 
ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ելլեն եւ իրմէ առաջ երթան 
լիճին միւս կողմըլիճին միւս կողմըլիճին միւս կողմըլիճին միւս կողմը», », », », որպէսզի չըլլայ որ աշակերտները իրենք որպէսզի չըլլայ որ աշակերտները իրենք որպէսզի չըլլայ որ աշակերտները իրենք որպէսզի չըլլայ որ աշակերտները իրենք 
նաեւ միանային ժողովուրդին եւ զինք թագաւոր հռչակէիննաեւ միանային ժողովուրդին եւ զինք թագաւոր հռչակէիննաեւ միանային ժողովուրդին եւ զինք թագաւոր հռչակէիննաեւ միանային ժողովուրդին եւ զինք թագաւոր հռչակէին::::    
Ժողովուրդը աշակերտներուն ներկայութենէն կրնար քաջաԺողովուրդը աշակերտներուն ներկայութենէն կրնար քաջաԺողովուրդը աշակերտներուն ներկայութենէն կրնար քաջաԺողովուրդը աշակերտներուն ներկայութենէն կրնար քաջա----
լերուիլ եւ ոտքի ելլել Յիսուսըլերուիլ եւ ոտքի ելլել Յիսուսըլերուիլ եւ ոտքի ելլել Յիսուսըլերուիլ եւ ոտքի ելլել Յիսուսը    թագաւոր յայտարարելու. թագաւոր յայտարարելու. թագաւոր յայտարարելու. թագաւոր յայտարարելու. 
դժուար պիտի ըլլար ժողովուրդը արձակել, այնքան ատեն դժուար պիտի ըլլար ժողովուրդը արձակել, այնքան ատեն դժուար պիտի ըլլար ժողովուրդը արձակել, այնքան ատեն դժուար պիտի ըլլար ժողովուրդը արձակել, այնքան ատեն 
երբ աշակերտները հոն ներկայ էին, ահա թէ ինչոերբ աշակերտները հոն ներկայ էին, ահա թէ ինչոերբ աշակերտները հոն ներկայ էին, ահա թէ ինչոերբ աշակերտները հոն ներկայ էին, ահա թէ ինչո´́́́ւ, Յիսուս ւ, Յիսուս ւ, Յիսուս ւ, Յիսուս 
նախ աշակերտները ղրկեց, անկէ ետք միայն ժողովուրդընախ աշակերտները ղրկեց, անկէ ետք միայն ժողովուրդընախ աշակերտները ղրկեց, անկէ ետք միայն ժողովուրդընախ աշակերտները ղրկեց, անկէ ետք միայն ժողովուրդը::::    

««««Ժողովուրդը արձակելէ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ Ժողովուրդը արձակելէ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ Ժողովուրդը արձակելէ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ Ժողովուրդը արձակելէ ետք, Յիսուս առանձինը լեռ 
բարձրացաւ աղօթելուբարձրացաւ աղօթելուբարձրացաւ աղօթելուբարձրացաւ աղօթելու»»»» ( ( ( (Մտ 14.23)Մտ 14.23)Մտ 14.23)Մտ 14.23)::::    

1111....----    Յիսուս արձակեց ժողովուրդը բայց զանոնք դատարՅիսուս արձակեց ժողովուրդը բայց զանոնք դատարՅիսուս արձակեց ժողովուրդը բայց զանոնք դատարՅիսուս արձակեց ժողովուրդը բայց զանոնք դատար----
կաձեռն չարձակեց, այլ կշտացուց թէկաձեռն չարձակեց, այլ կշտացուց թէկաձեռն չարձակեց, այլ կշտացուց թէկաձեռն չարձակեց, այլ կշտացուց թէ´́́́    անոնց մարմինները եւ անոնց մարմինները եւ անոնց մարմինները եւ անոնց մարմինները եւ 
թէթէթէթէ´́́́    անոնց հոգիները՝ խօսելով անոնց անոնց հոգիները՝ խօսելով անոնց անոնց հոգիները՝ խօսելով անոնց անոնց հոգիները՝ խօսելով անոնց ««««Աստուծոյ արքայուԱստուծոյ արքայուԱստուծոյ արքայուԱստուծոյ արքայու----
թեան մասինթեան մասինթեան մասինթեան մասին»»»» ( ( ( (Ղկ 9.11), բուժեց անոնց սիրտերը՝ մխիթարաՂկ 9.11), բուժեց անոնց սիրտերը՝ մխիթարաՂկ 9.11), բուժեց անոնց սիրտերը՝ մխիթարաՂկ 9.11), բուժեց անոնց սիրտերը՝ մխիթարա----
կան խօսքերովկան խօսքերովկան խօսքերովկան խօսքերով::::    Տէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուՏէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուՏէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուՏէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց ց ց ց 
մեզի եւ Աստուծոյ խօսքի բոլոր մատակարարներուն՝ թէ մեզի եւ Աստուծոյ խօսքի բոլոր մատակարարներուն՝ թէ մեզի եւ Աստուծոյ խօսքի բոլոր մատակարարներուն՝ թէ մեզի եւ Աստուծոյ խօսքի բոլոր մատակարարներուն՝ թէ 
պէտք է գոհացնել հոգեւոր կարիքները ժողովուրդին, երբ պէտք է գոհացնել հոգեւոր կարիքները ժողովուրդին, երբ պէտք է գոհացնել հոգեւոր կարիքները ժողովուրդին, երբ պէտք է գոհացնել հոգեւոր կարիքները ժողովուրդին, երբ 
անոնք մեզի կը դիմեն քաջալերական խօսք մը կամ խրատ մը անոնք մեզի կը դիմեն քաջալերական խօսք մը կամ խրատ մը անոնք մեզի կը դիմեն քաջալերական խօսք մը կամ խրատ մը անոնք մեզի կը դիմեն քաջալերական խօսք մը կամ խրատ մը 
լսելու համարլսելու համարլսելու համարլսելու համար::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն եկեղեցիներ կան, ուր գացող ն եկեղեցիներ կան, ուր գացող ն եկեղեցիներ կան, ուր գացող ն եկեղեցիներ կան, ուր գացող 
մարդիկ հոգեպէս անօթի տուն կը վերադառնանմարդիկ հոգեպէս անօթի տուն կը վերադառնանմարդիկ հոգեպէս անօթի տուն կը վերադառնանմարդիկ հոգեպէս անօթի տուն կը վերադառնան::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
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հհհհոգեւորականներ եւ ոգեւորականներ եւ ոգեւորականներ եւ ոգեւորականներ եւ ««««հոգեւոր եմհոգեւոր եմհոգեւոր եմհոգեւոր եմ» » » » ըսողներ կան, որոնց հետ ըսողներ կան, որոնց հետ ըսողներ կան, որոնց հետ ըսողներ կան, որոնց հետ 
եթէ մէկը նստի, քաջալերական ու մխիթարական խօսք մը չի եթէ մէկը նստի, քաջալերական ու մխիթարական խօսք մը չի եթէ մէկը նստի, քաջալերական ու մխիթարական խօսք մը չի եթէ մէկը նստի, քաջալերական ու մխիթարական խօսք մը չի 
լսեր, այլ՝ աշխարհիկ խօսակցութիւններլսեր, այլ՝ աշխարհիկ խօսակցութիւններլսեր, այլ՝ աշխարհիկ խօսակցութիւններլսեր, այլ՝ աշխարհիկ խօսակցութիւններ::::    Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ 
մարդուն մարդուն մարդուն մարդուն ««««խօսքերը միշտ շնորհալիխօսքերը միշտ շնորհալիխօսքերը միշտ շնորհալիխօսքերը միշտ շնորհալի» » » » պէտք է ըլլան եւ պէտք է ըլլան եւ պէտք է ըլլան եւ պէտք է ըլլան եւ ««««աղով աղով աղով աղով 
համեմուածհամեմուածհամեմուածհամեմուած» » » » (Կղ 4.6). աւելորդ կամ տգեղ բան պէտք չէ(Կղ 4.6). աւելորդ կամ տգեղ բան պէտք չէ(Կղ 4.6). աւելորդ կամ տգեղ բան պէտք չէ(Կղ 4.6). աւելորդ կամ տգեղ բան պէտք չէ    խօսիխօսիխօսիխօսի::::    
Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի եկեղեցիին ուղղած իր նամակին Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի եկեղեցիին ուղղած իր նամակին Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի եկեղեցիին ուղղած իր նամակին Պօղոս առաքեալ Եփեսոսի եկեղեցիին ուղղած իր նամակին 
մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ոեւէ տգեղ խօսք չելլէՈեւէ տգեղ խօսք չելլէՈեւէ տգեղ խօսք չելլէՈեւէ տգեղ խօսք չելլէ´́́́    ձեր բերանէնձեր բերանէնձեր բերանէնձեր բերանէն::::    Խօսեցէք Խօսեցէք Խօսեցէք Խօսեցէք 
միայն ինչ որ պէտք է, ինչ որ բարի է՝ ուրիշներուն հաւատքը միայն ինչ որ պէտք է, ինչ որ բարի է՝ ուրիշներուն հաւատքը միայն ինչ որ պէտք է, ինչ որ բարի է՝ ուրիշներուն հաւատքը միայն ինչ որ պէտք է, ինչ որ բարի է՝ ուրիշներուն հաւատքը 
ամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները Աստուծոյ շնորհամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները Աստուծոյ շնորհամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները Աստուծոյ շնորհամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները Աստուծոյ շնորհ----
քովը լեցուինքովը լեցուինքովը լեցուինքովը լեցուին»»»» ( ( ( (Եփ 4.29)Եփ 4.29)Եփ 4.29)Եփ 4.29)::::    ««««Վայել չէ որՎայել չէ որՎայել չէ որՎայել չէ որ    լկտի եւ ամբարիշտ լկտի եւ ամբարիշտ լկտի եւ ամբարիշտ լկտի եւ ամբարիշտ 
խօսակցութիւններով կամ խեղկատակութեամբխօսակցութիւններով կամ խեղկատակութեամբխօսակցութիւններով կամ խեղկատակութեամբխօսակցութիւններով կամ խեղկատակութեամբ»»»»    զբաղի զբաղի զբաղի զբաղի 
հաւատացեալ մարդը (Եփ 5.4)հաւատացեալ մարդը (Եփ 5.4)հաւատացեալ մարդը (Եփ 5.4)հաւատացեալ մարդը (Եփ 5.4)    

2.2.2.2.----    Երբ Յիսուս առանձին մնաց, Երբ Յիսուս առանձին մնաց, Երբ Յիսուս առանձին մնաց, Երբ Յիսուս առանձին մնաց, ««««լեռ բարձրացաւ լեռ բարձրացաւ լեռ բարձրացաւ լեռ բարձրացաւ 
աղօթելուաղօթելուաղօթելուաղօթելու»»»»::::    Քիչ առաջ Յիսուս բազմահազար մարդոցմով Քիչ առաջ Յիսուս բազմահազար մարդոցմով Քիչ առաջ Յիսուս բազմահազար մարդոցմով Քիչ առաջ Յիսուս բազմահազար մարդոցմով 
շրջապատուած էր, իսկ հիմա՝ առանձին է, կատարելապէս շրջապատուած էր, իսկ հիմա՝ առանձին է, կատարելապէս շրջապատուած էր, իսկ հիմա՝ առանձին է, կատարելապէս շրջապատուած էր, իսկ հիմա՝ առանձին է, կատարելապէս 
առանձին, առիթէն օգտուելով առանձին, առիթէն օգտուելով առանձին, առիթէն օգտուելով առանձին, առիթէն օգտուելով լեռ կլեռ կլեռ կլեռ կ’’’’ելլէ աղօթելուելլէ աղօթելուելլէ աղօթելուելլէ աղօթելու::::    Բանաւոր Բանաւոր Բանաւոր Բանաւոր 
հօտի հովիւներս՝ եկեղեցական թէ աշխարհական, կարեւոր հօտի հովիւներս՝ եկեղեցական թէ աշխարհական, կարեւոր հօտի հովիւներս՝ եկեղեցական թէ աշխարհական, կարեւոր հօտի հովիւներս՝ եկեղեցական թէ աշխարհական, կարեւոր 
հոգեւոր դաս մը ունինք քաղելիք Տիրոջ այս կեցուածքէնհոգեւոր դաս մը ունինք քաղելիք Տիրոջ այս կեցուածքէնհոգեւոր դաս մը ունինք քաղելիք Տիրոջ այս կեցուածքէնհոգեւոր դաս մը ունինք քաղելիք Տիրոջ այս կեցուածքէն::::    
Անոնք որոնք առաջնորդող դիրքի վրայ կը գտնուին, անոնք Անոնք որոնք առաջնորդող դիրքի վրայ կը գտնուին, անոնք Անոնք որոնք առաջնորդող դիրքի վրայ կը գտնուին, անոնք Անոնք որոնք առաջնորդող դիրքի վրայ կը գտնուին, անոնք 
որոնք շրջապատուած են բազմահարիւր կամ բազմահազար որոնք շրջապատուած են բազմահարիւր կամ բազմահազար որոնք շրջապատուած են բազմահարիւր կամ բազմահազար որոնք շրջապատուած են բազմահարիւր կամ բազմահազար 
մարդոցմով, անոնք որոնք պամարդոցմով, անոնք որոնք պամարդոցմով, անոնք որոնք պամարդոցմով, անոնք որոնք պատասխանատուութիւն ունին տասխանատուութիւն ունին տասխանատուութիւն ունին տասխանատուութիւն ունին 
ժողովուրդին նկատմամբ՝ պէտք է աղօթոժողովուրդին նկատմամբ՝ պէտք է աղօթոժողովուրդին նկատմամբ՝ պէտք է աղօթոժողովուրդին նկատմամբ՝ պէտք է աղօթո´́́́ղ մարդիկ ըլլան, ղ մարդիկ ըլլան, ղ մարդիկ ըլլան, ղ մարդիկ ըլլան, 
առանձնութեան մէջ աղօթող, ժողովուրդին համար աղօթողառանձնութեան մէջ աղօթող, ժողովուրդին համար աղօթողառանձնութեան մէջ աղօթող, ժողովուրդին համար աղօթողառանձնութեան մէջ աղօթող, ժողովուրդին համար աղօթող::::    
Հայրերէն մին ըսած է. Հայրերէն մին ըսած է. Հայրերէն մին ըսած է. Հայրերէն մին ըսած է. ««««Աղօթող հովիւը՝ հոգիԱղօթող հովիւը՝ հոգիԱղօթող հովիւը՝ հոգիԱղօթող հովիւը՝ հոգի´́́́ն է իր ն է իր ն է իր ն է իր 
խնամքին յանձնուած եկեղեցիինխնամքին յանձնուած եկեղեցիինխնամքին յանձնուած եկեղեցիինխնամքին յանձնուած եկեղեցիին::::    Ինչպէս եթէ մարմինը հոգի Ինչպէս եթէ մարմինը հոգի Ինչպէս եթէ մարմինը հոգի Ինչպէս եթէ մարմինը հոգի 
չունենայ՝ կը մեռնի, նոյնպէս աչունենայ՝ կը մեռնի, նոյնպէս աչունենայ՝ կը մեռնի, նոյնպէս աչունենայ՝ կը մեռնի, նոյնպէս ալ, եկեղեցի մը որ աղօթող լ, եկեղեցի մը որ աղօթող լ, եկեղեցի մը որ աղօթող լ, եկեղեցի մը որ աղօթող 
հովիւ չունի՝ կը մեռնիհովիւ չունի՝ կը մեռնիհովիւ չունի՝ կը մեռնիհովիւ չունի՝ կը մեռնի»»»»::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս որ դէպի երկինք բարձրացած աղօթքները Յիսուս որ դէպի երկինք բարձրացած աղօթքները Յիսուս որ դէպի երկինք բարձրացած աղօթքները Յիսուս որ դէպի երկինք բարձրացած աղօթքները 
լսողն է, Յիսուս որուն առջեւ մարդիկ ծունկի կու գան ու լսողն է, Յիսուս որուն առջեւ մարդիկ ծունկի կու գան ու լսողն է, Յիսուս որուն առջեւ մարդիկ ծունկի կու գան ու լսողն է, Յիսուս որուն առջեւ մարդիկ ծունկի կու գան ու 
կկկկ’’’’աղօթեն, Յիսուս որ պատասխանողն է մեր աղօթքներուն, աղօթեն, Յիսուս որ պատասխանողն է մեր աղօթքներուն, աղօթեն, Յիսուս որ պատասխանողն է մեր աղօթքներուն, աղօթեն, Յիսուս որ պատասխանողն է մեր աղօթքներուն, 
ահա իահա իահա իահա ի´́́́նք, իր կարգին կնք, իր կարգին կնք, իր կարգին կնք, իր կարգին կ’’’’աղօթէաղօթէաղօթէաղօթէ::::    ԿԿԿԿ’’’’աղօթէ՝ որպէսզի օրինակ աղօթէ՝ որպէսզի օրինակ աղօթէ՝ որպէսզի օրինակ աղօթէ՝ որպէսզի օրինակ 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ    իր հետեւորդներունիր հետեւորդներունիր հետեւորդներունիր հետեւորդներուն::::    Կը հետեւի՞նք իր օրինակին, այլ Կը հետեւի՞նք իր օրինակին, այլ Կը հետեւի՞նք իր օրինակին, այլ Կը հետեւի՞նք իր օրինակին, այլ 
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խօսքով՝ կխօսքով՝ կխօսքով՝ կխօսքով՝ կ’’’’աղօթե՞նքաղօթե՞նքաղօթե՞նքաղօթե՞նք::::    Չաղօթող սիրտ մը չի կրնար կատարել Չաղօթող սիրտ մը չի կրնար կատարել Չաղօթող սիրտ մը չի կրնար կատարել Չաղօթող սիրտ մը չի կրնար կատարել 
Աստուծոյ կամքըԱստուծոյ կամքըԱստուծոյ կամքըԱստուծոյ կամքը::::    Չաղօթող մարդուն ձեռքերը չեն կրնար Չաղօթող մարդուն ձեռքերը չեն կրնար Չաղօթող մարդուն ձեռքերը չեն կրնար Չաղօթող մարդուն ձեռքերը չեն կրնար 
կատարել Աստուծոյ գործըկատարել Աստուծոյ գործըկատարել Աստուծոյ գործըկատարել Աստուծոյ գործը:::: « « « «Աղօթքն է որ Աստուծոյ գործը Աղօթքն է որ Աստուծոյ գործը Աղօթքն է որ Աստուծոյ գործը Աղօթքն է որ Աստուծոյ գործը 
յառաջ կը տանիյառաջ կը տանիյառաջ կը տանիյառաջ կը տանի::::    Միայն աղօթող սիրտերն ու ձեռքերն են ոՄիայն աղօթող սիրտերն ու ձեռքերն են ոՄիայն աղօթող սիրտերն ու ձեռքերն են ոՄիայն աղօթող սիրտերն ու ձեռքերն են որ ր ր ր 
կրնան Աստուծոյ գործը կատարելկրնան Աստուծոյ գործը կատարելկրնան Աստուծոյ գործը կատարելկրնան Աստուծոյ գործը կատարել» (E. M. Bounds)» (E. M. Bounds)» (E. M. Bounds)» (E. M. Bounds)::::    

4.4.4.4.----    Մեր Տէրը իր առանձնութեան պահը օգտագործեց Մեր Տէրը իր առանձնութեան պահը օգտագործեց Մեր Տէրը իր առանձնութեան պահը օգտագործեց Մեր Տէրը իր առանձնութեան պահը օգտագործեց 
աղօթքի համար, Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելու աղօթքի համար, Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելու աղօթքի համար, Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելու աղօթքի համար, Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելու 
համարհամարհամարհամար::::    Պահ մը մտածենք թէ մենք մեր առանձնութեան պաՊահ մը մտածենք թէ մենք մեր առանձնութեան պաՊահ մը մտածենք թէ մենք մեր առանձնութեան պաՊահ մը մտածենք թէ մենք մեր առանձնութեան պա----
հերը ի՞նչ բանի համար կը գործածենքհերը ի՞նչ բանի համար կը գործածենքհերը ի՞նչ բանի համար կը գործածենքհերը ի՞նչ բանի համար կը գործածենք::::    Աղօթքի՞ համար, թէ՝ Աղօթքի՞ համար, թէ՝ Աղօթքի՞ համար, թէ՝ Աղօթքի՞ համար, թէ՝ 
մեր անձմեր անձմեր անձմեր անձնական ծրագիրները մշակելու համարնական ծրագիրները մշակելու համարնական ծրագիրները մշակելու համարնական ծրագիրները մշակելու համար::::    ԶԱստուած ԶԱստուած ԶԱստուած ԶԱստուած 
փառաբանելո՞ւ համար, թէ՝ մեղքով զԱստուած անարգելու փառաբանելո՞ւ համար, թէ՝ մեղքով զԱստուած անարգելու փառաբանելո՞ւ համար, թէ՝ մեղքով զԱստուած անարգելու փառաբանելո՞ւ համար, թէ՝ մեղքով զԱստուած անարգելու 
համարհամարհամարհամար::::    Մեր հակառակորդներուն համար աղօթելո՞ւ համար, Մեր հակառակորդներուն համար աղօթելո՞ւ համար, Մեր հակառակորդներուն համար աղօթելո՞ւ համար, Մեր հակառակորդներուն համար աղօթելո՞ւ համար, 
թէ՝ անոնց վերաբերեալ չարիք ծրագրելու համարթէ՝ անոնց վերաբերեալ չարիք ծրագրելու համարթէ՝ անոնց վերաբերեալ չարիք ծրագրելու համարթէ՝ անոնց վերաբերեալ չարիք ծրագրելու համար::::    

5.5.5.5.----    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Աշակերտները կը պատրաստԱշակերտները կը պատրաստԱշակերտները կը պատրաստԱշակերտները կը պատրաստ----
ուէին լիճին վրայ փորձոուէին լիճին վրայ փորձոուէին լիճին վրայ փորձոուէին լիճին վրայ փորձութեան հանդիպելու, իսկ Յիսուս կը ւթեան հանդիպելու, իսկ Յիսուս կը ւթեան հանդիպելու, իսկ Յիսուս կը ւթեան հանդիպելու, իսկ Յիսուս կը 
պատրաստուէր աղօթելուպատրաստուէր աղօթելուպատրաստուէր աղօթելուպատրաստուէր աղօթելու»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , իսկական առաջիսկական առաջիսկական առաջիսկական առաջնորդները նորդները նորդները նորդները 
աղօթքի կը կանգնին, երբ անդին իրենց հետեաղօթքի կը կանգնին, երբ անդին իրենց հետեաղօթքի կը կանգնին, երբ անդին իրենց հետեաղօթքի կը կանգնին, երբ անդին իրենց հետեւորդները ւորդները ւորդները ւորդները 
փորձութիւններէ կփորձութիւններէ կփորձութիւններէ կփորձութիւններէ կ’’’’անցնինանցնինանցնինանցնին::::    Այսօր, բոլոր ժամանաԱյսօր, բոլոր ժամանաԱյսօր, բոլոր ժամանաԱյսօր, բոլոր ժամանակներէն կներէն կներէն կներէն 
աւելի Քրիստոսի հետեւորդները նեղութիւններու ու հալաաւելի Քրիստոսի հետեւորդները նեղութիւններու ու հալաաւելի Քրիստոսի հետեւորդները նեղութիւններու ու հալաաւելի Քրիստոսի հետեւորդները նեղութիւններու ու հալա----
ծանքներու կը հանդիպինծանքներու կը հանդիպինծանքներու կը հանդիպինծանքներու կը հանդիպին, , , , եւ ուստի, Քրիստոսի խօսքին եւ ուստի, Քրիստոսի խօսքին եւ ուստի, Քրիստոսի խօսքին եւ ուստի, Քրիստոսի խօսքին 
այսօրուան տարածիչները, պէտք է աղօթքի կանգնին այսօրուան տարածիչները, պէտք է աղօթքի կանգնին այսօրուան տարածիչները, պէտք է աղօթքի կանգնին այսօրուան տարածիչները, պէտք է աղօթքի կանգնին 
ամենակալ Տիրոջ առջեւ եւ հաւատացեալներուն դատն ու ամենակալ Տիրոջ առջեւ եւ հաւատացեալներուն դատն ու ամենակալ Տիրոջ առջեւ եւ հաւատացեալներուն դատն ու ամենակալ Տիրոջ առջեւ եւ հաւատացեալներուն դատն ու 
ձայնը ներկայացնեն անաչառ ու արդարադատ Աստուծոյ, ձայնը ներկայացնեն անաչառ ու արդարադատ Աստուծոյ, ձայնը ներկայացնեն անաչառ ու արդարադատ Աստուծոյ, ձայնը ներկայացնեն անաչառ ու արդարադատ Աստուծոյ, 
որովհետեւ իորովհետեւ իորովհետեւ իորովհետեւ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է ««««Երկրի ԴատաւորըԵրկրի ԴատաւորըԵրկրի ԴատաւորըԵրկրի Դատաւորը» » » » (Ծն 18.25), եւ (Ծն 18.25), եւ (Ծն 18.25), եւ (Ծն 18.25), եւ ««««չկայ չկայ չկայ չկայ 
արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութարարած մը որ Աստուծոյ տեսողութարարած մը որ Աստուծոյ տեսողութարարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիենէն վրիպիենէն վրիպիենէն վրիպի::::    Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկուպարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկուպարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկուպարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ» » » » (Եբր 4.13)(Եբր 4.13)(Եբր 4.13)(Եբր 4.13)::::    

««««Երբ երեկոյ եղաւ, Յիսուս հոն մինակ էր, մինչ նաւակը Երբ երեկոյ եղաւ, Յիսուս հոն մինակ էր, մինչ նաւակը Երբ երեկոյ եղաւ, Յիսուս հոն մինակ էր, մինչ նաւակը Երբ երեկոյ եղաւ, Յիսուս հոն մինակ էր, մինչ նաւակը 
ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոծութեան մէջ էր, որովհետեւ 
հովը իրենց դիմացէն կը փչէրհովը իրենց դիմացէն կը փչէրհովը իրենց դիմացէն կը փչէրհովը իրենց դիմացէն կը փչէր»»»» ( ( ( (Մտ 14.23Մտ 14.23Մտ 14.23Մտ 14.23----24)24)24)24)::::    

1.1.1.1.----    Երեկոյեան արդէԵրեկոյեան արդէԵրեկոյեան արդէԵրեկոյեան արդէն Յիսուս մինակ էրն Յիսուս մինակ էրն Յիսուս մինակ էրն Յիսուս մինակ էր::::    Եթէ նկատի Եթէ նկատի Եթէ նկատի Եթէ նկատի 
առնենք որ Յիսուս առնենք որ Յիսուս առնենք որ Յիսուս առնենք որ Յիսուս ««««գիշերուան չորրորդ պահունգիշերուան չորրորդ պահունգիշերուան չորրորդ պահունգիշերուան չորրորդ պահուն»»»»    վերադարվերադարվերադարվերադար----
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ձաւ իր աշակերտներուն մօտ, (որ ժամերը հաշուելու ձաւ իր աշակերտներուն մօտ, (որ ժամերը հաշուելու ձաւ իր աշակերտներուն մօտ, (որ ժամերը հաշուելու ձաւ իր աշակերտներուն մօտ, (որ ժամերը հաշուելու 
Հռոմէական կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3Հռոմէական կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3Հռոմէական կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3Հռոմէական կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3----6666ը կը կը կը կ’’’’ըլլայ), սա կը ըլլայ), սա կը ըլլայ), սա կը ըլլայ), սա կը 
նշանակէ թէ շուրջ 10 ժամ աղօթքով անցուցնշանակէ թէ շուրջ 10 ժամ աղօթքով անցուցնշանակէ թէ շուրջ 10 ժամ աղօթքով անցուցնշանակէ թէ շուրջ 10 ժամ աղօթքով անցուց::::    Յիսուս երկար Յիսուս երկար Յիսուս երկար Յիսուս երկար 
ժամերու վրայ աղօթելը ժամերու վրայ աղօթելը ժամերու վրայ աղօթելը ժամերու վրայ աղօթելը չչչչ’’’’արգիլեր, այնքան ատեն որ ատիկա արգիլեր, այնքան ատեն որ ատիկա արգիլեր, այնքան ատեն որ ատիկա արգիլեր, այնքան ատեն որ ատիկա 
շատախօսութիւն չէ (Մտ 6.7), եւ յատուկ նպատակ մը կը շատախօսութիւն չէ (Մտ 6.7), եւ յատուկ նպատակ մը կը շատախօսութիւն չէ (Մտ 6.7), եւ յատուկ նպատակ մը կը շատախօսութիւն չէ (Մտ 6.7), եւ յատուկ նպատակ մը կը 
հետապնդէհետապնդէհետապնդէհետապնդէ::::    Ամէն հաւատացեալ վստահաբար երբեմն կԱմէն հաւատացեալ վստահաբար երբեմն կԱմէն հաւատացեալ վստահաբար երբեմն կԱմէն հաւատացեալ վստահաբար երբեմն կ’’’’անդանդանդանդ----
րադառնայ որ գէթ ժամանակուան մը համար, կարիքը ունի րադառնայ որ գէթ ժամանակուան մը համար, կարիքը ունի րադառնայ որ գէթ ժամանակուան մը համար, կարիքը ունի րադառնայ որ գէթ ժամանակուան մը համար, կարիքը ունի 
ամէն բանէ քաշուելու, առանամէն բանէ քաշուելու, առանամէն բանէ քաշուելու, առանամէն բանէ քաշուելու, առանձնանալու եւ աղօթքով ժամաձնանալու եւ աղօթքով ժամաձնանալու եւ աղօթքով ժամաձնանալու եւ աղօթքով ժամա----
նակ անցնակ անցնակ անցնակ անցնելու Տիրոջ հետնելու Տիրոջ հետնելու Տիրոջ հետնելու Տիրոջ հետ::::    

2222....----    Այս համարը կը խօսի ալեկոծութեան եւ փչող հովի Այս համարը կը խօսի ալեկոծութեան եւ փչող հովի Այս համարը կը խօսի ալեկոծութեան եւ փչող հովի Այս համարը կը խօսի ալեկոծութեան եւ փչող հովի 
մասինմասինմասինմասին::::    Սա ցոյց կու տայ որ այն գիշերը որ Յիսուս աղօթքով Սա ցոյց կու տայ որ այն գիշերը որ Յիսուս աղօթքով Սա ցոյց կու տայ որ այն գիշերը որ Յիսուս աղօթքով Սա ցոյց կու տայ որ այն գիշերը որ Յիսուս աղօթքով 
անցուց՝ խաղաղ գիշեր մը չէրանցուց՝ խաղաղ գիշեր մը չէրանցուց՝ խաղաղ գիշեր մը չէրանցուց՝ խաղաղ գիշեր մը չէր::::    Մենք եւս, պէտք է Տիրոջ Մենք եւս, պէտք է Տիրոջ Մենք եւս, պէտք է Տիրոջ Մենք եւս, պէտք է Տիրոջ 
օրինակին հետեւինք եւ աղօթքի կանգնինք երբ մեր օրը, կամ օրինակին հետեւինք եւ աղօթքի կանգնինք երբ մեր օրը, կամ օրինակին հետեւինք եւ աղօթքի կանգնինք երբ մեր օրը, կամ օրինակին հետեւինք եւ աղօթքի կանգնինք երբ մեր օրը, կամ 
մեր շաբաթը կորսնցուցած է իր խաղաղութիւնըմեր շաբաթը կորսնցուցած է իր խաղաղութիւնըմեր շաբաթը կորսնցուցած է իր խաղաղութիւնըմեր շաբաթը կորսնցուցած է իր խաղաղութիւնը::::    ՓորձուՓորձուՓորձուՓորձութիւնթիւնթիւնթիւն----
ները պէտք է մղեն մեզ յաւելեալ ջերմեռանդութեամբ ները պէտք է մղեն մեզ յաւելեալ ջերմեռանդութեամբ ները պէտք է մղեն մեզ յաւելեալ ջերմեռանդութեամբ ները պէտք է մղեն մեզ յաւելեալ ջերմեռանդութեամբ 
աղօթելու եւ ոաղօթելու եւ ոաղօթելու եւ ոաղօթելու եւ ո´́́́չ թէ մեր աղօթքը դադրեցնելուչ թէ մեր աղօթքը դադրեցնելուչ թէ մեր աղօթքը դադրեցնելուչ թէ մեր աղօթքը դադրեցնելու::::    Եւ աղօթելու, Եւ աղօթելու, Եւ աղօթելու, Եւ աղօթելու, 
ոոոո´́́́չ թէ փորձութիւնները արմատախիլ ընելու կամ մեզ չ թէ փորձութիւնները արմատախիլ ընելու կամ մեզ չ թէ փորձութիւնները արմատախիլ ընելու կամ մեզ չ թէ փորձութիւնները արմատախիլ ընելու կամ մեզ 
շրջապատող պայմանները փոխելու նպատակով, այլ՝ անոնց շրջապատող պայմանները փոխելու նպատակով, այլ՝ անոնց շրջապատող պայմանները փոխելու նպատակով, այլ՝ անոնց շրջապատող պայմանները փոխելու նպատակով, այլ՝ անոնց 
դէմ եւ անոնց մէջ տոկուն մնալու համարդէմ եւ անոնց մէջ տոկուն մնալու համարդէմ եւ անոնց մէջ տոկուն մնալու համարդէմ եւ անոնց մէջ տոկուն մնալու համար:::: Samuel M.  Samuel M.  Samuel M.  Samuel M. 
ShoShoShoShoemaker emaker emaker emaker կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու 
պայմանները քեզի համար, բայց կրնայ քեպայմանները քեզի համար, բայց կրնայ քեպայմանները քեզի համար, բայց կրնայ քեպայմանները քեզի համար, բայց կրնայ քե´́́́զ փոխել կացուզ փոխել կացուզ փոխել կացուզ փոխել կացու----
թեանց ու պայմաններուն համարթեանց ու պայմաններուն համարթեանց ու պայմաններուն համարթեանց ու պայմաններուն համար»»»»::::    

3.3.3.3.----    ««««Մինչ նաւակը ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոՄինչ նաւակը ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոՄինչ նաւակը ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկոՄինչ նաւակը ցամաքէն բաւական հեռու՝ ալեկո----
ծութեան մէջ էրծութեան մէջ էրծութեան մէջ էրծութեան մէջ էր»»»»::::    Հետաքրքրական կՀետաքրքրական կՀետաքրքրական կՀետաքրքրական կ’’’’ըլլայ հարցնել հետեւեալ ըլլայ հարցնել հետեւեալ ըլլայ հարցնել հետեւեալ ըլլայ հարցնել հետեւեալ 
հարցումը. Յիսուս չէ՞ր հարցումը. Յիսուս չէ՞ր հարցումը. Յիսուս չէ՞ր հարցումը. Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ լիճը պիտի ալեկոծէրգիտեր որ լիճը պիտի ալեկոծէրգիտեր որ լիճը պիտի ալեկոծէրգիտեր որ լիճը պիտի ալեկոծէր::::    Չէ՞ր Չէ՞ր Չէ՞ր Չէ՞ր 
գիտեր որ գիտեր որ գիտեր որ գիտեր որ ««««հովը իրենց դիմացէնհովը իրենց դիմացէնհովը իրենց դիմացէնհովը իրենց դիմացէն»»»»    պիտի փչէրպիտի փչէրպիտի փչէրպիտի փչէր::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , գիտէգիտէգիտէգիտէ´́́́րրրր::::    
Իսկ եթէ գիտէր, ինչո՞ւ Իսկ եթէ գիտէր, ինչո՞ւ Իսկ եթէ գիտէր, ինչո՞ւ Իսկ եթէ գիտէր, ինչո՞ւ ««««ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ստիպեց որ աշակերտները նաւակ ստիպեց որ աշակերտները նաւակ 
ելլենելլենելլենելլեն»»»»    եւ լիճին միւս կողմը անցնինեւ լիճին միւս կողմը անցնինեւ լիճին միւս կողմը անցնինեւ լիճին միւս կողմը անցնին::::    Մեր Տիրոջ հիմնական Մեր Տիրոջ հիմնական Մեր Տիրոջ հիմնական Մեր Տիրոջ հիմնական 
նպատակը իր աշակերտներուն յաւելեալ բան մը սորվեցնելն նպատակը իր աշակերտներուն յաւելեալ բան մը սորվեցնելն նպատակը իր աշակերտներուն յաւելեալ բան մը սորվեցնելն նպատակը իր աշակերտներուն յաւելեալ բան մը սորվեցնելն 
էր իր ինքնէր իր ինքնէր իր ինքնէր իր ինքնութեան, իր կարողութեան ու զօրութեան մասինութեան, իր կարողութեան ու զօրութեան մասինութեան, իր կարողութեան ու զօրութեան մասինութեան, իր կարողութեան ու զօրութեան մասին::::    
Յիսուս ջուրերուն վրայէն քալելով եւ քալեցնել տալով՝ ցոյց Յիսուս ջուրերուն վրայէն քալելով եւ քալեցնել տալով՝ ցոյց Յիսուս ջուրերուն վրայէն քալելով եւ քալեցնել տալով՝ ցոյց Յիսուս ջուրերուն վրայէն քալելով եւ քալեցնել տալով՝ ցոյց 
տուաւ իր աշակերտներուն թէ ինք տէտուաւ իր աշակերտներուն թէ ինք տէտուաւ իր աշակերտներուն թէ ինք տէտուաւ իր աշակերտներուն թէ ինք տէ´́́́րն է ծովերուն եւ րն է ծովերուն եւ րն է ծովերուն եւ րն է ծովերուն եւ 
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ովկիանոսներուն, տէրն է բնութեան ու բանականներունովկիանոսներուն, տէրն է բնութեան ու բանականներունովկիանոսներուն, տէրն է բնութեան ու բանականներունովկիանոսներուն, տէրն է բնութեան ու բանականներուն::::    Կը Կը Կը Կը 
տեսնենք թէ ինչպէս երբ Յիսուս նաւակ բարձրացաւ, փոթոտեսնենք թէ ինչպէս երբ Յիսուս նաւակ բարձրացաւ, փոթոտեսնենք թէ ինչպէս երբ Յիսուս նաւակ բարձրացաւ, փոթոտեսնենք թէ ինչպէս երբ Յիսուս նաւակ բարձրացաւ, փոթո----
րիկրիկրիկրիկը իսկոյն դադրեցաւ եւ ը իսկոյն դադրեցաւ եւ ը իսկոյն դադրեցաւ եւ ը իսկոյն դադրեցաւ եւ ««««նաւակին մէջ գտնուող աշանաւակին մէջ գտնուող աշանաւակին մէջ գտնուող աշանաւակին մէջ գտնուող աշա----
կերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.կերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.կերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.կերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.----    """"Իսկապէս դուն Իսկապէս դուն Իսկապէս դուն Իսկապէս դուն 
Աստուծոյ Որդին ես"Աստուծոյ Որդին ես"Աստուծոյ Որդին ես"Աստուծոյ Որդին ես"»»»» ( ( ( (Մտ 14.33)Մտ 14.33)Մտ 14.33)Մտ 14.33)::::    Եթէ այս դէպքը տեղի Եթէ այս դէպքը տեղի Եթէ այս դէպքը տեղի Եթէ այս դէպքը տեղի 
չունենար՝ մենք այս հաստատումը արձանագրուած պիտի չունենար՝ մենք այս հաստատումը արձանագրուած պիտի չունենար՝ մենք այս հաստատումը արձանագրուած պիտի չունենար՝ մենք այս հաստատումը արձանագրուած պիտի 
չգտնէինք Աւետարաններուն մէջչգտնէինք Աւետարաններուն մէջչգտնէինք Աւետարաններուն մէջչգտնէինք Աւետարաններուն մէջ::::    Հոս միակ տեղն է ուր կը Հոս միակ տեղն է ուր կը Հոս միակ տեղն է ուր կը Հոս միակ տեղն է ուր կը 
կարդանկարդանկարդանկարդանք որ աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսին եւ ք որ աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսին եւ ք որ աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսին եւ ք որ աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսին եւ 
խոստովանեցան անոր Աստուծոյ Որդի ըլլալըխոստովանեցան անոր Աստուծոյ Որդի ըլլալըխոստովանեցան անոր Աստուծոյ Որդի ըլլալըխոստովանեցան անոր Աստուծոյ Որդի ըլլալը::::    

Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները փորձութեան Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները փորձութեան Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները փորձութեան Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները փորձութեան 
ենթարկուին, որպէսզի առիթ տայ անոնց վայելելու իր ենթարկուին, որպէսզի առիթ տայ անոնց վայելելու իր ենթարկուին, որպէսզի առիթ տայ անոնց վայելելու իր ենթարկուին, որպէսզի առիթ տայ անոնց վայելելու իր 
օգնականութիւնըօգնականութիւնըօգնականութիւնըօգնականութիւնը::::    Ասիկա Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ Ասիկա Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ Ասիկա Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ Ասիկա Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ 
մըն էմըն էմըն էմըն է::::    Ան թոյլ կու տայ որ դժուարոԱն թոյլ կու տայ որ դժուարոԱն թոյլ կու տայ որ դժուարոԱն թոյլ կու տայ որ դժուարութեան հանդիպինք, ւթեան հանդիպինք, ւթեան հանդիպինք, ւթեան հանդիպինք, 
նպատակ ունենալով շնորհել մեզի իր պաշտպանութիւնը, իր նպատակ ունենալով շնորհել մեզի իր պաշտպանութիւնը, իր նպատակ ունենալով շնորհել մեզի իր պաշտպանութիւնը, իր նպատակ ունենալով շնորհել մեզի իր պաշտպանութիւնը, իր 
օգնականութիւնը, իր զօրակցութիւնը, իր զօրութիւնըօգնականութիւնը, իր զօրակցութիւնը, իր զօրութիւնըօգնականութիւնը, իր զօրակցութիւնը, իր զօրութիւնըօգնականութիւնը, իր զօրակցութիւնը, իր զօրութիւնը::::    
Արդարեւ, եթէ զօրաւոր փորձութիւններու չենթարկուինք՝ Արդարեւ, եթէ զօրաւոր փորձութիւններու չենթարկուինք՝ Արդարեւ, եթէ զօրաւոր փորձութիւններու չենթարկուինք՝ Արդարեւ, եթէ զօրաւոր փորձութիւններու չենթարկուինք՝ 
ուրկէ՞ պիտի գիտնանք որ Յիսուս ամենազօր պաշտպաուրկէ՞ պիտի գիտնանք որ Յիսուս ամենազօր պաշտպաուրկէ՞ պիտի գիտնանք որ Յիսուս ամենազօր պաշտպաուրկէ՞ պիտի գիտնանք որ Յիսուս ամենազօր պաշտպա´́́́ն էն էն էն է::::    
Աւելի լաւ չէ՞ փորձութեան ենթարկուիլ Աւելի լաւ չէ՞ փորձութեան ենթարկուիլ Աւելի լաւ չէ՞ փորձութեան ենթարկուիլ Աւելի լաւ չէ՞ փորձութեան ենթարկուիլ եւ վայելել Տիրոջ եւ վայելել Տիրոջ եւ վայելել Տիրոջ եւ վայելել Տիրոջ 
պաշտպանութիւնը, քան փորձութեան չենթարկուիլ ու պաշտպանութիւնը, քան փորձութեան չենթարկուիլ ու պաշտպանութիւնը, քան փորձութեան չենթարկուիլ ու պաշտպանութիւնը, քան փորձութեան չենթարկուիլ ու 
զրկուիլ Տիրոջ պաշտպանութենէնզրկուիլ Տիրոջ պաշտպանութենէնզրկուիլ Տիրոջ պաշտպանութենէնզրկուիլ Տիրոջ պաշտպանութենէն::::    Աւելի լաւ չէ՞ գլորիլ եւ Աւելի լաւ չէ՞ գլորիլ եւ Աւելի լաւ չէ՞ գլորիլ եւ Աւելի լաւ չէ՞ գլորիլ եւ 
Աստուծոյ ձեռքով վերականգնիլ, քան բնաւ չգլորիլ եւ երբեք Աստուծոյ ձեռքով վերականգնիլ, քան բնաւ չգլորիլ եւ երբեք Աստուծոյ ձեռքով վերականգնիլ, քան բնաւ չգլորիլ եւ երբեք Աստուծոյ ձեռքով վերականգնիլ, քան բնաւ չգլորիլ եւ երբեք 
չզգալ Աստուծոյ վերականգնիչ ձեռքին հպումըչզգալ Աստուծոյ վերականգնիչ ձեռքին հպումըչզգալ Աստուծոյ վերականգնիչ ձեռքին հպումըչզգալ Աստուծոյ վերականգնիչ ձեռքին հպումը::::    Անտիպ Անտիպ Անտիպ Անտիպ 
գիրքերէս մէկուն մէջ ըսած եմ.գիրքերէս մէկուն մէջ ըսած եմ.գիրքերէս մէկուն մէջ ըսած եմ.գիրքերէս մէկուն մէջ ըսած եմ.----    

««««ԱւելիԱւելիԱւելիԱւելի    լաւ չէ՞ սասանիլ ու Տիրոջ ապաւինիլ, քան բնաւ լաւ չէ՞ սասանիլ ու Տիրոջ ապաւինիլ, քան բնաւ լաւ չէ՞ սասանիլ ու Տիրոջ ապաւինիլ, քան բնաւ լաւ չէ՞ սասանիլ ու Տիրոջ ապաւինիլ, քան բնաւ 
չսասանիլ ու չգիտակցիլ որ միայն Տիրոջ կրնանք ապաւինիլչսասանիլ ու չգիտակցիլ որ միայն Տիրոջ կրնանք ապաւինիլչսասանիլ ու չգիտակցիլ որ միայն Տիրոջ կրնանք ապաւինիլչսասանիլ ու չգիտակցիլ որ միայն Տիրոջ կրնանք ապաւինիլ::::    
Աւելի լաւ չէ՞ նեղութեան մէջ իյնալ եւ Յիսուսի հոգատաԱւելի լաւ չէ՞ նեղութեան մէջ իյնալ եւ Յիսուսի հոգատաԱւելի լաւ չէ՞ նեղութեան մէջ իյնալ եւ Յիսուսի հոգատաԱւելի լաւ չէ՞ նեղութեան մէջ իյնալ եւ Յիսուսի հոգատա----
րութիւնը վայելել, քան բնաւ նեղութեան մէջ չիյնալ եւ րութիւնը վայելել, քան բնաւ նեղութեան մէջ չիյնալ եւ րութիւնը վայելել, քան բնաւ նեղութեան մէջ չիյնալ եւ րութիւնը վայելել, քան բնաւ նեղութեան մէջ չիյնալ եւ 
Յիսուսի հոգատարութիւնը չվայելելՅիսուսի հոգատարութիւնը չվայելելՅիսուսի հոգատարութիւնը չվայելելՅիսուսի հոգատարութիւնը չվայելել::::    Աւելի լաւ չէ՞ կարիքի Աւելի լաւ չէ՞ կարիքի Աւելի լաւ չէ՞ կարիքի Աւելի լաւ չէ՞ կարիքի 
մէջ ըլլալ եւ Յիսուսի կարիքը զգալ, քան անկարօտ ըլլալ եւ մէջ ըլլալ եւ Յիսուսի կարիքը զգալ, քան անկարօտ ըլլալ եւ մէջ ըլլալ եւ Յիսուսի կարիքը զգալ, քան անկարօտ ըլլալ եւ մէջ ըլլալ եւ Յիսուսի կարիքը զգալ, քան անկարօտ ըլլալ եւ 
Յիսուսի կարիքը չզգալՅիսուսի կարիքը չզգալՅիսուսի կարիքը չզգալՅիսուսի կարիքը չզգալ::::    Աւելի լաւ չէ՞ անօգնական մնալ եւ Աւելի լաւ չէ՞ անօգնական մնալ եւ Աւելի լաւ չէ՞ անօգնական մնալ եւ Աւելի լաւ չէ՞ անօգնական մնալ եւ 
Քրիստոսի օգնութիւնը վայելել, քան բնաւ անօգնական չզգալ Քրիստոսի օգնութիւնը վայելել, քան բնաւ անօգնական չզգալ Քրիստոսի օգնութիւնը վայելել, քան բնաւ անօգնական չզգալ Քրիստոսի օգնութիւնը վայելել, քան բնաւ անօգնական չզգալ 
ու հեռու մնալ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելելու շնորհքէնու հեռու մնալ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելելու շնորհքէնու հեռու մնալ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելելու շնորհքէնու հեռու մնալ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելելու շնորհքէն::::    
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Աւելի լաւ չէ՞ դժուարութեան հանդիպիլ եւԱւելի լաւ չէ՞ դժուարութեան հանդիպիլ եւԱւելի լաւ չէ՞ դժուարութեան հանդիպիլ եւԱւելի լաւ չէ՞ դժուարութեան հանդիպիլ եւ    Տիրոջ միջամտուՏիրոջ միջամտուՏիրոջ միջամտուՏիրոջ միջամտու----
թիւնը հայցել, քան բնաւ դժուարութեան չհանդիպիլ ու Տիրոջ թիւնը հայցել, քան բնաւ դժուարութեան չհանդիպիլ ու Տիրոջ թիւնը հայցել, քան բնաւ դժուարութեան չհանդիպիլ ու Տիրոջ թիւնը հայցել, քան բնաւ դժուարութեան չհանդիպիլ ու Տիրոջ 
միջամտութիւնը չհայցելմիջամտութիւնը չհայցելմիջամտութիւնը չհայցելմիջամտութիւնը չհայցել»»»»::::    

4.4.4.4.----    Լիճին միւս կողմը չհասած՝ ալեկոծութիւնը սկսաւԼիճին միւս կողմը չհասած՝ ալեկոծութիւնը սկսաւԼիճին միւս կողմը չհասած՝ ալեկոծութիւնը սկսաւԼիճին միւս կողմը չհասած՝ ալեկոծութիւնը սկսաւ::::    
Որոշ հայրեր լիճը կը նկատեն խորհրդանիշ աշխարհին, իսկ Որոշ հայրեր լիճը կը նկատեն խորհրդանիշ աշխարհին, իսկ Որոշ հայրեր լիճը կը նկատեն խորհրդանիշ աշխարհին, իսկ Որոշ հայրեր լիճը կը նկատեն խորհրդանիշ աշխարհին, իսկ 
լիճը ալեկոծող ալիքները՝ խորհրդանիշ փորձութեանցլիճը ալեկոծող ալիքները՝ խորհրդանիշ փորձութեանցլիճը ալեկոծող ալիքները՝ խորհրդանիշ փորձութեանցլիճը ալեկոծող ալիքները՝ խորհրդանիշ փորձութեանց::::    Այս Այս Այս Այս 
իմաստովիմաստովիմաստովիմաստով, , , , բոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կ’’’’ուզեն հասնիլ փրկութեան ուզեն հասնիլ փրկութեան ուզեն հասնիլ փրկութեան ուզեն հասնիլ փրկութեան 
նաւահանգիստը, անխուսափելիօրէն պիտի անցնին կեանքի նաւահանգիստը, անխուսափելիօրէն պիտի անցնին կեանքի նաւահանգիստը, անխուսափելիօրէն պիտի անցնին կեանքի նաւահանգիստը, անխուսափելիօրէն պիտի անցնին կեանքի 
այս լիճին ու անոր փորձալից ալիքներուն ընդմէջէնայս լիճին ու անոր փորձալից ալիքներուն ընդմէջէնայս լիճին ու անոր փորձալից ալիքներուն ընդմէջէնայս լիճին ու անոր փորձալից ալիքներուն ընդմէջէն::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
սիրելիներ, անպայման որ փոթորիկներու պիտի հանդիպինք սիրելիներ, անպայման որ փոթորիկներու պիտի հանդիպինք սիրելիներ, անպայման որ փոթորիկներու պիտի հանդիպինք սիրելիներ, անպայման որ փոթորիկներու պիտի հանդիպինք 
դէպի երկինք մեր նաւարկութեան ժամանակդէպի երկինք մեր նաւարկութեան ժամանակդէպի երկինք մեր նաւարկութեան ժամանակդէպի երկինք մեր նաւարկութեան ժամանակ::::    Որոգինէս Որոգինէս Որոգինէս Որոգինէս 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԱնԱնԱնԱնոնք որոնք կոնք որոնք կոնք որոնք կոնք որոնք կ’’’’ուզեն լիճին միւս կողմը անցնիլ, այլ ուզեն լիճին միւս կողմը անցնիլ, այլ ուզեն լիճին միւս կողմը անցնիլ, այլ ուզեն լիճին միւս կողմը անցնիլ, այլ 
խօսքով՝ այս տեսանելի, նիւթական ու ժամանակաւոր խօսքով՝ այս տեսանելի, նիւթական ու ժամանակաւոր խօսքով՝ այս տեսանելի, նիւթական ու ժամանակաւոր խօսքով՝ այս տեսանելի, նիւթական ու ժամանակաւոր 
աշխարհէն, դէպի անտեսանելի, աննիւթական եւ յաւիտենաաշխարհէն, դէպի անտեսանելի, աննիւթական եւ յաւիտենաաշխարհէն, դէպի անտեսանելի, աննիւթական եւ յաւիտենաաշխարհէն, դէպի անտեսանելի, աննիւթական եւ յաւիտենա----
կան աշխարհը անցնիլ՝ պէտք է հնազանդին Տիրոջ խօսքին եւ կան աշխարհը անցնիլ՝ պէտք է հնազանդին Տիրոջ խօսքին եւ կան աշխարհը անցնիլ՝ պէտք է հնազանդին Տիրոջ խօսքին եւ կան աշխարհը անցնիլ՝ պէտք է հնազանդին Տիրոջ խօսքին եւ 
քաջօրէն նաւարկենքաջօրէն նաւարկենքաջօրէն նաւարկենքաջօրէն նաւարկեն»»»»::::    

5.5.5.5.----    Հայր մը նաւակը կը նկատէ խորհրդանիշ խաՀայր մը նաւակը կը նկատէ խորհրդանիշ խաՀայր մը նաւակը կը նկատէ խորհրդանիշ խաՀայր մը նաւակը կը նկատէ խորհրդանիշ խաչին ու չին ու չին ու չին ու 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս աշակերտները նաւակին կողմէ շալկուեցան Ինչպէս աշակերտները նաւակին կողմէ շալկուեցան Ինչպէս աշակերտները նաւակին կողմէ շալկուեցան Ինչպէս աշակերտները նաւակին կողմէ շալկուեցան 
փոթորիկի ժամանակ, այնպէս ալ, Քրիստոսի բոլոր հետեփոթորիկի ժամանակ, այնպէս ալ, Քրիստոսի բոլոր հետեփոթորիկի ժամանակ, այնպէս ալ, Քրիստոսի բոլոր հետեփոթորիկի ժամանակ, այնպէս ալ, Քրիստոսի բոլոր հետե----
ւորդները խաչին կողմէ է որ կը շալկուին (կը պաշտպանուին) ւորդները խաչին կողմէ է որ կը շալկուին (կը պաշտպանուին) ւորդները խաչին կողմէ է որ կը շալկուին (կը պաշտպանուին) ւորդները խաչին կողմէ է որ կը շալկուին (կը պաշտպանուին) 
երբ փոթորիկներէ կերբ փոթորիկներէ կերբ փոթորիկներէ կերբ փոթորիկներէ կ’’’’անցնինանցնինանցնինանցնին::::    Եւ դարձեալ, ինչպէս խաչը ունի Եւ դարձեալ, ինչպէս խաչը ունի Եւ դարձեալ, ինչպէս խաչը ունի Եւ դարձեալ, ինչպէս խաչը ունի 
իր խաչեալը՝ որ Յիսուսն է, նոյնպէս ալ, իր խաչեալը՝ որ Յիսուսն է, նոյնպէս ալ, իր խաչեալը՝ որ Յիսուսն է, նոյնպէս ալ, իր խաչեալը՝ որ Յիսուսն է, նոյնպէս ալ, քրիստոնեայ քրիստոնեայ քրիստոնեայ քրիստոնեայ 
մարդուն նաւակը ունի իր նաւավարը՝ որ դարձեալ Յիսուսն մարդուն նաւակը ունի իր նաւավարը՝ որ դարձեալ Յիսուսն մարդուն նաւակը ունի իր նաւավարը՝ որ դարձեալ Յիսուսն մարդուն նաւակը ունի իր նաւավարը՝ որ դարձեալ Յիսուսն 
էէէէ»»»»::::    Կեանքի փոթորիկները որքան ալ զօրաւոր ըլլան, անոնք Կեանքի փոթորիկները որքան ալ զօրաւոր ըլլան, անոնք Կեանքի փոթորիկները որքան ալ զօրաւոր ըլլան, անոնք Կեանքի փոթորիկները որքան ալ զօրաւոր ըլլան, անոնք 
չեն կրնար մեզ տապալել, երբ մեր նաւուն ղեկը յանձնած ենք չեն կրնար մեզ տապալել, երբ մեր նաւուն ղեկը յանձնած ենք չեն կրնար մեզ տապալել, երբ մեր նաւուն ղեկը յանձնած ենք չեն կրնար մեզ տապալել, երբ մեր նաւուն ղեկը յանձնած ենք 
ամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերունամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերունամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերունամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերուն::::    

6.6.6.6.----    Նաւակը կը խորհրդանշէ նաեւ Քրիստոսի մարմինՆաւակը կը խորհրդանշէ նաեւ Քրիստոսի մարմինՆաւակը կը խորհրդանշէ նաեւ Քրիստոսի մարմինՆաւակը կը խորհրդանշէ նաեւ Քրիստոսի մարմինը՝ ը՝ ը՝ ը՝ 
եկեղեցինեկեղեցինեկեղեցինեկեղեցին::::    Ինչպէս նաւակը կը տարուբերուէր ալիքներուն Ինչպէս նաւակը կը տարուբերուէր ալիքներուն Ինչպէս նաւակը կը տարուբերուէր ալիքներուն Ինչպէս նաւակը կը տարուբերուէր ալիքներուն 
կողմէ, այնպէս ալ, Քրիստոսի եկեղեցին կը տարուբերուի կողմէ, այնպէս ալ, Քրիստոսի եկեղեցին կը տարուբերուի կողմէ, այնպէս ալ, Քրիստոսի եկեղեցին կը տարուբերուի կողմէ, այնպէս ալ, Քրիստոսի եկեղեցին կը տարուբերուի 
աշխարհի ալիքներուն կողմէ եթէ երբեք Քրիստոս ներկայ աշխարհի ալիքներուն կողմէ եթէ երբեք Քրիստոս ներկայ աշխարհի ալիքներուն կողմէ եթէ երբեք Քրիստոս ներկայ աշխարհի ալիքներուն կողմէ եթէ երբեք Քրիստոս ներկայ 
չըլլայ հոնչըլլայ հոնչըլլայ հոնչըլլայ հոն::::    Այնքան ատեն որ Յիսուս նաւակ չէր բարձրացած՝ Այնքան ատեն որ Յիսուս նաւակ չէր բարձրացած՝ Այնքան ատեն որ Յիսուս նաւակ չէր բարձրացած՝ Այնքան ատեն որ Յիսուս նաւակ չէր բարձրացած՝ 
լիճը կլիճը կլիճը կլիճը կ’’’’ալեկոծէր նաւակը, բայց ալեկոծէր նաւակը, բայց ալեկոծէր նաւակը, բայց ալեկոծէր նաւակը, բայց ««««երբ նաւակ բարձրաերբ նաւակ բարձրաերբ նաւակ բարձրաերբ նաւակ բարձրացան, ցան, ցան, ցան, 
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հովը դադրեցաւհովը դադրեցաւհովը դադրեցաւհովը դադրեցաւ»»»»::::    Երբ Քրիստոս ներկայ է եկեղեցւոյ մէջ, Երբ Քրիստոս ներկայ է եկեղեցւոյ մէջ, Երբ Քրիստոս ներկայ է եկեղեցւոյ մէջ, Երբ Քրիստոս ներկայ է եկեղեցւոյ մէջ, 
««««մահն անգամ իր ամբողջ զօրութեամբ պիտի չկրնայ մահն անգամ իր ամբողջ զօրութեամբ պիտի չկրնայ մահն անգամ իր ամբողջ զօրութեամբ պիտի չկրնայ մահն անգամ իր ամբողջ զօրութեամբ պիտի չկրնայ 
յաղթահարելյաղթահարելյաղթահարելյաղթահարել»»»»    զայն (Մտ 16.18)զայն (Մտ 16.18)զայն (Մտ 16.18)զայն (Մտ 16.18)::::    

7.7.7.7.----    ««««Հովը իրենց դիմացէն կը փչէրՀովը իրենց դիմացէն կը փչէրՀովը իրենց դիմացէն կը փչէրՀովը իրենց դիմացէն կը փչէր»»»»::::    Յիսուս գիտէր որ լիճը Յիսուս գիտէր որ լիճը Յիսուս գիտէր որ լիճը Յիսուս գիտէր որ լիճը 
պիտի ալեկոծէրպիտի ալեկոծէրպիտի ալեկոծէրպիտի ալեկոծէր::::    Ան գիտակցօրէն ղրկեց իր աշակերտները Ան գիտակցօրէն ղրկեց իր աշակերտները Ան գիտակցօրէն ղրկեց իր աշակերտները Ան գիտակցօրէն ղրկեց իր աշակերտները 
այդ փոթորիկին գիրկըայդ փոթորիկին գիրկըայդ փոթորիկին գիրկըայդ փոթորիկին գիրկը::::    Ան ուզեց մարզել զանոնքԱն ուզեց մարզել զանոնքԱն ուզեց մարզել զանոնքԱն ուզեց մարզել զանոնք::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
կեանքի փոթորիկներուն ընդմէջէն նաւարկելոկեանքի փոթորիկներուն ընդմէջէն նաւարկելոկեանքի փոթորիկներուն ընդմէջէն նաւարկելոկեանքի փոթորիկներուն ընդմէջէն նաւարկելո´́́́ւ մարզելւ մարզելւ մարզելւ մարզել::::    
Չմարզուած զինուորը չիՉմարզուած զինուորը չիՉմարզուած զինուորը չիՉմարզուած զինուորը չի´́́́    կրնար յաղթել փորձութեանցկրնար յաղթել փորձութեանցկրնար յաղթել փորձութեանցկրնար յաղթել փորձութեանց::::    
Չմարզուած զինուորը չիՉմարզուած զինուորը չիՉմարզուած զինուորը չիՉմարզուած զինուորը չի´́́́    կրնար անդամ ըլլալ Քրիստոսի կրնար անդամ ըլլալ Քրիստոսի կրնար անդամ ըլլալ Քրիստոսի կրնար անդամ ըլլալ Քրիստոսի 
բանակինբանակինբանակինբանակին::::    Ան ուզեց որ անոնք սորվին տոկոԱն ուզեց որ անոնք սորվին տոկոԱն ուզեց որ անոնք սորվին տոկոԱն ուզեց որ անոնք սորվին տոկո´́́́ւն մնալ ւն մնալ ւն մնալ ւն մնալ 
դիմացէն փչող հովերուն առջեւդիմացէն փչող հովերուն առջեւդիմացէն փչող հովերուն առջեւդիմացէն փչող հովերուն առջեւ::::    ««««Հովը իրենց դիմացէն կը Հովը իրենց դիմացէն կը Հովը իրենց դիմացէն կը Հովը իրենց դիմացէն կը 
փչէրփչէրփչէրփչէր»»»»::::    Այսօր ալ եթէ մարդիկ ուզեն Քրիստոսի կամքը Այսօր ալ եթէ մարդիկ ուզեն Քրիստոսի կամքը Այսօր ալ եթէ մարդիկ ուզեն Քրիստոսի կամքը Այսօր ալ եթէ մարդիկ ուզեն Քրիստոսի կամքը 
կատարել, դիմացէն փչող հովերու պիտի հանդիպին, այլ կատարել, դիմացէն փչող հովերու պիտի հանդիպին, այլ կատարել, դիմացէն փչող հովերու պիտի հանդիպին, այլ կատարել, դիմացէն փչող հովերու պիտի հանդիպին, այլ 
խօսքով՝ հակառակորդներուխօսքով՝ հակառակորդներուխօսքով՝ հակառակորդներուխօսքով՝ հակառակորդներու::::    Բայց պէտք է յիշել առաքեալին Բայց պէտք է յիշել առաքեալին Բայց պէտք է յիշել առաքեալին Բայց պէտք է յիշել առաքեալին 
պատուէրը հակառակորդներէն չվախնալու. պատուէրը հակառակորդներէն չվախնալու. պատուէրը հակառակորդներէն չվախնալու. պատուէրը հակառակորդներէն չվախնալու. ««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախնաք վախնաք վախնաք վախնաք 
հակառակորդներէն, այդ հակառակութիւնըհակառակորդներէն, այդ հակառակութիւնըհակառակորդներէն, այդ հակառակութիւնըհակառակորդներէն, այդ հակառակութիւնը    անոնց կորուսանոնց կորուսանոնց կորուսանոնց կորուս----
տին եւ ձեր փրկութեան ապացոյցն էտին եւ ձեր փրկութեան ապացոյցն էտին եւ ձեր փրկութեան ապացոյցն էտին եւ ձեր փրկութեան ապացոյցն է»»»» ( ( ( (Փլպ 1.28)Փլպ 1.28)Փլպ 1.28)Փլպ 1.28)::::    

8.8.8.8.----    Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս իՀետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս իՀետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս իՀետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
որ աշակերտներուն պատուիրեց որ անցնին լիճին միւս որ աշակերտներուն պատուիրեց որ անցնին լիճին միւս որ աշակերտներուն պատուիրեց որ անցնին լիճին միւս որ աշակերտներուն պատուիրեց որ անցնին լիճին միւս 
կողմը, հակառակ ասոր, ալեկոծութիւնը տեղի ունեցաւկողմը, հակառակ ասոր, ալեկոծութիւնը տեղի ունեցաւկողմը, հակառակ ասոր, ալեկոծութիւնը տեղի ունեցաւկողմը, հակառակ ասոր, ալեկոծութիւնը տեղի ունեցաւ::::    
Ինչո՞ւ ըսի ասիկաԻնչո՞ւ ըսի ասիկաԻնչո՞ւ ըսի ասիկաԻնչո՞ւ ըսի ասիկա::::    Որովհետեւ, շատ մը մարդոց մօտ, մեՈրովհետեւ, շատ մը մարդոց մօտ, մեՈրովհետեւ, շատ մը մարդոց մօտ, մեՈրովհետեւ, շատ մը մարդոց մօտ, մենք նք նք նք 
կը գտնենք այն համոզումը՝ որ եթէ Աստուած մեզի գործ մը կը գտնենք այն համոզումը՝ որ եթէ Աստուած մեզի գործ մը կը գտնենք այն համոզումը՝ որ եթէ Աստուած մեզի գործ մը կը գտնենք այն համոզումը՝ որ եթէ Աստուած մեզի գործ մը 
յանձնէ, կամ տեղ մը ղրկէ, մեր ճամբան պիտի բացուի եւ յանձնէ, կամ տեղ մը ղրկէ, մեր ճամբան պիտի բացուի եւ յանձնէ, կամ տեղ մը ղրկէ, մեր ճամբան պիտի բացուի եւ յանձնէ, կամ տեղ մը ղրկէ, մեր ճամբան պիտի բացուի եւ 
ամէն ինչ հեզասահ պիտի ընթանայամէն ինչ հեզասահ պիտի ընթանայամէն ինչ հեզասահ պիտի ընթանայամէն ինչ հեզասահ պիտի ընթանայ::::    Բայց ո՞վ ըսաւ որ Բայց ո՞վ ըսաւ որ Բայց ո՞վ ըսաւ որ Բայց ո՞վ ըսաւ որ 
Աստուծոյ կամքը կատարելը դիւրին էԱստուծոյ կամքը կատարելը դիւրին էԱստուծոյ կամքը կատարելը դիւրին էԱստուծոյ կամքը կատարելը դիւրին է::::    Ո՞վ ըսաւ որ եթէ Ո՞վ ըսաւ որ եթէ Ո՞վ ըսաւ որ եթէ Ո՞վ ըսաւ որ եթէ 
Աստուծոյ կողմէ մեզմէ պահանջուածը կատարելու ըլլանք՝ Աստուծոյ կողմէ մեզմէ պահանջուածը կատարելու ըլլանք՝ Աստուծոյ կողմէ մեզմէ պահանջուածը կատարելու ըլլանք՝ Աստուծոյ կողմէ մեզմէ պահանջուածը կատարելու ըլլանք՝ 
արգելքներու պիտի չհանդիպինքարգելքներու պիտի չհանդիպինքարգելքներու պիտի չհանդիպինքարգելքներու պիտի չհանդիպինք::::    Միթէ մեր Տէրը ինք Միթէ մեր Տէրը ինք Միթէ մեր Տէրը ինք Միթէ մեր Տէրը ինք 
Աստուծոյ կամքը կատարելու համար չէ՞ր որ աշխարհ եկաւԱստուծոյ կամքը կատարելու համար չէ՞ր որ աշխարհ եկաւԱստուծոյ կամքը կատարելու համար չէ՞ր որ աշխարհ եկաւԱստուծոյ կամքը կատարելու համար չէ՞ր որ աշխարհ եկաւ::::    
Դիւրի՞ն եղաւ Տիրոջ համար Աստուծոյ կամքը կատարելըԴիւրի՞ն եղաւ Տիրոջ համար Աստուծոյ կամքը կատարելըԴիւրի՞ն եղաւ Տիրոջ համար Աստուծոյ կամքը կատարելըԴիւրի՞ն եղաւ Տիրոջ համար Աստուծոյ կամքը կատարելը::::    
Արգելքներու չհանդիպեցա՞ւԱրգելքներու չհանդիպեցա՞ւԱրգելքներու չհանդիպեցա՞ւԱրգելքներու չհանդիպեցա՞ւ::::    Եսայի ու Երեմիա մարգարէԵսայի ու Երեմիա մարգարէԵսայի ու Երեմիա մարգարէԵսայի ու Երեմիա մարգարէ----
ները Աստուծոյ կողմէ իրենցմէ պահանջուածը չփորձեցի՞ն ները Աստուծոյ կողմէ իրենցմէ պահանջուածը չփորձեցի՞ն ները Աստուծոյ կողմէ իրենցմէ պահանջուածը չփորձեցի՞ն ները Աստուծոյ կողմէ իրենցմէ պահանջուածը չփորձեցի՞ն 
կատարեկատարեկատարեկատարելլլլ::::    Եւ երբ փորձեցին կատարել, դժուարութիւններու Եւ երբ փորձեցին կատարել, դժուարութիւններու Եւ երբ փորձեցին կատարել, դժուարութիւններու Եւ երբ փորձեցին կատարել, դժուարութիւններու 
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եւ ընդդիմութիւններու չհանդիպեցա՞նեւ ընդդիմութիւններու չհանդիպեցա՞նեւ ընդդիմութիւններու չհանդիպեցա՞նեւ ընդդիմութիւններու չհանդիպեցա՞ն::::    Ո՞վ երբեւիցէ փորձած Ո՞վ երբեւիցէ փորձած Ո՞վ երբեւիցէ փորձած Ո՞վ երբեւիցէ փորձած 
է Տիրոջ կամքը կատարել եւ դժուարութիւններու չէ հանդիէ Տիրոջ կամքը կատարել եւ դժուարութիւններու չէ հանդիէ Տիրոջ կամքը կատարել եւ դժուարութիւններու չէ հանդիէ Տիրոջ կամքը կատարել եւ դժուարութիւններու չէ հանդի----
պածպածպածպած::::    

Այսօր անհաշիւ դժբախտութիւններ կը պատահին Այսօր անհաշիւ դժբախտութիւններ կը պատահին Այսօր անհաշիւ դժբախտութիւններ կը պատահին Այսօր անհաշիւ դժբախտութիւններ կը պատահին 
աշխարհի մէջ, եւ մարդիկ ոտքի կաշխարհի մէջ, եւ մարդիկ ոտքի կաշխարհի մէջ, եւ մարդիկ ոտքի կաշխարհի մէջ, եւ մարդիկ ոտքի կ’’’’ելլեն ըսելու. ելլեն ըսելու. ելլեն ըսելու. ելլեն ըսելու. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    կամքը չըլլար՝ չէին պատահերկամքը չըլլար՝ չէին պատահերկամքը չըլլար՝ չէին պատահերկամքը չըլլար՝ չէին պատահեր»»»»::::    Վտանգաւոր Վտանգաւոր Վտանգաւոր Վտանգաւոր 
բացատրութիւն է այսբացատրութիւն է այսբացատրութիւն է այսբացատրութիւն է այս::::    Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք Ի՞նչ կը հասկնանք ««««Աստուծոյ կամքըԱստուծոյ կամքըԱստուծոյ կամքըԱստուծոյ կամքը» » » » 
ըսելովըսելովըսելովըսելով::::    Կը հասկնանք՝ Աստուծոյ ուզածըԿը հասկնանք՝ Աստուծոյ ուզածըԿը հասկնանք՝ Աստուծոյ ուզածըԿը հասկնանք՝ Աստուծոյ ուզածը::::    Բայց Աստուած Բայց Աստուած Բայց Աստուած Բայց Աստուած 
չարիք կչարիք կչարիք կչարիք կ’’’’ուզէ՞, չարիք կը կամենա՞յուզէ՞, չարիք կը կամենա՞յուզէ՞, չարիք կը կամենա՞յուզէ՞, չարիք կը կամենա՞յ::::    Կամենալը սրտի հետ Կամենալը սրտի հետ Կամենալը սրտի հետ Կամենալը սրտի հետ 
կապ ունիկապ ունիկապ ունիկապ ունի::::    Եթէ պատահած դժբախտութեան մը համար, Եթէ պատահած դժբախտութեան մը համար, Եթէ պատահած դժբախտութեան մը համար, Եթէ պատահած դժբախտութեան մը համար, 
ըսենք թէ ատիկաըսենք թէ ատիկաըսենք թէ ատիկաըսենք թէ ատիկա    Աստուծոյ կամքն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ Աստուծոյ կամքն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ Աստուծոյ կամքն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ Աստուծոյ կամքն է, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ 
կամեցածը, Աստուծոյ ուզածը, այդ պարագային, յայտարակամեցածը, Աստուծոյ ուզածը, այդ պարագային, յայտարակամեցածը, Աստուծոյ ուզածը, այդ պարագային, յայտարակամեցածը, Աստուծոյ ուզածը, այդ պարագային, յայտարա----
րած կրած կրած կրած կ’’’’ըլլանք թէ Աստուած չար սիրտ ունի, եւ ինչո՞ւ, քանի ըլլանք թէ Աստուած չար սիրտ ունի, եւ ինչո՞ւ, քանի ըլլանք թէ Աստուած չար սիրտ ունի, եւ ինչո՞ւ, քանի ըլլանք թէ Աստուած չար սիրտ ունի, եւ ինչո՞ւ, քանի 
չար բան կը կամենայչար բան կը կամենայչար բան կը կամենայչար բան կը կամենայ::::    Բայց քաԲայց քաԲայց քաԲայց քա´́́́ւ լիցի որ այդպիսի բան ւ լիցի որ այդպիսի բան ւ լիցի որ այդպիսի բան ւ լիցի որ այդպիսի բան 
ըսենքըսենքըսենքըսենք::::    Աստուած որ կատարելապէս բարի է, եւ միակ իսկաԱստուած որ կատարելապէս բարի է, եւ միակ իսկաԱստուած որ կատարելապէս բարի է, եւ միակ իսկաԱստուած որ կատարելապէս բարի է, եւ միակ իսկա----
կան բարերական բարերական բարերական բարերարը, ի՞նչպէս կրնայ չարիք կամենալ, կամ մենք րը, ի՞նչպէս կրնայ չարիք կամենալ, կամ մենք րը, ի՞նչպէս կրնայ չարիք կամենալ, կամ մենք րը, ի՞նչպէս կրնայ չարիք կամենալ, կամ մենք 
ի՞նչպէս կը յանդգնինք պատահած դժբախտութեան մը ի՞նչպէս կը յանդգնինք պատահած դժբախտութեան մը ի՞նչպէս կը յանդգնինք պատահած դժբախտութեան մը ի՞նչպէս կը յանդգնինք պատահած դժբախտութեան մը 
համար ըսել թէ ատիկա Աստուծոյ կամքն էհամար ըսել թէ ատիկա Աստուծոյ կամքն էհամար ըսել թէ ատիկա Աստուծոյ կամքն էհամար ըսել թէ ատիկա Աստուծոյ կամքն է::::    

Դժբախտութիւններ Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կԴժբախտութիւններ Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կԴժբախտութիւններ Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կԴժբախտութիւններ Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կ’’’’ուուուու----
նենան, այլ՝ Աստուծոյ գիտութեամբնենան, այլ՝ Աստուծոյ գիտութեամբնենան, այլ՝ Աստուծոյ գիտութեամբնենան, այլ՝ Աստուծոյ գիտութեամբ::::    Յովհան Ոսկեբերան ՀայՅովհան Ոսկեբերան ՀայՅովհան Ոսկեբերան ՀայՅովհան Ոսկեբերան Հայ----
րապետը ըսած է. րապետը ըսած է. րապետը ըսած է. րապետը ըսած է. ««««ԴժբախտութիւննԴժբախտութիւննԴժբախտութիւննԴժբախտութիւններ չեն պատահիր որովեր չեն պատահիր որովեր չեն պատահիր որովեր չեն պատահիր որով----
հետեւ Աստուած կը կամենայ անոնց պատահումը, այլ կը հետեւ Աստուած կը կամենայ անոնց պատահումը, այլ կը հետեւ Աստուած կը կամենայ անոնց պատահումը, այլ կը հետեւ Աստուած կը կամենայ անոնց պատահումը, այլ կը 
պատահին, որովհետեւ Աստուած գիտէ որ անոնք պիտի պատահին, որովհետեւ Աստուած գիտէ որ անոնք պիտի պատահին, որովհետեւ Աստուած գիտէ որ անոնք պիտի պատահին, որովհետեւ Աստուած գիտէ որ անոնք պիտի 
պատահինպատահինպատահինպատահին»»»»::::    Ոսկեբերանին ըսել ուզածը այն է, որ ինչ որ Ոսկեբերանին ըսել ուզածը այն է, որ ինչ որ Ոսկեբերանին ըսել ուզածը այն է, որ ինչ որ Ոսկեբերանին ըսել ուզածը այն է, որ ինչ որ 
տեղի կտեղի կտեղի կտեղի կ’’’’ունենայ՝ Աստուծոյ գիտութենէն դուրս իրականուունենայ՝ Աստուծոյ գիտութենէն դուրս իրականուունենայ՝ Աստուծոյ գիտութենէն դուրս իրականուունենայ՝ Աստուծոյ գիտութենէն դուրս իրականու----
թիւններ չենթիւններ չենթիւններ չենթիւններ չեն::::    Աստուած գիտէ որ այդ բոլորըԱստուած գիտէ որ այդ բոլորըԱստուած գիտէ որ այդ բոլորըԱստուած գիտէ որ այդ բոլորը    պիտի պատահին, պիտի պատահին, պիտի պատահին, պիտի պատահին, 
քանի ամենագէտ է, կանխագէտ է, եւ չիքանի ամենագէտ է, կանխագէտ է, եւ չիքանի ամենագէտ է, կանխագէտ է, եւ չիքանի ամենագէտ է, կանխագէտ է, եւ չի´́́́    կրնար ըլլալ որ կրնար ըլլալ որ կրնար ըլլալ որ կրնար ըլլալ որ 
չգիտնայչգիտնայչգիտնայչգիտնայ::::    

Կարեւոր է գիտնալ որ դժբախտութիւններն ու փորձուԿարեւոր է գիտնալ որ դժբախտութիւններն ու փորձուԿարեւոր է գիտնալ որ դժբախտութիւններն ու փորձուԿարեւոր է գիտնալ որ դժբախտութիւններն ու փորձու----
թիւնները Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կթիւնները Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կթիւնները Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կթիւնները Աստուծոյ կամքով չէ որ տեղի կ’’’’ունենան, բայց ունենան, բայց ունենան, բայց ունենան, բայց 
Աստուծոյ կամքին կատարումը անոնց ընդմէջէն է որ Աստուծոյ կամքին կատարումը անոնց ընդմէջէն է որ Աստուծոյ կամքին կատարումը անոնց ընդմէջէն է որ Աստուծոյ կամքին կատարումը անոնց ընդմէջէն է որ 
կկկկ’’’’իրագործուիիրագործուիիրագործուիիրագործուի::::    Օրինակ, Աստուծոյ կա՞մքՕրինակ, Աստուծոյ կա՞մքՕրինակ, Աստուծոյ կա՞մքՕրինակ, Աստուծոյ կա՞մքն էր որ Ստեփանոս ն էր որ Ստեփանոս ն էր որ Ստեփանոս ն էր որ Ստեփանոս 
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սարկաւագը այդ ձեւի մահ մը ունենարսարկաւագը այդ ձեւի մահ մը ունենարսարկաւագը այդ ձեւի մահ մը ունենարսարկաւագը այդ ձեւի մահ մը ունենար::::    Յստակ է թէ ոչՅստակ է թէ ոչՅստակ է թէ ոչՅստակ է թէ ոչ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
գիտենք որ Աստուծոյ կամքը կատարուեցաւ իր մահով, եւ ի՞նչ գիտենք որ Աստուծոյ կամքը կատարուեցաւ իր մահով, եւ ի՞նչ գիտենք որ Աստուծոյ կամքը կատարուեցաւ իր մահով, եւ ի՞նչ գիտենք որ Աստուծոյ կամքը կատարուեցաւ իր մահով, եւ ի՞նչ 
էր Աստուծոյ կամքը եթէ ոչ Աւետարանին տարածումըէր Աստուծոյ կամքը եթէ ոչ Աւետարանին տարածումըէր Աստուծոյ կամքը եթէ ոչ Աւետարանին տարածումըէր Աստուծոյ կամքը եթէ ոչ Աւետարանին տարածումը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
գիտենք որ Ստեփանոսի մահէն ետք՝ գիտենք որ Ստեփանոսի մահէն ետք՝ գիտենք որ Ստեփանոսի մահէն ետք՝ գիտենք որ Ստեփանոսի մահէն ետք՝ ««««հաւատացեալներ հաւատացեալներ հաւատացեալներ հաւատացեալներ 
ցրուեցան եւ երկրին զանազան կողմերցրուեցան եւ երկրին զանազան կողմերցրուեցան եւ երկրին զանազան կողմերցրուեցան եւ երկրին զանազան կողմերը շրջելով Աւետաը շրջելով Աւետաը շրջելով Աւետաը շրջելով Աւետա----
րանին պատգամը կը քարոզէինրանին պատգամը կը քարոզէինրանին պատգամը կը քարոզէինրանին պատգամը կը քարոզէին»»»» ( ( ( (Գրծ 8.3)Գրծ 8.3)Գրծ 8.3)Գրծ 8.3)::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
փորձութիւնները Աստուծոյ կամքը չեն, բայց Աստուծոյ կամքն փորձութիւնները Աստուծոյ կամքը չեն, բայց Աստուծոյ կամքն փորձութիւնները Աստուծոյ կամքը չեն, բայց Աստուծոյ կամքն փորձութիւնները Աստուծոյ կամքը չեն, բայց Աստուծոյ կամքն 
ալ չալ չալ չալ չ’’’’ըլլար առանց անոնցըլլար առանց անոնցըլլար առանց անոնցըլլար առանց անոնց::::    Աստուծոյ կամքը չէ որ տանջուինք, Աստուծոյ կամքը չէ որ տանջուինք, Աստուծոյ կամքը չէ որ տանջուինք, Աստուծոյ կամքը չէ որ տանջուինք, 
բայց Աստուծոյ կամքն է որ տանջանքներուն ընդմէջէն բայց Աստուծոյ կամքն է որ տանջանքներուն ընդմէջէն բայց Աստուծոյ կամքն է որ տանջանքներուն ընդմէջէն բայց Աստուծոյ կամքն է որ տանջանքներուն ընդմէջէն 
մաքրուինք, սրբուինք եւ իր Որդիինմաքրուինք, սրբուինք եւ իր Որդիինմաքրուինք, սրբուինք եւ իր Որդիինմաքրուինք, սրբուինք եւ իր Որդիին    հարազատ պատկերը հարազատ պատկերը հարազատ պատկերը հարազատ պատկերը 
դառնանքդառնանքդառնանքդառնանք::::    Աստուած չէր ուզեր որ Յովսէփին եղբայրները Աստուած չէր ուզեր որ Յովսէփին եղբայրները Աստուած չէր ուզեր որ Յովսէփին եղբայրները Աստուած չէր ուզեր որ Յովսէփին եղբայրները 
ատէին զինք ու Իսմայէլացիներուն վաճառէին, բայց եթէ ատէին զինք ու Իսմայէլացիներուն վաճառէին, բայց եթէ ատէին զինք ու Իսմայէլացիներուն վաճառէին, բայց եթէ ատէին զինք ու Իսմայէլացիներուն վաճառէին, բայց եթէ 
Յովսէփ այդ բոլոր փորձութիւններէն չանցնէր՝ փարաւոնին Յովսէփ այդ բոլոր փորձութիւններէն չանցնէր՝ փարաւոնին Յովսէփ այդ բոլոր փորձութիւններէն չանցնէր՝ փարաւոնին Յովսէփ այդ բոլոր փորձութիւններէն չանցնէր՝ փարաւոնին 
գահակից պիտի չըլլար եւ Աստուծոյ կամքը ի գործ դրած գահակից պիտի չըլլար եւ Աստուծոյ կամքը ի գործ դրած գահակից պիտի չըլլար եւ Աստուծոյ կամքը ի գործ դրած գահակից պիտի չըլլար եւ Աստուծոյ կամքը ի գործ դրած 
պիտի չըլլարպիտի չըլլարպիտի չըլլարպիտի չըլլար::::    

Աստուած կը միջամտէ մարդոԱստուած կը միջամտէ մարդոԱստուած կը միջամտէ մարդոԱստուած կը միջամտէ մարդոց կողմէ մեզի կատարուած ց կողմէ մեզի կատարուած ց կողմէ մեզի կատարուած ց կողմէ մեզի կատարուած 
չարիքներուն, որպէսզի զանոնք մեր բարիքին համար չարիքներուն, որպէսզի զանոնք մեր բարիքին համար չարիքներուն, որպէսզի զանոնք մեր բարիքին համար չարիքներուն, որպէսզի զանոնք մեր բարիքին համար 
դարձնէդարձնէդարձնէդարձնէ::::    Այս չէ՞ր Յովսէփի ըսածը երբ իր եղբայրներուն ըսաւ. Այս չէ՞ր Յովսէփի ըսածը երբ իր եղբայրներուն ըսաւ. Այս չէ՞ր Յովսէփի ըսածը երբ իր եղբայրներուն ըսաւ. Այս չէ՞ր Յովսէփի ըսածը երբ իր եղբայրներուն ըսաւ. 
««««Թէպէտ դուք ինծի դէմ չարութիւն խորհեցաք, բայց Աստուած Թէպէտ դուք ինծի դէմ չարութիւն խորհեցաք, բայց Աստուած Թէպէտ դուք ինծի դէմ չարութիւն խորհեցաք, բայց Աստուած Թէպէտ դուք ինծի դէմ չարութիւն խորհեցաք, բայց Աստուած 
զայն աղէկի դարձնել խորհեցաւզայն աղէկի դարձնել խորհեցաւզայն աղէկի դարձնել խորհեցաւզայն աղէկի դարձնել խորհեցաւ»»»» ( ( ( (Ծն 50.20)Ծն 50.20)Ծն 50.20)Ծն 50.20)::::    

9.9.9.9.----    Վերջապէս, ուշագրաւ է որ առաքեալՎերջապէս, ուշագրաւ է որ առաքեալՎերջապէս, ուշագրաւ է որ առաքեալՎերջապէս, ուշագրաւ է որ առաքեալները տեսնելով ները տեսնելով ները տեսնելով ները տեսնելով 
որ հովը սաստիկ կերպով դիմացէն կը փչէր՝ չմտածեցին ետ որ հովը սաստիկ կերպով դիմացէն կը փչէր՝ չմտածեցին ետ որ հովը սաստիկ կերպով դիմացէն կը փչէր՝ չմտածեցին ետ որ հովը սաստիկ կերպով դիմացէն կը փչէր՝ չմտածեցին ետ 
դառնալդառնալդառնալդառնալ::::    Կարծէք անպայման կԿարծէք անպայման կԿարծէք անպայման կԿարծէք անպայման կ’’’’ուզէին հնազանդիլ Տիրոջ ուզէին հնազանդիլ Տիրոջ ուզէին հնազանդիլ Տիրոջ ուզէին հնազանդիլ Տիրոջ 
խօսքին եւ անցնիլ լիճին միւս կողմըխօսքին եւ անցնիլ լիճին միւս կողմըխօսքին եւ անցնիլ լիճին միւս կողմըխօսքին եւ անցնիլ լիճին միւս կողմը::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք եթէ ընենք մենք եթէ ընենք մենք եթէ ընենք մենք եթէ 
Տիրոջ կամքը կատարած ատեննիս դժուարութիւններու Տիրոջ կամքը կատարած ատեննիս դժուարութիւններու Տիրոջ կամքը կատարած ատեննիս դժուարութիւններու Տիրոջ կամքը կատարած ատեննիս դժուարութիւններու 
հանդիպինք. կը նահանջե՞նք, թէ՝ աշակերտնհանդիպինք. կը նահանջե՞նք, թէ՝ աշակերտնհանդիպինք. կը նահանջե՞նք, թէ՝ աշակերտնհանդիպինք. կը նահանջե՞նք, թէ՝ աշակերտներուն նման երուն նման երուն նման երուն նման 
ամէն ճիգ կը թափենք յառաջ երթալու եւ մեզմէ պաամէն ճիգ կը թափենք յառաջ երթալու եւ մեզմէ պաամէն ճիգ կը թափենք յառաջ երթալու եւ մեզմէ պաամէն ճիգ կը թափենք յառաջ երթալու եւ մեզմէ պա----
հանջուածը կատարելուհանջուածը կատարելուհանջուածը կատարելուհանջուածը կատարելու::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ Աստուծոյ խօսքին ընենք երբ Աստուծոյ խօսքին ընենք երբ Աստուծոյ խօսքին ընենք երբ Աստուծոյ խօսքին 
քարոզութեան համար հակառակութիւններու հանդիքարոզութեան համար հակառակութիւններու հանդիքարոզութեան համար հակառակութիւններու հանդիքարոզութեան համար հակառակութիւններու հանդիպինք. պինք. պինք. պինք. 
Աստուածաշունչը կը փակենք եւ մէկ կո՞ղմ կը դնենք, թէ՝ կը Աստուածաշունչը կը փակենք եւ մէկ կո՞ղմ կը դնենք, թէ՝ կը Աստուածաշունչը կը փակենք եւ մէկ կո՞ղմ կը դնենք, թէ՝ կը Աստուածաշունչը կը փակենք եւ մէկ կո՞ղմ կը դնենք, թէ՝ կը 
շարունակենք Աստուծոյ խօսքին կենսատու հացը շարունակենք Աստուծոյ խօսքին կենսատու հացը շարունակենք Աստուծոյ խօսքին կենսատու հացը շարունակենք Աստուծոյ խօսքին կենսատու հացը բաշխել բաշխել բաշխել բաշխել 
բոլորինբոլորինբոլորինբոլորին::::    
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««««Գիշերուան չորրորդ պահուն, Յիսուս լիճին վրայէն Գիշերուան չորրորդ պահուն, Յիսուս լիճին վրայէն Գիշերուան չորրորդ պահուն, Յիսուս լիճին վրայէն Գիշերուան չորրորդ պահուն, Յիսուս լիճին վրայէն 
քալելով աշակերտներուն քով եկաւքալելով աշակերտներուն քով եկաւքալելով աշակերտներուն քով եկաւքալելով աշակերտներուն քով եկաւ»»»» ( ( ( (Մտ 14.25)Մտ 14.25)Մտ 14.25)Մտ 14.25)::::    

1.1.1.1.----    ««««Գիշերուան չորրորդ պահունԳիշերուան չորրորդ պահունԳիշերուան չորրորդ պահունԳիշերուան չորրորդ պահուն»»»»::::    Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. 
Ազնաւորեան կԱզնաւորեան կԱզնաւորեան կԱզնաւորեան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ժամերը հաշուելու Հռոմէական Ժամերը հաշուելու Հռոմէական Ժամերը հաշուելու Հռոմէական Ժամերը հաշուելու Հռոմէական 
կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3կերպով՝ առաւօտեան ժամը 3----6666ը կը կը կը կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Հռոմայեցիներ Հռոմայեցիներ Հռոմայեցիներ Հռոմայեցիներ 
գիշերը կը գիշերը կը գիշերը կը գիշերը կը բաժնէին 4 պահերու, որոնք ունէին իրենց յատուկ բաժնէին 4 պահերու, որոնք ունէին իրենց յատուկ բաժնէին 4 պահերու, որոնք ունէին իրենց յատուկ բաժնէին 4 պահերու, որոնք ունէին իրենց յատուկ 
անուններըանուններըանուններըանունները::::    Իրիկուն, կէս գիշեր, հաւախօս եւ առաւօտԻրիկուն, կէս գիշեր, հաւախօս եւ առաւօտԻրիկուն, կէս գիշեր, հաւախօս եւ առաւօտԻրիկուն, կէս գիշեր, հաւախօս եւ առաւօտ::::    
««««ԻրիկունԻրիկունԻրիկունԻրիկուն» » » » ըսելով կը հասկնային կէսօրէ ետք ժամը 6ըսելով կը հասկնային կէսօրէ ետք ժամը 6ըսելով կը հասկնային կէսօրէ ետք ժամը 6ըսելով կը հասկնային կէսօրէ ետք ժամը 6----9999ը, ը, ը, ը, ««««կէս կէս կէս կէս 
գիշերգիշերգիշերգիշեր» » » » կը կոչուէր իրիկուան ժամը 9կը կոչուէր իրիկուան ժամը 9կը կոչուէր իրիկուան ժամը 9կը կոչուէր իրիկուան ժամը 9----12121212ը, ը, ը, ը, ««««հաւախօսհաւախօսհաւախօսհաւախօս» » » » կը կը կը կը 
կոչուէր գիշերուան 12կոչուէր գիշերուան 12կոչուէր գիշերուան 12կոչուէր գիշերուան 12----3333ը, եւ ը, եւ ը, եւ ը, եւ ««««առաւօտառաւօտառաւօտառաւօտ» » » » կը կոչուէր առտոկը կոչուէր առտոկը կոչուէր առտոկը կոչուէր առտուան ւան ւան ւան 
ժամը 3ժամը 3ժամը 3ժամը 3----6666ըըըը»»»»::::    ԿԿԿԿ’’’’ենթադրուի որ Յիսուս առաւօտեան ժամը 3ենթադրուի որ Յիսուս առաւօտեան ժամը 3ենթադրուի որ Յիսուս առաւօտեան ժամը 3ենթադրուի որ Յիսուս առաւօտեան ժամը 3----էն էն էն էն 
4444----ի միջեւ եկած պէտք է ըլլայ իր աշակերտներուն քովի միջեւ եկած պէտք է ըլլայ իր աշակերտներուն քովի միջեւ եկած պէտք է ըլլայ իր աշակերտներուն քովի միջեւ եկած պէտք է ըլլայ իր աշակերտներուն քով::::    

2.2.2.2.----    Առաւօտեան այս ժամերուն աշակերտներուն քով Առաւօտեան այս ժամերուն աշակերտներուն քով Առաւօտեան այս ժամերուն աշակերտներուն քով Առաւօտեան այս ժամերուն աշակերտներուն քով 
գալը, մեզի պէտք է յիշեցնէ որ Քրիստոս իգալը, մեզի պէտք է յիշեցնէ որ Քրիստոս իգալը, մեզի պէտք է յիշեցնէ որ Քրիստոս իգալը, մեզի պէտք է յիշեցնէ որ Քրիստոս ի´́́́նքն է Հին նքն է Հին նքն է Հին նքն է Հին 
Իսրայէլին ու Նոր Իսրայէլին այն պահապան Աստուածը, որ Իսրայէլին ու Նոր Իսրայէլին այն պահապան Աստուածը, որ Իսրայէլին ու Նոր Իսրայէլին այն պահապան Աստուածը, որ Իսրայէլին ու Նոր Իսրայէլին այն պահապան Աստուածը, որ 
չիչիչիչի´́́́    մրափեր ու չիմրափեր ու չիմրափեր ու չիմրափեր ու չի´́́́    քնանար (Սղ 121.3քնանար (Սղ 121.3քնանար (Սղ 121.3քնանար (Սղ 121.3----4)4)4)4)::::    Այն Աստուածը՝ որ Այն Աստուածը՝ որ Այն Աստուածը՝ որ Այն Աստուածը՝ որ 
օգնութեան կը հասնի երբ օգնութեան կարիքը ունինքօգնութեան կը հասնի երբ օգնութեան կարիքը ունինքօգնութեան կը հասնի երբ օգնութեան կարիքը ունինքօգնութեան կը հասնի երբ օգնութեան կարիքը ունինք::::    

3.3.3.3.----    Կարեւոր է նկատել որ ոչ միայն Յիսուս ինք արթուն էր Կարեւոր է նկատել որ ոչ միայն Յիսուս ինք արթուն էր Կարեւոր է նկատել որ ոչ միայն Յիսուս ինք արթուն էր Կարեւոր է նկատել որ ոչ միայն Յիսուս ինք արթուն էր 
այդ ժամուն, այլեւ՝ աշակերտները իրենքայդ ժամուն, այլեւ՝ աշակերտները իրենքայդ ժամուն, այլեւ՝ աշակերտները իրենքայդ ժամուն, այլեւ՝ աշակերտները իրենք::::    Անոնք բնականօրէն Անոնք բնականօրէն Անոնք բնականօրէն Անոնք բնականօրէն 
չէին կրնար քնանալ երբ ալեկոծ լիճի մը փորձութեչէին կրնար քնանալ երբ ալեկոծ լիճի մը փորձութեչէին կրնար քնանալ երբ ալեկոծ լիճի մը փորձութեչէին կրնար քնանալ երբ ալեկոծ լիճի մը փորձութենէն նէն նէն նէն 
կկկկ’’’’անցնէինանցնէինանցնէինանցնէին::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , անոնք արթուն էին բայց չէին աղօթերանոնք արթուն էին բայց չէին աղօթերանոնք արթուն էին բայց չէին աղօթերանոնք արթուն էին բայց չէին աղօթեր::::    
Աշակերտներէն սորվինք զօրաւոր փորձութեանց ժամանակ Աշակերտներէն սորվինք զօրաւոր փորձութեանց ժամանակ Աշակերտներէն սորվինք զօրաւոր փորձութեանց ժամանակ Աշակերտներէն սորվինք զօրաւոր փորձութեանց ժամանակ 
արթուն ըլլալ ֆիզիքապէս, բայց չմոռնանք որ հոգեպէս ալ արթուն ըլլալ ֆիզիքապէս, բայց չմոռնանք որ հոգեպէս ալ արթուն ըլլալ ֆիզիքապէս, բայց չմոռնանք որ հոգեպէս ալ արթուն ըլլալ ֆիզիքապէս, բայց չմոռնանք որ հոգեպէս ալ 
պէտք է արթուն ըլլալ, անքուն հսկել եւ աղօթելպէտք է արթուն ըլլալ, անքուն հսկել եւ աղօթելպէտք է արթուն ըլլալ, անքուն հսկել եւ աղօթելպէտք է արթուն ըլլալ, անքուն հսկել եւ աղօթել::::    

Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ էր Յիսուս երբ իր աշաԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ էր Յիսուս երբ իր աշաԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ էր Յիսուս երբ իր աշաԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ էր Յիսուս երբ իր աշա----
կերտներուկերտներուկերտներուկերտներուն ըսաւ. ն ըսաւ. ն ըսաւ. ն ըսաւ. ««««Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի ք, որպէսզի ք, որպէսզի ք, որպէսզի 
փորձութեան մէջ չիյնաքփորձութեան մէջ չիյնաքփորձութեան մէջ չիյնաքփորձութեան մէջ չիյնաք»»»» ( ( ( (Մտ 26.41)Մտ 26.41)Մտ 26.41)Մտ 26.41)::::    Ուշագրաւ է որ Յիսուս Ուշագրաւ է որ Յիսուս Ուշագրաւ է որ Յիսուս Ուշագրաւ է որ Յիսուս 
չի պատուիրեր աղօթել որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, չի պատուիրեր աղօթել որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, չի պատուիրեր աղօթել որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, չի պատուիրեր աղօթել որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, 
այլ կը պատուիրէ աղօթել որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնանքայլ կը պատուիրէ աղօթել որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնանքայլ կը պատուիրէ աղօթել որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնանքայլ կը պատուիրէ աղօթել որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնանք::::    
Պօղոս առաքեալ նաեւ մեզ կը հրաւիրէ զգոյշ ըլլալու ոՊօղոս առաքեալ նաեւ մեզ կը հրաւիրէ զգոյշ ըլլալու ոՊօղոս առաքեալ նաեւ մեզ կը հրաւիրէ զգոյշ ըլլալու ոՊօղոս առաքեալ նաեւ մեզ կը հրաւիրէ զգոյշ ըլլալու որպէսզի րպէսզի րպէսզի րպէսզի 
փորձութեան մէջ չիյնանք (Գղ 6.1)փորձութեան մէջ չիյնանք (Գղ 6.1)փորձութեան մէջ չիյնանք (Գղ 6.1)փորձութեան մէջ չիյնանք (Գղ 6.1)::::    Հետեւաբար, մենք պէտք է Հետեւաբար, մենք պէտք է Հետեւաբար, մենք պէտք է Հետեւաբար, մենք պէտք է 
աղօթենք ոաղօթենք ոաղօթենք ոաղօթենք ո´́́́չ թէ որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, այլ չ թէ որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, այլ չ թէ որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, այլ չ թէ որպէսզի փորձութեան չհանդիպինք, այլ 
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որպէսզի փորձութեան հանդիպելէ ետք՝ մեղքի մէջ չիյնաորպէսզի փորձութեան հանդիպելէ ետք՝ մեղքի մէջ չիյնաորպէսզի փորձութեան հանդիպելէ ետք՝ մեղքի մէջ չիյնաորպէսզի փորձութեան հանդիպելէ ետք՝ մեղքի մէջ չիյնա´́́́նքնքնքնք::::    
Յիսուս ալ փորձութիւններու ենթարկուեցաւ բազմիցս, բայց Յիսուս ալ փորձութիւններու ենթարկուեցաւ բազմիցս, բայց Յիսուս ալ փորձութիւններու ենթարկուեցաւ բազմիցս, բայց Յիսուս ալ փորձութիւններու ենթարկուեցաւ բազմիցս, բայց 
բնաւ չինկաւ անոնց ցանցին մէջբնաւ չինկաւ անոնց ցանցին մէջբնաւ չինկաւ անոնց ցանցին մէջբնաւ չինկաւ անոնց ցանցին մէջ::::    Մեղքի Մեղքի Մեղքի Մեղքի մէջ իյնալէ ետք մէջ իյնալէ ետք մէջ իյնալէ ետք մէջ իյնալէ ետք 
աղօթող մարդը՝ կը նմանի պատերազմի դաշտ երթալէ ետք աղօթող մարդը՝ կը նմանի պատերազմի դաշտ երթալէ ետք աղօթող մարդը՝ կը նմանի պատերազմի դաշտ երթալէ ետք աղօթող մարդը՝ կը նմանի պատերազմի դաշտ երթալէ ետք 
զէնք ու փամփուշտ փնտռող մարդունզէնք ու փամփուշտ փնտռող մարդունզէնք ու փամփուշտ փնտռող մարդունզէնք ու փամփուշտ փնտռող մարդուն::::    Նման մարդու մը Նման մարդու մը Նման մարդու մը Նման մարդու մը 
պարտութիւնը անխուսափելի կը դառնայպարտութիւնը անխուսափելի կը դառնայպարտութիւնը անխուսափելի կը դառնայպարտութիւնը անխուսափելի կը դառնայ::::    Հաւատացեալներս Հաւատացեալներս Հաւատացեալներս Հաւատացեալներս 
պէտք չունինք սպասելու որ հոգեւոր պատերազմը սաստպէտք չունինք սպասելու որ հոգեւոր պատերազմը սաստպէտք չունինք սպասելու որ հոգեւոր պատերազմը սաստպէտք չունինք սպասելու որ հոգեւոր պատերազմը սաստ----
կանայ՝ որպէսզի սկսինք ջերմեռանդօրէն աղօթելու, կանայ՝ որպէսզի սկսինք ջերմեռանդօրէն աղօթելու, կանայ՝ որպէսզի սկսինք ջերմեռանդօրէն աղօթելու, կանայ՝ որպէսզի սկսինք ջերմեռանդօրէն աղօթելու, այլ այլ այլ այլ 
սկիզբէն պէտք է ջերմեռանդօրէն աղօթողներ ըլլանք, սկիզբէն պէտք է ջերմեռանդօրէն աղօթողներ ըլլանք, սկիզբէն պէտք է ջերմեռանդօրէն աղօթողներ ըլլանք, սկիզբէն պէտք է ջերմեռանդօրէն աղօթողներ ըլլանք, ««««որպէսորպէսորպէսորպէս----
զի երբ չար օրը գայզի երբ չար օրը գայզի երբ չար օրը գայզի երբ չար օրը գայ» » » » ու պատերազմը սաստկանայ, կարենանք ու պատերազմը սաստկանայ, կարենանք ու պատերազմը սաստկանայ, կարենանք ու պատերազմը սաստկանայ, կարենանք 
««««ետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ» » » » ընենք կանգուն ընենք կանգուն ընենք կանգուն ընենք կանգուն 
մնալու համար (Եփ 6.13)մնալու համար (Եփ 6.13)մնալու համար (Եփ 6.13)մնալու համար (Եփ 6.13)::::    

4.4.4.4.----    Յիշենք որ Յիսուս նոր վերջացուցած էր իր աղօթքը Յիշենք որ Յիսուս նոր վերջացուցած էր իր աղօթքը Յիշենք որ Յիսուս նոր վերջացուցած էր իր աղօթքը Յիշենք որ Յիսուս նոր վերջացուցած էր իր աղօթքը 
երբ երբ երբ երբ ««««լիճին վրայէլիճին վրայէլիճին վրայէլիճին վրայէն քալելով աշակերտներուն քով եկաւն քալելով աշակերտներուն քով եկաւն քալելով աշակերտներուն քով եկաւն քալելով աշակերտներուն քով եկաւ»»»»::::    
Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’աղօթեն՝ կրնան յաղթականօրէն քալել աղօթեն՝ կրնան յաղթականօրէն քալել աղօթեն՝ կրնան յաղթականօրէն քալել աղօթեն՝ կրնան յաղթականօրէն քալել 
փորձութեանց ալիքներուն վրայէնփորձութեանց ալիքներուն վրայէնփորձութեանց ալիքներուն վրայէնփորձութեանց ալիքներուն վրայէն::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ միայն կը քալեն, չ միայն կը քալեն, չ միայն կը քալեն, չ միայն կը քալեն, 
այլեւ՝ քալել չկրցողներուն ալ օգնութեան կը հասնին, ինչպէս այլեւ՝ քալել չկրցողներուն ալ օգնութեան կը հասնին, ինչպէս այլեւ՝ քալել չկրցողներուն ալ օգնութեան կը հասնին, ինչպէս այլեւ՝ քալել չկրցողներուն ալ օգնութեան կը հասնին, ինչպէս 
Յիսուս հասաւ Պետրոսի օգնութեան երբ ան կՅիսուս հասաւ Պետրոսի օգնութեան երբ ան կՅիսուս հասաւ Պետրոսի օգնութեան երբ ան կՅիսուս հասաւ Պետրոսի օգնութեան երբ ան կ’’’’ընկղմէրընկղմէրընկղմէրընկղմէր::::    

5.5.5.5.----    Յիսուս ճիշՅիսուս ճիշՅիսուս ճիշՅիսուս ճիշդ ժամանակին եկաւ աշակերտներուն մօտդ ժամանակին եկաւ աշակերտներուն մօտդ ժամանակին եկաւ աշակերտներուն մօտդ ժամանակին եկաւ աշակերտներուն մօտ::::    
ՈՈՈՈ´́́́չ եկաւ երբ տակաւին փոթորիկը չէր սկսած, ոչ եկաւ երբ տակաւին փոթորիկը չէր սկսած, ոչ եկաւ երբ տակաւին փոթորիկը չէր սկսած, ոչ եկաւ երբ տակաւին փոթորիկը չէր սկսած, ո´́́́չ ալ եկաւ չ ալ եկաւ չ ալ եկաւ չ ալ եկաւ 
անոնց խեղդուելէն ետք, այլ՝ ճիանոնց խեղդուելէն ետք, այլ՝ ճիանոնց խեղդուելէն ետք, այլ՝ ճիանոնց խեղդուելէն ետք, այլ՝ ճի´́́́շդ ատենինշդ ատենինշդ ատենինշդ ատենին::::    Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է 
գիտնալ Աստուծոյ գործելակերպին մասին հետեւեալը. գիտնալ Աստուծոյ գործելակերպին մասին հետեւեալը. գիտնալ Աստուծոյ գործելակերպին մասին հետեւեալը. գիտնալ Աստուծոյ գործելակերպին մասին հետեւեալը. 
Աստուած ոԱստուած ոԱստուած ոԱստուած ո´́́́չ կչ կչ կչ կ’’’’աճապարէ եւ ոչ ալ կաճապարէ եւ ոչ ալ կաճապարէ եւ ոչ ալ կաճապարէ եւ ոչ ալ կ’’’’ուշանայ գործ մը ընելուուշանայ գործ մը ընելուուշանայ գործ մը ընելուուշանայ գործ մը ընելու::::    
Մարդիկ սովորՄարդիկ սովորՄարդիկ սովորՄարդիկ սովորաբար կաբար կաբար կաբար կ’’’’աղօթեն եւ իրեաղօթեն եւ իրեաղօթեն եւ իրեաղօթեն եւ իրե´́́́նք է որ կը ճշդեն թէ նք է որ կը ճշդեն թէ նք է որ կը ճշդեն թէ նք է որ կը ճշդեն թէ 
Աստուած եԱստուած եԱստուած եԱստուած ե´́́́րբ եւ իրբ եւ իրբ եւ իրբ եւ ի´́́́նչպէս պէտք է պատասխանէ իրենց նչպէս պէտք է պատասխանէ իրենց նչպէս պէտք է պատասխանէ իրենց նչպէս պէտք է պատասխանէ իրենց 
աղօթքին, եւ կը մոռնան, որ Աստուած մեզմէ լաւ գիտէ ամէն աղօթքին, եւ կը մոռնան, որ Աստուած մեզմէ լաւ գիտէ ամէն աղօթքին, եւ կը մոռնան, որ Աստուած մեզմէ լաւ գիտէ ամէն աղօթքին, եւ կը մոռնան, որ Աստուած մեզմէ լաւ գիտէ ամէն 
բանի ժամանակըբանի ժամանակըբանի ժամանակըբանի ժամանակը::::    

6.6.6.6.----    ««««Յիսուս աշակերտներուն քով եկաւՅիսուս աշակերտներուն քով եկաւՅիսուս աշակերտներուն քով եկաւՅիսուս աշակերտներուն քով եկաւ»»»»    երբ անոնք երբ անոնք երբ անոնք երբ անոնք 
փոթորիկի մէջ էինփոթորիկի մէջ էինփոթորիկի մէջ էինփոթորիկի մէջ էին::::    Ան եկաւ անոնց հետ ըլլալու փոթորիկինԱն եկաւ անոնց հետ ըլլալու փոթորիկինԱն եկաւ անոնց հետ ըլլալու փոթորիկինԱն եկաւ անոնց հետ ըլլալու փոթորիկին    
մէջմէջմէջմէջ::::    Յաճախ ըսած ենք, Աստուած փորձութիւնները մեզմէ Յաճախ ըսած ենք, Աստուած փորձութիւնները մեզմէ Յաճախ ըսած ենք, Աստուած փորձութիւնները մեզմէ Յաճախ ըսած ենք, Աստուած փորձութիւնները մեզմէ 
կամ մեզ փորձութիւններէն չի հեռացներ, այլ կու գայ մեզի կամ մեզ փորձութիւններէն չի հեռացներ, այլ կու գայ մեզի կամ մեզ փորձութիւններէն չի հեռացներ, այլ կու գայ մեզի կամ մեզ փորձութիւններէն չի հեռացներ, այլ կու գայ մեզի 
հետ ըլլալու մեր փորձութիւններուն մէջ՝ մեզ յաղթող հետ ըլլալու մեր փորձութիւններուն մէջ՝ մեզ յաղթող հետ ըլլալու մեր փորձութիւններուն մէջ՝ մեզ յաղթող հետ ըլլալու մեր փորձութիւններուն մէջ՝ մեզ յաղթող 
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դարձնելու համար անոնց դէմդարձնելու համար անոնց դէմդարձնելու համար անոնց դէմդարձնելու համար անոնց դէմ::::    Երբ Սեդրաք, Միսաք եւ Երբ Սեդրաք, Միսաք եւ Երբ Սեդրաք, Միսաք եւ Երբ Սեդրաք, Միսաք եւ 
Աբեդնագով կրակի մէջ նետուեցան, Աստուած կրակը Աբեդնագով կրակի մէջ նետուեցան, Աստուած կրակը Աբեդնագով կրակի մէջ նետուեցան, Աստուած կրակը Աբեդնագով կրակի մէջ նետուեցան, Աստուած կրակը 
չմարեց, ոչմարեց, ոչմարեց, ոչմարեց, ո´́́́չ ալ զիրենք կրակէն դուրս բերաւ, այլ իչ ալ զիրենք կրակէն դուրս բերաւ, այլ իչ ալ զիրենք կրակէն դուրս բերաւ, այլ իչ ալ զիրենք կրակէն դուրս բերաւ, այլ ի´́́́նք գնաց նք գնաց նք գնաց նք գնաց 
անոնց հետ ըլլալու կրակին մէջ (Դն 3.24անոնց հետ ըլլալու կրակին մէջ (Դն 3.24անոնց հետ ըլլալու կրակին մէջ (Դն 3.24անոնց հետ ըլլալու կրակին մէջ (Դն 3.24----25)25)25)25)::::    Երբ մեր ալ Երբ մեր ալ Երբ մեր ալ Երբ մեր ալ 
շուրջը բռնկի փորձութեանց կրակը՝ փոխանակ խնդրենք շուրջը բռնկի փորձութեանց կրակը՝ փոխանակ խնդրենք շուրջը բռնկի փորձութեանց կրակը՝ փոխանակ խնդրենք շուրջը բռնկի փորձութեանց կրակը՝ փոխանակ խնդրենք 
անոր շիջումը, խնդրենք Տիրոջ ներկայութիւնը մեր կողքինանոր շիջումը, խնդրենք Տիրոջ ներկայութիւնը մեր կողքինանոր շիջումը, խնդրենք Տիրոջ ներկայութիւնը մեր կողքինանոր շիջումը, խնդրենք Տիրոջ ներկայութիւնը մեր կողքին::::    
Երբ Յովսէփ բանտ նետուեցաւ, Աստուած բանտին դռները Երբ Յովսէփ բանտ նետուեցաւ, Աստուած բանտին դռները Երբ Յովսէփ բանտ նետուեցաւ, Աստուած բանտին դռները Երբ Յովսէփ բանտ նետուեցաւ, Աստուած բանտին դռները 
բանաբանաբանաբանալով Յովսէփը դուրս չբերաւ, բայց լով Յովսէփը դուրս չբերաւ, բայց լով Յովսէփը դուրս չբերաւ, բայց լով Յովսէփը դուրս չբերաւ, բայց ««««Յովսէփին հետ էր ու Յովսէփին հետ էր ու Յովսէփին հետ էր ու Յովսէփին հետ էր ու 
ողորմութիւն ցուցուց անոր եւ բանտապետին առջեւ շնորհք ողորմութիւն ցուցուց անոր եւ բանտապետին առջեւ շնորհք ողորմութիւն ցուցուց անոր եւ բանտապետին առջեւ շնորհք ողորմութիւն ցուցուց անոր եւ բանտապետին առջեւ շնորհք 
գտնել տուաւ անորգտնել տուաւ անորգտնել տուաւ անորգտնել տուաւ անոր»»»» ( ( ( (Ծն 39.21)Ծն 39.21)Ծն 39.21)Ծն 39.21)::::    Մենք եւս երբ բանտերու, այլ Մենք եւս երբ բանտերու, այլ Մենք եւս երբ բանտերու, այլ Մենք եւս երբ բանտերու, այլ 
խօսքով՝ խոչընդոտներու ու դժուարին պահերու հանդիպինք խօսքով՝ խոչընդոտներու ու դժուարին պահերու հանդիպինք խօսքով՝ խոչընդոտներու ու դժուարին պահերու հանդիպինք խօսքով՝ խոչընդոտներու ու դժուարին պահերու հանդիպինք 
եւ համբերութեամբ տանինք այդ բոլորը՝ պիտի վայեւ համբերութեամբ տանինք այդ բոլորը՝ պիտի վայեւ համբերութեամբ տանինք այդ բոլորը՝ պիտի վայեւ համբերութեամբ տանինք այդ բոլորը՝ պիտի վայելենք ելենք ելենք ելենք 
Աստուծոյ ողորմութիւնն ու շնորհքըԱստուծոյ ողորմութիւնն ու շնորհքըԱստուծոյ ողորմութիւնն ու շնորհքըԱստուծոյ ողորմութիւնն ու շնորհքը::::    Եթէ Աստուած կրցաւ Եթէ Աստուած կրցաւ Եթէ Աստուած կրցաւ Եթէ Աստուած կրցաւ 
այնպէս ընել որ անպաշտպան Յովսէփը այնպէս ընել որ անպաշտպան Յովսէփը այնպէս ընել որ անպաշտպան Յովսէփը այնպէս ընել որ անպաշտպան Յովսէփը ««««բանտապետին բանտապետին բանտապետին բանտապետին 
առջեւ շնորհքառջեւ շնորհքառջեւ շնորհքառջեւ շնորհք» » » » գտնէ, ան նաեւ կրնայ այնպէս ընել որ իր գտնէ, ան նաեւ կրնայ այնպէս ընել որ իր գտնէ, ան նաեւ կրնայ այնպէս ընել որ իր գտնէ, ան նաեւ կրնայ այնպէս ընել որ իր 
զաւակները շնորհք գտնեն ամենէն անգութ մարդոց առջեւ զաւակները շնորհք գտնեն ամենէն անգութ մարդոց առջեւ զաւակները շնորհք գտնեն ամենէն անգութ մարդոց առջեւ զաւակները շնորհք գտնեն ամենէն անգութ մարդոց առջեւ 
անգամ, կը բաւէ որ Յովսէփին նման անոնք հաւատարիմ անգամ, կը բաւէ որ Յովսէփին նման անոնք հաւատարիմ անգամ, կը բաւէ որ Յովսէփին նման անոնք հաւատարիմ անգամ, կը բաւէ որ Յովսէփին նման անոնք հաւատարիմ 
մնամնամնամնան Տիրոջ խօսքին ու կամքինն Տիրոջ խօսքին ու կամքինն Տիրոջ խօսքին ու կամքինն Տիրոջ խօսքին ու կամքին::::    

7.7.7.7.----    ԱլեկոծումիԱլեկոծումիԱլեկոծումիԱլեկոծումի´́́́    ժամանակ ժամանակ ժամանակ ժամանակ ««««Յիսուս աշակերտներուն քով Յիսուս աշակերտներուն քով Յիսուս աշակերտներուն քով Յիսուս աշակերտներուն քով 
եկաւեկաւեկաւեկաւ»,»,»,»,    որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, որ ինք մեզի հետ որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, որ ինք մեզի հետ որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, որ ինք մեզի հետ որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, որ ինք մեզի հետ 
է նեղութեան ժամանակէ նեղութեան ժամանակէ նեղութեան ժամանակէ նեղութեան ժամանակ::::    ԲնաԲնաԲնաԲնա´́́́ւ առանձին չի թողուր իր ւ առանձին չի թողուր իր ւ առանձին չի թողուր իր ւ առանձին չի թողուր իր 
զաւակները երբ անոնք փորձութիւններէ կզաւակները երբ անոնք փորձութիւններէ կզաւակները երբ անոնք փորձութիւններէ կզաւակները երբ անոնք փորձութիւններէ կ’’’’անցնինանցնինանցնինանցնին::::    ՄարդՄարդՄարդՄարդ----
կային ու սովորական երեւոյթկային ու սովորական երեւոյթկային ու սովորական երեւոյթկային ու սովորական երեւոյթ    է որ առանձին ու լքուած զգանք է որ առանձին ու լքուած զգանք է որ առանձին ու լքուած զգանք է որ առանձին ու լքուած զգանք 
երբ ծանր փորձութիւններէ կերբ ծանր փորձութիւններէ կերբ ծանր փորձութիւններէ կերբ ծանր փորձութիւններէ կ’’’’անցնինք, բայց իրականութիւնը անցնինք, բայց իրականութիւնը անցնինք, բայց իրականութիւնը անցնինք, բայց իրականութիւնը 
ատիկա չէատիկա չէատիկա չէատիկա չէ::::    Այդպէս զգալը լոկ զգացում էԱյդպէս զգալը լոկ զգացում էԱյդպէս զգալը լոկ զգացում էԱյդպէս զգալը լոկ զգացում է::::    Իրականութիւնը Իրականութիւնը Իրականութիւնը Իրականութիւնը 
այն է՝ որ Տէրը միշտ մեր կողքին է (Մտ 28.20), մանաւանդ՝ երբ այն է՝ որ Տէրը միշտ մեր կողքին է (Մտ 28.20), մանաւանդ՝ երբ այն է՝ որ Տէրը միշտ մեր կողքին է (Մտ 28.20), մանաւանդ՝ երբ այն է՝ որ Տէրը միշտ մեր կողքին է (Մտ 28.20), մանաւանդ՝ երբ 
նեղութիւններէ կնեղութիւններէ կնեղութիւններէ կնեղութիւններէ կ’’’’անցնինք, թէկուզ չանդրադառնանք իր անցնինք, թէկուզ չանդրադառնանք իր անցնինք, թէկուզ չանդրադառնանք իր անցնինք, թէկուզ չանդրադառնանք իր 
ներկայութեաններկայութեաններկայութեաններկայութեան::::    

8.8.8.8.----    Յիշեցինք որ հայրեր այս նաւարկութիւնը նկատեր են՝ Յիշեցինք որ հայրեր այս նաւարկութիւնը նկատեր են՝ Յիշեցինք որ հայրեր այս նաւարկութիւնը նկատեր են՝ Յիշեցինք որ հայրեր այս նաւարկութիւնը նկատեր են՝ 
նաւարկութիւն մը դէպի փրկութեան նաւահանգիստնաւարկութիւն մը դէպի փրկութեան նաւահանգիստնաւարկութիւն մը դէպի փրկութեան նաւահանգիստնաւարկութիւն մը դէպի փրկութեան նաւահանգիստ::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
գալը աշակերտներուն քով, ցոյց կու տայ որ դէպի փրկութիւն գալը աշակերտներուն քով, ցոյց կու տայ որ դէպի փրկութիւն գալը աշակերտներուն քով, ցոյց կու տայ որ դէպի փրկութիւն գալը աշակերտներուն քով, ցոյց կու տայ որ դէպի փրկութիւն 
մեր ճանապարհորդութեան ընթացքին, Յիսուս ուղեկից, մեր ճանապարհորդութեան ընթացքին, Յիսուս ուղեկից, մեր ճանապարհորդութեան ընթացքին, Յիսուս ուղեկից, մեր ճանապարհորդութեան ընթացքին, Յիսուս ուղեկից, 
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ընկերակից եւ պատերազմակից է մեզիընկերակից եւ պատերազմակից է մեզիընկերակից եւ պատերազմակից է մեզիընկերակից եւ պատերազմակից է մեզի::::    Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս որ 
յայյայյայյայտարարեց՝ տարարեց՝ տարարեց՝ տարարեց՝ ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան»»»» ( ( ( (Յհ 14.6), մեզ չիՅհ 14.6), մեզ չիՅհ 14.6), մեզ չիՅհ 14.6), մեզ չի´́́́    կրնար կրնար կրնար կրնար 
առանձին թողուլ այդ ճամբուն վրայ, մանաւանդ որ այդ առանձին թողուլ այդ ճամբուն վրայ, մանաւանդ որ այդ առանձին թողուլ այդ ճամբուն վրայ, մանաւանդ որ այդ առանձին թողուլ այդ ճամբուն վրայ, մանաւանդ որ այդ 
««««ճամբան դժուարինճամբան դժուարինճամբան դժուարինճամբան դժուարին»»»»    է (Մտ 7.14)է (Մտ 7.14)է (Մտ 7.14)է (Մտ 7.14)::::    Մեր Ճամբան՝ մեր Մեր Ճամբան՝ մեր Մեր Ճամբան՝ մեր Մեր Ճամբան՝ մեր 
ճանապարհորդակիցն է դէպի երկինքճանապարհորդակիցն է դէպի երկինքճանապարհորդակիցն է դէպի երկինքճանապարհորդակիցն է դէպի երկինք::::    

9.9.9.9.----    Նեղութեան մէջ էին աշակերտները, երբ Յիսուս եկաւ Նեղութեան մէջ էին աշակերտները, երբ Յիսուս եկաւ Նեղութեան մէջ էին աշակերտները, երբ Յիսուս եկաւ Նեղութեան մէջ էին աշակերտները, երբ Յիսուս եկաւ 
օգնելու անոնցօգնելու անոնցօգնելու անոնցօգնելու անոնց::::    Հոսկէ կը սորՀոսկէ կը սորՀոսկէ կը սորՀոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուս կվինք, թէ Յիսուս կվինք, թէ Յիսուս կվինք, թէ Յիսուս կ’’’’օգնէ իր բոլոր օգնէ իր բոլոր օգնէ իր բոլոր օգնէ իր բոլոր 
հետեւորդներուն երբ անոնք նեղութեան մէջ իյնան, եւ հետեւորդներուն երբ անոնք նեղութեան մէջ իյնան, եւ հետեւորդներուն երբ անոնք նեղութեան մէջ իյնան, եւ հետեւորդներուն երբ անոնք նեղութեան մէջ իյնան, եւ 
օգնութեան հիմնական նպատակը այն է՝ որ անոնք օգնութեան հիմնական նպատակը այն է՝ որ անոնք օգնութեան հիմնական նպատակը այն է՝ որ անոնք օգնութեան հիմնական նպատակը այն է՝ որ անոնք 
հետագային կարենան օգնել նեղութեան մէջ ինկողներունհետագային կարենան օգնել նեղութեան մէջ ինկողներունհետագային կարենան օգնել նեղութեան մէջ ինկողներունհետագային կարենան օգնել նեղութեան մէջ ինկողներուն::::    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը ««««կը զօրացնէ մեզ՝ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, կը զօրացնէ մեզ՝ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, կը զօրացնէ մեզ՝ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, կը զօրացնէ մեզ՝ մեր բոլոր նեղութիւններուն մէջ, 
որպէսզի մենք կարենանք որպէսզի մենք կարենանք որպէսզի մենք կարենանք որպէսզի մենք կարենանք Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն Աստուծմէ մեր վայելած օգնութիւնն 
ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի ու մխիթարութիւնը տալ անոնց՝ որոնք ամէն տեսակի 
նեղութեանց մէջ եննեղութեանց մէջ եննեղութեանց մէջ եննեղութեանց մէջ են»»»» ( ( ( (Բ.Կր 1.4)Բ.Կր 1.4)Բ.Կր 1.4)Բ.Կր 1.4)::::    Առաքեալները կարիքը ունէին Առաքեալները կարիքը ունէին Առաքեալները կարիքը ունէին Առաքեալները կարիքը ունէին 
այս եւ նման փորձութիւններէ անցնելու, որովհետեւ նման այս եւ նման փորձութիւններէ անցնելու, որովհետեւ նման այս եւ նման փորձութիւններէ անցնելու, որովհետեւ նման այս եւ նման փորձութիւններէ անցնելու, որովհետեւ նման 
փորձութիւններ իրենց մէջ ծնունդ պիտի տային փորձութիւններ իրենց մէջ ծնունդ պիտի տային փորձութիւններ իրենց մէջ ծնունդ պիտի տային փորձութիւններ իրենց մէջ ծնունդ պիտի տային 
փորձառութեան, իսկ փորձառութփորձառութեան, իսկ փորձառութփորձառութեան, իսկ փորձառութփորձառութեան, իսկ փորձառութիւնը զիրենք տոկուն եւ իւնը զիրենք տոկուն եւ իւնը զիրենք տոկուն եւ իւնը զիրենք տոկուն եւ 
ուրիշին օգտակար առաքեալներու պիտի վերածէրուրիշին օգտակար առաքեալներու պիտի վերածէրուրիշին օգտակար առաքեալներու պիտի վերածէրուրիշին օգտակար առաքեալներու պիտի վերածէր::::    

««««Անոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէնԱնոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէնԱնոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէնԱնոնք երբ տեսան որ ջուրին վրայէն    կը քալէր՝ կը քալէր՝ կը քալէր՝ կը քալէր՝ 
սարսափեցան եւ ըսին.սարսափեցան եւ ըսին.սարսափեցան եւ ըսին.սարսափեցան եւ ըսին.----    

""""Ուրուական մըն է"Ուրուական մըն է"Ուրուական մըն է"Ուրուական մըն է"::::    
Ու վախէն սկսան պոռալՈւ վախէն սկսան պոռալՈւ վախէն սկսան պոռալՈւ վախէն սկսան պոռալ»»»» ( ( ( (Մտ 14.26)Մտ 14.26)Մտ 14.26)Մտ 14.26)::::    
1.1.1.1.----    Ահա ջուրի Արարիչը ջուրերուն վրայէն քալելով կու Ահա ջուրի Արարիչը ջուրերուն վրայէն քալելով կու Ահա ջուրի Արարիչը ջուրերուն վրայէն քալելով կու Ահա ջուրի Արարիչը ջուրերուն վրայէն քալելով կու 

գար իր աշակերտներուն քգար իր աշակերտներուն քգար իր աշակերտներուն քգար իր աշակերտներուն քովովովով::::    Ջուրը պէտք էր ճեղքուէր Ջուրը պէտք էր ճեղքուէր Ջուրը պէտք էր ճեղքուէր Ջուրը պէտք էր ճեղքուէր 
Եբրայեցիներուն ոտքերուն առջեւ, որպէսզի անոնք կարեԵբրայեցիներուն ոտքերուն առջեւ, որպէսզի անոնք կարեԵբրայեցիներուն ոտքերուն առջեւ, որպէսզի անոնք կարեԵբրայեցիներուն ոտքերուն առջեւ, որպէսզի անոնք կարե----
նային ցամաք ճամբով քալել անոր ընդմէջէն (Ել 14.21), բայց նային ցամաք ճամբով քալել անոր ընդմէջէն (Ել 14.21), բայց նային ցամաք ճամբով քալել անոր ընդմէջէն (Ել 14.21), բայց նային ցամաք ճամբով քալել անոր ընդմէջէն (Ել 14.21), բայց 
մեր Տէրը պէտք չունէր Գալիլեայի լիճը ճեղքելու որպէսզի մեր Տէրը պէտք չունէր Գալիլեայի լիճը ճեղքելու որպէսզի մեր Տէրը պէտք չունէր Գալիլեայի լիճը ճեղքելու որպէսզի մեր Տէրը պէտք չունէր Գալիլեայի լիճը ճեղքելու որպէսզի 
կարենար քալել անոր մէջէնկարենար քալել անոր մէջէնկարենար քալել անոր մէջէնկարենար քալել անոր մէջէն::::    Անոր դիմաց փակ ճամբայ Անոր դիմաց փակ ճամբայ Անոր դիմաց փակ ճամբայ Անոր դիմաց փակ ճամբայ 
չկաչկաչկաչկա´́́́յյյյ::::    Անոր համար դժուԱնոր համար դժուԱնոր համար դժուԱնոր համար դժուարին ուղի գոյութիւն չունիարին ուղի գոյութիւն չունիարին ուղի գոյութիւն չունիարին ուղի գոյութիւն չունի´:´:́:´:    Ինչ Ինչ Ինչ Ինչ 
փորձութեան մէջ ալ ըլլանք, Տէրը կը գտնէ ճամբայ մը մեզի փորձութեան մէջ ալ ըլլանք, Տէրը կը գտնէ ճամբայ մը մեզի փորձութեան մէջ ալ ըլլանք, Տէրը կը գտնէ ճամբայ մը մեզի փորձութեան մէջ ալ ըլլանք, Տէրը կը գտնէ ճամբայ մը մեզի 
գալուգալուգալուգալու::::    Չսահմանափակենք Տիրոջ զօրութիւնըՉսահմանափակենք Տիրոջ զօրութիւնըՉսահմանափակենք Տիրոջ զօրութիւնըՉսահմանափակենք Տիրոջ զօրութիւնը::::    Այլ խոնարհաԱյլ խոնարհաԱյլ խոնարհաԱյլ խոնարհա----
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բար խոստովանինք որ անոր ձեռքերը ամենակալ ու բար խոստովանինք որ անոր ձեռքերը ամենակալ ու բար խոստովանինք որ անոր ձեռքերը ամենակալ ու բար խոստովանինք որ անոր ձեռքերը ամենակալ ու 
ամենահաս ձեռքեր ենամենահաս ձեռքեր ենամենահաս ձեռքեր ենամենահաս ձեռքեր են::::    

2.2.2.2.----    Ջուրը որ ամենէն երերուն եւ ամենէն անկայուն Ջուրը որ ամենէն երերուն եւ ամենէն անկայուն Ջուրը որ ամենէն երերուն եւ ամենէն անկայուն Ջուրը որ ամենէն երերուն եւ ամենէն անկայուն 
տարրն էտարրն էտարրն էտարրն է, , , , Տիրոջ սուրբ ոտքերուն տակ կարծէք դարձաւ Տիրոջ սուրբ ոտքերուն տակ կարծէք դարձաւ Տիրոջ սուրբ ոտքերուն տակ կարծէք դարձաւ Տիրոջ սուրբ ոտքերուն տակ կարծէք դարձաւ 
տոկուն ճամբայ ու աներեր ուղիտոկուն ճամբայ ու աներեր ուղիտոկուն ճամբայ ու աներեր ուղիտոկուն ճամբայ ու աներեր ուղի::::    Տէրը կարող է երերունը Տէրը կարող է երերունը Տէրը կարող է երերունը Տէրը կարող է երերունը 
դարձնել աներերդարձնել աներերդարձնել աներերդարձնել աներեր::::    Տէրը կարող է խախուտը դարձնել Տէրը կարող է խախուտը դարձնել Տէրը կարող է խախուտը դարձնել Տէրը կարող է խախուտը դարձնել 
անխախտանխախտանխախտանխախտ::::    Այն բաները որոնցմէ կը վախնանք, եթէ Տիրոջ Այն բաները որոնցմէ կը վախնանք, եթէ Տիրոջ Այն բաները որոնցմէ կը վախնանք, եթէ Տիրոջ Այն բաները որոնցմէ կը վախնանք, եթէ Տիրոջ 
յանձնենք, անոնք մեզի համար օրհնութիւն կը դառնանյանձնենք, անոնք մեզի համար օրհնութիւն կը դառնանյանձնենք, անոնք մեզի համար օրհնութիւն կը դառնանյանձնենք, անոնք մեզի համար օրհնութիւն կը դառնան::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մեր տկարութիւննեմեր տկարութիւննեմեր տկարութիւննեմեր տկարութիւնները Տիրոջ յանձնենք, Տէրը զանոնք րը Տիրոջ յանձնենք, Տէրը զանոնք րը Տիրոջ յանձնենք, Տէրը զանոնք րը Տիրոջ յանձնենք, Տէրը զանոնք 
զօրութեան աղբիւրի կը վերածէ մեզի համարզօրութեան աղբիւրի կը վերածէ մեզի համարզօրութեան աղբիւրի կը վերածէ մեզի համարզօրութեան աղբիւրի կը վերածէ մեզի համար::::    

3.3.3.3.----    Փրկիչը եկած էր ազատելու բայց աշակերտները զայն Փրկիչը եկած էր ազատելու բայց աշակերտները զայն Փրկիչը եկած էր ազատելու բայց աշակերտները զայն Փրկիչը եկած էր ազատելու բայց աշակերտները զայն 
ուրուական կարծեցինուրուական կարծեցինուրուական կարծեցինուրուական կարծեցին::::    Օգնութիւնը վրայ հասած էր բայց Օգնութիւնը վրայ հասած էր բայց Օգնութիւնը վրայ հասած էր բայց Օգնութիւնը վրայ հասած էր բայց 
անոնք չէին հաւատացածանոնք չէին հաւատացածանոնք չէին հաւատացածանոնք չէին հաւատացած::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն հաւատացեալներ ն հաւատացեալներ ն հաւատացեալներ ն հաւատացեալներ 
կան որոնք երբ նեղութիւններէ անցնին, կան որոնք երբ նեղութիւններէ անցնին, կան որոնք երբ նեղութիւններէ անցնին, կան որոնք երբ նեղութիւններէ անցնին, կարծէք Քրիստոս կը կարծէք Քրիստոս կը կարծէք Քրիստոս կը կարծէք Քրիստոս կը 
դադրի իրենց համար կենդանի իրականութիւն մը ըլլալէ եւ դադրի իրենց համար կենդանի իրականութիւն մը ըլլալէ եւ դադրի իրենց համար կենդանի իրականութիւն մը ըլլալէ եւ դադրի իրենց համար կենդանի իրականութիւն մը ըլլալէ եւ 
կը դառնայ պարզապէս ուրուական մը, անկարող օգնելուկը դառնայ պարզապէս ուրուական մը, անկարող օգնելուկը դառնայ պարզապէս ուրուական մը, անկարող օգնելուկը դառնայ պարզապէս ուրուական մը, անկարող օգնելու::::    
Շատեր չեն հաւատար որ Քրիստոս կՇատեր չեն հաւատար որ Քրիստոս կՇատեր չեն հաւատար որ Քրիստոս կՇատեր չեն հաւատար որ Քրիստոս կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ´́́́    ու կրնաու կրնաու կրնաու կրնա´́́́յ օգնել յ օգնել յ օգնել յ օգնել 
իրենց, երբ նեղութիւններէ կիրենց, երբ նեղութիւններէ կիրենց, երբ նեղութիւններէ կիրենց, երբ նեղութիւններէ կ’’’’անցնինանցնինանցնինանցնին::::    

4.4.4.4.----    Նեղութեան ու վախի մէջ էին աշակերտները, եւ ահՆեղութեան ու վախի մէջ էին աշակերտները, եւ ահՆեղութեան ու վախի մէջ էին աշակերտները, եւ ահՆեղութեան ու վախի մէջ էին աշակերտները, եւ ահա ա ա ա 
Յիսուս մօտեցաւ անոնց, բայց անոնք չճանչցան զայնՅիսուս մօտեցաւ անոնց, բայց անոնք չճանչցան զայնՅիսուս մօտեցաւ անոնց, բայց անոնք չճանչցան զայնՅիսուս մօտեցաւ անոնց, բայց անոնք չճանչցան զայն::::    Վախը Վախը Վախը Վախը 
թոյլ չէր տուած որ աշակերտները կարենային ճանչնալ թոյլ չէր տուած որ աշակերտները կարենային ճանչնալ թոյլ չէր տուած որ աշակերտները կարենային ճանչնալ թոյլ չէր տուած որ աշակերտները կարենային ճանչնալ 
Յիսուսը՝ իրենց անկեղծ բարեկամըՅիսուսը՝ իրենց անկեղծ բարեկամըՅիսուսը՝ իրենց անկեղծ բարեկամըՅիսուսը՝ իրենց անկեղծ բարեկամը::::    Հաւատքով չտարուած Հաւատքով չտարուած Հաւատքով չտարուած Հաւատքով չտարուած 
նեղութիւնը, բայց մանաւանդ՝ վախը, կը կուրցնեն մեզ, եւ թոյլ նեղութիւնը, բայց մանաւանդ՝ վախը, կը կուրցնեն մեզ, եւ թոյլ նեղութիւնը, բայց մանաւանդ՝ վախը, կը կուրցնեն մեզ, եւ թոյլ նեղութիւնը, բայց մանաւանդ՝ վախը, կը կուրցնեն մեզ, եւ թոյլ 
չեն տար որ Յիսուսի ներկայութիւնը տեսնենք մեզ չեն տար որ Յիսուսի ներկայութիւնը տեսնենք մեզ չեն տար որ Յիսուսի ներկայութիւնը տեսնենք մեզ չեն տար որ Յիսուսի ներկայութիւնը տեսնենք մեզ շրջապաշրջապաշրջապաշրջապա----
տող նեղութիւններուն մէջտող նեղութիւններուն մէջտող նեղութիւններուն մէջտող նեղութիւններուն մէջ::::    Մեր ներքին վախկոտութիւնը Մեր ներքին վախկոտութիւնը Մեր ներքին վախկոտութիւնը Մեր ներքին վախկոտութիւնը 
յաղթահարելու համար՝ պէտք է լեցուիլ Սուրբ Հոգիով (Բ.Տմ յաղթահարելու համար՝ պէտք է լեցուիլ Սուրբ Հոգիով (Բ.Տմ յաղթահարելու համար՝ պէտք է լեցուիլ Սուրբ Հոգիով (Բ.Տմ յաղթահարելու համար՝ պէտք է լեցուիլ Սուրբ Հոգիով (Բ.Տմ 
1.7), 1.7), 1.7), 1.7), իսկ Սուրբ Հոգիով լեցուող մարդը՝ զօրութեամբ կը լեցուի իսկ Սուրբ Հոգիով լեցուող մարդը՝ զօրութեամբ կը լեցուի իսկ Սուրբ Հոգիով լեցուող մարդը՝ զօրութեամբ կը լեցուի իսկ Սուրբ Հոգիով լեցուող մարդը՝ զօրութեամբ կը լեցուի 
ու կը դառնայ Տիրոջ անվեհեր վկան (Գրծ 1.8)ու կը դառնայ Տիրոջ անվեհեր վկան (Գրծ 1.8)ու կը դառնայ Տիրոջ անվեհեր վկան (Գրծ 1.8)ու կը դառնայ Տիրոջ անվեհեր վկան (Գրծ 1.8)::::    

««««Յիսուս անմիջաՅիսուս անմիջաՅիսուս անմիջաՅիսուս անմիջապէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւպէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւպէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւպէս խօսեցաւ անոնց հետ եւ ըսաւ....----    
""""ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, մի´́́́    վախնաք"վախնաք"վախնաք"վախնաք"»»»» ( ( ( (Մտ 14.27)Մտ 14.27)Մտ 14.27)Մտ 14.27)::::    
1.1.1.1.----    ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, մի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»»»»::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն կարիքը ն կարիքը ն կարիքը ն կարիքը 

ունինք լսելու այս բառերը երբ նեղութեանց ու փորձութեանց ունինք լսելու այս բառերը երբ նեղութեանց ու փորձութեանց ունինք լսելու այս բառերը երբ նեղութեանց ու փորձութեանց ունինք լսելու այս բառերը երբ նեղութեանց ու փորձութեանց 
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ալիքները կը հարուածեն մեր կեանքի նաւակը, երբ ալիքները կը հարուածեն մեր կեանքի նաւակը, երբ ալիքները կը հարուածեն մեր կեանքի նաւակը, երբ ալիքները կը հարուածեն մեր կեանքի նաւակը, երբ 
անորոշութիւնը մեզ կը շրջապատէ, երբ շատ բան մթին ու անորոշութիւնը մեզ կը շրջապատէ, երբ շատ բան մթին ու անորոշութիւնը մեզ կը շրջապատէ, երբ շատ բան մթին ու անորոշութիւնը մեզ կը շրջապատէ, երբ շատ բան մթին ու 
անյստակ անյստակ անյստակ անյստակ է, երբ բարեկամ կարծուածներ կը հեռանան մեզմէ է, երբ բարեկամ կարծուածներ կը հեռանան մեզմէ է, երբ բարեկամ կարծուածներ կը հեռանան մեզմէ է, երբ բարեկամ կարծուածներ կը հեռանան մեզմէ 
ու ընկեր կարծուածներ կը լքեն մեզ, երբ աու ընկեր կարծուածներ կը լքեն մեզ, երբ աու ընկեր կարծուածներ կը լքեն մեզ, երբ աու ընկեր կարծուածներ կը լքեն մեզ, երբ ա´́́́լ յայտնի չէ թէ ոլ յայտնի չէ թէ ոլ յայտնի չէ թէ ոլ յայտնի չէ թէ ո´́́́վ վ վ վ 
սուտ է եւ ոսուտ է եւ ոսուտ է եւ ոսուտ է եւ ո´́́́վ շիտակ, երբ ավ շիտակ, երբ ավ շիտակ, երբ ավ շիտակ, երբ ա´́́́լ անկեղծութիւնը կեղծիքին հետ լ անկեղծութիւնը կեղծիքին հետ լ անկեղծութիւնը կեղծիքին հետ լ անկեղծութիւնը կեղծիքին հետ 
կը շփոթուի եւ հաւատացեալը ամբարիշտին հետկը շփոթուի եւ հաւատացեալը ամբարիշտին հետկը շփոթուի եւ հաւատացեալը ամբարիշտին հետկը շփոթուի եւ հաւատացեալը ամբարիշտին հետ::::    

««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, միջ եղէք, ես եմ, մի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»»»»::::    Նոյն այս խօսքը Տէրը Նոյն այս խօսքը Տէրը Նոյն այս խօսքը Տէրը Նոյն այս խօսքը Տէրը 
այսայսայսայսօր կօր կօր կօր կ’’’’ըսէ իր բոլոր հետեւորդներունըսէ իր բոլոր հետեւորդներունըսէ իր բոլոր հետեւորդներունըսէ իր բոլոր հետեւորդներուն::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    Երբ Երբ Երբ Երբ 
ապագան ձեզ կը մտահոգէ, ապագան ձեզ կը մտահոգէ, ապագան ձեզ կը մտահոգէ, ապագան ձեզ կը մտահոգէ, ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, մի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»,»,»,»,    
որովհետեւ եորովհետեւ եորովհետեւ եորովհետեւ ե´́́́ս եմ ձեր ապագան ու ապագայի բաժինը, որ ոս եմ ձեր ապագան ու ապագայի բաժինը, որ ոս եմ ձեր ապագան ու ապագայի բաժինը, որ ոս եմ ձեր ապագան ու ապագայի բաժինը, որ ո´́́́չ չ չ չ 
ոք կրնայ խլել ձեր ձեռքէն (Ղկ 10.42)ոք կրնայ խլել ձեր ձեռքէն (Ղկ 10.42)ոք կրնայ խլել ձեր ձեռքէն (Ղկ 10.42)ոք կրնայ խլել ձեր ձեռքէն (Ղկ 10.42)::::    Երբ նեղութեանց Երբ նեղութեանց Երբ նեղութեանց Երբ նեղութեանց 
ալիքները կը բարձրանան, ալիքները կը բարձրանան, ալիքները կը բարձրանան, ալիքները կը բարձրանան, ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, մի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»,»,»,»,    
որովհորովհորովհորովհետեւ եետեւ եետեւ եետեւ ե´́́́ս եմ որ զանոնք պարիսպի նման ձեր աջ ու ս եմ որ զանոնք պարիսպի նման ձեր աջ ու ս եմ որ զանոնք պարիսպի նման ձեր աջ ու ս եմ որ զանոնք պարիսպի նման ձեր աջ ու 
ձախ կողմը կը կանգնեցնեմ (Ել 14.29)ձախ կողմը կը կանգնեցնեմ (Ել 14.29)ձախ կողմը կը կանգնեցնեմ (Ել 14.29)ձախ կողմը կը կանգնեցնեմ (Ել 14.29)::::    Երբ Չարին կողմէ Երբ Չարին կողմէ Երբ Չարին կողմէ Երբ Չարին կողմէ 
զօրաւոր յարձակումներու կզօրաւոր յարձակումներու կզօրաւոր յարձակումներու կզօրաւոր յարձակումներու կ’’’’ենթարկուիք, ենթարկուիք, ենթարկուիք, ենթարկուիք, ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, մի´́́́    
վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»,»,»,»,    որովհետեւ ես կարող եմ Չարը ձեր ոտքերուն տակ որովհետեւ ես կարող եմ Չարը ձեր ոտքերուն տակ որովհետեւ ես կարող եմ Չարը ձեր ոտքերուն տակ որովհետեւ ես կարող եմ Չարը ձեր ոտքերուն տակ 
ճզմելու (Հռ 16.20)ճզմելու (Հռ 16.20)ճզմելու (Հռ 16.20)ճզմելու (Հռ 16.20)::::    

2.2.2.2.----    Փորձութիւններ միշտ իրենց հետ Փորձութիւններ միշտ իրենց հետ Փորձութիւններ միշտ իրենց հետ Փորձութիւններ միշտ իրենց հետ վախ կը բերեն եթէ վախ կը բերեն եթէ վախ կը բերեն եթէ վախ կը բերեն եթէ 
քաջ չըլլանք, ահա թէ ինչոքաջ չըլլանք, ահա թէ ինչոքաջ չըլլանք, ահա թէ ինչոքաջ չըլլանք, ահա թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս աշակերտներուն ւ Յիսուս աշակերտներուն ւ Յիսուս աշակերտներուն ւ Յիսուս աշակերտներուն 
հրահանգեց. հրահանգեց. հրահանգեց. հրահանգեց. ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, միջ եղէք, մի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»»»»::::    Երբ փորձութիւնը Երբ փորձութիւնը Երբ փորձութիւնը Երբ փորձութիւնը 
գայ եւ մենք անպատրաստ վիճակի մէջ ըլլանք՝ վախը կը գայ եւ մենք անպատրաստ վիճակի մէջ ըլլանք՝ վախը կը գայ եւ մենք անպատրաստ վիճակի մէջ ըլլանք՝ վախը կը գայ եւ մենք անպատրաստ վիճակի մէջ ըլլանք՝ վախը կը 
պատէ մեզ, եւ մենք կը կորսնցնենք մեր քաջութիւնը, մեր պատէ մեզ, եւ մենք կը կորսնցնենք մեր քաջութիւնը, մեր պատէ մեզ, եւ մենք կը կորսնցնենք մեր քաջութիւնը, մեր պատէ մեզ, եւ մենք կը կորսնցնենք մեր քաջութիւնը, մեր 
համարձակութիւնըհամարձակութիւնըհամարձակութիւնըհամարձակութիւնը::::    Չարը ամէն գնով կը ջանՉարը ամէն գնով կը ջանՉարը ամէն գնով կը ջանՉարը ամէն գնով կը ջանայ խլել մեր այ խլել մեր այ խլել մեր այ խլել մեր 
սիրտէն մեր համարձակութիւնը, որպէսզի ահն ու սարսափը սիրտէն մեր համարձակութիւնը, որպէսզի ահն ու սարսափը սիրտէն մեր համարձակութիւնը, որպէսզի ահն ու սարսափը սիրտէն մեր համարձակութիւնը, որպէսզի ահն ու սարսափը 
լեցնեն մեզ, եւ մենք անկարող ըլլանք համարձակօրէն լեցնեն մեզ, եւ մենք անկարող ըլլանք համարձակօրէն լեցնեն մեզ, եւ մենք անկարող ըլլանք համարձակօրէն լեցնեն մեզ, եւ մենք անկարող ըլլանք համարձակօրէն 
կանգնիլ Տիրոջ առջեւկանգնիլ Տիրոջ առջեւկանգնիլ Տիրոջ առջեւկանգնիլ Տիրոջ առջեւ::::    Իսկ Տիրոջ առջեւ կանգնելու մեր Իսկ Տիրոջ առջեւ կանգնելու մեր Իսկ Տիրոջ առջեւ կանգնելու մեր Իսկ Տիրոջ առջեւ կանգնելու մեր 
համարձակութիւնը խլելու համար մեր ձեռքէն՝ Չարը մեղքի համարձակութիւնը խլելու համար մեր ձեռքէն՝ Չարը մեղքի համարձակութիւնը խլելու համար մեր ձեռքէն՝ Չարը մեղքի համարձակութիւնը խլելու համար մեր ձեռքէն՝ Չարը մեղքի 
կը մղէ մեզկը մղէ մեզկը մղէ մեզկը մղէ մեզ::::    ՄեՄեՄեՄե´́́́ղքն է որ մեզ անհամարձակ կը ղքն է որ մեզ անհամարձակ կը ղքն է որ մեզ անհամարձակ կը ղքն է որ մեզ անհամարձակ կը դարձնէ դարձնէ դարձնէ դարձնէ 
Աստուծոյ առջեւԱստուծոյ առջեւԱստուծոյ առջեւԱստուծոյ առջեւ::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ Եզրաս քահանան աղօթքը ւ Եզրաս քահանան աղօթքը ւ Եզրաս քահանան աղօթքը ւ Եզրաս քահանան աղօթքը 
Աստուծոյ ուղղելով՝ կԱստուծոյ ուղղելով՝ կԱստուծոյ ուղղելով՝ կԱստուծոյ ուղղելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք մեր յանցանքովը քու Մենք մեր յանցանքովը քու Մենք մեր յանցանքովը քու Մենք մեր յանցանքովը քու 
առջեւդ ենք, թէպէտ գիտենք որ մեր գործած յանցանքներուն առջեւդ ենք, թէպէտ գիտենք որ մեր գործած յանցանքներուն առջեւդ ենք, թէպէտ գիտենք որ մեր գործած յանցանքներուն առջեւդ ենք, թէպէտ գիտենք որ մեր գործած յանցանքներուն 
պատճառով է որ քու առջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալպատճառով է որ քու առջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալպատճառով է որ քու առջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալպատճառով է որ քու առջեւդ համարձակ չենք կրնար կենալ»»»»    
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((((Եզր 9.15)Եզր 9.15)Եզր 9.15)Եզր 9.15)::::    Տիրոջ առջեւ համարձակօրէն կանգնՏիրոջ առջեւ համարձակօրէն կանգնՏիրոջ առջեւ համարձակօրէն կանգնՏիրոջ առջեւ համարձակօրէն կանգնելու համար՝ ելու համար՝ ելու համար՝ ելու համար՝ 
պէտք է միացած ըլլալ Տիրոջ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կպէտք է միացած ըլլալ Տիրոջ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կպէտք է միացած ըլլալ Տիրոջ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կպէտք է միացած ըլլալ Տիրոջ, ինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Եւ մենք, Քրիստոսի միացածներս, համարձակօրէն եւ ամեԵւ մենք, Քրիստոսի միացածներս, համարձակօրէն եւ ամեԵւ մենք, Քրիստոսի միացածներս, համարձակօրէն եւ ամեԵւ մենք, Քրիստոսի միացածներս, համարձակօրէն եւ ամե----
նայն վստահութեամբ կը կանգնինք Աստուծոյ ներկայութեան, նայն վստահութեամբ կը կանգնինք Աստուծոյ ներկայութեան, նայն վստահութեամբ կը կանգնինք Աստուծոյ ներկայութեան, նայն վստահութեամբ կը կանգնինք Աստուծոյ ներկայութեան, 
քանի Քրիստոսի հաւատացինքքանի Քրիստոսի հաւատացինքքանի Քրիստոսի հաւատացինքքանի Քրիստոսի հաւատացինք»»»» ( ( ( (Եփ 3.12)Եփ 3.12)Եփ 3.12)Եփ 3.12)::::    

3.3.3.3.----    ««««Ես եմԵս եմԵս եմԵս եմ»»»»::::    Այս բառերով Յիսուս իր աշակերտներունԱյս բառերով Յիսուս իր աշակերտներունԱյս բառերով Յիսուս իր աշակերտներունԱյս բառերով Յիսուս իր աշակերտներուն    կը կը կը կը 
յիշեցնէր եւ անուղղակիօրէն կը սորվեցնէր որ իյիշեցնէր եւ անուղղակիօրէն կը սորվեցնէր որ իյիշեցնէր եւ անուղղակիօրէն կը սորվեցնէր որ իյիշեցնէր եւ անուղղակիօրէն կը սորվեցնէր որ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
նեղութեան ժամանակ օգնոնեղութեան ժամանակ օգնոնեղութեան ժամանակ օգնոնեղութեան ժամանակ օգնո´́́́ղ Աստուածը, առագահաղ Աստուածը, առագահաղ Աստուածը, առագահաղ Աստուածը, առագահա´́́́ս ս ս ս 
Աստուածը, ՓրկիԱստուածը, ՓրկիԱստուածը, ՓրկիԱստուածը, Փրկի´́́́չ Աստուածըչ Աստուածըչ Աստուածըչ Աստուածը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքն է օգնողը, նքն է օգնողը, նքն է օգնողը, նքն է օգնողը, 
իիիի´́́́նքն է օրհնողը, ինքն է օրհնողը, ինքն է օրհնողը, ինքն է օրհնողը, ի´́́́նքն է մեր զօրավարն ու մեզ զօրացնողը, նքն է մեր զօրավարն ու մեզ զօրացնողը, նքն է մեր զօրավարն ու մեզ զօրացնողը, նքն է մեր զօրավարն ու մեզ զօրացնողը, 
իիիի´́́́նքն է բժշկողն ու ազատարարընքն է բժշկողն ու ազատարարընքն է բժշկողն ու ազատարարընքն է բժշկողն ու ազատարարը::::    

««««Ես եմԵս եմԵս եմԵս եմ»»»»::::    Այս երկոԱյս երկոԱյս երկոԱյս երկու կարճ ու կտրուկ բառերով, Տէրը այսօր ւ կարճ ու կտրուկ բառերով, Տէրը այսօր ւ կարճ ու կտրուկ բառերով, Տէրը այսօր ւ կարճ ու կտրուկ բառերով, Տէրը այսօր 
մեզի կմեզի կմեզի կմեզի կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.----    ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ձեր ապաւէնն ու պաշտպանըս եմ ձեր ապաւէնն ու պաշտպանըս եմ ձեր ապաւէնն ու պաշտպանըս եմ ձեր ապաւէնն ու պաշտպանը::::    ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ս եմ ս եմ ս եմ 
իյնալու վրայ եղողները վերականգնողըիյնալու վրայ եղողները վերականգնողըիյնալու վրայ եղողները վերականգնողըիյնալու վրայ եղողները վերականգնողը::::    ԵԵԵԵ´́́́ս եմ յուսահատած ս եմ յուսահատած ս եմ յուսահատած ս եմ յուսահատած 
մարդը երկնային յոյսի ջահակիր դարձնողըմարդը երկնային յոյսի ջահակիր դարձնողըմարդը երկնային յոյսի ջահակիր դարձնողըմարդը երկնային յոյսի ջահակիր դարձնողը::::    ԵԵԵԵ´́́́ս եմ որ ձեզ ս եմ որ ձեզ ս եմ որ ձեզ ս եմ որ ձեզ 
առաքելութեան կը կանչեմ եւ ձեր առաքելութիւնը կը առաքելութեան կը կանչեմ եւ ձեր առաքելութիւնը կը առաքելութեան կը կանչեմ եւ ձեր առաքելութիւնը կը առաքելութեան կը կանչեմ եւ ձեր առաքելութիւնը կը 
յաջողցնեմյաջողցնեմյաջողցնեմյաջողցնեմ::::    ԵԵԵԵ´́́́ս եմ որ խօսածս կը կատարեմ ու խորհածս կը ս եմ որ խօսածս կը կատարեմ ու խորհածս կը ս եմ որ խօսածս կը կատարեմ ու խորհածս կը ս եմ որ խօսածս կը կատարեմ ու խորհածս կը 
գործադրեմ (Ես 46.11)գործադրեմ (Ես 46.11)գործադրեմ (Ես 46.11)գործադրեմ (Ես 46.11)::::    ԵԵԵԵ´́́́ս եմ այն հովիւը որ ձեզ իմ ուսերուս ս եմ այն հովիւը որ ձեզ իմ ուսերուս ս եմ այն հովիւը որ ձեզ իմ ուսերուս ս եմ այն հովիւը որ ձեզ իմ ուսերուս 
վրայ կը կրեմ, որպէսզի չբռնուիք մեղքի լարուած ցանցերուն վրայ կը կրեմ, որպէսզի չբռնուիք մեղքի լարուած ցանցերուն վրայ կը կրեմ, որպէսզի չբռնուիք մեղքի լարուած ցանցերուն վրայ կը կրեմ, որպէսզի չբռնուիք մեղքի լարուած ցանցերուն 
մէջ (Ղկ 15.5)մէջ (Ղկ 15.5)մէջ (Ղկ 15.5)մէջ (Ղկ 15.5)::::    

4.4.4.4.----    Տէրը չըսաւ. Տէրը չըսաւ. Տէրը չըսաւ. Տէրը չըսաւ. ««««Ես Յիսուսն եմԵս Յիսուսն եմԵս Յիսուսն եմԵս Յիսուսն եմ»,»,»,»,    այլ պարզապէս՝այլ պարզապէս՝այլ պարզապէս՝այլ պարզապէս՝ « « « «Ես Ես Ես Ես 
եմեմեմեմ»»»»::::    Պէտք չունէր ինքնիր անունը տալուՊէտք չունէր ինքնիր անունը տալուՊէտք չունէր ինքնիր անունը տալուՊէտք չունէր ինքնիր անունը տալու, , , , քանի աշակերտքանի աշակերտքանի աշակերտքանի աշակերտ----
ները կը ճանչնային իր ձայնըները կը ճանչնային իր ձայնըները կը ճանչնային իր ձայնըները կը ճանչնային իր ձայնը::::    Ինքն իսկ յայտարարեց թէ իր Ինքն իսկ յայտարարեց թէ իր Ինքն իսկ յայտարարեց թէ իր Ինքն իսկ յայտարարեց թէ իր 
ոչխարները իր ձայնը կը ճանչնան ու կը հետեւին իրեն (Յհ ոչխարները իր ձայնը կը ճանչնան ու կը հետեւին իրեն (Յհ ոչխարները իր ձայնը կը ճանչնան ու կը հետեւին իրեն (Յհ ոչխարները իր ձայնը կը ճանչնան ու կը հետեւին իրեն (Յհ 
10.4)10.4)10.4)10.4)::::    Մենք կը ճանչնա՞նք իր ձայնը, եւ եթէ կը ճանչնանք, կը Մենք կը ճանչնա՞նք իր ձայնը, եւ եթէ կը ճանչնանք, կը Մենք կը ճանչնա՞նք իր ձայնը, եւ եթէ կը ճանչնանք, կը Մենք կը ճանչնա՞նք իր ձայնը, եւ եթէ կը ճանչնանք, կը 
հետեւի՞նք իր ձայնին, եւ կհետեւի՞նք իր ձայնին, եւ կհետեւի՞նք իր ձայնին, եւ կհետեւի՞նք իր ձայնին, եւ կ’’’’երթա՞նք հոն ուր ան մեզ երթա՞նք հոն ուր ան մեզ երթա՞նք հոն ուր ան մեզ երթա՞նք հոն ուր ան մեզ 
կկկկ’’’’առաջնորդէ, թէկուզ անհանգիառաջնորդէ, թէկուզ անհանգիառաջնորդէ, թէկուզ անհանգիառաջնորդէ, թէկուզ անհանգիստ վայրեր, կրակներու մէջստ վայրեր, կրակներու մէջստ վայրեր, կրակներու մէջստ վայրեր, կրակներու մէջ::::    

5.5.5.5.----    ««««Ես եմ, միԵս եմ, միԵս եմ, միԵս եմ, մի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»»»»::::    Յիսուս աշակերտներուն կը Յիսուս աշակերտներուն կը Յիսուս աշակերտներուն կը Յիսուս աշակերտներուն կը 
յայտնէր թէ պէտք չունէին վախնալու, քանի ինք՝ իրենց յայտնէր թէ պէտք չունէին վախնալու, քանի ինք՝ իրենց յայտնէր թէ պէտք չունէին վախնալու, քանի ինք՝ իրենց յայտնէր թէ պէտք չունէին վախնալու, քանի ինք՝ իրենց 
կողքին էրկողքին էրկողքին էրկողքին էր::::    Արդարեւ, հաւատացեալ մարդը պէտք չունի Արդարեւ, հաւատացեալ մարդը պէտք չունի Արդարեւ, հաւատացեալ մարդը պէտք չունի Արդարեւ, հաւատացեալ մարդը պէտք չունի 
վախնալու երբ ամենակալ Տէրը իր կողքին է նեղութեանց վախնալու երբ ամենակալ Տէրը իր կողքին է նեղութեանց վախնալու երբ ամենակալ Տէրը իր կողքին է նեղութեանց վախնալու երբ ամենակալ Տէրը իր կողքին է նեղութեանց 
ժամանակժամանակժամանակժամանակ::::    Ինչո՞ւ վախնալ փորձութիւնԻնչո՞ւ վախնալ փորձութիւնԻնչո՞ւ վախնալ փորձութիւնԻնչո՞ւ վախնալ փորձութիւններէն երբ փորձուներէն երբ փորձուներէն երբ փորձուներէն երբ փորձու----
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թեանց Յաղթահարիչը մեզի հետ է՝ մեզ փրկելու համար մեր թեանց Յաղթահարիչը մեզի հետ է՝ մեզ փրկելու համար մեր թեանց Յաղթահարիչը մեզի հետ է՝ մեզ փրկելու համար մեր թեանց Յաղթահարիչը մեզի հետ է՝ մեզ փրկելու համար մեր 
փորձութիւններէն (Բ.Պտ 2.9)փորձութիւններէն (Բ.Պտ 2.9)փորձութիւններէն (Բ.Պտ 2.9)փորձութիւններէն (Բ.Պտ 2.9)::::    Ինչո՞ւ անապաւէն զգալ երբ Ինչո՞ւ անապաւէն զգալ երբ Ինչո՞ւ անապաւէն զգալ երբ Ինչո՞ւ անապաւէն զգալ երբ 
մարդկութեան Ապաւէնը մեր կողքին էմարդկութեան Ապաւէնը մեր կողքին էմարդկութեան Ապաւէնը մեր կողքին էմարդկութեան Ապաւէնը մեր կողքին է::::    Ինչո՞ւ վախնալ երբ Ինչո՞ւ վախնալ երբ Ինչո՞ւ վախնալ երբ Ինչո՞ւ վախնալ երբ 
ամենազօր Յիսուսն է ըսողը՝ ամենազօր Յիսուսն է ըսողը՝ ամենազօր Յիսուսն է ըսողը՝ ամենազօր Յիսուսն է ըսողը՝ ««««Ես եմ, միԵս եմ, միԵս եմ, միԵս եմ, մի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»»»»::::    

Բայց գիտէ՞ք որ շատ մարդիկ կան որոնքԲայց գիտէ՞ք որ շատ մարդիկ կան որոնքԲայց գիտէ՞ք որ շատ մարդիկ կան որոնքԲայց գիտէ՞ք որ շատ մարդիկ կան որոնք    Աստուծմէ կը Աստուծմէ կը Աստուծմէ կը Աստուծմէ կը 
վախնանվախնանվախնանվախնան::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ ցաւալի բան է վախնալ Աստուծմէ որ կը նչ ցաւալի բան է վախնալ Աստուծմէ որ կը նչ ցաւալի բան է վախնալ Աստուծմէ որ կը նչ ցաւալի բան է վախնալ Աստուծմէ որ կը 
բացագանչէ. բացագանչէ. բացագանչէ. բացագանչէ. ««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք»»»»::::    Աստուած որ մարդոց վախերու Աստուած որ մարդոց վախերու Աստուած որ մարդոց վախերու Աստուած որ մարդոց վախերու 
փարատիչը պէտք է ըլլայ, իփարատիչը պէտք է ըլլայ, իփարատիչը պէտք է ըլլայ, իփարատիչը պէտք է ըլլայ, ի´́́́նք կը դառնայ պատճառը անոնց նք կը դառնայ պատճառը անոնց նք կը դառնայ պատճառը անոնց նք կը դառնայ պատճառը անոնց 
վախինվախինվախինվախին::::    Բայց որո՞նք են Աստուծմէ վախցող այս մարդիկըԲայց որո՞նք են Աստուծմէ վախցող այս մարդիկըԲայց որո՞նք են Աստուծմէ վախցող այս մարդիկըԲայց որո՞նք են Աստուծմէ վախցող այս մարդիկը::::    
Այս պարագայիս, Այս պարագայիս, Այս պարագայիս, Այս պարագայիս, ««««վախվախվախվախ» » » » ըսելով կը հասկնամ ահըսելով կը հասկնամ ահըսելով կը հասկնամ ահըսելով կը հասկնամ ահ    ու սարսափ ու սարսափ ու սարսափ ու սարսափ 
Աստուծոյ ներկայութենէնԱստուծոյ ներկայութենէնԱստուծոյ ներկայութենէնԱստուծոյ ներկայութենէն::::    Անոնք անապաշխար ու անզիղջ Անոնք անապաշխար ու անզիղջ Անոնք անապաշխար ու անզիղջ Անոնք անապաշխար ու անզիղջ 
մարդիկն ենմարդիկն ենմարդիկն ենմարդիկն են::::    Մեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկն ենՄեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկն ենՄեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկն ենՄեղքի կեանքը ապրող ու սիրող մարդիկն են::::    
Բարին մերժող ու Չարին կամքը կատարողներն ենԲարին մերժող ու Չարին կամքը կատարողներն ենԲարին մերժող ու Չարին կամքը կատարողներն ենԲարին մերժող ու Չարին կամքը կատարողներն են::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ապրին առանց Աստուծոյ եւ առանց յաւիտենական ապրին առանց Աստուծոյ եւ առանց յաւիտենական ապրին առանց Աստուծոյ եւ առանց յաւիտենական ապրին առանց Աստուծոյ եւ առանց յաւիտենական 
կեանքի յոյսին, անոնք ամէն պատճառ ունին վախնկեանքի յոյսին, անոնք ամէն պատճառ ունին վախնկեանքի յոյսին, անոնք ամէն պատճառ ունին վախնկեանքի յոյսին, անոնք ամէն պատճառ ունին վախնալու ալու ալու ալու 
Աստուծմէ, վախնալու մահէն ու գերեզմանէն, վախնալու Աստուծմէ, վախնալու մահէն ու գերեզմանէն, վախնալու Աստուծմէ, վախնալու մահէն ու գերեզմանէն, վախնալու Աստուծմէ, վախնալու մահէն ու գերեզմանէն, վախնալու 
մահէն ետք իրենց սպասող իրավիճակէն, վախնալու անաչառ մահէն ետք իրենց սպասող իրավիճակէն, վախնալու անաչառ մահէն ետք իրենց սպասող իրավիճակէն, վախնալու անաչառ մահէն ետք իրենց սպասող իրավիճակէն, վախնալու անաչառ 
Աստուծմէ ու անոր անաչառ դատաստանէնԱստուծմէ ու անոր անաչառ դատաստանէնԱստուծմէ ու անոր անաչառ դատաստանէնԱստուծմէ ու անոր անաչառ դատաստանէն::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
հաւատացեալ մարդն ալ վախի որոշ զգացում մը պէտք է հաւատացեալ մարդն ալ վախի որոշ զգացում մը պէտք է հաւատացեալ մարդն ալ վախի որոշ զգացում մը պէտք է հաւատացեալ մարդն ալ վախի որոշ զգացում մը պէտք է 
ունենայ իր սրտին մէջ Աստուծոյ նկատմամբ, բայց այդ վախը ունենայ իր սրտին մէջ Աստուծոյ նկատմամբ, բայց այդ վախը ունենայ իր սրտին մէջ Աստուծոյ նկատմամբ, բայց այդ վախը ունենայ իր սրտին մէջ Աստուծոյ նկատմամբ, բայց այդ վախը 
««««ահահահահ    ու սարսափու սարսափու սարսափու սարսափ» » » » իմաստը չունի իրեն համար, այլ՝ իմաստը չունի իրեն համար, այլ՝ իմաստը չունի իրեն համար, այլ՝ իմաստը չունի իրեն համար, այլ՝ ««««երկիւղերկիւղերկիւղերկիւղ» » » » 
իմաստըիմաստըիմաստըիմաստը::::    Հայերէն լեզուին մէջ Հայերէն լեզուին մէջ Հայերէն լեզուին մէջ Հայերէն լեզուին մէջ ««««երկիւղերկիւղերկիւղերկիւղ» » » » բառը կրնայ նաեւ բառը կրնայ նաեւ բառը կրնայ նաեւ բառը կրնայ նաեւ 
նշանակել՝ յարգանք, պատկառանքնշանակել՝ յարգանք, պատկառանքնշանակել՝ յարգանք, պատկառանքնշանակել՝ յարգանք, պատկառանք::::    Երբ Սուրբ Պատարագի Երբ Սուրբ Պատարագի Երբ Սուրբ Պատարագի Երբ Սուրբ Պատարագի 
ընթացքին սարկաւագը կը ձայնէ. ընթացքին սարկաւագը կը ձայնէ. ընթացքին սարկաւագը կը ձայնէ. ընթացքին սարկաւագը կը ձայնէ. ««««Երկիւղիւ եւ հաւատով, Երկիւղիւ եւ հաւատով, Երկիւղիւ եւ հաւատով, Երկիւղիւ եւ հաւատով, 
յառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուքյառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուքյառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուքյառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուք»,»,»,»,    վախով ու վախով ու վախով ու վախով ու 
սսսսարսափով մօտենալու եւ հաղորդուելու մասին չէ որ կը արսափով մօտենալու եւ հաղորդուելու մասին չէ որ կը արսափով մօտենալու եւ հաղորդուելու մասին չէ որ կը արսափով մօտենալու եւ հաղորդուելու մասին չէ որ կը 
խօսի, այլ յարգանքով ու պատկառանքով մօտենալու մասինխօսի, այլ յարգանքով ու պատկառանքով մօտենալու մասինխօսի, այլ յարգանքով ու պատկառանքով մօտենալու մասինխօսի, այլ յարգանքով ու պատկառանքով մօտենալու մասին::::    

««««Պետրոս ըսաւ.Պետրոս ըսաւ.Պետրոս ըսաւ.Պետրոս ըսաւ.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ջուրերուն վրայէն 

քալելով քովդ գամ"քալելով քովդ գամ"քալելով քովդ գամ"քալելով քովդ գամ"»»»» ( ( ( (Մտ 14.28)Մտ 14.28)Մտ 14.28)Մտ 14.28)::::    
1.1.1.1.----    Պետրոսին ըրածը քաջութիւն ու համարձակութիւն կը Պետրոսին ըրածը քաջութիւն ու համարձակութիւն կը Պետրոսին ըրածը քաջութիւն ու համարձակութիւն կը Պետրոսին ըրածը քաջութիւն ու համարձակութիւն կը 

պահանջէրպահանջէրպահանջէրպահանջէր::::    ԿԿԿԿեանքը չի գթար իրենց քաջութիւնն ու համարեանքը չի գթար իրենց քաջութիւնն ու համարեանքը չի գթար իրենց քաջութիւնն ու համարեանքը չի գթար իրենց քաջութիւնն ու համար----



 236 

ձակութիւնը կորսնցուցած մարդոցձակութիւնը կորսնցուցած մարդոցձակութիւնը կորսնցուցած մարդոցձակութիւնը կորսնցուցած մարդոց::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ Տէրը կրնայ գործել չ ալ Տէրը կրնայ գործել չ ալ Տէրը կրնայ գործել չ ալ Տէրը կրնայ գործել 
քաջ ու համարձակ չեղող մարդոց միջոցաւքաջ ու համարձակ չեղող մարդոց միջոցաւքաջ ու համարձակ չեղող մարդոց միջոցաւքաջ ու համարձակ չեղող մարդոց միջոցաւ::::    Ալիքներուն վրայ Ալիքներուն վրայ Ալիքներուն վրայ Ալիքներուն վրայ 
կոխել ու քալելը՝ քաջութիկոխել ու քալելը՝ քաջութիկոխել ու քալելը՝ քաջութիկոխել ու քալելը՝ քաջութի´́́́ւն կւն կւն կւն կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    Այսօր քրիստոնեանեԱյսօր քրիստոնեանեԱյսօր քրիստոնեանեԱյսօր քրիստոնեանե----
րուն մեծ բաժինը չեն համարձակիր Տիրոջ ըսելու. րուն մեծ բաժինը չեն համարձակիր Տիրոջ ըսելու. րուն մեծ բաժինը չեն համարձակիր Տիրոջ ըսելու. րուն մեծ բաժինը չեն համարձակիր Տիրոջ ըսելու. ««««ՀրամայՀրամայՀրամայՀրամայէ է է է 
որ ջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամոր ջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամոր ջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամոր ջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամ::::    Հրամայէ որ երթամ Հրամայէ որ երթամ Հրամայէ որ երթամ Հրամայէ որ երթամ 
ու քալեմ մութ ձորերէնու քալեմ մութ ձորերէնու քալեմ մութ ձորերէնու քալեմ մութ ձորերէն::::    Հրամայէ որ քալեմ կեանքի փշալից Հրամայէ որ քալեմ կեանքի փշալից Հրամայէ որ քալեմ կեանքի փշալից Հրամայէ որ քալեմ կեանքի փշալից 
ճամբաներէնճամբաներէնճամբաներէնճամբաներէն::::    Հրամայէ որ պայքարի դաշտ իջնեմ եւ քեզի Հրամայէ որ պայքարի դաշտ իջնեմ եւ քեզի Հրամայէ որ պայքարի դաշտ իջնեմ եւ քեզի Հրամայէ որ պայքարի դաշտ իջնեմ եւ քեզի 
համար հոգիներ որսամհամար հոգիներ որսամհամար հոգիներ որսամհամար հոգիներ որսամ::::    Հրամայէ որ տակաւին փրկութեանդ Հրամայէ որ տակաւին փրկութեանդ Հրամայէ որ տակաւին փրկութեանդ Հրամայէ որ տակաւին փրկութեանդ 
աւետիսը չլսողներուն՝ փրկութիւնդ քարոզեմաւետիսը չլսողներուն՝ փրկութիւնդ քարոզեմաւետիսը չլսողներուն՝ փրկութիւնդ քարոզեմաւետիսը չլսողներուն՝ փրկութիւնդ քարոզեմ::::    ՀրաՀրաՀրաՀրամայէ որ մայէ որ մայէ որ մայէ որ 
անունդ ծաղրողներուն առջեւ լուռ չմնամանունդ ծաղրողներուն առջեւ լուռ չմնամանունդ ծաղրողներուն առջեւ լուռ չմնամանունդ ծաղրողներուն առջեւ լուռ չմնամ»»»»::::    

2.2.2.2.----    Պետրոս կը սիրէր Յիսուսը եւ կը վստահէր անորՊետրոս կը սիրէր Յիսուսը եւ կը վստահէր անորՊետրոս կը սիրէր Յիսուսը եւ կը վստահէր անորՊետրոս կը սիրէր Յիսուսը եւ կը վստահէր անոր::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
իր սէրը գործնապէս ցոյց տուաւ, առաջարկելով ջուրերուն իր սէրը գործնապէս ցոյց տուաւ, առաջարկելով ջուրերուն իր սէրը գործնապէս ցոյց տուաւ, առաջարկելով ջուրերուն իր սէրը գործնապէս ցոյց տուաւ, առաջարկելով ջուրերուն 
վրայէն քալելով քովը երթալվրայէն քալելով քովը երթալվրայէն քալելով քովը երթալվրայէն քալելով քովը երթալ::::    Կարծէք Պետրոս չուզեց Յիսուսը Կարծէք Պետրոս չուզեց Յիսուսը Կարծէք Պետրոս չուզեց Յիսուսը Կարծէք Պետրոս չուզեց Յիսուսը 
առանձին տեսնել մրրկալից ալիքներուն վրայառանձին տեսնել մրրկալից ալիքներուն վրայառանձին տեսնել մրրկալից ալիքներուն վրայառանձին տեսնել մրրկալից ալիքներուն վրայ::::    Գնաց անորԳնաց անորԳնաց անորԳնաց անոր    
հետ ըլլալուհետ ըլլալուհետ ըլլալուհետ ըլլալու::::    Անոնք որոնք կը սիրեն Յիսուսը, պէտք է Անոնք որոնք կը սիրեն Յիսուսը, պէտք է Անոնք որոնք կը սիրեն Յիսուսը, պէտք է Անոնք որոնք կը սիրեն Յիսուսը, պէտք է 
փափաքին միշտ անոր հետ ըլլալ, ալեկոծ ջուրերուն վրայ թէ փափաքին միշտ անոր հետ ըլլալ, ալեկոծ ջուրերուն վրայ թէ փափաքին միշտ անոր հետ ըլլալ, ալեկոծ ջուրերուն վրայ թէ փափաքին միշտ անոր հետ ըլլալ, ալեկոծ ջուրերուն վրայ թէ 
նաւակին մէջ, լեռներու բարձունքները թէ ձորերու մութ նաւակին մէջ, լեռներու բարձունքները թէ ձորերու մութ նաւակին մէջ, լեռներու բարձունքները թէ ձորերու մութ նաւակին մէջ, լեռներու բարձունքները թէ ձորերու մութ 
խորխորատները, խաղաղութեան ատեն թէ խռովութեան խորխորատները, խաղաղութեան ատեն թէ խռովութեան խորխորատները, խաղաղութեան ատեն թէ խռովութեան խորխորատները, խաղաղութեան ատեն թէ խռովութեան 
ժամանակ, այլակերպութեան առիթով թէ խաչելութեան ժամանակ, այլակերպութեան առիթով թէ խաչելութեան ժամանակ, այլակերպութեան առիթով թէ խաչելութեան ժամանակ, այլակերպութեան առիթով թէ խաչելութեան 
պահունպահունպահունպահուն::::    

3333....----    Պետրոս չըսաւ. Պետրոս չըսաւ. Պետրոս չըսաւ. Պետրոս չըսաւ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ 
ջուրերուն վրայ քալեմջուրերուն վրայ քալեմջուրերուն վրայ քալեմջուրերուն վրայ քալեմ»,»,»,»,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ 
ջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամջուրերուն վրայէն քալելով քովդ գամ»»»»::::    Առաքեալին Առաքեալին Առաքեալին Առաքեալին 
նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը չէր, այլ՝ Յիսուսի քով նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը չէր, այլ՝ Յիսուսի քով նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը չէր, այլ՝ Յիսուսի քով նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը չէր, այլ՝ Յիսուսի քով 
երթալըերթալըերթալըերթալը::::    Եթէ իր նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը ըլլար,Եթէ իր նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը ըլլար,Եթէ իր նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը ըլլար,Եթէ իր նպատակը ջուրերուն վրայ քալելը ըլլար,    
ատիկա կրնար հպարտութեան եւ ինքնացուցադրութեան ատիկա կրնար հպարտութեան եւ ինքնացուցադրութեան ատիկա կրնար հպարտութեան եւ ինքնացուցադրութեան ատիկա կրնար հպարտութեան եւ ինքնացուցադրութեան 
պատճառ դառնալպատճառ դառնալպատճառ դառնալպատճառ դառնալ::::    Առաքեալին ուզածը հրաշքին մասնաԱռաքեալին ուզածը հրաշքին մասնաԱռաքեալին ուզածը հրաշքին մասնաԱռաքեալին ուզածը հրաշքին մասնա----
կցիլը չէր, այլ Յիսուսի քով հասնիլն էր, ուրիշ ոչինչկցիլը չէր, այլ Յիսուսի քով հասնիլն էր, ուրիշ ոչինչկցիլը չէր, այլ Յիսուսի քով հասնիլն էր, ուրիշ ոչինչկցիլը չէր, այլ Յիսուսի քով հասնիլն էր, ուրիշ ոչինչ::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն երեւութապէս Աստուածապաշտ մարդիկ կան, որոնք ն երեւութապէս Աստուածապաշտ մարդիկ կան, որոնք ն երեւութապէս Աստուածապաշտ մարդիկ կան, որոնք ն երեւութապէս Աստուածապաշտ մարդիկ կան, որոնք 
պարգեւներ կը խնդրեն պարգեւներ կը խնդրեն պարգեւներ կը խնդրեն պարգեւներ կը խնդրեն ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ, , , , ջուրերու վրայէն քալել կը ջուրերու վրայէն քալել կը ջուրերու վրայէն քալել կը ջուրերու վրայէն քալել կը 
խխխխնդրեն, հրաշքներ գործել կը խնդրեննդրեն, հրաշքներ գործել կը խնդրեննդրեն, հրաշքներ գործել կը խնդրեննդրեն, հրաշքներ գործել կը խնդրեն::::    Այսպիսիներուն Այսպիսիներուն Այսպիսիներուն Այսպիսիներուն 
նպատակը Յիսուսի մօտենալը չէ, Յիսուսը փառաւորելը չէ, նպատակը Յիսուսի մօտենալը չէ, Յիսուսը փառաւորելը չէ, նպատակը Յիսուսի մօտենալը չէ, Յիսուսը փառաւորելը չէ, նպատակը Յիսուսի մօտենալը չէ, Յիսուսը փառաւորելը չէ, 
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այլ՝ իրենք զիրենք ցուցադրելն էայլ՝ իրենք զիրենք ցուցադրելն էայլ՝ իրենք զիրենք ցուցադրելն էայլ՝ իրենք զիրենք ցուցադրելն է::::    Այսպիսիներուն նպատակը Այսպիսիներուն նպատակը Այսպիսիներուն նպատակը Այսպիսիներուն նպատակը 
ցոյց տալն է մարդոց թէ իրենք տարբեր են ուրիշներէն, թէ ցոյց տալն է մարդոց թէ իրենք տարբեր են ուրիշներէն, թէ ցոյց տալն է մարդոց թէ իրենք տարբեր են ուրիշներէն, թէ ցոյց տալն է մարդոց թէ իրենք տարբեր են ուրիշներէն, թէ 
իրենք ունին զօրութիւն մը որ ուրիշներ չունին, թէ իիրենք ունին զօրութիւն մը որ ուրիշներ չունին, թէ իիրենք ունին զօրութիւն մը որ ուրիշներ չունին, թէ իիրենք ունին զօրութիւն մը որ ուրիշներ չունին, թէ իրենք րենք րենք րենք 
Աստուծոյ համար առանձնաշնորհեալներ ենԱստուծոյ համար առանձնաշնորհեալներ ենԱստուծոյ համար առանձնաշնորհեալներ ենԱստուծոյ համար առանձնաշնորհեալներ են::::    Սխալ չէ Սխալ չէ Սխալ չէ Սխալ չէ 
խնդրել որ Տէրը հրաշք գործէխնդրել որ Տէրը հրաշք գործէխնդրել որ Տէրը հրաշք գործէխնդրել որ Տէրը հրաշք գործէ::::    Բայց երեւութապէս ԱստուաԲայց երեւութապէս ԱստուաԲայց երեւութապէս ԱստուաԲայց երեւութապէս Աստուա----
ծապաշտ մարդիկը չեն խնդրեր որ Տէրը հրաշք մը գործէ, այլ ծապաշտ մարդիկը չեն խնդրեր որ Տէրը հրաշք մը գործէ, այլ ծապաշտ մարդիկը չեն խնդրեր որ Տէրը հրաշք մը գործէ, այլ ծապաշտ մարդիկը չեն խնդրեր որ Տէրը հրաշք մը գործէ, այլ 
կկկկ’’’’ուզեն իրեուզեն իրեուզեն իրեուզեն իրե´́́́նք Տիրոջ անունով հրաշք գործել, քանի կը սիրեն նք Տիրոջ անունով հրաշք գործել, քանի կը սիրեն նք Տիրոջ անունով հրաշք գործել, քանի կը սիրեն նք Տիրոջ անունով հրաշք գործել, քանի կը սիրեն 
փառքն ու փառաւորուիլըփառքն ու փառաւորուիլըփառքն ու փառաւորուիլըփառքն ու փառաւորուիլը::::    Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. ««««ԱնԱնԱնԱն    որ փառաոր փառաոր փառաոր փառա----
ւորուիլ կւորուիլ կւորուիլ կւորուիլ կ’’’’ուզէ՝ չիուզէ՝ չիուզէ՝ չիուզէ՝ չի´́́́    կրնար փառաւորել զԱստուածկրնար փառաւորել զԱստուածկրնար փառաւորել զԱստուածկրնար փառաւորել զԱստուած»»»»::::    

4.4.4.4.----    Պետրոս չըսաւ. Պետրոս չըսաւ. Պետրոս չըսաւ. Պետրոս չըսաւ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ դուն ես՝ քովդ պիտի գամր, եթէ դուն ես՝ քովդ պիտի գամր, եթէ դուն ես՝ քովդ պիտի գամր, եթէ դուն ես՝ քովդ պիտի գամ», », », », 
այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ քովդ գամ"ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ քովդ գամ"ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ քովդ գամ"ր, եթէ դուն ես՝ հրամայէ որ քովդ գամ"»»»»::::    Տիրոջ մօտ Տիրոջ մօտ Տիրոջ մօտ Տիրոջ մօտ 
գալու հրամանը՝ Տէրը իգալու հրամանը՝ Տէրը իգալու հրամանը՝ Տէրը իգալու հրամանը՝ Տէրը ի´́́́նք պէտք էր տարնք պէտք էր տարնք պէտք էր տարնք պէտք էր տար::::    Առանց Տիրոջ Առանց Տիրոջ Առանց Տիրոջ Առանց Տիրոջ 
թոյլտուութեան մենք չենք կրնար մօտենալ թոյլտուութեան մենք չենք կրնար մօտենալ թոյլտուութեան մենք չենք կրնար մօտենալ թոյլտուութեան մենք չենք կրնար մօտենալ իրենիրենիրենիրեն::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
մեզ իր անձին կը մօտեցնէմեզ իր անձին կը մօտեցնէմեզ իր անձին կը մօտեցնէմեզ իր անձին կը մօտեցնէ::::    Պետրոս առաքեալ Տիրոջ Պետրոս առաքեալ Տիրոջ Պետրոս առաքեալ Տիրոջ Պետրոս առաքեալ Տիրոջ 
թոյլտուութիւնը խնդրեց իրեն մօտենալու համարթոյլտուութիւնը խնդրեց իրեն մօտենալու համարթոյլտուութիւնը խնդրեց իրեն մօտենալու համարթոյլտուութիւնը խնդրեց իրեն մօտենալու համար::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք առանց Տիրոջ թոյլտուութեան ն մարդիկ կան որոնք առանց Տիրոջ թոյլտուութեան ն մարդիկ կան որոնք առանց Տիրոջ թոյլտուութեան ն մարդիկ կան որոնք առանց Տիրոջ թոյլտուութեան 
կկկկ’’’’աշխատին իր այգիին մէջաշխատին իր այգիին մէջաշխատին իր այգիին մէջաշխատին իր այգիին մէջ::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք 
Յիսուսի անունով կը քարոզեն, կը խօսին, կը մարՅիսուսի անունով կը քարոզեն, կը խօսին, կը մարՅիսուսի անունով կը քարոզեն, կը խօսին, կը մարՅիսուսի անունով կը քարոզեն, կը խօսին, կը մարգարէանան գարէանան գարէանան գարէանան 
ու տեսիլքներ կը պատմեն, առանց իր կողմէ ղրկուած ըլլալուու տեսիլքներ կը պատմեն, առանց իր կողմէ ղրկուած ըլլալուու տեսիլքներ կը պատմեն, առանց իր կողմէ ղրկուած ըլլալուու տեսիլքներ կը պատմեն, առանց իր կողմէ ղրկուած ըլլալու::::    
Ճիշդ այդպիսիներուն համար է որ Աստուած կՃիշդ այդպիսիներուն համար է որ Աստուած կՃիշդ այդպիսիներուն համար է որ Աստուած կՃիշդ այդպիսիներուն համար է որ Աստուած կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Մարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն կՄարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն կՄարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն կՄարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն կ’’’’ընենընենընենընեն::::    
Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց 
չխօսեցայչխօսեցայչխօսեցայչխօսեցայ::::    Անոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի գուշԱնոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի գուշԱնոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի գուշԱնոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի գուշակուակուակուակու----
թիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը մարգարէաթիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը մարգարէաթիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը մարգարէաթիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը մարգարէա----
նաննաննաննան»»»» ( ( ( (Եր 14.14)Եր 14.14)Եր 14.14)Եր 14.14)::::    Դարձեալ, Աստուած խօսելով իր անունով Դարձեալ, Աստուած խօսելով իր անունով Դարձեալ, Աստուած խօսելով իր անունով Դարձեալ, Աստուած խօսելով իր անունով 
խօսող բայց իր կողմէ չղրկուած մարդոց մասին, Եզեկիէլի խօսող բայց իր կողմէ չղրկուած մարդոց մասին, Եզեկիէլի խօսող բայց իր կողմէ չղրկուած մարդոց մասին, Եզեկիէլի խօսող բայց իր կողմէ չղրկուած մարդոց մասին, Եզեկիէլի 
միջոցաւ կմիջոցաւ կմիջոցաւ կմիջոցաւ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք ունայն տեսիլք կը տեսնեն եւ սուտ Անոնք ունայն տեսիլք կը տեսնեն եւ սուտ Անոնք ունայն տեսիլք կը տեսնեն եւ սուտ Անոնք ունայն տեսիլք կը տեսնեն եւ սուտ 
գուշակութիւն կգուշակութիւն կգուշակութիւն կգուշակութիւն կ’’’’ընեն, ու կընեն, ու կընեն, ու կընեն, ու կ’’’’ըսեն` ըսեն` ըսեն` ըսեն` """"Տէրը ըսաւՏէրը ըսաւՏէրը ըսաւՏէրը ըսաւ",",",",    թէեւ Տէրը թէեւ Տէրը թէեւ Տէրը թէեւ Տէրը 
զանոնք ղրկած չէզանոնք ղրկած չէզանոնք ղրկած չէզանոնք ղրկած չէ::::    Եւ յոյս կու տանԵւ յոյս կու տանԵւ յոյս կու տանԵւ յոյս կու տան    թէ իրենց խօսքըթէ իրենց խօսքըթէ իրենց խօսքըթէ իրենց խօսքը    պիտի պիտի պիտի պիտի 
կատարուիկատարուիկատարուիկատարուի» » » » ((((Եզ 13.6)Եզ 13.6)Եզ 13.6)Եզ 13.6)::::    

5.5.5.5.----    Պետրոս Յիսուսի չըսաւ որ լիճը խաղաղեցնէ որպէսզի Պետրոս Յիսուսի չըսաւ որ լիճը խաղաղեցնէ որպէսզի Պետրոս Յիսուսի չըսաւ որ լիճը խաղաղեցնէ որպէսզի Պետրոս Յիսուսի չըսաւ որ լիճը խաղաղեցնէ որպէսզի 
կարենայ քովը գալկարենայ քովը գալկարենայ քովը գալկարենայ քովը գալ::::    Ան փափաք յայտնեց Տիրոջ քով երթալ Ան փափաք յայտնեց Տիրոջ քով երթալ Ան փափաք յայտնեց Տիրոջ քով երթալ Ան փափաք յայտնեց Տիրոջ քով երթալ 
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փոթորիկներուն ընդմէջէնփոթորիկներուն ընդմէջէնփոթորիկներուն ընդմէջէնփոթորիկներուն ընդմէջէն::::    Մենք պատրա՞ստ ենք Պետրոսի Մենք պատրա՞ստ ենք Պետրոսի Մենք պատրա՞ստ ենք Պետրոսի Մենք պատրա՞ստ ենք Պետրոսի 
նման քալել դէպի Քնման քալել դէպի Քնման քալել դէպի Քնման քալել դէպի Քրիստոս, երբ դէպի Քրիստոս տանող րիստոս, երբ դէպի Քրիստոս տանող րիստոս, երբ դէպի Քրիստոս տանող րիստոս, երբ դէպի Քրիստոս տանող 
ճամբան դժուարին էճամբան դժուարին էճամբան դժուարին էճամբան դժուարին է::::    Դիւրին է հետեւիլ Քրիստոսի երբ ան Դիւրին է հետեւիլ Քրիստոսի երբ ան Դիւրին է հետեւիլ Քրիստոսի երբ ան Դիւրին է հետեւիլ Քրիստոսի երբ ան 
մեզ հեզասահ ճամբաներէ կմեզ հեզասահ ճամբաներէ կմեզ հեզասահ ճամբաներէ կմեզ հեզասահ ճամբաներէ կ’’’’առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ::::    Բայց Յիսուս կը Բայց Յիսուս կը Բայց Յիսուս կը Բայց Յիսուս կը 
յիշեցնէ մեզի թէ իրեն հետեւիլ ուզողը՝ պէտք է պատրաստ յիշեցնէ մեզի թէ իրեն հետեւիլ ուզողը՝ պէտք է պատրաստ յիշեցնէ մեզի թէ իրեն հետեւիլ ուզողը՝ պէտք է պատրաստ յիշեցնէ մեզի թէ իրեն հետեւիլ ուզողը՝ պէտք է պատրաստ 
ըլլայ առնելու իր խաչը եւ հետեւելու իրեն (Ղկ 14.27), պէտք է ըլլայ առնելու իր խաչը եւ հետեւելու իրեն (Ղկ 14.27), պէտք է ըլլայ առնելու իր խաչը եւ հետեւելու իրեն (Ղկ 14.27), պէտք է ըլլայ առնելու իր խաչը եւ հետեւելու իրեն (Ղկ 14.27), պէտք է 
պատրաստ ըլլապատրաստ ըլլապատրաստ ըլլապատրաստ ըլլայ անտեսելու իր անձը (Յհ 12.25), այսինքն՝ յ անտեսելու իր անձը (Յհ 12.25), այսինքն՝ յ անտեսելու իր անձը (Յհ 12.25), այսինքն՝ յ անտեսելու իր անձը (Յհ 12.25), այսինքն՝ 
անտեսելու իր եսանտեսելու իր եսանտեսելու իր եսանտեսելու իր ես----ը, իր սեփական երազներն ու փափաքները, ը, իր սեփական երազներն ու փափաքները, ը, իր սեփական երազներն ու փափաքները, ը, իր սեփական երազներն ու փափաքները, 
իր անձնական շահն ու հանգիստըիր անձնական շահն ու հանգիստըիր անձնական շահն ու հանգիստըիր անձնական շահն ու հանգիստը::::    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
""""ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր"ւր"ւր"ւր"::::    
Պետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով Պետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով Պետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով Պետրոս նաւակէն իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով 

սկսաւ երթալ Յիսուսիսկսաւ երթալ Յիսուսիսկսաւ երթալ Յիսուսիսկսաւ երթալ Յիսուսի»»»» ( ( ( (Մտ 14.29)Մտ 14.29)Մտ 14.29)Մտ 14.29)::::    
1.1.1.1.----    ««««ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւրւրւրւր»»»»::::    Տուեալ մէկ բՏուեալ մէկ բՏուեալ մէկ բՏուեալ մէկ բառը հրաւէր մըն է մեզմէ առը հրաւէր մըն է մեզմէ առը հրաւէր մըն է մեզմէ առը հրաւէր մըն է մեզմէ 

իւրաքանչիւրին գալու Յիսուսիիւրաքանչիւրին գալու Յիսուսիիւրաքանչիւրին գալու Յիսուսիիւրաքանչիւրին գալու Յիսուսի::::    Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ուզէ ու կը քաջալերէ ուզէ ու կը քաջալերէ ուզէ ու կը քաջալերէ ուզէ ու կը քաջալերէ 
որ իրեն գանքոր իրեն գանքոր իրեն գանքոր իրեն գանք::::    Պետրոսին ուղղուած հրաւէրը՝ մեզիՊետրոսին ուղղուած հրաւէրը՝ մեզիՊետրոսին ուղղուած հրաւէրը՝ մեզիՊետրոսին ուղղուած հրաւէրը՝ մեզի´́́́    ալ ալ ալ ալ 
ուղղուած է. ուղղուած է. ուղղուած է. ուղղուած է. ««««ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւրւրւրւր::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր ինծի այնպէս ինչպէս որ եսւր ինծի այնպէս ինչպէս որ եսւր ինծի այնպէս ինչպէս որ եսւր ինծի այնպէս ինչպէս որ ես::::    
ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր քու բոլոր տկարութիւններովդւր քու բոլոր տկարութիւններովդւր քու բոլոր տկարութիւններովդւր քու բոլոր տկարութիւններովդ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր քու բոլոր ւր քու բոլոր ւր քու բոլոր ւր քու բոլոր 
խեղճութիւններովդխեղճութիւններովդխեղճութիւններովդխեղճութիւններովդ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր հաւատքով ու սիրով ինչպէս ւր հաւատքով ու սիրով ինչպէս ւր հաւատքով ու սիրով ինչպէս ւր հաւատքով ու սիրով ինչպէս 
Պետրոս եկաւՊետրոս եկաւՊետրոս եկաւՊետրոս եկաւ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր առանց վախի ու առանց վարանումիւր առանց վախի ու առանց վարանումիւր առանց վախի ու առանց վարանումիւր առանց վախի ու առանց վարանումի::::    
ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր փորձութեանց ալիքները ոտքիդ տակ առնելովւր փորձութեանց ալիքները ոտքիդ տակ առնելովւր փորձութեանց ալիքները ոտքիդ տակ առնելովւր փորձութեանց ալիքները ոտքիդ տակ առնելով::::    
ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր իմ մօտւր իմ մօտւր իմ մօտւր իմ մօտ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր իմ սիրոյն ու իմ սրտինւր իմ սիրոյն ու իմ սրտինւր իմ սիրոյն ու իմ սրտինւր իմ սիրոյն ու իմ սրտին»»»»::::    

2.2.2.2.----    Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս չխաղաՀետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս չխաղաՀետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս չխաղաՀետաքրքրական է նկատի առնել որ Յիսուս չխաղա----
ղեցուց հովն ու ջուրը, որպէսզի Պետրոսղեցուց հովն ու ջուրը, որպէսզի Պետրոսղեցուց հովն ու ջուրը, որպէսզի Պետրոսղեցուց հովն ու ջուրը, որպէսզի Պետրոս    քալէր ջուրին քալէր ջուրին քալէր ջուրին քալէր ջուրին 
վրայէն, այլ՝ հրամայեց անոր քալել փոթորկած ջուրին վրայէն, այլ՝ հրամայեց անոր քալել փոթորկած ջուրին վրայէն, այլ՝ հրամայեց անոր քալել փոթորկած ջուրին վրայէն, այլ՝ հրամայեց անոր քալել փոթորկած ջուրին 
վրայէնվրայէնվրայէնվրայէն::::    Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները վախնային Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները վախնային Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները վախնային Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները վախնային 
մրրկալից ալիքներէն, այլ կմրրկալից ալիքներէն, այլ կմրրկալից ալիքներէն, այլ կմրրկալից ալիքներէն, այլ կ’’’’ուզէր որ անոնք սորվէին քալել ուզէր որ անոնք սորվէին քալել ուզէր որ անոնք սորվէին քալել ուզէր որ անոնք սորվէին քալել 
կեանքի փոթորկալից ալիքներուն վրայէնկեանքի փոթորկալից ալիքներուն վրայէնկեանքի փոթորկալից ալիքներուն վրայէնկեանքի փոթորկալից ալիքներուն վրայէն::::    Նոյն բանը Տէրը կը Նոյն բանը Տէրը կը Նոյն բանը Տէրը կը Նոյն բանը Տէրը կը 
պահանջէ իր բոլոր հետեւորդներէնպահանջէ իր բոլոր հետեւորդներէնպահանջէ իր բոլոր հետեւորդներէնպահանջէ իր բոլոր հետեւորդներէն::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ որ քաջութիւնը ուզէ որ քաջութիւնը ուզէ որ քաջութիւնը ուզէ որ քաջութիւնը 
ունենանք անվախօրէն քալելու մեր դիմաց պարզուող ունենանք անվախօրէն քալելու մեր դիմաց պարզուող ունենանք անվախօրէն քալելու մեր դիմաց պարզուող ունենանք անվախօրէն քալելու մեր դիմաց պարզուող 
կեանքի փշալից ճամբաներէն, որպէսզի կարենանք աղօթքի կեանքի փշալից ճամբաներէն, որպէսզի կարենանք աղօթքի կեանքի փշալից ճամբաներէն, որպէսզի կարենանք աղօթքի կեանքի փշալից ճամբաներէն, որպէսզի կարենանք աղօթքի 
ու հաւատքի զօրութեամբ ճզմել մեզ ընկճել ուզող փուշերը եւ ու հաւատքի զօրութեամբ ճզմել մեզ ընկճել ուզող փուշերը եւ ու հաւատքի զօրութեամբ ճզմել մեզ ընկճել ուզող փուշերը եւ ու հաւատքի զօրութեամբ ճզմել մեզ ընկճել ուզող փուշերը եւ 
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հասնիլ Քրիստոսապարգեւ երկնային հասնիլ Քրիստոսապարգեւ երկնային հասնիլ Քրիստոսապարգեւ երկնային հասնիլ Քրիստոսապարգեւ երկնային ««««յաւերժական դափնեյաւերժական դափնեյաւերժական դափնեյաւերժական դափնե----
պպպպըըըըսակինսակինսակինսակին» » » » (Ա.Կր 9.25(Ա.Կր 9.25(Ա.Կր 9.25(Ա.Կր 9.25----26)26)26)26)::::    

3.3.3.3.----    ՊՊՊՊետրոս հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին ու ետրոս հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին ու ետրոս հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին ու ետրոս հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին ու ««««նաւակէն նաւակէն նաւակէն նաւակէն 
իջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով սկսաւ երթալ Յիսուսիիջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով սկսաւ երթալ Յիսուսիիջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով սկսաւ երթալ Յիսուսիիջաւ եւ ջուրերուն վրայէն քալելով սկսաւ երթալ Յիսուսի»»»»::::    
Դիւրին չէր Պետրոսի համար տեսնել լիճին սաստիկ Դիւրին չէր Պետրոսի համար տեսնել լիճին սաստիկ Դիւրին չէր Պետրոսի համար տեսնել լիճին սաստիկ Դիւրին չէր Պետրոսի համար տեսնել լիճին սաստիկ 
ալեկոծութիւնը, բարձրացած ալիքները եւ ուժեղապէս փչող ալեկոծութիւնը, բարձրացած ալիքները եւ ուժեղապէս փչող ալեկոծութիւնը, բարձրացած ալիքները եւ ուժեղապէս փչող ալեկոծութիւնը, բարձրացած ալիքները եւ ուժեղապէս փչող 
հովը, ու գիտակցօրէն նաւակէն իջնել, ոտք դնել անհանդարտ հովը, ու գիտակցօրէն նաւակէն իջնել, ոտք դնել անհանդարտ հովը, ու գիտակցօրէն նաւակէն իջնել, ոտք դնել անհանդարտ հովը, ու գիտակցօրէն նաւակէն իջնել, ոտք դնել անհանդարտ 
ջուրերոջուրերոջուրերոջուրերուն վրայ եւ հանդարտօրէն քալելւն վրայ եւ հանդարտօրէն քալելւն վրայ եւ հանդարտօրէն քալելւն վրայ եւ հանդարտօրէն քալել::::    Ահա այսպիսի Ահա այսպիսի Ահա այսպիսի Ահա այսպիսի 
հաւատացեալներ պէտք է ըլլանք մենք՝ Քրիստոսի հետեհաւատացեալներ պէտք է ըլլանք մենք՝ Քրիստոսի հետեհաւատացեալներ պէտք է ըլլանք մենք՝ Քրիստոսի հետեհաւատացեալներ պէտք է ըլլանք մենք՝ Քրիստոսի հետե----
ւորդներսւորդներսւորդներսւորդներս::::    ՔաՔաՔաՔա´́́́ջօրէն պէտք է քալել փորձութեանց ալիքներուն ջօրէն պէտք է քալել փորձութեանց ալիքներուն ջօրէն պէտք է քալել փորձութեանց ալիքներուն ջօրէն պէտք է քալել փորձութեանց ալիքներուն 
վրայէն երբ Տէրը իվրայէն երբ Տէրը իվրայէն երբ Տէրը իվրայէն երբ Տէրը ի´́́́նքն է քալելու հրամանը արձակողընքն է քալելու հրամանը արձակողընքն է քալելու հրամանը արձակողընքն է քալելու հրամանը արձակողը::::    
Անվախօրէն պէտք է վազել դէպի խորը դժուարութեանց երբ Անվախօրէն պէտք է վազել դէպի խորը դժուարութեանց երբ Անվախօրէն պէտք է վազել դէպի խորը դժուարութեանց երբ Անվախօրէն պէտք է վազել դէպի խորը դժուարութեանց երբ 
Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքննքննքննքն    է մեզ հոն ղրկողըէ մեզ հոն ղրկողըէ մեզ հոն ղրկողըէ մեզ հոն ղրկողը::::    

4.4.4.4.----    Որպէսզի Պետրոս հասնէր Քրիստոսի՝ պէտք էր Որպէսզի Պետրոս հասնէր Քրիստոսի՝ պէտք էր Որպէսզի Պետրոս հասնէր Քրիստոսի՝ պէտք էր Որպէսզի Պետրոս հասնէր Քրիստոսի՝ պէտք էր 
անցնէր փչող հովին ու փոթորկած ալիքներուն ընդմէջէնանցնէր փչող հովին ու փոթորկած ալիքներուն ընդմէջէնանցնէր փչող հովին ու փոթորկած ալիքներուն ընդմէջէնանցնէր փչող հովին ու փոթորկած ալիքներուն ընդմէջէն::::    Սա Սա Սա Սա 
ճշմարիտ է նաեւ այսօրճշմարիտ է նաեւ այսօրճշմարիտ է նաեւ այսօրճշմարիտ է նաեւ այսօր::::    Բոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կ’’’’ուզեն հասնիլ ուզեն հասնիլ ուզեն հասնիլ ուզեն հասնիլ 
ու հետեւիլ Քրիստոսի՝ անկասկած որ պիտի անցնին ծանր ու հետեւիլ Քրիստոսի՝ անկասկած որ պիտի անցնին ծանր ու հետեւիլ Քրիստոսի՝ անկասկած որ պիտի անցնին ծանր ու հետեւիլ Քրիստոսի՝ անկասկած որ պիտի անցնին ծանր 
փորձութիւններէ ու դժուարութիւններէփորձութիւններէ ու դժուարութիւններէփորձութիւններէ ու դժուարութիւններէփորձութիւններէ ու դժուարութիւններէ::::    Բազմաչարչար Բազմաչարչար Բազմաչարչար Բազմաչարչար 
առաքառաքառաքառաքեալը կեալը կեալը կեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Բոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կ’’’’ուզեն աստուածուզեն աստուածուզեն աստուածուզեն աստուած----
պաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայ----
ման հալածանքներու պիտի ենթարկուինման հալածանքներու պիտի ենթարկուինման հալածանքներու պիտի ենթարկուինման հալածանքներու պիտի ենթարկուին»»»» ( ( ( (Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
շատ շատ շատ շատ ««««աստուածապաշտներաստուածապաշտներաստուածապաշտներաստուածապաշտներ» » » » կան որոնք կը մերժեն կամ չեն կան որոնք կը մերժեն կամ չեն կան որոնք կը մերժեն կամ չեն կան որոնք կը մերժեն կամ չեն 
ուզեր հալածանքներու ենթարկուիլուզեր հալածանքներու ենթարկուիլուզեր հալածանքներու ենթարկուիլուզեր հալածանքներու ենթարկուիլ::::    ԸնդհակԸնդհակԸնդհակԸնդհակառակը, կառակը, կառակը, կառակը, կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
երկրի վրայ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, եւ հետագային ալ երկրի վրայ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, եւ հետագային ալ երկրի վրայ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, եւ հետագային ալ երկրի վրայ հանգիստ կեանք մը ապրիլ, եւ հետագային ալ 
դառնալ յաւիտենական հանգիստին ժառանգորդըդառնալ յաւիտենական հանգիստին ժառանգորդըդառնալ յաւիտենական հանգիստին ժառանգորդըդառնալ յաւիտենական հանգիստին ժառանգորդը::::    Նման Նման Նման Նման 
մարդիկ կը մոռնան որ հանգիստ կեանքը մեզ յաւերժական մարդիկ կը մոռնան որ հանգիստ կեանքը մեզ յաւերժական մարդիկ կը մոռնան որ հանգիստ կեանքը մեզ յաւերժական մարդիկ կը մոռնան որ հանգիստ կեանքը մեզ յաւերժական 
հանգիստին չհանգիստին չհանգիստին չհանգիստին չ’’’’առաջնորդերառաջնորդերառաջնորդերառաջնորդեր::::    Կը մոռնան որ Կը մոռնան որ Կը մոռնան որ Կը մոռնան որ ««««բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ 
նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւննեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւննեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւննեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւնը ը ը ը 
մտնելու համարմտնելու համարմտնելու համարմտնելու համար» » » » (Գրծ 14.22)(Գրծ 14.22)(Գրծ 14.22)(Գրծ 14.22)::::    Կը մոռնան որ իբրեւ Կը մոռնան որ իբրեւ Կը մոռնան որ իբրեւ Կը մոռնան որ իբրեւ 
ժառանգակիցները Քրիստոսի, պէտք է իր չարչարանքներուն ժառանգակիցները Քրիստոսի, պէտք է իր չարչարանքներուն ժառանգակիցները Քրիստոսի, պէտք է իր չարչարանքներուն ժառանգակիցները Քրիստոսի, պէտք է իր չարչարանքներուն 
մասնակից ըլլանք՝ մասնակից ըլլանք՝ մասնակից ըլլանք՝ մասնակից ըլլանք՝ ««««որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից 
ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք»»»» ( ( ( (Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)::::    Կը մոռնան որ մենք Կը մոռնան որ մենք Կը մոռնան որ մենք Կը մոռնան որ մենք ««««նեղութիւններուն մէջ նեղութիւններուն մէջ նեղութիւններուն մէջ նեղութիւններուն մէջ 
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ապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենքապրելու կոչուած ենք»»»» ( ( ( (Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)::::    Կը մոռնան որ մերԿը մոռնան որ մերԿը մոռնան որ մերԿը մոռնան որ մեր    
պարտականութիւնն է համբերութեամբ տանիլ պարտականութիւնն է համբերութեամբ տանիլ պարտականութիւնն է համբերութեամբ տանիլ պարտականութիւնն է համբերութեամբ տանիլ ««««նեղութիւնը, նեղութիւնը, նեղութիւնը, նեղութիւնը, 
վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրավիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրավիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրավիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրա----
գութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնըգութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնըգութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնըգութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնը»»»»    
((((Բ.Կր 6.4Բ.Կր 6.4Բ.Կր 6.4Բ.Կր 6.4----5)5)5)5)::::    Կը մոռնան որ իբրեւ Կը մոռնան որ իբրեւ Կը մոռնան որ իբրեւ Կը մոռնան որ իբրեւ ««««Քրիստոս Յիսուսի հաւաՔրիստոս Յիսուսի հաւաՔրիստոս Յիսուսի հաւաՔրիստոս Յիսուսի հաւա----
տարիմ մէկ զինուորըտարիմ մէկ զինուորըտարիմ մէկ զինուորըտարիմ մէկ զինուորը»»»»    պատրաստ պէտք է ըլլալ իրենպատրաստ պէտք է ըլլալ իրենպատրաստ պէտք է ըլլալ իրենպատրաստ պէտք է ըլլալ իրեն    պէս պէս պէս պէս 
չարչարուելու (Բ.Տմ 2.3)չարչարուելու (Բ.Տմ 2.3)չարչարուելու (Բ.Տմ 2.3)չարչարուելու (Բ.Տմ 2.3)::::    Կը մոռնան որ առաքեալը կոչ Կը մոռնան որ առաքեալը կոչ Կը մոռնան որ առաքեալը կոչ Կը մոռնան որ առաքեալը կոչ 
կկկկ’’’’ուղղէ վազելու, կոչ կուղղէ վազելու, կոչ կուղղէ վազելու, կոչ կուղղէ վազելու, կոչ կ’’’’ուղղէ կռփամարտիկի մը պէս մրցելու ուղղէ կռփամարտիկի մը պէս մրցելու ուղղէ կռփամարտիկի մը պէս մրցելու ուղղէ կռփամարտիկի մը պէս մրցելու 
եւ մեր անձերը սեղմումներու ենթարկելու ու զսպելու (Ա.Կր եւ մեր անձերը սեղմումներու ենթարկելու ու զսպելու (Ա.Կր եւ մեր անձերը սեղմումներու ենթարկելու ու զսպելու (Ա.Կր եւ մեր անձերը սեղմումներու ենթարկելու ու զսպելու (Ա.Կր 
9.249.249.249.24----27), 27), 27), 27), եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ հանգիստ կեանք մը վարելուչ թէ հանգիստ կեանք մը վարելուչ թէ հանգիստ կեանք մը վարելուչ թէ հանգիստ կեանք մը վարելու::::    

««««Բայց տեսնելով հովին սաստկութիւնը՝ վախցաւ, Բայց տեսնելով հովին սաստկութիւնը՝ վախցաւ, Բայց տեսնելով հովին սաստկութիւնը՝ վախցաւ, Բայց տեսնելով հովին սաստկութիւնը՝ վախցաւ, եւ երբ եւ երբ եւ երբ եւ երբ 
սկսաւ ընկղմիլ, սկսաւ ընկղմիլ, սկսաւ ընկղմիլ, սկսաւ ընկղմիլ, """"ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    զիս" պոռացզիս" պոռացզիս" պոռացզիս" պոռաց»»»» ( ( ( (Մտ 14.30)Մտ 14.30)Մտ 14.30)Մտ 14.30)::::    

1.1.1.1.----    ««««Տեսնելով հովին սաստկութիւնըՏեսնելով հովին սաստկութիւնըՏեսնելով հովին սաստկութիւնըՏեսնելով հովին սաստկութիւնը»»»»::::    Այնքան ատեն երբ Այնքան ատեն երբ Այնքան ատեն երբ Այնքան ատեն երբ 
Պետրոս իր աչքերը սեւեռած էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, իրեն Պետրոս իր աչքերը սեւեռած էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, իրեն Պետրոս իր աչքերը սեւեռած էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, իրեն Պետրոս իր աչքերը սեւեռած էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, իրեն 
համար ընկղմելու հարց չկար, բայց այն պահուն որ իր համար ընկղմելու հարց չկար, բայց այն պահուն որ իր համար ընկղմելու հարց չկար, բայց այն պահուն որ իր համար ընկղմելու հարց չկար, բայց այն պահուն որ իր 
աչքերը հեռացուց աչքերը հեռացուց աչքերը հեռացուց աչքերը հեռացուց ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    ու կեդրոնացուց հովու կեդրոնացուց հովու կեդրոնացուց հովու կեդրոնացուց հովի սաստկուի սաստկուի սաստկուի սաստկու----
թեան վրայ՝ սկսաւ ընկղմիլթեան վրայ՝ սկսաւ ընկղմիլթեան վրայ՝ սկսաւ ընկղմիլթեան վրայ՝ սկսաւ ընկղմիլ::::    Առաքեալին այս փորձառութենէն Առաքեալին այս փորձառութենէն Առաքեալին այս փորձառութենէն Առաքեալին այս փորձառութենէն 
կը սորվինք, թէ պէտք չէ նայիլ մեզ շրջապատող փորձուկը սորվինք, թէ պէտք չէ նայիլ մեզ շրջապատող փորձուկը սորվինք, թէ պէտք չէ նայիլ մեզ շրջապատող փորձուկը սորվինք, թէ պէտք չէ նայիլ մեզ շրջապատող փորձու----
թիւններուն, այլ՝ պէտք է նայիլ փորձութիւններէն մեզ ազաթիւններուն, այլ՝ պէտք է նայիլ փորձութիւններէն մեզ ազաթիւններուն, այլ՝ պէտք է նայիլ փորձութիւններէն մեզ ազաթիւններուն, այլ՝ պէտք է նայիլ փորձութիւններէն մեզ ազա----
տող մեր Փրկիչինտող մեր Փրկիչինտող մեր Փրկիչինտող մեր Փրկիչին::::    Փորձութիւն մը կրնայ մեծ ըլլալ, բայց Փորձութիւն մը կրնայ մեծ ըլլալ, բայց Փորձութիւն մը կրնայ մեծ ըլլալ, բայց Փորձութիւն մը կրնայ մեծ ըլլալ, բայց 
փորձութեան դէմ մեզ պաշտպանող մեր Փրփորձութեան դէմ մեզ պաշտպանող մեր Փրփորձութեան դէմ մեզ պաշտպանող մեր Փրփորձութեան դէմ մեզ պաշտպանող մեր Փրկիչ Աստուածը՝ կիչ Աստուածը՝ կիչ Աստուածը՝ կիչ Աստուածը՝ 
աւելիաւելիաւելիաւելի´́́́    մեծ էմեծ էմեծ էմեծ է::::    

Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ որ Աստուած թոյլ չի տար որ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ որ Աստուած թոյլ չի տար որ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ որ Աստուած թոյլ չի տար որ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ որ Աստուած թոյլ չի տար որ 
մեր կարողութենէն աւելի փորձուինք, մեր կարողութենէն աւելի փորձուինք, մեր կարողութենէն աւելի փորձուինք, մեր կարողութենէն աւելի փորձուինք, ««««այլ՝ փորձութեան մէջ այլ՝ փորձութեան մէջ այլ՝ փորձութեան մէջ այլ՝ փորձութեան մէջ 
իսկ ցոյց պիտի տայ զայն յաղթահարելու միջոցըիսկ ցոյց պիտի տայ զայն յաղթահարելու միջոցըիսկ ցոյց պիտի տայ զայն յաղթահարելու միջոցըիսկ ցոյց պիտի տայ զայն յաղթահարելու միջոցը»»»» ( ( ( (Ա.Կր Ա.Կր Ա.Կր Ա.Կր 
10.13)10.13)10.13)10.13)::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ փորձութիւն մը որուն յաղթահարելու համար յ փորձութիւն մը որուն յաղթահարելու համար յ փորձութիւն մը որուն յաղթահարելու համար յ փորձութիւն մը որուն յաղթահարելու համար 
միջոց մը գոյութիւն միջոց մը գոյութիւն միջոց մը գոյութիւն միջոց մը գոյութիւն չունենայչունենայչունենայչունենայ::::    Եւ սակայն, երբ մեր Եւ սակայն, երբ մեր Եւ սակայն, երբ մեր Եւ սակայն, երբ մեր 
ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք փորձութիւններուն վրայ, մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք փորձութիւններուն վրայ, մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք փորձութիւններուն վրայ, մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք փորձութիւններուն վրայ, մեր 
ուշադրութենէն կը վրիպին այդ փորձութիւններուն յաղթաուշադրութենէն կը վրիպին այդ փորձութիւններուն յաղթաուշադրութենէն կը վրիպին այդ փորձութիւններուն յաղթաուշադրութենէն կը վրիպին այդ փորձութիւններուն յաղթա----
հարելու միջոցներըհարելու միջոցներըհարելու միջոցներըհարելու միջոցները::::    Եթէ երբեք չենք կրնար յաղթել փորձուԵթէ երբեք չենք կրնար յաղթել փորձուԵթէ երբեք չենք կրնար յաղթել փորձուԵթէ երբեք չենք կրնար յաղթել փորձու----
թեան, ատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւնը մեր կարողութեան, ատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւնը մեր կարողութեան, ատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւնը մեր կարողութեան, ատիկա չի նշանակեր թէ փորձութիւնը մեր կարողու----
թենէն վեր է, այլ՝թենէն վեր է, այլ՝թենէն վեր է, այլ՝թենէն վեր է, այլ՝    կը նշանակէ թէ մենք տկար ենք, եւ մնայուն կը նշանակէ թէ մենք տկար ենք, եւ մնայուն կը նշանակէ թէ մենք տկար ենք, եւ մնայուն կը նշանակէ թէ մենք տկար ենք, եւ մնայուն 
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կերպով մեր աչքերը չենք կեդրոնացներ Յիսուսի վրայկերպով մեր աչքերը չենք կեդրոնացներ Յիսուսի վրայկերպով մեր աչքերը չենք կեդրոնացներ Յիսուսի վրայկերպով մեր աչքերը չենք կեդրոնացներ Յիսուսի վրայ::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
մեր աչքերը Յիսուսի վրայ կեդրոնացնել ըսելով, կը հասկնամ՝ մեր աչքերը Յիսուսի վրայ կեդրոնացնել ըսելով, կը հասկնամ՝ մեր աչքերը Յիսուսի վրայ կեդրոնացնել ըսելով, կը հասկնամ՝ մեր աչքերը Յիսուսի վրայ կեդրոնացնել ըսելով, կը հասկնամ՝ 
աղօթել ու վստահիլ Տիրոջ օգնութեան եւ զօրակցութեանաղօթել ու վստահիլ Տիրոջ օգնութեան եւ զօրակցութեանաղօթել ու վստահիլ Տիրոջ օգնութեան եւ զօրակցութեանաղօթել ու վստահիլ Տիրոջ օգնութեան եւ զօրակցութեան::::    Օրը Օրը Օրը Օրը 
քանի մը վայրկեան աղօթելով մենք չենք կրնար յաղթող ըլքանի մը վայրկեան աղօթելով մենք չենք կրնար յաղթող ըլքանի մը վայրկեան աղօթելով մենք չենք կրնար յաղթող ըլքանի մը վայրկեան աղօթելով մենք չենք կրնար յաղթող ըլլալ լալ լալ լալ 
փորձութեանց դէմփորձութեանց դէմփորձութեանց դէմփորձութեանց դէմ::::    Որքան երկար կանգնինք Տիրոջ առջեւ՝ Որքան երկար կանգնինք Տիրոջ առջեւ՝ Որքան երկար կանգնինք Տիրոջ առջեւ՝ Որքան երկար կանգնինք Տիրոջ առջեւ՝ 
այնքան երկար կրնանք տոկալ մեզի ներկայացող փորձուայնքան երկար կրնանք տոկալ մեզի ներկայացող փորձուայնքան երկար կրնանք տոկալ մեզի ներկայացող փորձուայնքան երկար կրնանք տոկալ մեզի ներկայացող փորձու----
թիւններունթիւններունթիւններունթիւններուն::::    Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. ««««Եթէ մեր ծունկը միշտ կը ծռի Եթէ մեր ծունկը միշտ կը ծռի Եթէ մեր ծունկը միշտ կը ծռի Եթէ մեր ծունկը միշտ կը ծռի 
մեր Ազատարարին դիմաց՝ մեր ոտքը երբեք չի սահիր մեր Ազատարարին դիմաց՝ մեր ոտքը երբեք չի սահիր մեր Ազատարարին դիմաց՝ մեր ոտքը երբեք չի սահիր մեր Ազատարարին դիմաց՝ մեր ոտքը երբեք չի սահիր 
Փորձիչին առջեւՓորձիչին առջեւՓորձիչին առջեւՓորձիչին առջեւ»»»»::::    

2.2.2.2.----    Առաքեալը նայեցաւ հովին սաստկոԱռաքեալը նայեցաւ հովին սաստկոԱռաքեալը նայեցաւ հովին սաստկոԱռաքեալը նայեցաւ հովին սաստկութեան, եւ ատիկա ւթեան, եւ ատիկա ւթեան, եւ ատիկա ւթեան, եւ ատիկա 
մէջը վախ յառաջացուց, իսկ վախը պատճառ դարձաւ մէջը վախ յառաջացուց, իսկ վախը պատճառ դարձաւ մէջը վախ յառաջացուց, իսկ վախը պատճառ դարձաւ մէջը վախ յառաջացուց, իսկ վախը պատճառ դարձաւ 
ընկղմումիընկղմումիընկղմումիընկղմումի::::    Սա ցոյց կու տայ որ եթէ մեր ուշադրութիւնը Սա ցոյց կու տայ որ եթէ մեր ուշադրութիւնը Սա ցոյց կու տայ որ եթէ մեր ուշադրութիւնը Սա ցոյց կու տայ որ եթէ մեր ուշադրութիւնը 
կեդրոնացնենք փորձութեանց վրայ, անոնք կրնան վախի կեդրոնացնենք փորձութեանց վրայ, անոնք կրնան վախի կեդրոնացնենք փորձութեանց վրայ, անոնք կրնան վախի կեդրոնացնենք փորձութեանց վրայ, անոնք կրնան վախի 
ծնունդ տալ մեր ներսիդին, իսկ վախը կրնայ ընկղմումի, այլ ծնունդ տալ մեր ներսիդին, իսկ վախը կրնայ ընկղմումի, այլ ծնունդ տալ մեր ներսիդին, իսկ վախը կրնայ ընկղմումի, այլ ծնունդ տալ մեր ներսիդին, իսկ վախը կրնայ ընկղմումի, այլ 
խօսքով՝ կործանումի առաջնորդելխօսքով՝ կործանումի առաջնորդելխօսքով՝ կործանումի առաջնորդելխօսքով՝ կործանումի առաջնորդել::::    

3.3.3.3.----    ««««ՍկսաւՍկսաւՍկսաւՍկսաւ    ընկղմիլընկղմիլընկղմիլընկղմիլ»»»»::::    Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ 
համարձակ ու յանդուգն էրհամարձակ ու յանդուգն էրհամարձակ ու յանդուգն էրհամարձակ ու յանդուգն էր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ բոլոր առաքւ բոլոր առաքւ բոլոր առաքւ բոլոր առաք----
եալներուն մէջէն իեալներուն մէջէն իեալներուն մէջէն իեալներուն մէջէն ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    խնդրեց ջուրերուն խնդրեց ջուրերուն խնդրեց ջուրերուն խնդրեց ջուրերուն 
վրայէն քալելով քովը գալվրայէն քալելով քովը գալվրայէն քալելով քովը գալվրայէն քալելով քովը գալ::::    Յիսուս արտօնեց, թէպէտ շատ լաւ Յիսուս արտօնեց, թէպէտ շատ լաւ Յիսուս արտօնեց, թէպէտ շատ լաւ Յիսուս արտօնեց, թէպէտ շատ լաւ 
գիտէր որ Պետրոս պիտի կասկածամտէր ու պիտի ընկղմէրգիտէր որ Պետրոս պիտի կասկածամտէր ու պիտի ընկղմէրգիտէր որ Պետրոս պիտի կասկածամտէր ու պիտի ընկղմէրգիտէր որ Պետրոս պիտի կասկածամտէր ու պիտի ընկղմէր::::    
Արտօնեց,Արտօնեց,Արտօնեց,Արտօնեց,    որպէսզի սորվեցնէր Պետրոսին եւ բոլորիս, որ որպէսզի սորվեցնէր Պետրոսին եւ բոլորիս, որ որպէսզի սորվեցնէր Պետրոսին եւ բոլորիս, որ որպէսզի սորվեցնէր Պետրոսին եւ բոլորիս, որ 
համարձակ բնաւորութիւնը բաւարար չէ Աստուծոյ կամքը համարձակ բնաւորութիւնը բաւարար չէ Աստուծոյ կամքը համարձակ բնաւորութիւնը բաւարար չէ Աստուծոյ կամքը համարձակ բնաւորութիւնը բաւարար չէ Աստուծոյ կամքը 
կատարելու համար, այլ համարձակ բնաւորութեան հետ՝ կատարելու համար, այլ համարձակ բնաւորութեան հետ՝ կատարելու համար, այլ համարձակ բնաւորութեան հետ՝ կատարելու համար, այլ համարձակ բնաւորութեան հետ՝ 
պէտք է նաեւ համարձակ եւ ուժեղ հաւատք ունենալպէտք է նաեւ համարձակ եւ ուժեղ հաւատք ունենալպէտք է նաեւ համարձակ եւ ուժեղ հաւատք ունենալպէտք է նաեւ համարձակ եւ ուժեղ հաւատք ունենալ::::    

Դարձեալ, արտօնեց որ քալէր ու ընկղմէր, որպէսզի Դարձեալ, արտօնեց որ քալէր ու ընկղմէր, որպէսզի Դարձեալ, արտօնեց որ քալէր ու ընկղմէր, որպէսզի Դարձեալ, արտօնեց որ քալէր ու ընկղմէր, որպէսզի 
փորձառաբար սորվէր, թէ ոչփորձառաբար սորվէր, թէ ոչփորձառաբար սորվէր, թէ ոչփորձառաբար սորվէր, թէ ոչինչ կրնար ընել առանց իր Տիրոջ, ինչ կրնար ընել առանց իր Տիրոջ, ինչ կրնար ընել առանց իր Տիրոջ, ինչ կրնար ընել առանց իր Տիրոջ, 
ինչպէս Տէրը ինքն իսկ յայտարարեց. ինչպէս Տէրը ինքն իսկ յայտարարեց. ինչպէս Տէրը ինքն իսկ յայտարարեց. ինչպէս Տէրը ինքն իսկ յայտարարեց. ««««Առանց ինծի դուք ոչինչ Առանց ինծի դուք ոչինչ Առանց ինծի դուք ոչինչ Առանց ինծի դուք ոչինչ 
կրնաք ընելկրնաք ընելկրնաք ընելկրնաք ընել»»»» ( ( ( (Յհ 15.5)Յհ 15.5)Յհ 15.5)Յհ 15.5)::::    Յիսուս իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս իր այս վերաբերմունքով, 
սորվեցուց Պետրոսին ու բոլոր առաքեալներուն, որ իրենց սորվեցուց Պետրոսին ու բոլոր առաքեալներուն, որ իրենց սորվեցուց Պետրոսին ու բոլոր առաքեալներուն, որ իրենց սորվեցուց Պետրոսին ու բոլոր առաքեալներուն, որ իրենց 
հետագայ առաքելութեան յաջողութիւնը պայմանաւորուած է հետագայ առաքելութեան յաջողութիւնը պայմանաւորուած է հետագայ առաքելութեան յաջողութիւնը պայմանաւորուած է հետագայ առաքելութեան յաջողութիւնը պայմանաւորուած է 
միայն իմիայն իմիայն իմիայն ի´́́́ր անձր անձր անձր անձով, իով, իով, իով, ի´́́́ր գործակցութեամբ, իր գործակցութեամբ, իր գործակցութեամբ, իր գործակցութեամբ, ի´́́́ր անմիջական ր անմիջական ր անմիջական ր անմիջական 
միջամտութեամբ ու առաջնորդութեամբ, որովհետեւ, ճիշդ է միջամտութեամբ ու առաջնորդութեամբ, որովհետեւ, ճիշդ է միջամտութեամբ ու առաջնորդութեամբ, որովհետեւ, ճիշդ է միջամտութեամբ ու առաջնորդութեամբ, որովհետեւ, ճիշդ է 
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որ առաքեալները իրեոր առաքեալները իրեոր առաքեալները իրեոր առաքեալները իրե´́́́նք էին որ փրկութեան Աւետարանը նք էին որ փրկութեան Աւետարանը նք էին որ փրկութեան Աւետարանը նք էին որ փրկութեան Աւետարանը 
պիտի քարոզէին, բայց Յիսուս իպիտի քարոզէին, բայց Յիսուս իպիտի քարոզէին, բայց Յիսուս իպիտի քարոզէին, բայց Յիսուս ի´́́́նքն էր որ անոնց նքն էր որ անոնց նքն էր որ անոնց նքն էր որ անոնց 
քարոզութիւնը նշաններով պիտի հաստատէր (Մր 16.20)քարոզութիւնը նշաններով պիտի հաստատէր (Մր 16.20)քարոզութիւնը նշաններով պիտի հաստատէր (Մր 16.20)քարոզութիւնը նշաններով պիտի հաստատէր (Մր 16.20)::::    
Անոնք Յիսուսի փրկութիւնԱնոնք Յիսուսի փրկութիւնԱնոնք Յիսուսի փրկութիւնԱնոնք Յիսուսի փրկութիւնը պիտի աւետէին բայց Յիսուս ը պիտի աւետէին բայց Յիսուս ը պիտի աւետէին բայց Յիսուս ը պիտի աւետէին բայց Յիսուս 
իիիի´́́́նքն էր որ պիտի փրկէր, ինքն էր որ պիտի փրկէր, ինքն էր որ պիտի փրկէր, ինքն էր որ պիտի փրկէր, ի´́́́նքն էր որ մեղքի ցեխին մէջ նքն էր որ մեղքի ցեխին մէջ նքն էր որ մեղքի ցեխին մէջ նքն էր որ մեղքի ցեխին մէջ 
խեղդուողը պիտի ազատէրխեղդուողը պիտի ազատէրխեղդուողը պիտի ազատէրխեղդուողը պիտի ազատէր::::    Այս գիտակցութիւնը բոլորիս Այս գիտակցութիւնը բոլորիս Այս գիտակցութիւնը բոլորիս Այս գիտակցութիւնը բոլորիս 
մօտ պէտք է ըլլայմօտ պէտք է ըլլայմօտ պէտք է ըլլայմօտ պէտք է ըլլայ::::    Մենք լոկ գործիքներ ենք Տէր Յիսուսի Մենք լոկ գործիքներ ենք Տէր Յիսուսի Մենք լոկ գործիքներ ենք Տէր Յիսուսի Մենք լոկ գործիքներ ենք Տէր Յիսուսի 
ձեռքին մէջձեռքին մէջձեռքին մէջձեռքին մէջ::::    Փրկութիւն կը պատգամենք, բայց փրկողը Տէրը Փրկութիւն կը պատգամենք, բայց փրկողը Տէրը Փրկութիւն կը պատգամենք, բայց փրկողը Տէրը Փրկութիւն կը պատգամենք, բայց փրկողը Տէրը 
իիիի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է::::    ԱպաշխարութիւնԱպաշխարութիւնԱպաշխարութիւնԱպաշխարութիւն    կը քարոզենք, բայց ապաշկը քարոզենք, բայց ապաշկը քարոզենք, բայց ապաշկը քարոզենք, բայց ապաշխախախախա----
րութեան արցունք շնորհողը Տէրութեան արցունք շնորհողը Տէրութեան արցունք շնորհողը Տէրութեան արցունք շնորհողը Տէ´́́́րն էրն էրն էրն է::::    Նորոգութեան մասին կը Նորոգութեան մասին կը Նորոգութեան մասին կը Նորոգութեան մասին կը 
խօսինք, բայց նորոգողը Տէխօսինք, բայց նորոգողը Տէխօսինք, բայց նորոգողը Տէխօսինք, բայց նորոգողը Տէ´́́́րն էրն էրն էրն է::::    Կենաց Գիրքին մասին կը Կենաց Գիրքին մասին կը Կենաց Գիրքին մասին կը Կենաց Գիրքին մասին կը 
վկայենք, բայց Կենաց Գիրքին մէջ մարդոց անունները գրողը վկայենք, բայց Կենաց Գիրքին մէջ մարդոց անունները գրողը վկայենք, բայց Կենաց Գիրքին մէջ մարդոց անունները գրողը վկայենք, բայց Կենաց Գիրքին մէջ մարդոց անունները գրողը 
ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն էրն էրն էրն է::::    

Եթէ երբեք Պետրոս ինքզինք ազատել չկրցաւ, ի՞նչպէս Եթէ երբեք Պետրոս ինքզինք ազատել չկրցաւ, ի՞նչպէս Եթէ երբեք Պետրոս ինքզինք ազատել չկրցաւ, ի՞նչպէս Եթէ երբեք Պետրոս ինքզինք ազատել չկրցաւ, ի՞նչպէս 
ուրիշները ուրիշները ուրիշները ուրիշները պիտի ազատէրպիտի ազատէրպիտի ազատէրպիտի ազատէր::::    Յիսուս կարծէք ուզեց ցոյց տալ Յիսուս կարծէք ուզեց ցոյց տալ Յիսուս կարծէք ուզեց ցոյց տալ Յիսուս կարծէք ուզեց ցոյց տալ 
Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն՝ Աստուծոյ խօսքի բոլոր Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն՝ Աստուծոյ խօսքի բոլոր Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն՝ Աստուծոյ խօսքի բոլոր Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն՝ Աստուծոյ խօսքի բոլոր 
քարոզիչներուն, թէ իրենք նոյնիսկ իրենց սեփական անձերը քարոզիչներուն, թէ իրենք նոյնիսկ իրենց սեփական անձերը քարոզիչներուն, թէ իրենք նոյնիսկ իրենց սեփական անձերը քարոզիչներուն, թէ իրենք նոյնիսկ իրենց սեփական անձերը 
փրկելու կարող չեն, ուր մնաց յանդգնին յայտարարել թէ փրկելու կարող չեն, ուր մնաց յանդգնին յայտարարել թէ փրկելու կարող չեն, ուր մնաց յանդգնին յայտարարել թէ փրկելու կարող չեն, ուր մնաց յանդգնին յայտարարել թէ 
կրնան փրկել ուրիշներըկրնան փրկել ուրիշներըկրնան փրկել ուրիշներըկրնան փրկել ուրիշները::::    Եթէ մենք չենք կրնար մեր անձերուն Եթէ մենք չենք կրնար մեր անձերուն Եթէ մենք չենք կրնար մեր անձերուն Եթէ մենք չենք կրնար մեր անձերուն 
տէրն ատէրն ատէրն ատէրն անգամ ըլլալ (Ա.Կր 6.19), ի՞նչպէս կրնանք տէր կանգնիլ նգամ ըլլալ (Ա.Կր 6.19), ի՞նչպէս կրնանք տէր կանգնիլ նգամ ըլլալ (Ա.Կր 6.19), ի՞նչպէս կրնանք տէր կանգնիլ նգամ ըլլալ (Ա.Կր 6.19), ի՞նչպէս կրնանք տէր կանգնիլ 
ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին::::    Երբ Տէրը ինք տէր չկանգնի մարդուն՝ մենք ոչինչ Երբ Տէրը ինք տէր չկանգնի մարդուն՝ մենք ոչինչ Երբ Տէրը ինք տէր չկանգնի մարդուն՝ մենք ոչինչ Երբ Տէրը ինք տէր չկանգնի մարդուն՝ մենք ոչինչ 
կրնանք ընելկրնանք ընելկրնանք ընելկրնանք ընել::::    

4.4.4.4.----    ««««Սկսաւ ընկղմիլՍկսաւ ընկղմիլՍկսաւ ընկղմիլՍկսաւ ընկղմիլ»»»»::::    Որոշ գրիչներ դիտել կու տան որ Որոշ գրիչներ դիտել կու տան որ Որոշ գրիչներ դիտել կու տան որ Որոշ գրիչներ դիտել կու տան որ 
երբ Պետրոս նաւակէն վար իջաւ, իջաւ՝ վստահելով ոերբ Պետրոս նաւակէն վար իջաւ, իջաւ՝ վստահելով ոերբ Պետրոս նաւակէն վար իջաւ, իջաւ՝ վստահելով ոերբ Պետրոս նաւակէն վար իջաւ, իջաւ՝ վստահելով ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
Տիրոջ սիրոյն ու խօսքին, այլեւ՝ լՏիրոջ սիրոյն ու խօսքին, այլեւ՝ լՏիրոջ սիրոյն ու խօսքին, այլեւ՝ լՏիրոջ սիրոյն ու խօսքին, այլեւ՝ լողալու իր կարողութեան, ողալու իր կարողութեան, ողալու իր կարողութեան, ողալու իր կարողութեան, 
որովհետեւ ան ձկնորս ըլլալով, նաեւ լաւ լողորդ էր, եւ որովհետեւ ան ձկնորս ըլլալով, նաեւ լաւ լողորդ էր, եւ որովհետեւ ան ձկնորս ըլլալով, նաեւ լաւ լողորդ էր, եւ որովհետեւ ան ձկնորս ըլլալով, նաեւ լաւ լողորդ էր, եւ 
հաւանաբար մտածեց որ ընկղմելու պարագային կրնար հաւանաբար մտածեց որ ընկղմելու պարագային կրնար հաւանաբար մտածեց որ ընկղմելու պարագային կրնար հաւանաբար մտածեց որ ընկղմելու պարագային կրնար 
լողալով ինքզինք ազատել. բայց Յիսուս թոյլ տուաւ որ լողալով ինքզինք ազատել. բայց Յիսուս թոյլ տուաւ որ լողալով ինքզինք ազատել. բայց Յիսուս թոյլ տուաւ որ լողալով ինքզինք ազատել. բայց Յիսուս թոյլ տուաւ որ 
ընկղմի, որպէսզի սորվեցնէր իրեն եւ մեզի, առաջին, թէ մենք ընկղմի, որպէսզի սորվեցնէր իրեն եւ մեզի, առաջին, թէ մենք ընկղմի, որպէսզի սորվեցնէր իրեն եւ մեզի, առաջին, թէ մենք ընկղմի, որպէսզի սորվեցնէր իրեն եւ մեզի, առաջին, թէ մենք 
մեր սեփական ճիգով չենք կրնար մեր սեփական ճիգով չենք կրնար մեր սեփական ճիգով չենք կրնար մեր սեփական ճիգով չենք կրնար մօտենալ իրեն, եւ երկրորդ, մօտենալ իրեն, եւ երկրորդ, մօտենալ իրեն, եւ երկրորդ, մօտենալ իրեն, եւ երկրորդ, 
մեր անձնական զօրութեամբ կամ վարպետութեամբ չենք մեր անձնական զօրութեամբ կամ վարպետութեամբ չենք մեր անձնական զօրութեամբ կամ վարպետութեամբ չենք մեր անձնական զօրութեամբ կամ վարպետութեամբ չենք 
կրնար յաղթել մեզի դէմ յարուցուած կեանքի ալիքներունկրնար յաղթել մեզի դէմ յարուցուած կեանքի ալիքներունկրնար յաղթել մեզի դէմ յարուցուած կեանքի ալիքներունկրնար յաղթել մեզի դէմ յարուցուած կեանքի ալիքներուն::::    
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ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , եթէ Տէրը չազատէ մեզ՝ մեր սեփական կարողութեամբ եթէ Տէրը չազատէ մեզ՝ մեր սեփական կարողութեամբ եթէ Տէրը չազատէ մեզ՝ մեր սեփական կարողութեամբ եթէ Տէրը չազատէ մեզ՝ մեր սեփական կարողութեամբ 
ոչինչ կրնանք ընելոչինչ կրնանք ընելոչինչ կրնանք ընելոչինչ կրնանք ընել::::    ««««Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ 
կկկկ’’’’աշխատին զայն շինողներըաշխատին զայն շինողներըաշխատին զայն շինողներըաշխատին զայն շինողները::::    ԵթԵթԵթԵթէ Տէրը չպահպանէ քաղաքը, է Տէրը չպահպանէ քաղաքը, է Տէրը չպահպանէ քաղաքը, է Տէրը չպահպանէ քաղաքը, 
զուր տեղ կը հսկեն պահապաններըզուր տեղ կը հսկեն պահապաններըզուր տեղ կը հսկեն պահապաններըզուր տեղ կը հսկեն պահապանները»»»» ( ( ( (Սղ 127.1)Սղ 127.1)Սղ 127.1)Սղ 127.1)::::    

5.5.5.5.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    զիսզիսզիսզիս»»»»::::    ԱյսպէԱյսպէԱյսպէԱյսպէ´́́́ս բացագանչեց Պետրոս ս բացագանչեց Պետրոս ս բացագանչեց Պետրոս ս բացագանչեց Պետրոս 
երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’ընկղմէրընկղմէրընկղմէրընկղմէր::::    Պետրոսի նման, Պետրոսի նման, Պետրոսի նման, Պետրոսի նման, ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    զիսզիսզիսզիս» » » » պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
բացագանչէ մեղքի փոսին մէջ ինկած եւ անկէ դուրս գալ բացագանչէ մեղքի փոսին մէջ ինկած եւ անկէ դուրս գալ բացագանչէ մեղքի փոսին մէջ ինկած եւ անկէ դուրս գալ բացագանչէ մեղքի փոսին մէջ ինկած եւ անկէ դուրս գալ 
ուզող ամէն հոգիուզող ամէն հոգիուզող ամէն հոգիուզող ամէն հոգի::::    ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    զիսզիսզիսզիս» » » » պէտք է բացագանչէ պէտք է բացագանչէ պէտք է բացագանչէ պէտք է բացագանչէ 
մոլութեան մը ցանցին մէջ բռնուած եւ անկէ ազատիլ մոլութեան մը ցանցին մէջ բռնուած եւ անկէ ազատիլ մոլութեան մը ցանցին մէջ բռնուած եւ անկէ ազատիլ մոլութեան մը ցանցին մէջ բռնուած եւ անկէ ազատիլ 
աշխատող ամէն սիրտաշխատող ամէն սիրտաշխատող ամէն սիրտաշխատող ամէն սիրտ::::    ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    զիսզիսզիսզիս» » » » պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
բացագանչէ խեղճութեան մը կողմէ ստրկացուած եւ անկէ բացագանչէ խեղճութեան մը կողմէ ստրկացուած եւ անկէ բացագանչէ խեղճութեան մը կողմէ ստրկացուած եւ անկէ բացագանչէ խեղճութեան մը կողմէ ստրկացուած եւ անկէ 
ազատագրուիլ փափաքող ամէն անձազատագրուիլ փափաքող ամէն անձազատագրուիլ փափաքող ամէն անձազատագրուիլ փափաքող ամէն անձ::::    

6.6.6.6.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    զիսզիսզիսզիս»»»»::::    ԱյսպէԱյսպէԱյսպէԱյսպէ´́́́ս աղաղակեց երբ ս աղաղակեց երբ ս աղաղակեց երբ ս աղաղակեց երբ 
ընկղմելու սկսաւընկղմելու սկսաւընկղմելու սկսաւընկղմելու սկսաւ::::    Իր հԻր հԻր հԻր հաւատքի ամբողջ կրակով պոռաց երբ աւատքի ամբողջ կրակով պոռաց երբ աւատքի ամբողջ կրակով պոռաց երբ աւատքի ամբողջ կրակով պոռաց երբ 
խեղդուիլ սկսաւխեղդուիլ սկսաւխեղդուիլ սկսաւխեղդուիլ սկսաւ::::    Ամենէն սովորական երեւոյթն է, որ երբ Ամենէն սովորական երեւոյթն է, որ երբ Ամենէն սովորական երեւոյթն է, որ երբ Ամենէն սովորական երեւոյթն է, որ երբ 
վտանգը ներկայանայ, մարդիկ հաւատքով աղաղակելու վտանգը ներկայանայ, մարդիկ հաւատքով աղաղակելու վտանգը ներկայանայ, մարդիկ հաւատքով աղաղակելու վտանգը ներկայանայ, մարդիկ հաւատքով աղաղակելու 
սկսին, ջերմեռանդօրէն աղօթելու սկսինսկսին, ջերմեռանդօրէն աղօթելու սկսինսկսին, ջերմեռանդօրէն աղօթելու սկսինսկսին, ջերմեռանդօրէն աղօթելու սկսին::::    Բայց պէ՞տք է Բայց պէ՞տք է Բայց պէ՞տք է Բայց պէ՞տք է 
սպասենք վտանգի մը գալուստին որպէսզի աղաղակենք ու սպասենք վտանգի մը գալուստին որպէսզի աղաղակենք ու սպասենք վտանգի մը գալուստին որպէսզի աղաղակենք ու սպասենք վտանգի մը գալուստին որպէսզի աղաղակենք ու 
ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    ազատութիւն խնդրենքազատութիւն խնդրենքազատութիւն խնդրենքազատութիւն խնդրենք::::    Պէ՞տք է սպասենք աղէտի մը Պէ՞տք է սպասենք աղէտի մը Պէ՞տք է սպասենք աղէտի մը Պէ՞տք է սպասենք աղէտի մը 
պատահումին որպէսզի բացագանչենք. պատահումին որպէսզի բացագանչենք. պատահումին որպէսզի բացագանչենք. պատահումին որպէսզի բացագանչենք. ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    մեզմեզմեզմեզ»»»»::::    
Աստուածաշունչը կը սորվեցնէ թէ պէտք է զինուիլ երբ Աստուածաշունչը կը սորվեցնէ թէ պէտք է զինուիլ երբ Աստուածաշունչը կը սորվեցնէ թէ պէտք է զինուիլ երբ Աստուածաշունչը կը սորվեցնէ թէ պէտք է զինուիլ երբ 
տակաւին պատերազմը չէ սկսած, եւ ոտակաւին պատերազմը չէ սկսած, եւ ոտակաւին պատերազմը չէ սկսած, եւ ոտակաւին պատերազմը չէ սկսած, եւ ո´́́́չ թէ պատերազմը չ թէ պատերազմը չ թէ պատերազմը չ թէ պատերազմը 
սկսելէ ետք զինուիլսկսելէ ետք զինուիլսկսելէ ետք զինուիլսկսելէ ետք զինուիլ::::    Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ. Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ. Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ. Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ. 
««««Աստուծոյ սպառազինութիւնը առէք, որպԱստուծոյ սպառազինութիւնը առէք, որպԱստուծոյ սպառազինութիւնը առէք, որպԱստուծոյ սպառազինութիւնը առէք, որպէսզի երբ չար օրը էսզի երբ չար օրը էսզի երբ չար օրը էսզի երբ չար օրը 
գայ՝ կարենաք ետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ գայ՝ կարենաք ետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ գայ՝ կարենաք ետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ գայ՝ կարենաք ետ մղել Չարին հարուածները, եւ ամէն ինչ 
ընէք՝ կանգուն մնալու համարընէք՝ կանգուն մնալու համարընէք՝ կանգուն մնալու համարընէք՝ կանգուն մնալու համար»»»» ( ( ( (Եփ 6.13)Եփ 6.13)Եփ 6.13)Եփ 6.13)::::    Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ 
առաքեալը չար օրուան գալէն ու հոգեւոր պատերազմը առաքեալը չար օրուան գալէն ու հոգեւոր պատերազմը առաքեալը չար օրուան գալէն ու հոգեւոր պատերազմը առաքեալը չար օրուան գալէն ու հոգեւոր պատերազմը 
սաստկանալէն առաջ զինուելու մասին է որ կը խօսիսաստկանալէն առաջ զինուելու մասին է որ կը խօսիսաստկանալէն առաջ զինուելու մասին է որ կը խօսիսաստկանալէն առաջ զինուելու մասին է որ կը խօսի::::    

7.7.7.7.----    Պետրոս վախցաւ, անոր համար աղաղակեցՊետրոս վախցաւ, անոր համար աղաղակեցՊետրոս վախցաւ, անոր համար աղաղակեցՊետրոս վախցաւ, անոր համար աղաղակեց::::    
ԹերԹերԹերԹերահաւատեցաւ, անոր համար հաւատքի ձայնը հնչեցուցահաւատեցաւ, անոր համար հաւատքի ձայնը հնչեցուցահաւատեցաւ, անոր համար հաւատքի ձայնը հնչեցուցահաւատեցաւ, անոր համար հաւատքի ձայնը հնչեցուց::::    
Տկարացաւ, անոր համար օգնութեան աղերս արձակեցՏկարացաւ, անոր համար օգնութեան աղերս արձակեցՏկարացաւ, անոր համար օգնութեան աղերս արձակեցՏկարացաւ, անոր համար օգնութեան աղերս արձակեց::::    
Կարեւոր է գիտակցիլ մեր տկարութեան, որովհետեւ ատիկա Կարեւոր է գիտակցիլ մեր տկարութեան, որովհետեւ ատիկա Կարեւոր է գիտակցիլ մեր տկարութեան, որովհետեւ ատիկա Կարեւոր է գիտակցիլ մեր տկարութեան, որովհետեւ ատիկա 
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մեզ կը մղէ օգնութեան աղերս արձակելու ամենակալ Տիրոջ մեզ կը մղէ օգնութեան աղերս արձակելու ամենակալ Տիրոջ մեզ կը մղէ օգնութեան աղերս արձակելու ամենակալ Տիրոջ մեզ կը մղէ օգնութեան աղերս արձակելու ամենակալ Տիրոջ 
առջեւառջեւառջեւառջեւ::::    Անոնք որոնք չեն անդրադառնար իրենց տկարուԱնոնք որոնք չեն անդրադառնար իրենց տկարուԱնոնք որոնք չեն անդրադառնար իրենց տկարուԱնոնք որոնք չեն անդրադառնար իրենց տկարու----
թեան՝ չեթեան՝ չեթեան՝ չեթեան՝ չե´́́́ն կն կն կն կրնար հաւատքով կանչել. րնար հաւատքով կանչել. րնար հաւատքով կանչել. րնար հաւատքով կանչել. ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ազատէր, ազատէր, ազատէր, ազատէ´́́́    մեզմեզմեզմեզ»»»»::::    
Յանձնապաստան մարդիկ ուրիշին կարիքը չեն զգար, Յանձնապաստան մարդիկ ուրիշին կարիքը չեն զգար, Յանձնապաստան մարդիկ ուրիշին կարիքը չեն զգար, Յանձնապաստան մարդիկ ուրիշին կարիքը չեն զգար, 
օգնութիւն եւ ազատութիւն չեն խնդրերօգնութիւն եւ ազատութիւն չեն խնդրերօգնութիւն եւ ազատութիւն չեն խնդրերօգնութիւն եւ ազատութիւն չեն խնդրեր::::    

««««Յիսուս անմիջապէս ձեռքըՅիսուս անմիջապէս ձեռքըՅիսուս անմիջապէս ձեռքըՅիսուս անմիջապէս ձեռքը    երկարելով բռնեց զայն եւ երկարելով բռնեց զայն եւ երկարելով բռնեց զայն եւ երկարելով բռնեց զայն եւ 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    

""""ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տ, ինչո՞ւ կասկածեցար"տ, ինչո՞ւ կասկածեցար"տ, ինչո՞ւ կասկածեցար"տ, ինչո՞ւ կասկածեցար"»»»» ( ( ( (Մտ 14.31)Մտ 14.31)Մտ 14.31)Մտ 14.31)::::    
1.1.1.1.----    Ճիշդ է որ Տէրը ինք պէտք է հրաՃիշդ է որ Տէրը ինք պէտք է հրաՃիշդ է որ Տէրը ինք պէտք է հրաՃիշդ է որ Տէրը ինք պէտք է հրաման տայ որ ման տայ որ ման տայ որ ման տայ որ 

««««նաւակէննաւակէննաւակէննաւակէն» » » » իջնենք ու քալենք փոթորկած ալիքներուն վրայէն, իջնենք ու քալենք փոթորկած ալիքներուն վրայէն, իջնենք ու քալենք փոթորկած ալիքներուն վրայէն, իջնենք ու քալենք փոթորկած ալիքներուն վրայէն, 
բայց նաեւ Տէրը ինքն է որ մեզ հաստատ կը պահէ մեր բայց նաեւ Տէրը ինքն է որ մեզ հաստատ կը պահէ մեր բայց նաեւ Տէրը ինքն է որ մեզ հաստատ կը պահէ մեր բայց նաեւ Տէրը ինքն է որ մեզ հաստատ կը պահէ մեր 
քալուածքին մէջքալուածքին մէջքալուածքին մէջքալուածքին մէջ::::    Պետրոս ոՊետրոս ոՊետրոս ոՊետրոս ո´́́́չ միայն Տիրոջ հրամանին պէտք չ միայն Տիրոջ հրամանին պէտք չ միայն Տիրոջ հրամանին պէտք չ միայն Տիրոջ հրամանին պէտք 
ունէր որպէսզի կարենար քալել ջուրերուն վրայ, այլեւ՝ Տիրոջ ունէր որպէսզի կարենար քալել ջուրերուն վրայ, այլեւ՝ Տիրոջ ունէր որպէսզի կարենար քալել ջուրերուն վրայ, այլեւ՝ Տիրոջ ունէր որպէսզի կարենար քալել ջուրերուն վրայ, այլեւ՝ Տիրոջ 
հրամանին պէտք ունէր որպէսզի կարեհրամանին պէտք ունէր որպէսզի կարեհրամանին պէտք ունէր որպէսզի կարեհրամանին պէտք ունէր որպէսզի կարենար ոտքի մնալ նար ոտքի մնալ նար ոտքի մնալ նար ոտքի մնալ 
ջուրերուն վրայջուրերուն վրայջուրերուն վրայջուրերուն վրայ::::    Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքն է կանչողը եւ ինքն է կանչողը եւ ինքն է կանչողը եւ ինքն է կանչողը եւ ի´́́́նքն է կանչուածը նքն է կանչուածը նքն է կանչուածը նքն է կանչուածը 
պահողըպահողըպահողըպահողը::::    Առաքեալը մեզի կը յիշեցնէ թէ Տէրը ինքն է մարդիկը Առաքեալը մեզի կը յիշեցնէ թէ Տէրը ինքն է մարդիկը Առաքեալը մեզի կը յիշեցնէ թէ Տէրը ինքն է մարդիկը Առաքեալը մեզի կը յիշեցնէ թէ Տէրը ինքն է մարդիկը 
փրկութեան կանչողը, կանչուածները արդարացնողը, փրկութեան կանչողը, կանչուածները արդարացնողը, փրկութեան կանչողը, կանչուածները արդարացնողը, փրկութեան կանչողը, կանչուածները արդարացնողը, 
արդարացածները փառաւորողը (Հռ 8.30)արդարացածները փառաւորողը (Հռ 8.30)արդարացածները փառաւորողը (Հռ 8.30)արդարացածները փառաւորողը (Հռ 8.30)::::    

2.2.2.2.----    ««««Անմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայնԱնմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայնԱնմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայնԱնմիջապէս ձեռքը երկարելով բռնեց զայն»»»»::::    
««««ԱնԱնԱնԱնմիջապէսմիջապէսմիջապէսմիջապէս» » » » բառը ցոյց կու տայ որ Տէրը չբառը ցոյց կու տայ որ Տէրը չբառը ցոյց կու տայ որ Տէրը չբառը ցոյց կու տայ որ Տէրը չ’’’’ուշանար փրկելու ուշանար փրկելու ուշանար փրկելու ուշանար փրկելու 
երբ խեղդուելու վրայ եղող մարդը ազատութիերբ խեղդուելու վրայ եղող մարդը ազատութիերբ խեղդուելու վրայ եղող մարդը ազատութիերբ խեղդուելու վրայ եղող մարդը ազատութի՜՜՜՜ւն կը ւն կը ւն կը ւն կը 
բացագանչէբացագանչէբացագանչէբացագանչէ::::    Ան անմիջապէս կԱն անմիջապէս կԱն անմիջապէս կԱն անմիջապէս կ’’’’օգնէ երբ օգնութեան մը օգնէ երբ օգնութեան մը օգնէ երբ օգնութեան մը օգնէ երբ օգնութեան մը 
կարիքը անմիջական է ու անյետաձգելիկարիքը անմիջական է ու անյետաձգելիկարիքը անմիջական է ու անյետաձգելիկարիքը անմիջական է ու անյետաձգելի::::    Անմիջապէս կԱնմիջապէս կԱնմիջապէս կԱնմիջապէս կ’’’’ազաազաազաազա----
տէ երբ արդէն ազատութիւնը ձգձգել կարելի չէտէ երբ արդէն ազատութիւնը ձգձգել կարելի չէտէ երբ արդէն ազատութիւնը ձգձգել կարելի չէտէ երբ արդէն ազատութիւնը ձգձգել կարելի չէ::::    

3.3.3.3.----    ««««Ձեռքը երկաՁեռքը երկաՁեռքը երկաՁեռքը երկարելով բռնեց զայնրելով բռնեց զայնրելով բռնեց զայնրելով բռնեց զայն»»»»::::    Պետրոս ինքնիր Պետրոս ինքնիր Պետրոս ինքնիր Պետրոս ինքնիր 
անձին վստահելով չէր որ քալեց ջուրերուն վրայէն, այլ՝ անձին վստահելով չէր որ քալեց ջուրերուն վրայէն, այլ՝ անձին վստահելով չէր որ քալեց ջուրերուն վրայէն, այլ՝ անձին վստահելով չէր որ քալեց ջուրերուն վրայէն, այլ՝ 
Յիսուսի օգնող ձեռքերուն վստահելովՅիսուսի օգնող ձեռքերուն վստահելովՅիսուսի օգնող ձեռքերուն վստահելովՅիսուսի օգնող ձեռքերուն վստահելով::::    Բայց Յիսուսի վստաԲայց Յիսուսի վստաԲայց Յիսուսի վստաԲայց Յիսուսի վստա----
հող մարդը նաեւ կրնայ տկարանալ ու երբեմն ընկղմելու հող մարդը նաեւ կրնայ տկարանալ ու երբեմն ընկղմելու հող մարդը նաեւ կրնայ տկարանալ ու երբեմն ընկղմելու հող մարդը նաեւ կրնայ տկարանալ ու երբեմն ընկղմելու 
նշաններ ցոյց տալ, բայց Տէրը կը վերականգնէ զայն, նշաններ ցոյց տալ, բայց Տէրը կը վերականգնէ զայն, նշաններ ցոյց տալ, բայց Տէրը կը վերականգնէ զայն, նշաններ ցոյց տալ, բայց Տէրը կը վերականգնէ զայն, ««««ձեռքը ձեռքը ձեռքը ձեռքը 
երկարելովերկարելովերկարելովերկարելով»»»»    ուուուու    զայն բռնելով, որովհետեւ Տէրը ինքն է որ զայն բռնելով, որովհետեւ Տէրը ինքն է որ զայն բռնելով, որովհետեւ Տէրը ինքն է որ զայն բռնելով, որովհետեւ Տէրը ինքն է որ ««««կը կը կը կը 
հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները եւ բոլոր վար հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները եւ բոլոր վար հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները եւ բոլոր վար հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները եւ բոլոր վար 
ծռածները կը կանգնեցնէծռածները կը կանգնեցնէծռածները կը կանգնեցնէծռածները կը կանգնեցնէ»»»» ( ( ( (Սղ 145.14)Սղ 145.14)Սղ 145.14)Սղ 145.14)::::    
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Տիրոջ ձեռքերը վստահելիՏիրոջ ձեռքերը վստահելիՏիրոջ ձեռքերը վստահելիՏիրոջ ձեռքերը վստահելի´́́́    ձեռքեր են. անոնք շուտաձեռքեր են. անոնք շուտաձեռքեր են. անոնք շուտաձեռքեր են. անոնք շուտա----
փոյթ կերպով կը հասնին Աստուծոյ օգնութիւնը հայցողփոյթ կերպով կը հասնին Աստուծոյ օգնութիւնը հայցողփոյթ կերպով կը հասնին Աստուծոյ օգնութիւնը հայցողփոյթ կերպով կը հասնին Աստուծոյ օգնութիւնը հայցող----
ներուններուններուններուն::::    Տիրոջ ձեռքերը ամենակաՏիրոջ ձեռքերը ամենակաՏիրոջ ձեռքերը ամենակաՏիրոջ ձեռքերը ամենակա´́́́լլլլ    ձեռքեր են. անոնք ձեռքեր են. անոնք ձեռքեր են. անոնք ձեռքեր են. անոնք 
արագօրէն կարագօրէն կարագօրէն կարագօրէն կ’’’’ազատեն ընկղմելու վրայ եղողներըազատեն ընկղմելու վրայ եղողներըազատեն ընկղմելու վրայ եղողներըազատեն ընկղմելու վրայ եղողները::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
ձեռքերը բժշկարաձեռքերը բժշկարաձեռքերը բժշկարաձեռքերը բժշկարա´́́́ր ձեռքեր են. անոնք կը բուժեն ու կը ր ձեռքեր են. անոնք կը բուժեն ու կը ր ձեռքեր են. անոնք կը բուժեն ու կը ր ձեռքեր են. անոնք կը բուժեն ու կը 
սփոփեն վիրաւոր սիրտերըսփոփեն վիրաւոր սիրտերըսփոփեն վիրաւոր սիրտերըսփոփեն վիրաւոր սիրտերը::::    Տիրոջ ձեռքերը գօտեպնդիՏիրոջ ձեռքերը գօտեպնդիՏիրոջ ձեռքերը գօտեպնդիՏիրոջ ձեռքերը գօտեպնդի´́́́չ չ չ չ 
ձեռքեր են. անոնք հաստատ կը պահեն գլորելու վրայ ձեռքեր են. անոնք հաստատ կը պահեն գլորելու վրայ ձեռքեր են. անոնք հաստատ կը պահեն գլորելու վրայ ձեռքեր են. անոնք հաստատ կը պահեն գլորելու վրայ 
եղողները, եւ կը վերականգնեն արդէն իսկ գլորեղողները, եւ կը վերականգնեն արդէն իսկ գլորեղողները, եւ կը վերականգնեն արդէն իսկ գլորեղողները, եւ կը վերականգնեն արդէն իսկ գլորածներըածներըածներըածները::::    

4.4.4.4.----    ««««Ձեռքը երկարելով բռնեց զայնՁեռքը երկարելով բռնեց զայնՁեռքը երկարելով բռնեց զայնՁեռքը երկարելով բռնեց զայն»»»»::::    Եթէ Պետրոս Եթէ Պետրոս Եթէ Պետրոս Եթէ Պետրոս 
ընկղմէր՝ պիտի մեռնէրընկղմէր՝ պիտի մեռնէրընկղմէր՝ պիտի մեռնէրընկղմէր՝ պիտի մեռնէր::::    Այս իմաստով, Յիսուս անոր ձեռքէն Այս իմաստով, Յիսուս անոր ձեռքէն Այս իմաստով, Յիսուս անոր ձեռքէն Այս իմաստով, Յիսուս անոր ձեռքէն 
բռնելով՝ զայն մահէն ազատեցբռնելով՝ զայն մահէն ազատեցբռնելով՝ զայն մահէն ազատեցբռնելով՝ զայն մահէն ազատեց::::    Եւ արդեօք Յիսուսի աշխարհ Եւ արդեօք Յիսուսի աշխարհ Եւ արդեօք Յիսուսի աշխարհ Եւ արդեօք Յիսուսի աշխարհ 
գալուն նպատակը մեզ մահէն ազատելը չէ՞ր, այս պարագալուն նպատակը մեզ մահէն ազատելը չէ՞ր, այս պարագալուն նպատակը մեզ մահէն ազատելը չէ՞ր, այս պարագալուն նպատակը մեզ մահէն ազատելը չէ՞ր, այս պարա----
գային՝ յաւիտենական մահէն ազատելըգային՝ յաւիտենական մահէն ազատելըգային՝ յաւիտենական մահէն ազատելըգային՝ յաւիտենական մահէն ազատելը::::    Տէրը յայտարարեՏէրը յայտարարեՏէրը յայտարարեՏէրը յայտարարեց ց ց ց 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի 
ապրիապրիապրիապրի::::    Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբեք պիտի 
չմեռնիչմեռնիչմեռնիչմեռնի»»»» ( ( ( (Յհ 11.25Յհ 11.25Յհ 11.25Յհ 11.25----26)26)26)26)::::    

5.5.5.5.----    Ինչպէս Յիսուս ձեռքը երկարելով բռնեց Պետրոսը եւ Ինչպէս Յիսուս ձեռքը երկարելով բռնեց Պետրոսը եւ Ինչպէս Յիսուս ձեռքը երկարելով բռնեց Պետրոսը եւ Ինչպէս Յիսուս ձեռքը երկարելով բռնեց Պետրոսը եւ 
զայն ջուրէն դուրս բերաւ ու ջուրին վրայ կանգնեցուց, այնպէս զայն ջուրէն դուրս բերաւ ու ջուրին վրայ կանգնեցուց, այնպէս զայն ջուրէն դուրս բերաւ ու ջուրին վրայ կանգնեցուց, այնպէս զայն ջուրէն դուրս բերաւ ու ջուրին վրայ կանգնեցուց, այնպէս 
ալ, ան կրնայ մեր ալ, ան կրնայ մեր ալ, ան կրնայ մեր ալ, ան կրնայ մեր ձեռքէն բռնել եւ մեզ դուրս բերել մեղքի այն ձեռքէն բռնել եւ մեզ դուրս բերել մեղքի այն ձեռքէն բռնել եւ մեզ դուրս բերել մեղքի այն ձեռքէն բռնել եւ մեզ դուրս բերել մեղքի այն 
տիղմէն որուն մէջ ընկղմած ենք եւ մեզ կանգնեցնել այդ տիղմէն որուն մէջ ընկղմած ենք եւ մեզ կանգնեցնել այդ տիղմէն որուն մէջ ընկղմած ենք եւ մեզ կանգնեցնել այդ տիղմէն որուն մէջ ընկղմած ենք եւ մեզ կանգնեցնել այդ 
տիղմին վրայ, յաղթականօրէնտիղմին վրայ, յաղթականօրէնտիղմին վրայ, յաղթականօրէնտիղմին վրայ, յաղթականօրէն::::    

6.6.6.6.----    ««««ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցար»»»»::::    Պետրոս հաՊետրոս հաՊետրոս հաՊետրոս հա----
ւատքով իջաւ նաւակէն, բայց հովին սաստկութիւնը տեսնեւատքով իջաւ նաւակէն, բայց հովին սաստկութիւնը տեսնեւատքով իջաւ նաւակէն, բայց հովին սաստկութիւնը տեսնեւատքով իջաւ նաւակէն, բայց հովին սաստկութիւնը տեսնե----
լով՝ թերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւլով՝ թերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւլով՝ թերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւլով՝ թերահաւատեցաւ ու կասկածեցաւ::::    ՀովիՀովիՀովիՀովին սաստն սաստն սաստն սաստկուկուկուկու----
թիւնն էր որ առաքեալին հաւատքին՝ թերահաւատութիւն թիւնն էր որ առաքեալին հաւատքին՝ թերահաւատութիւն թիւնն էր որ առաքեալին հաւատքին՝ թերահաւատութիւն թիւնն էր որ առաքեալին հաւատքին՝ թերահաւատութիւն 
խառնեց, եւ անոր վստահութեան՝ կասկածամտութիւնխառնեց, եւ անոր վստահութեան՝ կասկածամտութիւնխառնեց, եւ անոր վստահութեան՝ կասկածամտութիւնխառնեց, եւ անոր վստահութեան՝ կասկածամտութիւն::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդ----
եօք մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ պատահիր երբեմնեօք մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ պատահիր երբեմնեօք մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ պատահիր երբեմնեօք մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ պատահիր երբեմն::::    Փորձութեանց Փորձութեանց Փորձութեանց Փորձութեանց 
սաստկութիւնը մեր ալ մէջ թերահաւատութիւն չի՞ սաստկութիւնը մեր ալ մէջ թերահաւատութիւն չի՞ սաստկութիւնը մեր ալ մէջ թերահաւատութիւն չի՞ սաստկութիւնը մեր ալ մէջ թերահաւատութիւն չի՞ 
յառաջացներյառաջացներյառաջացներյառաջացներ::::    Ծանր ու դժուարին պահերը մեր սիրտը կասԾանր ու դժուարին պահերը մեր սիրտը կասԾանր ու դժուարին պահերը մեր սիրտը կասԾանր ու դժուարին պահերը մեր սիրտը կաս----
կածով չե՞ն լեցներկածով չե՞ն լեցներկածով չե՞ն լեցներկածով չե՞ն լեցներ::::    Անհաշիւ է թիւը այն հաւատացԱնհաշիւ է թիւը այն հաւատացԱնհաշիւ է թիւը այն հաւատացԱնհաշիւ է թիւը այն հաւատացեալներուն եալներուն եալներուն եալներուն 
որոնք ծանր նեղութիւններու պատճառով խախտած են իրենց որոնք ծանր նեղութիւններու պատճառով խախտած են իրենց որոնք ծանր նեղութիւններու պատճառով խախտած են իրենց որոնք ծանր նեղութիւններու պատճառով խախտած են իրենց 
հաւատքին մէջհաւատքին մէջհաւատքին մէջհաւատքին մէջ::::    Դիւրին է հաւատալ Տիրոջ երբ օրը խաղաղ էԴիւրին է հաւատալ Տիրոջ երբ օրը խաղաղ էԴիւրին է հաւատալ Տիրոջ երբ օրը խաղաղ էԴիւրին է հաւատալ Տիրոջ երբ օրը խաղաղ է::::    
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Դիւրին է վստահիլ Տիրոջ սիրոյն երբ օրը հեզագնաց էԴիւրին է վստահիլ Տիրոջ սիրոյն երբ օրը հեզագնաց էԴիւրին է վստահիլ Տիրոջ սիրոյն երբ օրը հեզագնաց էԴիւրին է վստահիլ Տիրոջ սիրոյն երբ օրը հեզագնաց է::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
կարեւորը փոթորկալից օրերուն Տիրոջ վստահկարեւորը փոթորկալից օրերուն Տիրոջ վստահկարեւորը փոթորկալից օրերուն Տիրոջ վստահկարեւորը փոթորկալից օրերուն Տիրոջ վստահիլն էիլն էիլն էիլն է::::    

7.7.7.7.----    Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. ««««Պետրոս ունէր պէտք եղած հաւատՊետրոս ունէր պէտք եղած հաւատՊետրոս ունէր պէտք եղած հաւատՊետրոս ունէր պէտք եղած հաւատ----
քը ջուրերուն վրայէն քալելու, բայց չունէր պէտք եղած հաքը ջուրերուն վրայէն քալելու, բայց չունէր պէտք եղած հաքը ջուրերուն վրայէն քալելու, բայց չունէր պէտք եղած հաքը ջուրերուն վրայէն քալելու, բայց չունէր պէտք եղած հա----
ւատքը ջուրերուն վրայ մնալոււատքը ջուրերուն վրայ մնալոււատքը ջուրերուն վրայ մնալոււատքը ջուրերուն վրայ մնալու»»»»::::    Ան սկսաւ իր հաւատքի Ան սկսաւ իր հաւատքի Ան սկսաւ իր հաւատքի Ան սկսաւ իր հաւատքի 
գնացքը բայց զայն չհասցուց իր աւարտինգնացքը բայց զայն չհասցուց իր աւարտինգնացքը բայց զայն չհասցուց իր աւարտինգնացքը բայց զայն չհասցուց իր աւարտին::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն յաճախ ն յաճախ ն յաճախ ն յաճախ 
մարդիկ հաւատքով կը սկսին ու թերահաւատութեամբմարդիկ հաւատքով կը սկսին ու թերահաւատութեամբմարդիկ հաւատքով կը սկսին ու թերահաւատութեամբմարդիկ հաւատքով կը սկսին ու թերահաւատութեամբ    
կկկկ’’’’աւարտենաւարտենաւարտենաւարտեն::::    Խանդավառութեամբ կը սկսին եւ ծուլութեամբ Խանդավառութեամբ կը սկսին եւ ծուլութեամբ Խանդավառութեամբ կը սկսին եւ ծուլութեամբ Խանդավառութեամբ կը սկսին եւ ծուլութեամբ 
կանգ կառնենկանգ կառնենկանգ կառնենկանգ կառնեն::::    Վազելով կը սկսին եւ ձեռնածալՎազելով կը սկսին եւ ձեռնածալՎազելով կը սկսին եւ ձեռնածալՎազելով կը սկսին եւ ձեռնածալ    նստելով կը նստելով կը նստելով կը նստելով կը 
վերջացնենվերջացնենվերջացնենվերջացնեն::::    

8.8.8.8.----    ««««ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցար»»»»::::    Այս բառերով Այս բառերով Այս բառերով Այս բառերով 
Յիսուս յանդիմանած եղաւ Պետրոսը եւ ոՅիսուս յանդիմանած եղաւ Պետրոսը եւ ոՅիսուս յանդիմանած եղաւ Պետրոսը եւ ոՅիսուս յանդիմանած եղաւ Պետրոսը եւ ո´́́́չ թէ դատապարչ թէ դատապարչ թէ դատապարչ թէ դատապար----
տածտածտածտած::::    Տէրը չի դատապարտեր իր սիրածները բայց Տէրը չի դատապարտեր իր սիրածները բայց Տէրը չի դատապարտեր իր սիրածները բայց Տէրը չի դատապարտեր իր սիրածները բայց կը կը կը կը 
յանդիմանէ զանոնք, ինչպէս ինքն իսկ կյանդիմանէ զանոնք, ինչպէս ինքն իսկ կյանդիմանէ զանոնք, ինչպէս ինքն իսկ կյանդիմանէ զանոնք, ինչպէս ինքն իսկ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ես իմ սիրած Ես իմ սիրած Ես իմ սիրած Ես իմ սիրած 
անձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմանձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմանձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմանձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ»»»» ( ( ( (Յյտ 3.19)Յյտ 3.19)Յյտ 3.19)Յյտ 3.19)::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Աստուած մեզ յանդիմանէ անձի մը կամ փորձութեան մը Աստուած մեզ յանդիմանէ անձի մը կամ փորձութեան մը Աստուած մեզ յանդիմանէ անձի մը կամ փորձութեան մը Աստուած մեզ յանդիմանէ անձի մը կամ փորձութեան մը 
միջոցաւ, չըմբոստանանք ու չանհանգստանանք, այլ խոնարմիջոցաւ, չըմբոստանանք ու չանհանգստանանք, այլ խոնարմիջոցաւ, չըմբոստանանք ու չանհանգստանանք, այլ խոնարմիջոցաւ, չըմբոստանանք ու չանհանգստանանք, այլ խոնար----
հինք անոր ձեռքին տակ եւ խնդրենք որ բացայայտէ մեզիհինք անոր ձեռքին տակ եւ խնդրենք որ բացայայտէ մեզիհինք անոր ձեռքին տակ եւ խնդրենք որ բացայայտէ մեզիհինք անոր ձեռքին տակ եւ խնդրենք որ բացայայտէ մեզի՝ թէ ՝ թէ ՝ թէ ՝ թէ 
իիիի´́́́նչ բան կնչ բան կնչ բան կնչ բան կ’’’’ուզէ սրբագրել մեր մէջուզէ սրբագրել մեր մէջուզէ սրբագրել մեր մէջուզէ սրբագրել մեր մէջ::::    

9.9.9.9.----    ««««ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տտտտ»»»»::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Թերահաւատ Թերահաւատ Թերահաւատ Թերահաւատ 
մարդը՝ տկար կամ պզտիկ հաւատք ունեցողն էմարդը՝ տկար կամ պզտիկ հաւատք ունեցողն էմարդը՝ տկար կամ պզտիկ հաւատք ունեցողն էմարդը՝ տկար կամ պզտիկ հաւատք ունեցողն է::::    Յիսուս չի Յիսուս չի Յիսուս չի Յիսուս չի 
դատապարտեր պզտիկ հաւատք ունեցող իր հետեւորդները, դատապարտեր պզտիկ հաւատք ունեցող իր հետեւորդները, դատապարտեր պզտիկ հաւատք ունեցող իր հետեւորդները, դատապարտեր պզտիկ հաւատք ունեցող իր հետեւորդները, 
բայց չի գնահատեր ալ զանոնքբայց չի գնահատեր ալ զանոնքբայց չի գնահատեր ալ զանոնքբայց չի գնահատեր ալ զանոնք::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ ուժեղ ու ուզէ ուժեղ ու ուզէ ուժեղ ու ուզէ ուժեղ ու 
հաստատուն հաւատք տհաստատուն հաւատք տհաստատուն հաւատք տհաստատուն հաւատք տեսնել իր հետեւորդներուն մէջեսնել իր հետեւորդներուն մէջեսնել իր հետեւորդներուն մէջեսնել իր հետեւորդներուն մէջ»»»»::::    

10.10.10.10.----    ««««ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցարտ, ինչո՞ւ կասկածեցար»»»»::::    ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա----
տութիւնը միշտ կասկածի ծնունդ կու տայ մարդուն մէջ, իսկ տութիւնը միշտ կասկածի ծնունդ կու տայ մարդուն մէջ, իսկ տութիւնը միշտ կասկածի ծնունդ կու տայ մարդուն մէջ, իսկ տութիւնը միշտ կասկածի ծնունդ կու տայ մարդուն մէջ, իսկ 
հոն ուր կասկած կայ՝ հոն չի կրնար հաւատք ու հոն ուր կասկած կայ՝ հոն չի կրնար հաւատք ու հոն ուր կասկած կայ՝ հոն չի կրնար հաւատք ու հոն ուր կասկած կայ՝ հոն չի կրնար հաւատք ու 
վստահութիւն ըլլալ, իսկ երբ չկայ հաւատք ու վստահութիւն՝ վստահութիւն ըլլալ, իսկ երբ չկայ հաւատք ու վստահութիւն՝ վստահութիւն ըլլալ, իսկ երբ չկայ հաւատք ու վստահութիւն՝ վստահութիւն ըլլալ, իսկ երբ չկայ հաւատք ու վստահութիւն՝ 
մարդիկ չեն կրնար վայելել Տիմարդիկ չեն կրնար վայելել Տիմարդիկ չեն կրնար վայելել Տիմարդիկ չեն կրնար վայելել Տիրոջ մեծամեծ գործերըրոջ մեծամեծ գործերըրոջ մեծամեծ գործերըրոջ մեծամեծ գործերը::::    

11.11.11.11.----    ««««Ինչո՞ւ կասկածեցարԻնչո՞ւ կասկածեցարԻնչո՞ւ կասկածեցարԻնչո՞ւ կասկածեցար»»»»::::    Յիսուս չէր ակնկալեր որ Յիսուս չէր ակնկալեր որ Յիսուս չէր ակնկալեր որ Յիսուս չէր ակնկալեր որ 
Պետրոս պատասխանէր այս հարցումին, բայց վստահաբար Պետրոս պատասխանէր այս հարցումին, բայց վստահաբար Պետրոս պատասխանէր այս հարցումին, բայց վստահաբար Պետրոս պատասխանէր այս հարցումին, բայց վստահաբար 
կկկկ’’’’ուզէր որ ան մտածէր այս հարցումին մասինուզէր որ ան մտածէր այս հարցումին մասինուզէր որ ան մտածէր այս հարցումին մասինուզէր որ ան մտածէր այս հարցումին մասին::::    Եկէք մենք ալ Եկէք մենք ալ Եկէք մենք ալ Եկէք մենք ալ 
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մտածենք այս հարցումին մասինմտածենք այս հարցումին մասինմտածենք այս հարցումին մասինմտածենք այս հարցումին մասին::::    Ինչո՞ւ կը կասկածինքԻնչո՞ւ կը կասկածինքԻնչո՞ւ կը կասկածինքԻնչո՞ւ կը կասկածինք::::    Ե՞րբ Ե՞րբ Ե՞րբ Ե՞րբ 
կը կասկածինքկը կասկածինքկը կասկածինքկը կասկածինք::::    Մութ օրերո՞ւն Մութ օրերո՞ւն Մութ օրերո՞ւն Մութ օրերո՞ւն է որ կասկածը կը պատէ մեզէ որ կասկածը կը պատէ մեզէ որ կասկածը կը պատէ մեզէ որ կասկածը կը պատէ մեզ::::    
Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի մութ օրերուն Տէրը Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի մութ օրերուն Տէրը Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի մութ օրերուն Տէրը Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի մութ օրերուն Տէրը 
կրնայ մեր լոյսը ըլլալկրնայ մեր լոյսը ըլլալկրնայ մեր լոյսը ըլլալկրնայ մեր լոյսը ըլլալ::::    Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր կեանքի 
պատերազմի օրերուն Տէրը կրնայ մեր զօրավարը ըլլալ ու մեզ պատերազմի օրերուն Տէրը կրնայ մեր զօրավարը ըլլալ ու մեզ պատերազմի օրերուն Տէրը կրնայ մեր զօրավարը ըլլալ ու մեզ պատերազմի օրերուն Տէրը կրնայ մեր զօրավարը ըլլալ ու մեզ 
յաղթանակի առաջնորդելյաղթանակի առաջնորդելյաղթանակի առաջնորդելյաղթանակի առաջնորդել::::    Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր սովի Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր սովի Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր սովի Ինչո՞ւ կը կասկածինք որ մեր սովի 
օրերուն Տէրըօրերուն Տէրըօրերուն Տէրըօրերուն Տէրը    կրնայ մեր բոլոր կարիքները հոգալկրնայ մեր բոլոր կարիքները հոգալկրնայ մեր բոլոր կարիքները հոգալկրնայ մեր բոլոր կարիքները հոգալ::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, փորձութիւնները իրերայաջորդ կերպով կը հարուածեն մեզ, 
Սատանան կրնայ մօտենալ եւ կասկած յառաջացնել մեր մէջ Սատանան կրնայ մօտենալ եւ կասկած յառաջացնել մեր մէջ Սատանան կրնայ մօտենալ եւ կասկած յառաջացնել մեր մէջ Սատանան կրնայ մօտենալ եւ կասկած յառաջացնել մեր մէջ 
Աստուծոյ սիրոյն ու գթառատութեան հանդէպ, Աստուծոյ Աստուծոյ սիրոյն ու գթառատութեան հանդէպ, Աստուծոյ Աստուծոյ սիրոյն ու գթառատութեան հանդէպ, Աստուծոյ Աստուծոյ սիրոյն ու գթառատութեան հանդէպ, Աստուծոյ 
հայրական հոգատարութեան հանդէպհայրական հոգատարութեան հանդէպհայրական հոգատարութեան հանդէպհայրական հոգատարութեան հանդէպ::::    Ուստի, զգոՈւստի, զգոՈւստի, զգոՈւստի, զգո´́́́յշ ըլլանք, յշ ըլլանք, յշ ըլլանք, յշ ըլլանք, 
մանաւանդ նեղոմանաւանդ նեղոմանաւանդ նեղոմանաւանդ նեղութեան օրերունւթեան օրերունւթեան օրերունւթեան օրերուն::::    Այդ օրերուն աւելիԱյդ օրերուն աւելիԱյդ օրերուն աւելիԱյդ օրերուն աւելի´́́́    ժաժաժաժա----
մանակ յատկացնենք աղօթքի, եւ պատրաստ ըլլանք ոչ միայն մանակ յատկացնենք աղօթքի, եւ պատրաստ ըլլանք ոչ միայն մանակ յատկացնենք աղօթքի, եւ պատրաստ ըլլանք ոչ միայն մանակ յատկացնենք աղօթքի, եւ պատրաստ ըլլանք ոչ միայն 
մենք մեզ պաշտպանելու չարին դէմ, այլեւ՝ յարձակելու անոր մենք մեզ պաշտպանելու չարին դէմ, այլեւ՝ յարձակելու անոր մենք մեզ պաշտպանելու չարին դէմ, այլեւ՝ յարձակելու անոր մենք մեզ պաշտպանելու չարին դէմ, այլեւ՝ յարձակելու անոր 
դէմ, ինչպէս առաքեալը կը յանձնարարէ իւրաքանչիւր հաւադէմ, ինչպէս առաքեալը կը յանձնարարէ իւրաքանչիւր հաւադէմ, ինչպէս առաքեալը կը յանձնարարէ իւրաքանչիւր հաւադէմ, ինչպէս առաքեալը կը յանձնարարէ իւրաքանչիւր հաւա----
տացեալի, որ զինուած ըլլայ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդատացեալի, որ զինուած ըլլայ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդատացեալի, որ զինուած ըլլայ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդատացեալի, որ զինուած ըլլայ Աստուծոյ զօրութեամբ եւ արդա----
րութեարութեարութեարութեամբ, որպէսզի մբ, որպէսզի մբ, որպէսզի մբ, որպէսզի ««««չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք չարին դէմ յարձակելու եւ ինքզինք 
պաշտպանելու համարպաշտպանելու համարպաշտպանելու համարպաշտպանելու համար»»»»    պատրապատրապատրապատրա´́́́ստ ըլլայ (Բ.Կր 6.7)ստ ըլլայ (Բ.Կր 6.7)ստ ըլլայ (Բ.Կր 6.7)ստ ըլլայ (Բ.Կր 6.7)::::    

««««Եւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւԵւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւԵւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւԵւ երբ նաւակ բարձրացան, հովը դադրեցաւ::::    Նաւակին Նաւակին Նաւակին Նաւակին 
մէջ գտնուող աշակերտներմէջ գտնուող աշակերտներմէջ գտնուող աշակերտներմէջ գտնուող աշակերտները երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.ը երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.ը երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.ը երկրպագեցին Յիսուսի եւ ըսին.----    

""""Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես"Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես"Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես"Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես"»»»» ( ( ( (Մտ 14.32Մտ 14.32Մտ 14.32Մտ 14.32----33)33)33)33)::::    
1.1.1.1.----    ԵրբԵրբԵրբԵրբ    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    ննննաւակաւակաւակաւակ    բարձրացաւբարձրացաւբարձրացաւբարձրացաւ`̀̀̀    ««««հովը դադրեցաւհովը դադրեցաւհովը դադրեցաւհովը դադրեցաւ»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    

երբ երբ երբ երբ ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    բարձրանայ մեր կեաբարձրանայ մեր կեաբարձրանայ մեր կեաբարձրանայ մեր կեանքի գահին վրայ, այլ խօսքով, նքի գահին վրայ, այլ խօսքով, նքի գահին վրայ, այլ խօսքով, նքի գահին վրայ, այլ խօսքով, 
երբ թագաւորէ մեր կեանքիներբ թագաւորէ մեր կեանքիներբ թագաւորէ մեր կեանքիներբ թագաւորէ մեր կեանքին    ուուուու    սրտին մէջ՝ մեղքի հովերը սրտին մէջ՝ մեղքի հովերը սրտին մէջ՝ մեղքի հովերը սրտին մէջ՝ մեղքի հովերը կը կը կը կը 
դադրինդադրինդադրինդադրին::::    Երբ Յիսուս բարձրանայ եկեղեցւոյ գահին վրայ՝ եկեԵրբ Յիսուս բարձրանայ եկեղեցւոյ գահին վրայ՝ եկեԵրբ Յիսուս բարձրանայ եկեղեցւոյ գահին վրայ՝ եկեԵրբ Յիսուս բարձրանայ եկեղեցւոյ գահին վրայ՝ եկե----
ղեցին անսասան կը մնայ կեանքի յորձանքներուն դէմղեցին անսասան կը մնայ կեանքի յորձանքներուն դէմղեցին անսասան կը մնայ կեանքի յորձանքներուն դէմղեցին անսասան կը մնայ կեանքի յորձանքներուն դէմ::::        

2.2.2.2.----    Ան որ ջրհեղեղի համար ճեղքեց անդունդին բոլոր Ան որ ջրհեղեղի համար ճեղքեց անդունդին բոլոր Ան որ ջրհեղեղի համար ճեղքեց անդունդին բոլոր Ան որ ջրհեղեղի համար ճեղքեց անդունդին բոլոր 
աղբիւրները ու բացաւ երկինքի պատուհանները (Ծն 7.11), աղբիւրները ու բացաւ երկինքի պատուհանները (Ծն 7.11), աղբիւրները ու բացաւ երկինքի պատուհանները (Ծն 7.11), աղբիւրները ու բացաւ երկինքի պատուհանները (Ծն 7.11), 
իրեն համար դիւրին էր հովը դադրեցնել ու ջուրը խաղաիրեն համար դիւրին էր հովը դադրեցնել ու ջուրը խաղաիրեն համար դիւրին էր հովը դադրեցնել ու ջուրը խաղաիրեն համար դիւրին էր հովը դադրեցնել ու ջուրը խաղա----
ղեցնելղեցնելղեցնելղեցնել::::    

3.3.3.3.----    Պէտք է նկատել որ Յիսուս ու Պետրոս միասին նաւակ Պէտք է նկատել որ Յիսուս ու Պետրոս միասին նաւակ Պէտք է նկատել որ Յիսուս ու Պետրոս միասին նաւակ Պէտք է նկատել որ Յիսուս ու Պետրոս միասին նաւակ 
բարձրացանբարձրացանբարձրացանբարձրացան::::    Պետրոս յօժարակամ ուզեց Յիսուսի հետ ըլլալՊետրոս յօժարակամ ուզեց Յիսուսի հետ ըլլալՊետրոս յօժարակամ ուզեց Յիսուսի հետ ըլլալՊետրոս յօժարակամ ուզեց Յիսուսի հետ ըլլալ    
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ալիքներուն վրայ, եւ ահա ան Յիսոալիքներուն վրայ, եւ ահա ան Յիսոալիքներուն վրայ, եւ ահա ան Յիսոալիքներուն վրայ, եւ ահա ան Յիսուսի հետ միասին նաւակ ւսի հետ միասին նաւակ ւսի հետ միասին նաւակ ւսի հետ միասին նաւակ 
մտնելումտնելումտնելումտնելու    պատիւը կը վայելէպատիւը կը վայելէպատիւը կը վայելէպատիւը կը վայելէ::::    Անոնք որոնք սիրով կԱնոնք որոնք սիրով կԱնոնք որոնք սիրով կԱնոնք որոնք սիրով կ’’’’ընդունին ընդունին ընդունին ընդունին 
տառապիլ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի հտառապիլ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի հտառապիլ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի հտառապիլ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի համար կեանքի ալեկոամար կեանքի ալեկոամար կեանքի ալեկոամար կեանքի ալեկո----
ծումներուն մէջ,ծումներուն մէջ,ծումներուն մէջ,ծումներուն մէջ,    անոնք Յիսուսի հետ պիտի թագաւորենանոնք Յիսուսի հետ պիտի թագաւորենանոնք Յիսուսի հետ պիտի թագաւորենանոնք Յիսուսի հետ պիտի թագաւորեն::::    
Մենք Մենք Մենք Մենք ««««Քրիստոսի չարչարանքներուն մասնակից կՔրիստոսի չարչարանքներուն մասնակից կՔրիստոսի չարչարանքներուն մասնակից կՔրիստոսի չարչարանքներուն մասնակից կ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք՝ ՝ ՝ ՝ 
որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանքորպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանքորպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանքորպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանք»»»» ( ( ( (Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)::::    

4.4.4.4.----    Տակաւին քիչ առաջ աշակերտները տեսեր էին թէ Տակաւին քիչ առաջ աշակերտները տեսեր էին թէ Տակաւին քիչ առաջ աշակերտները տեսեր էին թէ Տակաւին քիչ առաջ աշակերտները տեսեր էին թէ 
ինչպէս Յիսուս առատացուց հինգ հացերն ու երկու ձուկերը ինչպէս Յիսուս առատացուց հինգ հացերն ու երկու ձուկերը ինչպէս Յիսուս առատացուց հինգ հացերն ու երկու ձուկերը ինչպէս Յիսուս առատացուց հինգ հացերն ու երկու ձուկերը 
եւ անոնցմով կերակրեց բազմահազար մարդիկ, իսկ հիմա կը եւ անոնցմով կերակրեց բազմահազար մարդիկ, իսկ հիմա կը եւ անոնցմով կերակրեց բազմահազար մարդիկ, իսկ հիմա կը եւ անոնցմով կերակրեց բազմահազար մարդիկ, իսկ հիմա կը 
տեսնեն թէ ինչպէս կը քալէ ջուրերուն վրայէն, եւ թէ ինչպտեսնեն թէ ինչպէս կը քալէ ջուրերուն վրայէն, եւ թէ ինչպտեսնեն թէ ինչպէս կը քալէ ջուրերուն վրայէն, եւ թէ ինչպտեսնեն թէ ինչպէս կը քալէ ջուրերուն վրայէն, եւ թէ ինչպէս էս էս էս 
նաւակ մտնելուն պէս հովը կը դադրի, եւ այս բոլորը նաւակ մտնելուն պէս հովը կը դադրի, եւ այս բոլորը նաւակ մտնելուն պէս հովը կը դադրի, եւ այս բոլորը նաւակ մտնելուն պէս հովը կը դադրի, եւ այս բոլորը 
պատճառ կը դառնան որ իրենց հաւատքը աւելիպատճառ կը դառնան որ իրենց հաւատքը աւելիպատճառ կը դառնան որ իրենց հաւատքը աւելիպատճառ կը դառնան որ իրենց հաւատքը աւելի´́́́    ուժեղանայ ուժեղանայ ուժեղանայ ուժեղանայ 
Յիսուսի հանդէպ, երկրպագեն անոր եւ յայտարարեն. Յիսուսի հանդէպ, երկրպագեն անոր եւ յայտարարեն. Յիսուսի հանդէպ, երկրպագեն անոր եւ յայտարարեն. Յիսուսի հանդէպ, երկրպագեն անոր եւ յայտարարեն. 
««««Իսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին եսԻսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին եսԻսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին եսԻսկապէս դուն Աստուծոյ Որդին ես»»»»::::    Հարկաւ անոնք գիտէին Հարկաւ անոնք գիտէին Հարկաւ անոնք գիտէին Հարկաւ անոնք գիտէին 
որ Յիսուս Աստուծոյ Որդին է, բայց այս փորձառութիւնը եկաոր Յիսուս Աստուծոյ Որդին է, բայց այս փորձառութիւնը եկաոր Յիսուս Աստուծոյ Որդին է, բայց այս փորձառութիւնը եկաոր Յիսուս Աստուծոյ Որդին է, բայց այս փորձառութիւնը եկաւ ւ ւ ւ 
յաւելեալ լոյս մը սփռելու իրենց այս գիտութեան վրայ եւ յաւելեալ լոյս մը սփռելու իրենց այս գիտութեան վրայ եւ յաւելեալ լոյս մը սփռելու իրենց այս գիտութեան վրայ եւ յաւելեալ լոյս մը սփռելու իրենց այս գիտութեան վրայ եւ 
ամրացնելու զայն իրենց սրտին մէջամրացնելու զայն իրենց սրտին մէջամրացնելու զայն իրենց սրտին մէջամրացնելու զայն իրենց սրտին մէջ::::    Մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ Մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ Մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ Մեզի հետ ալ նոյնը չի՞ 
պատահիրպատահիրպատահիրպատահիր::::    Երբեմն մենք եւս կը հանդիպինք այնպիսի Երբեմն մենք եւս կը հանդիպինք այնպիսի Երբեմն մենք եւս կը հանդիպինք այնպիսի Երբեմն մենք եւս կը հանդիպինք այնպիսի 
դժուարութիւններու, որոնցմէ երբ դուրս կու գանք յաղթադժուարութիւններու, որոնցմէ երբ դուրս կու գանք յաղթադժուարութիւններու, որոնցմէ երբ դուրս կու գանք յաղթադժուարութիւններու, որոնցմէ երբ դուրս կու գանք յաղթակակակակա----
նօրէն, ապշած կը խոստովանինք ըսելով. նօրէն, ապշած կը խոստովանինք ըսելով. նօրէն, ապշած կը խոստովանինք ըսելով. նօրէն, ապշած կը խոստովանինք ըսելով. ««««Իսկապէս Իսկապէս Իսկապէս Իսկապէս Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
Աստուծոյ Որդին էԱստուծոյ Որդին էԱստուծոյ Որդին էԱստուծոյ Որդին է::::    Իսկապէս Յիսուս միակ ազատարարն էԻսկապէս Յիսուս միակ ազատարարն էԻսկապէս Յիսուս միակ ազատարարն էԻսկապէս Յիսուս միակ ազատարարն է::::    
Իսկապէս Յիսուս ամենակարող Աստուած էԻսկապէս Յիսուս ամենակարող Աստուած էԻսկապէս Յիսուս ամենակարող Աստուած էԻսկապէս Յիսուս ամենակարող Աստուած է::::    Իսկապէս Իսկապէս Իսկապէս Իսկապէս 
Յիսուս արագահաս Փրկիչ էՅիսուս արագահաս Փրկիչ էՅիսուս արագահաս Փրկիչ էՅիսուս արագահաս Փրկիչ է::::»»»»    

5.5.5.5.----    Աշակերտները յաղթականօրէն դուրս գալէ ետք այս Աշակերտները յաղթականօրէն դուրս գալէ ետք այս Աշակերտները յաղթականօրէն դուրս գալէ ետք այս Աշակերտները յաղթականօրէն դուրս գալէ ետք այս 
փորձութենէն՝ երկրպագեցին Յիսուսիփորձութենէն՝ երկրպագեցին Յիսուսիփորձութենէն՝ երկրպագեցին Յիսուսիփորձութենէն՝ երկրպագեցին Յիսուսի::::    Մեզ կեանքի փոթոՄեզ կեանքի փոթոՄեզ կեանքի փոթոՄեզ կեանքի փոթո----
րիկներէն յաղթականօրէն դուրս բրիկներէն յաղթականօրէն դուրս բրիկներէն յաղթականօրէն դուրս բրիկներէն յաղթականօրէն դուրս բերող Յիսուս Քրիստոսը երող Յիսուս Քրիստոսը երող Յիսուս Քրիստոսը երող Յիսուս Քրիստոսը 
արժանի է մեր երկրպագութեանարժանի է մեր երկրպագութեանարժանի է մեր երկրպագութեանարժանի է մեր երկրպագութեան::::    Ամէն ծունկ պէտք է ծռի ու Ամէն ծունկ պէտք է ծռի ու Ամէն ծունկ պէտք է ծռի ու Ամէն ծունկ պէտք է ծռի ու 
երկրպագէ Տէր Յիսուսին, որ մեզ յաղթող կը դարձնէ՝ մեզի երկրպագէ Տէր Յիսուսին, որ մեզ յաղթող կը դարձնէ՝ մեզի երկրպագէ Տէր Յիսուսին, որ մեզ յաղթող կը դարձնէ՝ մեզի երկրպագէ Տէր Յիսուսին, որ մեզ յաղթող կը դարձնէ՝ մեզի 
յաղթել ուզող Չարին դէմյաղթել ուզող Չարին դէմյաղթել ուզող Չարին դէմյաղթել ուզող Չարին դէմ::::    

6.6.6.6.----    Աշակերտները հաւատացին ու յայտարարեցին որ Աշակերտները հաւատացին ու յայտարարեցին որ Աշակերտները հաւատացին ու յայտարարեցին որ Աշակերտները հաւատացին ու յայտարարեցին որ 
Յիսուս Աստուծոյ Որդին է ու երկրպագեցին անորՅիսուս Աստուծոյ Որդին է ու երկրպագեցին անորՅիսուս Աստուծոյ Որդին է ու երկրպագեցին անորՅիսուս Աստուծոյ Որդին է ու երկրպագեցին անոր::::    Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ 
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքին պէտք է ընկերանայ ճշմարիտ երկրպագութիւնըն պէտք է ընկերանայ ճշմարիտ երկրպագութիւնըն պէտք է ընկերանայ ճշմարիտ երկրպագութիւնըն պէտք է ընկերանայ ճշմարիտ երկրպագութիւնը::::    
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Անոնք որոնք կը հաւատան Քրիստոսի՝ պէտք է երկրպագեն Անոնք որոնք կը հաւատան Քրիստոսի՝ պէտք է երկրպագեն Անոնք որոնք կը հաւատան Քրիստոսի՝ պէտք է երկրպագեն Անոնք որոնք կը հաւատան Քրիստոսի՝ պէտք է երկրպագեն 
անորանորանորանոր::::    Պատմութեան ընթացքին եղած են եւ այսօր ալ կան Պատմութեան ընթացքին եղած են եւ այսօր ալ կան Պատմութեան ընթացքին եղած են եւ այսօր ալ կան Պատմութեան ընթացքին եղած են եւ այսօր ալ կան 
մարդիկ, որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, մարդիկ, որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, մարդիկ, որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, մարդիկ, որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, 
եւ սակայն, գործնապէս չեն արտայայտեր իրենց հաւատքը, եւ սակայն, գործնապէս չեն արտայայտեր իրենց հաւատքը, եւ սակայն, գործնապէս չեն արտայայտեր իրենց հաւատքը, եւ սակայն, գործնապէս չեն արտայայտեր իրենց հաւատքը, 
չեչեչեչե´́́́ն երկրպն երկրպն երկրպն երկրպագեր Յիսուսի, չեագեր Յիսուսի, չեագեր Յիսուսի, չեագեր Յիսուսի, չե´́́́ն կատարեր անոր սուրբ ն կատարեր անոր սուրբ ն կատարեր անոր սուրբ ն կատարեր անոր սուրբ 
կամքը, չեկամքը, չեկամքը, չեկամքը, չե´́́́ն հնազանդիր անոր խօսքերուն, չեն հնազանդիր անոր խօսքերուն, չեն հնազանդիր անոր խօսքերուն, չեն հնազանդիր անոր խօսքերուն, չե´́́́ն հաւատար ն հաւատար ն հաւատար ն հաւատար 
անոր խոստումներուն ու չեանոր խոստումներուն ու չեանոր խոստումներուն ու չեանոր խոստումներուն ու չե´́́́ն տարածեր անոր փրկութիւնըն տարածեր անոր փրկութիւնըն տարածեր անոր փրկութիւնըն տարածեր անոր փրկութիւնը::::    
Հաւատքի կրակը՝ երկրպագութեան կրաՀաւատքի կրակը՝ երկրպագութեան կրաՀաւատքի կրակը՝ երկրպագութեան կրաՀաւատքի կրակը՝ երկրպագութեան կրա´́́́կ պէտք է վառէ մեր կ պէտք է վառէ մեր կ պէտք է վառէ մեր կ պէտք է վառէ մեր 
մէջմէջմէջմէջ::::    Իսկ երկրպագութիւնը միայն ծունկ ու գլուխ խոնարԻսկ երկրպագութիւնը միայն ծունկ ու գլուխ խոնարԻսկ երկրպագութիւնը միայն ծունկ ու գլուխ խոնարԻսկ երկրպագութիւնը միայն ծունկ ու գլուխ խոնար----
հեցնելը չէ, ահեցնելը չէ, ահեցնելը չէ, ահեցնելը չէ, այլ՝ սիրտ ու հոգի խոնարհեցնելը, եւ Տիրոջ յլ՝ սիրտ ու հոգի խոնարհեցնելը, եւ Տիրոջ յլ՝ սիրտ ու հոգի խոնարհեցնելը, եւ Տիրոջ յլ՝ սիրտ ու հոգի խոնարհեցնելը, եւ Տիրոջ 
փառքին ու թագաւորութեան տարածման համար ժրաջափառքին ու թագաւորութեան տարածման համար ժրաջափառքին ու թագաւորութեան տարածման համար ժրաջափառքին ու թագաւորութեան տարածման համար ժրաջա----
նօրէն աշխատիլը, անխոնջօրէն տքնիլը, անվախօրէն վկայենօրէն աշխատիլը, անխոնջօրէն տքնիլը, անվախօրէն վկայենօրէն աշխատիլը, անխոնջօրէն տքնիլը, անվախօրէն վկայենօրէն աշխատիլը, անխոնջօրէն տքնիլը, անվախօրէն վկայե----
լը, լը, լը, լը, ««««հաւատքին մէջ կասկած ունեցողներըհաւատքին մէջ կասկած ունեցողներըհաւատքին մէջ կասկած ունեցողներըհաւատքին մէջ կասկած ունեցողները»»»»    ամրապնդեամրապնդեամրապնդեամրապնդելը, եւ լը, եւ լը, եւ լը, եւ 
««««ուրիշները դատապարտութեան կրակէն խլելովուրիշները դատապարտութեան կրակէն խլելովուրիշները դատապարտութեան կրակէն խլելովուրիշները դատապարտութեան կրակէն խլելով»»»»    փրկելը (Յդ փրկելը (Յդ փրկելը (Յդ փրկելը (Յդ 
22222222----23)23)23)23)::::    

    
ԵԿՈՒԵԿՈՒԵԿՈՒԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔՐ ԱՂՕԹԵՆՔՐ ԱՂՕԹԵՆՔՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՈՈՈՈ´́́́վ վ վ վ իմ ազատարար Փրկիչս` Յիսուս Քրիստոս,իմ ազատարար Փրկիչս` Յիսուս Քրիստոս,իմ ազատարար Փրկիչս` Յիսուս Քրիստոս,իմ ազատարար Փրկիչս` Յիսուս Քրիստոս,    
ԻԻԻԻնչպէս հրամայեցիր որ Պետրոս ջուրենչպէս հրամայեցիր որ Պետրոս ջուրենչպէս հրամայեցիր որ Պետրոս ջուրենչպէս հրամայեցիր որ Պետրոս ջուրերունրունրունրուն    վրայէնվրայէնվրայէնվրայէն    
ՔՔՔՔալելով՝ քովդ գայ, հրամայէ որ ես ալ փորձութեանցալելով՝ քովդ գայ, հրամայէ որ ես ալ փորձութեանցալելով՝ քովդ գայ, հրամայէ որ ես ալ փորձութեանցալելով՝ քովդ գայ, հրամայէ որ ես ալ փորձութեանց    
Ջուրերուն վրայէն քալելով՝ գամ Քեզի:Ջուրերուն վրայէն քալելով՝ գամ Քեզի:Ջուրերուն վրայէն քալելով՝ գամ Քեզի:Ջուրերուն վրայէն քալելով՝ գամ Քեզի:    
Եւ ինչպէս ազատեցիր Պետրոսը երբ ան կը խեղդուէր,Եւ ինչպէս ազատեցիր Պետրոսը երբ ան կը խեղդուէր,Եւ ինչպէս ազատեցիր Պետրոսը երբ ան կը խեղդուէր,Եւ ինչպէս ազատեցիր Պետրոսը երբ ան կը խեղդուէր,    
Զիս ալ ազատէ երբ նեղութեանց շղթաներըԶիս ալ ազատէ երբ նեղութեանց շղթաներըԶիս ալ ազատէ երբ նեղութեանց շղթաներըԶիս ալ ազատէ երբ նեղութեանց շղթաները    
Փորձեն զիս շնչահեղձ դարձնել:Փորձեն զիս շնչահեղձ դարձնել:Փորձեն զիս շնչահեղձ դարձնել:Փորձեն զիս շնչահեղձ դարձնել:    
ԵրկարէԵրկարէԵրկարէԵրկարէ´́́́    ձեռքդձեռքդձեռքդձեռքդ    
ԵԵԵԵւ զիս դուրս բեր մեղքի խորունկ ջու զիս դուրս բեր մեղքի խորունկ ջու զիս դուրս բեր մեղքի խորունկ ջու զիս դուրս բեր մեղքի խորունկ ջուրերէն,ւրերէն,ւրերէն,ւրերէն,    
Որպէսզի ես ալ աշակերտներուդ նման,Որպէսզի ես ալ աշակերտներուդ նման,Որպէսզի ես ալ աշակերտներուդ նման,Որպէսզի ես ալ աշակերտներուդ նման,    
Հաւատքով, սիրով ու երկիւղով երկրպագեմ Քեզի:Հաւատքով, սիրով ու երկիւղով երկրպագեմ Քեզի:Հաւատքով, սիրով ու երկիւղով երկրպագեմ Քեզի:Հաւատքով, սիրով ու երկիւղով երկրպագեմ Քեզի:    
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Ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնըԻ ծնէ կոյրին բժշկութիւնըԻ ծնէ կոյրին բժշկութիւնըԻ ծնէ կոյրին բժշկութիւնը    
((((Յովհաննէս 9.1Յովհաննէս 9.1Յովհաննէս 9.1Յովհաննէս 9.1----7777))))    

    
««««Երբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կ’’’’անցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մըանցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մըանցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մըանցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մը»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 

9.1)9.1)9.1)9.1)::::    
1.1.1.1.----    Նախորդ գլխուն վերջին համարը մեզի կՆախորդ գլխուն վերջին համարը մեզի կՆախորդ գլխուն վերջին համարը մեզի կՆախորդ գլխուն վերջին համարը մեզի կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ 

հրեաներ քարեր առին եւ փորձեցին քարկոծել Յիսուսը, հրեաներ քարեր առին եւ փորձեցին քարկոծել Յիսուսը, հրեաներ քարեր առին եւ փորձեցին քարկոծել Յիսուսը, հրեաներ քարեր առին եւ փորձեցին քարկոծել Յիսուսը, 
««««սակայն Յիսուս խոյս տուաւ եւ տաճարէն դուրս ելսակայն Յիսուս խոյս տուաւ եւ տաճարէն դուրս ելսակայն Յիսուս խոյս տուաւ եւ տաճարէն դուրս ելսակայն Յիսուս խոյս տուաւ եւ տաճարէն դուրս ելաւ գնացաւ գնացաւ գնացաւ գնաց»»»»    
((((Յհ 8.59)Յհ 8.59)Յհ 8.59)Յհ 8.59)::::    Հաւանաբար տաճարէն դուրս ելլելէն ետք էր որ Հաւանաբար տաճարէն դուրս ելլելէն ետք էր որ Հաւանաբար տաճարէն դուրս ելլելէն ետք էր որ Հաւանաբար տաճարէն դուրս ելլելէն ետք էր որ 
հանդիպեցաւ ի ծնէ կոյր մարդուն, ինչպէս դիտել կու տան հանդիպեցաւ ի ծնէ կոյր մարդուն, ինչպէս դիտել կու տան հանդիպեցաւ ի ծնէ կոյր մարդուն, ինչպէս դիտել կու տան հանդիպեցաւ ի ծնէ կոյր մարդուն, ինչպէս դիտել կու տան 
մեկնիչ հայրերմեկնիչ հայրերմեկնիչ հայրերմեկնիչ հայրեր::::    Տիրոջ հալածուիլը պատճառ չեղաւ որ ան Տիրոջ հալածուիլը պատճառ չեղաւ որ ան Տիրոջ հալածուիլը պատճառ չեղաւ որ ան Տիրոջ հալածուիլը պատճառ չեղաւ որ ան 
նեղուէր եւ ալ չտեսնէր ուրիշին նեղութիւնընեղուէր եւ ալ չտեսնէր ուրիշին նեղութիւնընեղուէր եւ ալ չտեսնէր ուրիշին նեղութիւնընեղուէր եւ ալ չտեսնէր ուրիշին նեղութիւնը::::    Անոր մերժուիլը Անոր մերժուիլը Անոր մերժուիլը Անոր մերժուիլը 

Երբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կ’’’’անցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մը:անցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մը:անցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մը:անցնէր, տեսաւ ի ծնէ կոյր մարդ մը:    
Աշակերտները հարցուցին իրեն.Աշակերտները հարցուցին իրեն.Աշակերտները հարցուցին իրեն.Աշակերտները հարցուցին իրեն.----    
««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր 

ծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրըծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրըծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրըծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը»:»:»:»:    
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս պատասխանեց.պատասխանեց.պատասխանեց.պատասխանեց.----    
««««Մեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ո´́́́չ իրն է, ոչ իրն է, ոչ իրն է, ոչ իրն է, ո´́́́չ ալ հօրն ու մօրը: Կոյր ծնած է, չ ալ հօրն ու մօրը: Կոյր ծնած է, չ ալ հօրն ու մօրը: Կոյր ծնած է, չ ալ հօրն ու մօրը: Կոյր ծնած է, 

որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով: որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով: որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով: որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով: 
Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս ղրկողին Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս ղրկողին Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս ղրկողին Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս ղրկողին 
գործերը: Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ: Քանի գործերը: Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ: Քանի գործերը: Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ: Քանի գործերը: Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ: Քանի 
դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմդեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմդեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմդեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմ»»»»::::    

Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ 
ծեփեց կոյրին աչքերը, եւ ըսաւ անոր.ծեփեց կոյրին աչքերը, եւ ըսաւ անոր.ծեփեց կոյրին աչքերը, եւ ըսաւ անոր.ծեփեց կոյրին աչքերը, եւ ըսաւ անոր.----    

««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´ ´ ´ ´ եւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջեւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջեւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջեւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ»: »: »: »: 
((((Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած):Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած):Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած):Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած):    

Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն 
կը տեսնէրկը տեսնէրկը տեսնէրկը տեսնէր::::    
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պատճառ չեղաւ որ հրաժարէր այս կոյրիպատճառ չեղաւ որ հրաժարէր այս կոյրիպատճառ չեղաւ որ հրաժարէր այս կոյրիպատճառ չեղաւ որ հրաժարէր այս կոյրին բարիք գործելէն բարիք գործելէն բարիք գործելէն բարիք գործելէ::::    
Տէրը իր այս վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ որոշ Տէրը իր այս վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ որոշ Տէրը իր այս վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ որոշ Տէրը իր այս վերաբերմունքով մեզի կը սորվեցնէ, որ երբ որոշ 
մարդիկ չարիք գործեն մեզի դէմ, ատիկա պէտք չէ պատճառ մարդիկ չարիք գործեն մեզի դէմ, ատիկա պէտք չէ պատճառ մարդիկ չարիք գործեն մեզի դէմ, ատիկա պէտք չէ պատճառ մարդիկ չարիք գործեն մեզի դէմ, ատիկա պէտք չէ պատճառ 
դառնայ որ մենք դիրք բռնենք բոլոր մարդոց դէմ հաւադառնայ որ մենք դիրք բռնենք բոլոր մարդոց դէմ հաւադառնայ որ մենք դիրք բռնենք բոլոր մարդոց դէմ հաւադառնայ որ մենք դիրք բռնենք բոլոր մարդոց դէմ հաւա----
սարապէս եւ մերժենք բարիք գործել անոնցսարապէս եւ մերժենք բարիք գործել անոնցսարապէս եւ մերժենք բարիք գործել անոնցսարապէս եւ մերժենք բարիք գործել անոնց::::    

Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ կարճ ժամանակ ետք մաՅիսուս շատ լաւ գիտէր որ կարճ ժամանակ ետք մաՅիսուս շատ լաւ գիտէր որ կարճ ժամանակ ետք մաՅիսուս շատ լաւ գիտէր որ կարճ ժամանակ ետք մարդիկ րդիկ րդիկ րդիկ 
զինք պիտի բռնէին ու խաչէին, հակառակ այս իրողութեան, զինք պիտի բռնէին ու խաչէին, հակառակ այս իրողութեան, զինք պիտի բռնէին ու խաչէին, հակառակ այս իրողութեան, զինք պիտի բռնէին ու խաչէին, հակառակ այս իրողութեան, 
ան մշտապէս սիրեց ու ներեց մարդոց, բժշկեց ու զօրացուց ան մշտապէս սիրեց ու ներեց մարդոց, բժշկեց ու զօրացուց ան մշտապէս սիրեց ու ներեց մարդոց, բժշկեց ու զօրացուց ան մշտապէս սիրեց ու ներեց մարդոց, բժշկեց ու զօրացուց 
զանոնք, կարեկից, ցաւակից եւ ուրախակից եղաւ բոլորինզանոնք, կարեկից, ցաւակից եւ ուրախակից եղաւ բոլորինզանոնք, կարեկից, ցաւակից եւ ուրախակից եղաւ բոլորինզանոնք, կարեկից, ցաւակից եւ ուրախակից եղաւ բոլորին::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ճիշդ ասոր մէջ է որ կը կայանայ մեր սիրելի Փրկիչին ճիշդ ասոր մէջ է որ կը կայանայ մեր սիրելի Փրկիչին ճիշդ ասոր մէջ է որ կը կայանայ մեր սիրելի Փրկիչին ճիշդ ասոր մէջ է որ կը կայանայ մեր սիրելի Փրկիչին 
մեծութիւնըմեծութիւնըմեծութիւնըմեծութիւնը::::    Ան սիրեց առանց սէր վայելելու մԱն սիրեց առանց սէր վայելելու մԱն սիրեց առանց սէր վայելելու մԱն սիրեց առանց սէր վայելելու մարդոց կողմէարդոց կողմէարդոց կողմէարդոց կողմէ::::    
Ներեց առանց ներում տեսնելու մարդոց սրտին մէջ իրարու Ներեց առանց ներում տեսնելու մարդոց սրտին մէջ իրարու Ներեց առանց ներում տեսնելու մարդոց սրտին մէջ իրարու Ներեց առանց ներում տեսնելու մարդոց սրտին մէջ իրարու 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Հանդուրժեց իր ներկայութեան չհանդուրժողներունՀանդուրժեց իր ներկայութեան չհանդուրժողներունՀանդուրժեց իր ներկայութեան չհանդուրժողներունՀանդուրժեց իր ներկայութեան չհանդուրժողներուն::::    
Ողորմեցաւ ամենէն անողորմ մարդոց անգամՈղորմեցաւ ամենէն անողորմ մարդոց անգամՈղորմեցաւ ամենէն անողորմ մարդոց անգամՈղորմեցաւ ամենէն անողորմ մարդոց անգամ::::    Գթաց իր Գթաց իր Գթաց իր Գթաց իր 
գթութիւնը չհայցողներուն նաեւգթութիւնը չհայցողներուն նաեւգթութիւնը չհայցողներուն նաեւգթութիւնը չհայցողներուն նաեւ::::    Պետրոս առաքեալ Պետրոս առաքեալ Պետրոս առաքեալ Պետրոս առաքեալ 
ականատես եղած էր այս բոլորինականատես եղած էր այս բոլորինականատես եղած էր այս բոլորինականատես եղած էր այս բոլորին::::    Ան Տիրոջ համար Ան Տիրոջ համար Ան Տիրոջ համար Ան Տիրոջ համար 
ականատեսի վկայութիւն կու տայ ըսելով. ականատեսի վկայութիւն կու տայ ըսելով. ականատեսի վկայութիւն կու տայ ըսելով. ականատեսի վկայութիւն կու տայ ըսելով. ««««Նախատուեցաւ, Նախատուեցաւ, Նախատուեցաւ, Նախատուեցաւ, 
բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց փոխարէնը բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց փոխարէնը բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց փոխարէնը բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց փոխարէնը 
չսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեցչսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեցչսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեցչսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեց»»»»    
((((Ա.Պտ 2.23)Ա.Պտ 2.23)Ա.Պտ 2.23)Ա.Պտ 2.23)::::    Մենք կրնա՞նք Տիրոջ քայլերուն հետեւիլՄենք կրնա՞նք Տիրոջ քայլերուն հետեւիլՄենք կրնա՞նք Տիրոջ քայլերուն հետեւիլՄենք կրնա՞նք Տիրոջ քայլերուն հետեւիլ::::    
Կրնա՞նք ներել աններողամիտ մարդոցԿրնա՞նք ներել աններողամիտ մարդոցԿրնա՞նք ներել աններողամիտ մարդոցԿրնա՞նք ներել աններողամիտ մարդոց::::    Կրնա՞նք բարիք Կրնա՞նք բարիք Կրնա՞նք բարիք Կրնա՞նք բարիք 
ցանկալցանկալցանկալցանկալ    ու բարիք գործել՝ մեզի չարիք ցանկացողներունու բարիք գործել՝ մեզի չարիք ցանկացողներունու բարիք գործել՝ մեզի չարիք ցանկացողներունու բարիք գործել՝ մեզի չարիք ցանկացողներուն::::    
Յիսուս անարդարօրէն չարչարուեցաւ մեզ արդարացնելու Յիսուս անարդարօրէն չարչարուեցաւ մեզ արդարացնելու Յիսուս անարդարօրէն չարչարուեցաւ մեզ արդարացնելու Յիսուս անարդարօրէն չարչարուեցաւ մեզ արդարացնելու 
համարհամարհամարհամար::::    Չէ՞ք կարծեր որ մենք՝ Յիսուսի սրբարար արեան Չէ՞ք կարծեր որ մենք՝ Յիսուսի սրբարար արեան Չէ՞ք կարծեր որ մենք՝ Յիսուսի սրբարար արեան Չէ՞ք կարծեր որ մենք՝ Յիսուսի սրբարար արեան 
վստահածներս նաեւ, պէտք է անարդարօրէն չարչարուինք ու վստահածներս նաեւ, պէտք է անարդարօրէն չարչարուինք ու վստահածներս նաեւ, պէտք է անարդարօրէն չարչարուինք ու վստահածներս նաեւ, պէտք է անարդարօրէն չարչարուինք ու 
համբերենք, որպէսզի արդարանանք Աստուծոյ աչքինհամբերենք, որպէսզի արդարանանք Աստուծոյ աչքինհամբերենք, որպէսզի արդարանանք Աստուծոյ աչքինհամբերենք, որպէսզի արդարանանք Աստուծոյ աչքին::::    Չէ՞ք Չէ՞ք Չէ՞ք Չէ՞ք 
կարծեր որկարծեր որկարծեր որկարծեր որ    մենք՝ Բարեգործին բարերարութեամբ բարերարմենք՝ Բարեգործին բարերարութեամբ բարերարմենք՝ Բարեգործին բարերարութեամբ բարերարմենք՝ Բարեգործին բարերարութեամբ բարերար----
ուածներս (ինչպէս կուածներս (ինչպէս կուածներս (ինչպէս կուածներս (ինչպէս կ’’’’ըսէ Ս. Գրիգոր Նարեկացին) պէտք է ըսէ Ս. Գրիգոր Նարեկացին) պէտք է ըսէ Ս. Գրիգոր Նարեկացին) պէտք է ըսէ Ս. Գրիգոր Նարեկացին) պէտք է 
բարիք գործենք չարիք գործողներուն, որպէսզի կարենանք բարիք գործենք չարիք գործողներուն, որպէսզի կարենանք բարիք գործենք չարիք գործողներուն, որպէսզի կարենանք բարիք գործենք չարիք գործողներուն, որպէսզի կարենանք 
մեր երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ (Մտ 5.44մեր երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ (Մտ 5.44մեր երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ (Մտ 5.44մեր երկնաւոր Հօր զաւակները ըլլալ (Մտ 5.44----45)45)45)45)::::    Եթէ բարիք Եթէ բարիք Եթէ բարիք Եթէ բարիք 
գործելով չարչարուինք եւ համբերենք՝ Աստուծոյ քով շնորհք գործելով չարչարուինք եւ համբերենք՝ Աստուծոյ քով շնորհք գործելով չարչարուինք եւ համբերենք՝ Աստուծոյ քով շնորհք գործելով չարչարուինք եւ համբերենք՝ Աստուծոյ քով շնորհք 
կկկկը գտնենք (Ա.Պտ 2.20)ը գտնենք (Ա.Պտ 2.20)ը գտնենք (Ա.Պտ 2.20)ը գտնենք (Ա.Պտ 2.20)::::    Բայց կարեւոր է նկատի առնել, որ Բայց կարեւոր է նկատի առնել, որ Բայց կարեւոր է նկատի առնել, որ Բայց կարեւոր է նկատի առնել, որ 
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չենք կրնար այս բոլորը ընել, եթէ երբեք մեր սիրտերն ու չենք կրնար այս բոլորը ընել, եթէ երբեք մեր սիրտերն ու չենք կրնար այս բոլորը ընել, եթէ երբեք մեր սիրտերն ու չենք կրնար այս բոլորը ընել, եթէ երբեք մեր սիրտերն ու 
հոգիները, մեր կեանքն ու ապագան չենք դրած մեր երկնաւոր հոգիները, մեր կեանքն ու ապագան չենք դրած մեր երկնաւոր հոգիները, մեր կեանքն ու ապագան չենք դրած մեր երկնաւոր հոգիները, մեր կեանքն ու ապագան չենք դրած մեր երկնաւոր 
Հօր ձեռքերուն մէջ ամենայն վստահութեամբՀօր ձեռքերուն մէջ ամենայն վստահութեամբՀօր ձեռքերուն մէջ ամենայն վստահութեամբՀօր ձեռքերուն մէջ ամենայն վստահութեամբ::::    Վերեւ տեսանք Վերեւ տեսանք Վերեւ տեսանք Վերեւ տեսանք 
որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Յիսուս որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Յիսուս որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Յիսուս որ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Յիսուս ««««նախնախնախնախաաաա----
տուեցաւ, բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց տուեցաւ, բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց տուեցաւ, բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց տուեցաւ, բայց փոխարէնը չնախատեց. չարչարուեցաւ, բայց 
փոխարէնը չսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին փոխարէնը չսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին փոխարէնը չսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին փոխարէնը չսպառնաց, այլ ինքզինքը Արդար Դատաւորին 
յանձնեցյանձնեցյանձնեցյանձնեց»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««ինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեցինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեցինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեցինքզինքը Արդար Դատաւորին յանձնեց»»»»    
եւ շարունակեց բարիք գործել, հաւատալով որ Աստուած եւ շարունակեց բարիք գործել, հաւատալով որ Աստուած եւ շարունակեց բարիք գործել, հաւատալով որ Աստուած եւ շարունակեց բարիք գործել, հաւատալով որ Աստուած 
ամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բանէ տեղեակ էամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բանէ տեղեակ էամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բանէ տեղեակ էամէն բան կը տեսնէ եւ ամէն բանէ տեղեակ է::::    Առաքեալը կը Առաքեալը կը Առաքեալը կը Առաքեալը կը 
պատուիրէ որ մենք ալ նոյնը ընենք. պատուիրէ որ մենք ալ նոյնը ընենք. պատուիրէ որ մենք ալ նոյնը ընենք. պատուիրէ որ մենք ալ նոյնը ընենք. ««««Անոնք որ Աստուծոյ Անոնք որ Աստուծոյ Անոնք որ Աստուծոյ Անոնք որ Աստուծոյ 
կամքին համաձայն կը չարչարուին, թող շարունակեն կամքին համաձայն կը չարչարուին, թող շարունակեն կամքին համաձայն կը չարչարուին, թող շարունակեն կամքին համաձայն կը չարչարուին, թող շարունակեն 
բարեգործութիւն ընել եւ իրենց հոգիները յանձնել Ստեղբարեգործութիւն ընել եւ իրենց հոգիները յանձնել Ստեղբարեգործութիւն ընել եւ իրենց հոգիները յանձնել Ստեղբարեգործութիւն ընել եւ իրենց հոգիները յանձնել Ստեղ----
ծիչին, որ իր խոստումներուն հաւատարիմ էծիչին, որ իր խոստումներուն հաւատարիմ էծիչին, որ իր խոստումներուն հաւատարիմ էծիչին, որ իր խոստումներուն հաւատարիմ է»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 4.19)Ա.Պտ 4.19)Ա.Պտ 4.19)Ա.Պտ 4.19)::::    
Առանց մեր հոգիները յանձնելու Ստեղծիչին՝ մենք չենք Առանց մեր հոգիները յանձնելու Ստեղծիչին՝ մենք չենք Առանց մեր հոգիները յանձնելու Ստեղծիչին՝ մենք չենք Առանց մեր հոգիները յանձնելու Ստեղծիչին՝ մենք չենք 
կրնակրնակրնակրնար սիրով տանիլ կեանքի նեղութիւններըր սիրով տանիլ կեանքի նեղութիւններըր սիրով տանիլ կեանքի նեղութիւններըր սիրով տանիլ կեանքի նեղութիւնները::::    ԻնքնայանձԻնքնայանձԻնքնայանձԻնքնայանձ----
նումն է որ մեզ կը զօրացնէ կեանքի դառն փորձութեանց դէմ, նումն է որ մեզ կը զօրացնէ կեանքի դառն փորձութեանց դէմ, նումն է որ մեզ կը զօրացնէ կեանքի դառն փորձութեանց դէմ, նումն է որ մեզ կը զօրացնէ կեանքի դառն փորձութեանց դէմ, 
որովհետեւ երբ Աստուծոյ կը յանձնուինք ու կը վստահինք՝ որովհետեւ երբ Աստուծոյ կը յանձնուինք ու կը վստահինք՝ որովհետեւ երբ Աստուծոյ կը յանձնուինք ու կը վստահինք՝ որովհետեւ երբ Աստուծոյ կը յանձնուինք ու կը վստահինք՝ 
ան մեզի կարողութիւն կու տայ տոկալու եւ տոկուն մնալու ան մեզի կարողութիւն կու տայ տոկալու եւ տոկուն մնալու ան մեզի կարողութիւն կու տայ տոկալու եւ տոկուն մնալու ան մեզի կարողութիւն կու տայ տոկալու եւ տոկուն մնալու 
հալածանքներուն առջեւհալածանքներուն առջեւհալածանքներուն առջեւհալածանքներուն առջեւ::::        

2.2.2.2.----    ««««Երբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կ’’’’անցնէր, անցնէր, անցնէր, անցնէր, ՏԵՍԱՒ ի ծնէ կոյր մարդ մըՏԵՍԱՒ ի ծնէ կոյր մարդ մըՏԵՍԱՒ ի ծնէ կոյր մարդ մըՏԵՍԱՒ ի ծնէ կոյր մարդ մը»»»»::::    
Այս բառերը կը պարզեն որ Յիսուս կը տեսնէ հոգեւորապէս Այս բառերը կը պարզեն որ Յիսուս կը տեսնէ հոգեւորապէս Այս բառերը կը պարզեն որ Յիսուս կը տեսնէ հոգեւորապէս Այս բառերը կը պարզեն որ Յիսուս կը տեսնէ հոգեւորապէս 
կոյր մարդիկը, եւ կկոյր մարդիկը, եւ կկոյր մարդիկը, եւ կկոյր մարդիկը, եւ կ’’’’ուզէ մօտենալ անոնց, որպէսզի բանայ ուզէ մօտենալ անոնց, որպէսզի բանայ ուզէ մօտենալ անոնց, որպէսզի բանայ ուզէ մօտենալ անոնց, որպէսզի բանայ 
անոնց հոգիին աչքերըանոնց հոգիին աչքերըանոնց հոգիին աչքերըանոնց հոգիին աչքերը::::    Եթէ Տիրոջ ուշադրութիւնը գրաւեց Եթէ Տիրոջ ուշադրութիւնը գրաւեց Եթէ Տիրոջ ուշադրութիւնը գրաւեց Եթէ Տիրոջ ուշադրութիւնը գրաւեց 
մարմնաւորապէս կոյր ծնած մարդուն պարագան, որքամարմնաւորապէս կոյր ծնած մարդուն պարագան, որքամարմնաւորապէս կոյր ծնած մարդուն պարագան, որքամարմնաւորապէս կոյր ծնած մարդուն պարագան, որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
աւելի ան ուշադրութիւն կըաւելի ան ուշադրութիւն կըաւելի ան ուշադրութիւն կըաւելի ան ուշադրութիւն կը    դարձնէ անոնց՝ որոնք հոգեդարձնէ անոնց՝ որոնք հոգեդարձնէ անոնց՝ որոնք հոգեդարձնէ անոնց՝ որոնք հոգե----
ւորապէս կոյր ենւորապէս կոյր ենւորապէս կոյր ենւորապէս կոյր են::::    Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան 
մարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնը::::    Յիսուս մարմնապէս կոյր եղող Յիսուս մարմնապէս կոյր եղող Յիսուս մարմնապէս կոյր եղող Յիսուս մարմնապէս կոյր եղող 
մարդոց համար երբեք չտրտմեցաւ ու ընդվզումով չլեցուեցաւ, մարդոց համար երբեք չտրտմեցաւ ու ընդվզումով չլեցուեցաւ, մարդոց համար երբեք չտրտմեցաւ ու ընդվզումով չլեցուեցաւ, մարդոց համար երբեք չտրտմեցաւ ու ընդվզումով չլեցուեցաւ, 
բայց հոգեւորապէս կոյր եղող մարդոց համար յաճախ բայց հոգեւորապէս կոյր եղող մարդոց համար յաճախ բայց հոգեւորապէս կոյր եղող մարդոց համար յաճախ բայց հոգեւորապէս կոյր եղող մարդոց համար յաճախ 
տրտմեցաւ ու արդարօրէն բարկտրտմեցաւ ու արդարօրէն բարկտրտմեցաւ ու արդարօրէն բարկտրտմեցաւ ու արդարօրէն բարկացաւ (Յհ 7.23ացաւ (Յհ 7.23ացաւ (Յհ 7.23ացաւ (Յհ 7.23::::    Ղկ 13.14Ղկ 13.14Ղկ 13.14Ղկ 13.14----15, 15, 15, 15, 
9.359.359.359.35----41)41)41)41)::::    Եւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւԵւ ինչո՞ւ::::    Որովհետեւ մարմնաւորապէս կոյր եղող Որովհետեւ մարմնաւորապէս կոյր եղող Որովհետեւ մարմնաւորապէս կոյր եղող Որովհետեւ մարմնաւորապէս կոյր եղող 
մարդը չի կրնար տեսնել այս նիւթական աշխարհը, բայց իր մարդը չի կրնար տեսնել այս նիւթական աշխարհը, բայց իր մարդը չի կրնար տեսնել այս նիւթական աշխարհը, բայց իր մարդը չի կրնար տեսնել այս նիւթական աշխարհը, բայց իր 
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հոգիին աչքերով ան կրնայ տեսնել աննիւթական աշխարհը, հոգիին աչքերով ան կրնայ տեսնել աննիւթական աշխարհը, հոգիին աչքերով ան կրնայ տեսնել աննիւթական աշխարհը, հոգիին աչքերով ան կրնայ տեսնել աննիւթական աշխարհը, 
երկնաւոր իրականութիւնները, մինչդեռ հոգեւորապէս կոյր երկնաւոր իրականութիւնները, մինչդեռ հոգեւորապէս կոյր երկնաւոր իրականութիւնները, մինչդեռ հոգեւորապէս կոյր երկնաւոր իրականութիւնները, մինչդեռ հոգեւորապէս կոյր 
մարդը, ճիշդ հակառամարդը, ճիշդ հակառամարդը, ճիշդ հակառամարդը, ճիշդ հակառակը, լոկ այս նիւթական աշխարհը կը կը, լոկ այս նիւթական աշխարհը կը կը, լոկ այս նիւթական աշխարհը կը կը, լոկ այս նիւթական աշխարհը կը 
տեսնէ, իսկ աննիւթական իրականութիւնները իրեն համար տեսնէ, իսկ աննիւթական իրականութիւնները իրեն համար տեսնէ, իսկ աննիւթական իրականութիւնները իրեն համար տեսնէ, իսկ աննիւթական իրականութիւնները իրեն համար 
անտեսանելի ու անըմբռնելի ենանտեսանելի ու անըմբռնելի ենանտեսանելի ու անըմբռնելի ենանտեսանելի ու անըմբռնելի են::::    Մարմնաւոր կուրութիւնը չի Մարմնաւոր կուրութիւնը չի Մարմնաւոր կուրութիւնը չի Մարմնաւոր կուրութիւնը չի 
կրնար արքայութեան դուռը փակել մարդուն առջեւ, մինչդեռ կրնար արքայութեան դուռը փակել մարդուն առջեւ, մինչդեռ կրնար արքայութեան դուռը փակել մարդուն առջեւ, մինչդեռ կրնար արքայութեան դուռը փակել մարդուն առջեւ, մինչդեռ 
հոգեւոր կուրութիւնը ոհոգեւոր կուրութիւնը ոհոգեւոր կուրութիւնը ոհոգեւոր կուրութիւնը ո´́́́չ միայն կը փակէ, այլեւ զԱստուած կը չ միայն կը փակէ, այլեւ զԱստուած կը չ միայն կը փակէ, այլեւ զԱստուած կը չ միայն կը փակէ, այլեւ զԱստուած կը 
դարձնէ մերդարձնէ մերդարձնէ մերդարձնէ մեր    խիստ դատաւորըխիստ դատաւորըխիստ դատաւորըխիստ դատաւորը::::    

3.3.3.3.----    ««««ԿԿԿԿ’’’’անցնէրանցնէրանցնէրանցնէր»»»»::::    Այս բառը ցոյց կու տայ թէ հոն ուր կարիք Այս բառը ցոյց կու տայ թէ հոն ուր կարիք Այս բառը ցոյց կու տայ թէ հոն ուր կարիք Այս բառը ցոյց կու տայ թէ հոն ուր կարիք 
մը կայ՝ Յիսուս հոնկէ կմը կայ՝ Յիսուս հոնկէ կմը կայ՝ Յիսուս հոնկէ կմը կայ՝ Յիսուս հոնկէ կ’’’’անցնի օգնելուանցնի օգնելուանցնի օգնելուանցնի օգնելու::::    Հոն ուր սգաւոր մը Հոն ուր սգաւոր մը Հոն ուր սգաւոր մը Հոն ուր սգաւոր մը 
կայ՝ Յիսուս հոնկէ կկայ՝ Յիսուս հոնկէ կկայ՝ Յիսուս հոնկէ կկայ՝ Յիսուս հոնկէ կ’’’’անցնի մխիթարելուանցնի մխիթարելուանցնի մխիթարելուանցնի մխիթարելու::::    Հոն ուր արցունք Հոն ուր արցունք Հոն ուր արցունք Հոն ուր արցունք 
կայ՝ Յիսուս հոնկէ կկայ՝ Յիսուս հոնկէ կկայ՝ Յիսուս հոնկէ կկայ՝ Յիսուս հոնկէ կ’’’’անցնի սփոփելուանցնի սփոփելուանցնի սփոփելուանցնի սփոփելու::::    Հոն ուր ցաւ կայ՝ Հոն ուր ցաւ կայ՝ Հոն ուր ցաւ կայ՝ Հոն ուր ցաւ կայ՝ 
Յիսուս հոնկէ կՅիսուս հոնկէ կՅիսուս հոնկէ կՅիսուս հոնկէ կ’’’’անցնի աանցնի աանցնի աանցնի ամոքելումոքելումոքելումոքելու::::    Հոն ուր վէրք կայ՝ Յիսուս Հոն ուր վէրք կայ՝ Յիսուս Հոն ուր վէրք կայ՝ Յիսուս Հոն ուր վէրք կայ՝ Յիսուս 
հոնկէ կհոնկէ կհոնկէ կհոնկէ կ’’’’անցնի բուժելուանցնի բուժելուանցնի բուժելուանցնի բուժելու::::    Մենք ուրկէ՞ կՄենք ուրկէ՞ կՄենք ուրկէ՞ կՄենք ուրկէ՞ կ’’’’անցնինք ամէն օրանցնինք ամէն օրանցնինք ամէն օրանցնինք ամէն օր::::    
ԿԿԿԿ’’’’անցնի՞նք վէրք ու վիշտ ունեցողներուն քովէն՝ որպէսզի անցնի՞նք վէրք ու վիշտ ունեցողներուն քովէն՝ որպէսզի անցնի՞նք վէրք ու վիշտ ունեցողներուն քովէն՝ որպէսզի անցնի՞նք վէրք ու վիշտ ունեցողներուն քովէն՝ որպէսզի 
բալասան ըլլանք անոնց համարբալասան ըլլանք անոնց համարբալասան ըլլանք անոնց համարբալասան ըլլանք անոնց համար::::    ԿԿԿԿ’’’’անցնի՞նք տրտմածներուն անցնի՞նք տրտմածներուն անցնի՞նք տրտմածներուն անցնի՞նք տրտմածներուն 
քովէն՝ որպէսզի անոնց Քրիստոսի մխիթարութիւնը փոխանքովէն՝ որպէսզի անոնց Քրիստոսի մխիթարութիւնը փոխանքովէն՝ որպէսզի անոնց Քրիստոսի մխիթարութիւնը փոխանքովէն՝ որպէսզի անոնց Քրիստոսի մխիթարութիւնը փոխան----
ցենքցենքցենքցենք::::    ԿԿԿԿ’’’’անցնանցնանցնանցնի՞նք կոտրած սիրտ ունեցողներուն քովէն՝ ի՞նք կոտրած սիրտ ունեցողներուն քովէն՝ ի՞նք կոտրած սիրտ ունեցողներուն քովէն՝ ի՞նք կոտրած սիրտ ունեցողներուն քովէն՝ 
որպէսզի զանոնք բուժենքորպէսզի զանոնք բուժենքորպէսզի զանոնք բուժենքորպէսզի զանոնք բուժենք::::    Դարձեալ կը հարցնեմ, մենք ուրկէ՞ Դարձեալ կը հարցնեմ, մենք ուրկէ՞ Դարձեալ կը հարցնեմ, մենք ուրկէ՞ Դարձեալ կը հարցնեմ, մենք ուրկէ՞ 
կկկկ’’’’անցնինքանցնինքանցնինքանցնինք::::    Մարդոց նեղութիւն տուողներո՞ւն քովէն, թէ՝ Մարդոց նեղութիւն տուողներո՞ւն քովէն, թէ՝ Մարդոց նեղութիւն տուողներո՞ւն քովէն, թէ՝ Մարդոց նեղութիւն տուողներո՞ւն քովէն, թէ՝ 
նեղեալներուն քովէն. հարուստներո՞ւն քովէն, թէ՝ հարստանեղեալներուն քովէն. հարուստներո՞ւն քովէն, թէ՝ հարստանեղեալներուն քովէն. հարուստներո՞ւն քովէն, թէ՝ հարստանեղեալներուն քովէն. հարուստներո՞ւն քովէն, թէ՝ հարստա----
հարուածներուն քովէն. անիրաւողներո՞ւն քովէն, թէ՝ անիհարուածներուն քովէն. անիրաւողներո՞ւն քովէն, թէ՝ անիհարուածներուն քովէն. անիրաւողներո՞ւն քովէն, թէ՝ անիհարուածներուն քովէն. անիրաւողներո՞ւն քովէն, թէ՝ անի----
րաւուրաւուրաւուրաւուածներուն քովէնածներուն քովէնածներուն քովէնածներուն քովէն::::    

4.4.4.4.----    ««««ՏեսաւՏեսաւՏեսաւՏեսաւ»»»»::::    Այս բառը կը պարզէ որ մեր Աստուածը՝ Այս բառը կը պարզէ որ մեր Աստուածը՝ Այս բառը կը պարզէ որ մեր Աստուածը՝ Այս բառը կը պարզէ որ մեր Աստուածը՝ 
Յիսուս Քրիստոս, տեսնոՅիսուս Քրիստոս, տեսնոՅիսուս Քրիստոս, տեսնոՅիսուս Քրիստոս, տեսնո´́́́ղ աչք ունիղ աչք ունիղ աչք ունիղ աչք ունի::::    Ան կը տեսնէ ամէն ինչ, Ան կը տեսնէ ամէն ինչ, Ան կը տեսնէ ամէն ինչ, Ան կը տեսնէ ամէն ինչ, 
կը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ ամէն մարդուկը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ ամէն մարդուկը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ ամէն մարդուկը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ ամէն մարդու::::    ««««Չկայ արարած Չկայ արարած Չկայ արարած Չկայ արարած 
մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիմը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիմը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիմը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի::::    Անիկա պարզ ու Անիկա պարզ ու Անիկա պարզ ու Անիկա պարզ ու 
յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամյստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամյստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամյստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկութեամբբողջ մերկութեամբբողջ մերկութեամբբողջ մերկութեամբ»»»»    
((((Եբր 4.13)Եբր 4.13)Եբր 4.13)Եբր 4.13)::::    Կը տեսնէ աղքատը իր բոլոր տառապանքներովԿը տեսնէ աղքատը իր բոլոր տառապանքներովԿը տեսնէ աղքատը իր բոլոր տառապանքներովԿը տեսնէ աղքատը իր բոլոր տառապանքներով::::    
Կը տեսնէ յանձնապաստան մարդը իր բոլոր խեղճութիւնԿը տեսնէ յանձնապաստան մարդը իր բոլոր խեղճութիւնԿը տեսնէ յանձնապաստան մարդը իր բոլոր խեղճութիւնԿը տեսնէ յանձնապաստան մարդը իր բոլոր խեղճութիւն----
ներովներովներովներով::::    Կը տեսնէ աղօթող մարդը իր բոլոր թափած արցունքԿը տեսնէ աղօթող մարդը իր բոլոր թափած արցունքԿը տեսնէ աղօթող մարդը իր բոլոր թափած արցունքԿը տեսնէ աղօթող մարդը իր բոլոր թափած արցունք----
ներովներովներովներով::::    Կը տեսնէ անհաւատ մարդը իր բոլոր ծաղրալից Կը տեսնէ անհաւատ մարդը իր բոլոր ծաղրալից Կը տեսնէ անհաւատ մարդը իր բոլոր ծաղրալից Կը տեսնէ անհաւատ մարդը իր բոլոր ծաղրալից 
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կեցուածքներովկեցուածքներովկեցուածքներովկեցուածքներով::::    Կը տեսնէ ինքնաբաւ զգացոԿը տեսնէ ինքնաբաւ զգացոԿը տեսնէ ինքնաբաւ զգացոԿը տեսնէ ինքնաբաւ զգացող մարդը իր ղ մարդը իր ղ մարդը իր ղ մարդը իր 
բոլոր պակասութիւններովբոլոր պակասութիւններովբոլոր պակասութիւններովբոլոր պակասութիւններով::::    Կը տեսնէ ուրիշներուն կարիքը Կը տեսնէ ուրիշներուն կարիքը Կը տեսնէ ուրիշներուն կարիքը Կը տեսնէ ուրիշներուն կարիքը 
չզգացող բայց կարիքի մէջ եղող մարդոց հոգիներըչզգացող բայց կարիքի մէջ եղող մարդոց հոգիներըչզգացող բայց կարիքի մէջ եղող մարդոց հոգիներըչզգացող բայց կարիքի մէջ եղող մարդոց հոգիները::::    Կը տեսնէ Կը տեսնէ Կը տեսնէ Կը տեսնէ 
ինքզինք անկարօտ կարծող մարդուն սրտի կարօտութիւնըինքզինք անկարօտ կարծող մարդուն սրտի կարօտութիւնըինքզինք անկարօտ կարծող մարդուն սրտի կարօտութիւնըինքզինք անկարօտ կարծող մարդուն սրտի կարօտութիւնը::::    
Գալով մեզի, մենք ի՞նչ կը տեսնենքԳալով մեզի, մենք ի՞նչ կը տեսնենքԳալով մեզի, մենք ի՞նչ կը տեսնենքԳալով մեզի, մենք ի՞նչ կը տեսնենք::::    Երբ կը նայինք աղքատի Երբ կը նայինք աղքատի Երբ կը նայինք աղքատի Երբ կը նայինք աղքատի 
մը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. մերմը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. մերմը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. մերմը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. մեր    օգնութեան կարիքը օգնութեան կարիքը օգնութեան կարիքը օգնութեան կարիքը 
ունեցող խե՞ղճ մը, թշուա՞ռ մը, տարաբա՞խտ մը, թէ՝ ունեցող խե՞ղճ մը, թշուա՞ռ մը, տարաբա՞խտ մը, թէ՝ ունեցող խե՞ղճ մը, թշուա՞ռ մը, տարաբա՞խտ մը, թէ՝ ունեցող խե՞ղճ մը, թշուա՞ռ մը, տարաբա՞խտ մը, թէ՝ 
Քրիստոսով եղբօր մը ներկայութիւնըՔրիստոսով եղբօր մը ներկայութիւնըՔրիստոսով եղբօր մը ներկայութիւնըՔրիստոսով եղբօր մը ներկայութիւնը::::    Երբ կը նայինք Երբ կը նայինք Երբ կը նայինք Երբ կը նայինք 
տնազուրկ մարդու մը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. չարտնազուրկ մարդու մը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. չարտնազուրկ մարդու մը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. չարտնազուրկ մարդու մը՝ ի՞նչ կը տեսնենք անոր մէջ. չար----
չարուող ողորմելի՞ մը, թէ՝ արքայութեան բնակարաններուն չարուող ողորմելի՞ մը, թէ՝ արքայութեան բնակարաններուն չարուող ողորմելի՞ մը, թէ՝ արքայութեան բնակարաններուն չարուող ողորմելի՞ մը, թէ՝ արքայութեան բնակարաններուն 
համար ստեղծուած արարածի մը ներկայութիւնհամար ստեղծուած արարածի մը ներկայութիւնհամար ստեղծուած արարածի մը ներկայութիւնհամար ստեղծուած արարածի մը ներկայութիւնըըըը::::    

5.5.5.5.----    Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, Յիսուսի Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, Յիսուսի Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, Յիսուսի Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրերէն ոմանք, Յիսուսի 
խոյս տալու քայլը զինք քարկոծել ուզող հրեաներէն եւ այս խոյս տալու քայլը զինք քարկոծել ուզող հրեաներէն եւ այս խոյս տալու քայլը զինք քարկոծել ուզող հրեաներէն եւ այս խոյս տալու քայլը զինք քարկոծել ուզող հրեաներէն եւ այս 
կոյրին քով գալու եւ անոր աչքերը բանալու քայլը, կը նկատեն կոյրին քով գալու եւ անոր աչքերը բանալու քայլը, կը նկատեն կոյրին քով գալու եւ անոր աչքերը բանալու քայլը, կը նկատեն կոյրին քով գալու եւ անոր աչքերը բանալու քայլը, կը նկատեն 
հեթանոս աշխարհին մէջ փրկութեան տարածման քայլի հեթանոս աշխարհին մէջ փրկութեան տարածման քայլի հեթանոս աշխարհին մէջ փրկութեան տարածման քայլի հեթանոս աշխարհին մէջ փրկութեան տարածման քայլի 
նախապատկերացումնախապատկերացումնախապատկերացումնախապատկերացում::::    Կարծէք Յիսուս իրենք զիրենք Կարծէք Յիսուս իրենք զիրենք Կարծէք Յիսուս իրենք զիրենք Կարծէք Յիսուս իրենք զիրենք ««««լլլլոյսի ոյսի ոյսի ոյսի 
ու գիտութեան որդիներու գիտութեան որդիներու գիտութեան որդիներու գիտութեան որդիներ»»»»    նկատող հրեաներէն է որ կը նկատող հրեաներէն է որ կը նկատող հրեաներէն է որ կը նկատող հրեաներէն է որ կը 
հրաժարի, երթալու ու լուսաւորելու հոգեւոր տգիտութեան հրաժարի, երթալու ու լուսաւորելու հոգեւոր տգիտութեան հրաժարի, երթալու ու լուսաւորելու հոգեւոր տգիտութեան հրաժարի, երթալու ու լուսաւորելու հոգեւոր տգիտութեան 
մէջ եղող մարդիկը, որպէսզի իրականանար Մատթէոս մէջ եղող մարդիկը, որպէսզի իրականանար Մատթէոս մէջ եղող մարդիկը, որպէսզի իրականանար Մատթէոս մէջ եղող մարդիկը, որպէսզի իրականանար Մատթէոս 
Աւետարանիչին կողմէ մէջբերուած Եսայի մարգարէին Աւետարանիչին կողմէ մէջբերուած Եսայի մարգարէին Աւետարանիչին կողմէ մէջբերուած Եսայի մարգարէին Աւետարանիչին կողմէ մէջբերուած Եսայի մարգարէին 
խօսքը. խօսքը. խօսքը. խօսքը. ««««Այն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կԱյն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կԱյն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կԱյն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կ’’’’ապրէր, մեծ լոյս ապրէր, մեծ լոյս ապրէր, մեծ լոյս ապրէր, մեծ լոյս 
մը տեսմը տեսմը տեսմը տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրող----
ներուն վրայ լոյս ծագեցաւներուն վրայ լոյս ծագեցաւներուն վրայ լոյս ծագեցաւներուն վրայ լոյս ծագեցաւ»»»» ( ( ( (Մտ 4.16)Մտ 4.16)Մտ 4.16)Մտ 4.16)::::    

6.6.6.6.----    Կոյրը երբեք չէր տեսած արեւին լոյսը, որովհետեւ իր Կոյրը երբեք չէր տեսած արեւին լոյսը, որովհետեւ իր Կոյրը երբեք չէր տեսած արեւին լոյսը, որովհետեւ իր Կոյրը երբեք չէր տեսած արեւին լոյսը, որովհետեւ իր 
ծնունդով կոյր էրծնունդով կոյր էրծնունդով կոյր էրծնունդով կոյր էր::::    Թէպէտ արեւը կար, կը շողար եւ իր Թէպէտ արեւը կար, կը շողար եւ իր Թէպէտ արեւը կար, կը շողար եւ իր Թէպէտ արեւը կար, կը շողար եւ իր 
ճառագայթներով զայն կը պարուրէր, բայց ինք չէր կրնար ճառագայթներով զայն կը պարուրէր, բայց ինք չէր կրնար ճառագայթներով զայն կը պարուրէր, բայց ինք չէր կրնար ճառագայթներով զայն կը պարուրէր, բայց ինք չէր կրնար 
զայն վայելելզայն վայելելզայն վայելելզայն վայելել::::    Այսօր ոԱյսօր ոԱյսօր ոԱյսօր որքարքարքարքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք 
հոգեւորապէս կոյր ծնած են, հոգեւորապէս կոյր ծնողներու հոգեւորապէս կոյր ծնած են, հոգեւորապէս կոյր ծնողներու հոգեւորապէս կոյր ծնած են, հոգեւորապէս կոյր ծնողներու հոգեւորապէս կոյր ծնած են, հոգեւորապէս կոյր ծնողներու 
շունչին տակ հասակ նետած են, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն շունչին տակ հասակ նետած են, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն շունչին տակ հասակ նետած են, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն շունչին տակ հասակ նետած են, եւ ճիշդ անոր համար ալ չեն 
վայելեր իսկական արեւը՝ Յիսուս Քրիստոսը, անոր ջերմ սէրն վայելեր իսկական արեւը՝ Յիսուս Քրիստոսը, անոր ջերմ սէրն վայելեր իսկական արեւը՝ Յիսուս Քրիստոսը, անոր ջերմ սէրն վայելեր իսկական արեւը՝ Յիսուս Քրիստոսը, անոր ջերմ սէրն 
ու անկեղծ գորովըու անկեղծ գորովըու անկեղծ գորովըու անկեղծ գորովը::::    Թէպէտ Յիսուս ներկայ է իրենց կեանքին Թէպէտ Յիսուս ներկայ է իրենց կեանքին Թէպէտ Յիսուս ներկայ է իրենց կեանքին Թէպէտ Յիսուս ներկայ է իրենց կեանքին 
մէջ եւ թէպէտ կմէջ եւ թէպէտ կմէջ եւ թէպէտ կմէջ եւ թէպէտ կ’’’’ողողողողողէ անոնց կեանքը իր բարիքներով, բայց ողէ անոնց կեանքը իր բարիքներով, բայց ողէ անոնց կեանքը իր բարիքներով, բայց ողէ անոնց կեանքը իր բարիքներով, բայց 
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անոնք չեն տեսներ զայն, չեն զգար ու չեն ապրիր անոր անոնք չեն տեսներ զայն, չեն զգար ու չեն ապրիր անոր անոնք չեն տեսներ զայն, չեն զգար ու չեն ապրիր անոր անոնք չեն տեսներ զայն, չեն զգար ու չեն ապրիր անոր 
քաղցրաբոյր ներկայութիւնըքաղցրաբոյր ներկայութիւնըքաղցրաբոյր ներկայութիւնըքաղցրաբոյր ներկայութիւնը::::    

««««Աշակերտները հարցուցին իրեն.Աշակերտները հարցուցին իրեն.Աշակերտները հարցուցին իրեն.Աշակերտները հարցուցին իրեն.----    
""""ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր ծնած տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր ծնած տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր ծնած տ, մեղքը որո՞ւնն է որ այս մարդը կոյր ծնած 

է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը"է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը"է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը"է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը"::::    Յիսուս պատասխՅիսուս պատասխՅիսուս պատասխՅիսուս պատասխանեց.անեց.անեց.անեց.----    
""""Մեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ո´́́́չչչչ    իրն է, ոիրն է, ոիրն է, ոիրն է, ո´́́́չ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրը::::    Կոյր ծնած է, Կոյր ծնած է, Կոյր ծնած է, Կոյր ծնած է, 

որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով"որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով"որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով"որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով"»»»» ( ( ( (Յհ 9.2Յհ 9.2Յհ 9.2Յհ 9.2----
3)3)3)3)::::    

1.1.1.1.----    Աշակերտներուն հարցումը ցոյց կու տայ թէ հրեաներ Աշակերտներուն հարցումը ցոյց կու տայ թէ հրեաներ Աշակերտներուն հարցումը ցոյց կու տայ թէ հրեաներ Աշակերտներուն հարցումը ցոյց կու տայ թէ հրեաներ 
կը հաւատային որ իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող կը հաւատային որ իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող կը հաւատային որ իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող կը հաւատային որ իրենց կեանքին մէջ տեղի ունեցող 
դժբախտութիւնները՝ իրենց հայրերուն գործած մեղքերուն դժբախտութիւնները՝ իրենց հայրերուն գործած մեղքերուն դժբախտութիւնները՝ իրենց հայրերուն գործած մեղքերուն դժբախտութիւնները՝ իրենց հայրերուն գործած մեղքերուն 
հետեհետեհետեհետեւանքն էինւանքն էինւանքն էինւանքն էին::::    Այդպէս կը հաւատային, մանաւանդ անոր Այդպէս կը հաւատային, մանաւանդ անոր Այդպէս կը հաւատային, մանաւանդ անոր Այդպէս կը հաւատային, մանաւանդ անոր 
համար որ Աստուած իր տասնաբանեայ պատուիրաններէն համար որ Աստուած իր տասնաբանեայ պատուիրաններէն համար որ Աստուած իր տասնաբանեայ պատուիրաններէն համար որ Աստուած իր տասնաբանեայ պատուիրաններէն 
երկրորդին մէջ յստակօրէն կը յայտարարէ թէ ինք երկրորդին մէջ յստակօրէն կը յայտարարէ թէ ինք երկրորդին մէջ յստակօրէն կը յայտարարէ թէ ինք երկրորդին մէջ յստակօրէն կը յայտարարէ թէ ինք ««««հայրերուն հայրերուն հայրերուն հայրերուն 
անօրէնութիւնը որդիներունանօրէնութիւնը որդիներունանօրէնութիւնը որդիներունանօրէնութիւնը որդիներուն»»»»    կը հատուցանէ (Ել 20.5)կը հատուցանէ (Ել 20.5)կը հատուցանէ (Ել 20.5)կը հատուցանէ (Ել 20.5)::::    Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ 
տեղ մը կը կարդանք. տեղ մը կը կարդանք. տեղ մը կը կարդանք. տեղ մը կը կարդանք. ««««Մեր հայրերը մեղք գործեցին եւ այսՄեր հայրերը մեղք գործեցին եւ այսՄեր հայրերը մեղք գործեցին եւ այսՄեր հայրերը մեղք գործեցին եւ այսօր օր օր օր 
մեռած են, բայց անոնց անօրէնութիւններուն պատիժը մենք է մեռած են, բայց անոնց անօրէնութիւններուն պատիժը մենք է մեռած են, բայց անոնց անօրէնութիւններուն պատիժը մենք է մեռած են, բայց անոնց անօրէնութիւններուն պատիժը մենք է 
որ կը կրենքոր կը կրենքոր կը կրենքոր կը կրենք»»»» ( ( ( (Ողբ 5.7Ողբ 5.7Ողբ 5.7Ողբ 5.7::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ Ել 34.7ս նաեւ Ել 34.7ս նաեւ Ել 34.7ս նաեւ Ել 34.7::::    Եր 16.10Եր 16.10Եր 16.10Եր 16.10----11)11)11)11)::::    

Հրեաներ հարկաւ նաեւ կը հաւատային որ անակնկալ Հրեաներ հարկաւ նաեւ կը հաւատային որ անակնկալ Հրեաներ հարկաւ նաեւ կը հաւատային որ անակնկալ Հրեաներ հարկաւ նաեւ կը հաւատային որ անակնկալ 
աղէտները կամ փորձանքները կամ մարմնական տանջանքաղէտները կամ փորձանքները կամ մարմնական տանջանքաղէտները կամ փորձանքները կամ մարմնական տանջանքաղէտները կամ փորձանքները կամ մարմնական տանջանք----
ները, կրնային հետեւանքը ըլլալ իրենց իսկ գործած ները, կրնային հետեւանքը ըլլալ իրենց իսկ գործած ները, կրնային հետեւանքը ըլլալ իրենց իսկ գործած ները, կրնային հետեւանքը ըլլալ իրենց իսկ գործած 
մեղքմեղքմեղքմեղքերուն, եւ ոերուն, եւ ոերուն, եւ ոերուն, եւ ո´́́́չ թէ միայն իրենց հայրերուն գործած մեղքեչ թէ միայն իրենց հայրերուն գործած մեղքեչ թէ միայն իրենց հայրերուն գործած մեղքեչ թէ միայն իրենց հայրերուն գործած մեղքե----
րունրունրունրուն::::    Երբ քանի մը հրեաներ կու գան Յիսուսի կը պատմեն Երբ քանի մը հրեաներ կու գան Յիսուսի կը պատմեն Երբ քանի մը հրեաներ կու գան Յիսուսի կը պատմեն Երբ քանի մը հրեաներ կու գան Յիսուսի կը պատմեն 
Պիղատոսի կողմէ սպաննուող այն Գալիլեացիներուն մասին Պիղատոսի կողմէ սպաննուող այն Գալիլեացիներուն մասին Պիղատոսի կողմէ սպաննուող այն Գալիլեացիներուն մասին Պիղատոսի կողմէ սպաննուող այն Գալիլեացիներուն մասին 
որոնք սպաննուեցան երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին, որոնք սպաննուեցան երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին, որոնք սպաննուեցան երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին, որոնք սպաննուեցան երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին, 
Յիսուս անոնց պատասխանեց. Յիսուս անոնց պատասխանեց. Յիսուս անոնց պատասխանեց. Յիսուս անոնց պատասխանեց. ««««Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուող Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուող Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուող Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուող 
Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր 
էին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցանէին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցանէին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցանէին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցան»»»» ( ( ( (Ղկ 13.1Ղկ 13.1Ղկ 13.1Ղկ 13.1----2)2)2)2)::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
հարցումը պարզօրէն ցոյց չի՞ տար որ հրեաներ կը կարծէին հարցումը պարզօրէն ցոյց չի՞ տար որ հրեաներ կը կարծէին հարցումը պարզօրէն ցոյց չի՞ տար որ հրեաներ կը կարծէին հարցումը պարզօրէն ցոյց չի՞ տար որ հրեաներ կը կարծէին 
որ Գալիլեացիներուն պատահածը՝ իրենց մեղքերուն պատոր Գալիլեացիներուն պատահածը՝ իրենց մեղքերուն պատոր Գալիլեացիներուն պատահածը՝ իրենց մեղքերուն պատոր Գալիլեացիներուն պատահածը՝ իրենց մեղքերուն պատ----
ճառով էրճառով էրճառով էրճառով էր::::    Հրեաներուն ուղղուած Յիսուսի յաջորդՀրեաներուն ուղղուած Յիսուսի յաջորդՀրեաներուն ուղղուած Յիսուսի յաջորդՀրեաներուն ուղղուած Յիսուսի յաջորդ    հարցումը հարցումը հարցումը հարցումը 
եւս նոյն իրողութիւնը կը պարզէ. եւս նոյն իրողութիւնը կը պարզէ. եւս նոյն իրողութիւնը կը պարզէ. եւս նոյն իրողութիւնը կը պարզէ. ««««Ի՞նչ կը մտածէք այն Ի՞նչ կը մտածէք այն Ի՞նչ կը մտածէք այն Ի՞նչ կը մտածէք այն 
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տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը 
Սելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնքՍելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնքՍելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնքՍելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնք::::    Անոնք աւելի՞ յանցաւոր Անոնք աւելի՞ յանցաւոր Անոնք աւելի՞ յանցաւոր Անոնք աւելի՞ յանցաւոր 
էին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըէին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըէին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըէին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները»»»» ( ( ( (Ղկ 13.4)Ղկ 13.4)Ղկ 13.4)Ղկ 13.4)::::    Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ 
կը հաւատային որ այն տասնըութը մարդիկը հաւատային որ այն տասնըութը մարդիկը հաւատային որ այն տասնըութը մարդիկը հաւատային որ այն տասնըութը մարդիկը որոնց վրայ կը որոնց վրայ կը որոնց վրայ կը որոնց վրայ 
ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ՝ յանցաւոր մարդիկ էին, եւ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ՝ յանցաւոր մարդիկ էին, եւ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ՝ յանցաւոր մարդիկ էին, եւ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ՝ յանցաւոր մարդիկ էին, եւ 
անոանոանոանո´́́́ր համար էր որ անոնց պատահեցաւ այս բանըր համար էր որ անոնց պատահեցաւ այս բանըր համար էր որ անոնց պատահեցաւ այս բանըր համար էր որ անոնց պատահեցաւ այս բանը::::    

««««Մեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ո´́́́չ իրն է, ոչ իրն է, ոչ իրն է, ոչ իրն է, ո´́́́չ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրը::::    Կոյր ծնած է, Կոյր ծնած է, Կոյր ծնած է, Կոյր ծնած է, 
որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
իր այս պատասխանով ուզեց հիմնովին փոխեիր այս պատասխանով ուզեց հիմնովին փոխեիր այս պատասխանով ուզեց հիմնովին փոխեիր այս պատասխանով ուզեց հիմնովին փոխել իրենց այս լ իրենց այս լ իրենց այս լ իրենց այս 
մտածողութիւնը եւ մտածելակերպըմտածողութիւնը եւ մտածելակերպըմտածողութիւնը եւ մտածելակերպըմտածողութիւնը եւ մտածելակերպը::::    Յիսուս սորվեցուց մեզի Յիսուս սորվեցուց մեզի Յիսուս սորվեցուց մեզի Յիսուս սորվեցուց մեզի 
որ դժբախտութիւնները կամ ծանր փորձանքները պայման չէ որ դժբախտութիւնները կամ ծանր փորձանքները պայման չէ որ դժբախտութիւնները կամ ծանր փորձանքները պայման չէ որ դժբախտութիւնները կամ ծանր փորձանքները պայման չէ 
որ մեր գործած մեղքերուն հետեւանքը ըլլան, կամ որ մեր գործած մեղքերուն հետեւանքը ըլլան, կամ որ մեր գործած մեղքերուն հետեւանքը ըլլան, կամ որ մեր գործած մեղքերուն հետեւանքը ըլլան, կամ 
ուրիշներուն գործած մեղքերուն հետեւանքը, կամ նոյնիսկ ուրիշներուն գործած մեղքերուն հետեւանքը, կամ նոյնիսկ ուրիշներուն գործած մեղքերուն հետեւանքը, կամ նոյնիսկ ուրիշներուն գործած մեղքերուն հետեւանքը, կամ նոյնիսկ 
մեր հարազատներուն գործած սխալներուն հետեւանմեր հարազատներուն գործած սխալներուն հետեւանմեր հարազատներուն գործած սխալներուն հետեւանմեր հարազատներուն գործած սխալներուն հետեւանքըքըքըքը::::    
Անոնք կրնան տեղի ունենալ, Անոնք կրնան տեղի ունենալ, Անոնք կրնան տեղի ունենալ, Անոնք կրնան տեղի ունենալ, ««««որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւ----
նը յայտնի ըլլայնը յայտնի ըլլայնը յայտնի ըլլայնը յայտնի ըլլայ»»»»    մեզմովմեզմովմեզմովմեզմով::::    Եւ ի՞նչպէս Աստուծոյ զօրութիւնը Եւ ի՞նչպէս Աստուծոյ զօրութիւնը Եւ ի՞նչպէս Աստուծոյ զօրութիւնը Եւ ի՞նչպէս Աստուծոյ զօրութիւնը 
յայտնի կյայտնի կյայտնի կյայտնի կ’’’’ըլլայ մեզմով երբ մենք փորձութեան մը կամ ըլլայ մեզմով երբ մենք փորձութեան մը կամ ըլլայ մեզմով երբ մենք փորձութեան մը կամ ըլլայ մեզմով երբ մենք փորձութեան մը կամ 
պատահարի մը կը հանդիպինքպատահարի մը կը հանդիպինքպատահարի մը կը հանդիպինքպատահարի մը կը հանդիպինք::::    Երբ փորձութիւն մը կամ Երբ փորձութիւն մը կամ Երբ փորձութիւն մը կամ Երբ փորձութիւն մը կամ 
նեղութիւն մը կը հարուածէ մեր կեանքը եւ մենք կընեղութիւն մը կը հարուածէ մեր կեանքը եւ մենք կընեղութիւն մը կը հարուածէ մեր կեանքը եւ մենք կընեղութիւն մը կը հարուածէ մեր կեանքը եւ մենք կը    
համբերենք՝ ատով Աստուծոյ զօրութիւնը հանդէս չի՞ գար, համբերենք՝ ատով Աստուծոյ զօրութիւնը հանդէս չի՞ գար, համբերենք՝ ատով Աստուծոյ զօրութիւնը հանդէս չի՞ գար, համբերենք՝ ատով Աստուծոյ զօրութիւնը հանդէս չի՞ գար, 
ատով յայտնի չի՞ դառնար որ այն Աստուածը զորս կը ատով յայտնի չի՞ դառնար որ այն Աստուածը զորս կը ատով յայտնի չի՞ դառնար որ այն Աստուածը զորս կը ատով յայտնի չի՞ դառնար որ այն Աստուածը զորս կը 
պաշտենք՝ համբերութիպաշտենք՝ համբերութիպաշտենք՝ համբերութիպաշտենք՝ համբերութի´́́́ւն պարգեւող ու համբերուն պարգեւող ու համբերուն պարգեւող ու համբերուն պարգեւող ու համբերո´́́́ղ ղ ղ ղ 
Աստուած է (Հռ 5.3),  փորձութիւններէ փրկոԱստուած է (Հռ 5.3),  փորձութիւններէ փրկոԱստուած է (Հռ 5.3),  փորձութիւններէ փրկոԱստուած է (Հռ 5.3),  փորձութիւններէ փրկո´́́́ղ Աստուած է ղ Աստուած է ղ Աստուած է ղ Աստուած է 
((((Բ.Պտ 2.9)Բ.Պտ 2.9)Բ.Պտ 2.9)Բ.Պտ 2.9)::::    Երբ դժուարին պահերու ժամանակ կը տկարաԵրբ դժուարին պահերու ժամանակ կը տկարաԵրբ դժուարին պահերու ժամանակ կը տկարաԵրբ դժուարին պահերու ժամանակ կը տկարա----
նանք եւ նանք եւ նանք եւ նանք եւ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ ««««Սուրբ Հոգին օգնութեան կը հասնի մեր Սուրբ Հոգին օգնութեան կը հասնի մեր Սուրբ Հոգին օգնութեան կը հասնի մեր Սուրբ Հոգին օգնութեան կը հասնի մեր 
տկարութեանտկարութեանտկարութեանտկարութեան»»»» ( ( ( (Հռ 8.26), ատով չէ՞ որ Աստուծոյ զօրութիւնը Հռ 8.26), ատով չէ՞ որ Աստուծոյ զօրութիւնը Հռ 8.26), ատով չէ՞ որ Աստուծոյ զօրութիւնը Հռ 8.26), ատով չէ՞ որ Աստուծոյ զօրութիւնը 
յայտնի կը դառնայ մեր միջոցաւյայտնի կը դառնայ մեր միջոցաւյայտնի կը դառնայ մեր միջոցաւյայտնի կը դառնայ մեր միջոցաւ::::    Աստուած ինքն իսկ չըսա՞ւ Աստուած ինքն իսկ չըսա՞ւ Աստուած ինքն իսկ չըսա՞ւ Աստուած ինքն իսկ չըսա՞ւ 
Պօղոս առաքեալին. Պօղոս առաքեալին. Պօղոս առաքեալին. Պօղոս առաքեալին. ««««Իմ զօրութիւնս ամբողջապէս կը Իմ զօրութիւնս ամբողջապէս կը Իմ զօրութիւնս ամբողջապէս կը Իմ զօրութիւնս ամբողջապէս կը 
յայտնուի՝ մարդուն տկարութեանը մէջյայտնուի՝ մարդուն տկարութեանը մէջյայտնուի՝ մարդուն տկարութեանը մէջյայտնուի՝ մարդուն տկարութեանը մէջ»»»» ( ( ( (Բ.Կր 12.9)Բ.Կր 12.9)Բ.Կր 12.9)Բ.Կր 12.9)::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
հոգեհոգեհոգեհոգեւոր պատերազմի կը հանդիպինք ու կը յաղթենք ւոր պատերազմի կը հանդիպինք ու կը յաղթենք ւոր պատերազմի կը հանդիպինք ու կը յաղթենք ւոր պատերազմի կը հանդիպինք ու կը յաղթենք 
Քրիստոսի զօրակցութեան վստահելով՝ այն ժամանակ չէ՞ որ Քրիստոսի զօրակցութեան վստահելով՝ այն ժամանակ չէ՞ որ Քրիստոսի զօրակցութեան վստահելով՝ այն ժամանակ չէ՞ որ Քրիստոսի զօրակցութեան վստահելով՝ այն ժամանակ չէ՞ որ 
հանդէս կու գայ Քրիստոսի ամենակարող զօրութիւնը (Եփ հանդէս կու գայ Քրիստոսի ամենակարող զօրութիւնը (Եփ հանդէս կու գայ Քրիստոսի ամենակարող զօրութիւնը (Եփ հանդէս կու գայ Քրիստոսի ամենակարող զօրութիւնը (Եփ 



 257 

6.106.106.106.10----11)11)11)11)::::    Երբ ծանրօրէն կը հիւանդանանք ու հրաշքով կը Երբ ծանրօրէն կը հիւանդանանք ու հրաշքով կը Երբ ծանրօրէն կը հիւանդանանք ու հրաշքով կը Երբ ծանրօրէն կը հիւանդանանք ու հրաշքով կը 
բժշկուինք՝ այն ատեն չէ՞ որ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը բժշկուինք՝ այն ատեն չէ՞ որ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը բժշկուինք՝ այն ատեն չէ՞ որ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը բժշկուինք՝ այն ատեն չէ՞ որ Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը 
կը հրակը հրակը հրակը հրապարակուի մեր անձերուն միջոցաւ (Ղկ 6.19)պարակուի մեր անձերուն միջոցաւ (Ղկ 6.19)պարակուի մեր անձերուն միջոցաւ (Ղկ 6.19)պարակուի մեր անձերուն միջոցաւ (Ղկ 6.19)::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
տակաւին, երբ կտակաւին, երբ կտակաւին, երբ կտակաւին, երբ կ’’’’իյնանք ու Տէրը կը վերականգնէ մեզ՝ ատով իյնանք ու Տէրը կը վերականգնէ մեզ՝ ատով իյնանք ու Տէրը կը վերականգնէ մեզ՝ ատով իյնանք ու Տէրը կը վերականգնէ մեզ՝ ատով 
Տիրոջ վերականգնիչ զօրութիւնը չէ՞ որ յայտնի կը դառնայ Տիրոջ վերականգնիչ զօրութիւնը չէ՞ որ յայտնի կը դառնայ Տիրոջ վերականգնիչ զօրութիւնը չէ՞ որ յայտնի կը դառնայ Տիրոջ վերականգնիչ զօրութիւնը չէ՞ որ յայտնի կը դառնայ 
մեր միջոցաւ (Սղ 145.14մեր միջոցաւ (Սղ 145.14մեր միջոցաւ (Սղ 145.14մեր միջոցաւ (Սղ 145.14::::    Հռ 14.4Հռ 14.4Հռ 14.4Հռ 14.4::::    Առ 24.16)Առ 24.16)Առ 24.16)Առ 24.16)::::    Երբ ընկղմելու կը Երբ ընկղմելու կը Երբ ընկղմելու կը Երբ ընկղմելու կը 
սկսինք եւ սկսինք եւ սկսինք եւ սկսինք եւ ««««Յիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելովՅիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելովՅիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելովՅիսուս անմիջապէս ձեռքը երկարելով»»»»    կը բռնէ կը բռնէ կը բռնէ կը բռնէ 
մեզ՝ հոն ցոյց տուած չմեզ՝ հոն ցոյց տուած չմեզ՝ հոն ցոյց տուած չմեզ՝ հոն ցոյց տուած չ’’’’ը՞լլար թէ ինքն է մեր ազատարար ը՞լլար թէ ինքն է մեր ազատարար ը՞լլար թէ ինքն է մեր ազատարար ը՞լլար թէ ինքն է մեր ազատարար 
Փրկիչը (Մտ 14.31)Փրկիչը (Մտ 14.31)Փրկիչը (Մտ 14.31)Փրկիչը (Մտ 14.31)::::    

2.2.2.2.----    Յիսուսի նման աշակերտները իրենք նաեւ տեսան Յիսուսի նման աշակերտները իրենք նաեւ տեսան Յիսուսի նման աշակերտները իրենք նաեւ տեսան Յիսուսի նման աշակերտները իրենք նաեւ տեսան 
կոյր մարդը, բայց անոնց կարծիքները կոյրին մասին կոյր մարդը, բայց անոնց կարծիքները կոյրին մասին կոյր մարդը, բայց անոնց կարծիքները կոյրին մասին կոյր մարդը, բայց անոնց կարծիքները կոյրին մասին 
ամբողջութեամբ տարբեր էին իրարմէամբողջութեամբ տարբեր էին իրարմէամբողջութեամբ տարբեր էին իրարմէամբողջութեամբ տարբեր էին իրարմէ::::    Աշակերտներուն Աշակերտներուն Աշակերտներուն Աշակերտներուն 
հարցումը ցոյց կու տայ թէ իրենք համոզհարցումը ցոյց կու տայ թէ իրենք համոզհարցումը ցոյց կու տայ թէ իրենք համոզհարցումը ցոյց կու տայ թէ իրենք համոզուած էին որ անոր ուած էին որ անոր ուած էին որ անոր ուած էին որ անոր 
կոյր ծնելուն պատճառը՝ կամ իր գործած մեղքերն էին, եւ կոյր ծնելուն պատճառը՝ կամ իր գործած մեղքերն էին, եւ կոյր ծնելուն պատճառը՝ կամ իր գործած մեղքերն էին, եւ կոյր ծնելուն պատճառը՝ կամ իր գործած մեղքերն էին, եւ 
կամ՝ իր ծնողներուն գործած մեղքերըկամ՝ իր ծնողներուն գործած մեղքերըկամ՝ իր ծնողներուն գործած մեղքերըկամ՝ իր ծնողներուն գործած մեղքերը::::    Իսկ Յիսուսի Իսկ Յիսուսի Իսկ Յիսուսի Իսկ Յիսուսի 
պատասխանը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ ճամբաները պատասխանը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ ճամբաները պատասխանը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ ճամբաները պատասխանը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ ճամբաները 
տարբեր են մեր ճամբաներէն, անոր գործելակերպը տարբեր տարբեր են մեր ճամբաներէն, անոր գործելակերպը տարբեր տարբեր են մեր ճամբաներէն, անոր գործելակերպը տարբեր տարբեր են մեր ճամբաներէն, անոր գործելակերպը տարբեր 
է մեր գործելակերպերէն, անոր խորհուրդները տաէ մեր գործելակերպերէն, անոր խորհուրդները տաէ մեր գործելակերպերէն, անոր խորհուրդները տաէ մեր գործելակերպերէն, անոր խորհուրդները տարբեր են րբեր են րբեր են րբեր են 
մեր խորհուրդներէն, ինչպէս ինքն իսկ հաստատեց. մեր խորհուրդներէն, ինչպէս ինքն իսկ հաստատեց. մեր խորհուրդներէն, ինչպէս ինքն իսկ հաստատեց. մեր խորհուրդներէն, ինչպէս ինքն իսկ հաստատեց. ««««Իմ Իմ Իմ Իմ 
խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ ճամբաներս ձեր խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ ճամբաներս ձեր խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ ճամբաներս ձեր խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ ճամբաներս ձեր 
ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք երկրէն բարձր է, ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք երկրէն բարձր է, ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք երկրէն բարձր է, ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք երկրէն բարձր է, 
այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն բարձր են եւ իմ այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն բարձր են եւ իմ այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն բարձր են եւ իմ այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն բարձր են եւ իմ 
խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէնխորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէնխորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէնխորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէն»»»» ( ( ( (Ես 55.8Ես 55.8Ես 55.8Ես 55.8----9)9)9)9)::::    

Աշակերտներուն համար, կոյր մարդը մեղաւոր եւ Աշակերտներուն համար, կոյր մարդը մեղաւոր եւ Աշակերտներուն համար, կոյր մարդը մեղաւոր եւ Աշակերտներուն համար, կոյր մարդը մեղաւոր եւ 
մեղաւորներու զաւակ մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ մեղաւորներու զաւակ մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ մեղաւորներու զաւակ մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ մեղաւորներու զաւակ մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար՝ 
Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնելու միջոց մըԱստուծոյ զօրութիւնը յայտնելու միջոց մըԱստուծոյ զօրութիւնը յայտնելու միջոց մըԱստուծոյ զօրութիւնը յայտնելու միջոց մը::::    Ինչ կը վերաբերի Ինչ կը վերաբերի Ինչ կը վերաբերի Ինչ կը վերաբերի 
մեզի, ի՞նչ կը մտածենք մենք մարդոց մասինմեզի, ի՞նչ կը մտածենք մենք մարդոց մասինմեզի, ի՞նչ կը մտածենք մենք մարդոց մասինմեզի, ի՞նչ կը մտածենք մենք մարդոց մասին::::    Օրինակ, ի՞նչ կը Օրինակ, ի՞նչ կը Օրինակ, ի՞նչ կը Օրինակ, ի՞նչ կը 
մտածենք երբ հիւանդ մը կը տեսնենքմտածենք երբ հիւանդ մը կը տեսնենքմտածենք երբ հիւանդ մը կը տեսնենքմտածենք երբ հիւանդ մը կը տեսնենք::::    Ի՞նչ կը մտածենք Ի՞նչ կը մտածենք Ի՞նչ կը մտածենք Ի՞նչ կը մտածենք երբ երբ երբ երբ 
անդամալոյծ մը կը տեսնենքանդամալոյծ մը կը տեսնենքանդամալոյծ մը կը տեսնենքանդամալոյծ մը կը տեսնենք::::    Ի՞նչ կը մտածենք երբ կոյր մը կը Ի՞նչ կը մտածենք երբ կոյր մը կը Ի՞նչ կը մտածենք երբ կոյր մը կը Ի՞նչ կը մտածենք երբ կոյր մը կը 
տեսնենքտեսնենքտեսնենքտեսնենք::::    Արդեօք կը մտածենք որ անոնք ողորմելի՞ վիճակի Արդեօք կը մտածենք որ անոնք ողորմելի՞ վիճակի Արդեօք կը մտածենք որ անոնք ողորմելի՞ վիճակի Արդեօք կը մտածենք որ անոնք ողորմելի՞ վիճակի 
մէջ են, թէ՝ կը մտածենք որ անոնք ողորմած Աստուծոյ ձեռքին մէջ են, թէ՝ կը մտածենք որ անոնք ողորմած Աստուծոյ ձեռքին մէջ են, թէ՝ կը մտածենք որ անոնք ողորմած Աստուծոյ ձեռքին մէջ են, թէ՝ կը մտածենք որ անոնք ողորմած Աստուծոյ ձեռքին 
մէջ ենմէջ ենմէջ ենմէջ են::::    Արդեօք անոնց հիւանդութիւնը դժբախտութի՞ւն կը Արդեօք անոնց հիւանդութիւնը դժբախտութի՞ւն կը Արդեօք անոնց հիւանդութիւնը դժբախտութի՞ւն կը Արդեօք անոնց հիւանդութիւնը դժբախտութի՞ւն կը 
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սեպենք, թէ՝ առիթ մը անոնց համար փասեպենք, թէ՝ առիթ մը անոնց համար փասեպենք, թէ՝ առիթ մը անոնց համար փասեպենք, թէ՝ առիթ մը անոնց համար փառք տալու Աստուծոյ ռք տալու Աստուծոյ ռք տալու Աստուծոյ ռք տալու Աստուծոյ 
եւ հետագային վարձք ստանալու Աստուծմէեւ հետագային վարձք ստանալու Աստուծմէեւ հետագային վարձք ստանալու Աստուծմէեւ հետագային վարձք ստանալու Աստուծմէ::::    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
մտածենք երբ դժբախտութիւն մը մեզի կը պատահիմտածենք երբ դժբախտութիւն մը մեզի կը պատահիմտածենք երբ դժբախտութիւն մը մեզի կը պատահիմտածենք երբ դժբախտութիւն մը մեզի կը պատահի::::    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
մտածենք երբ յանկարծօրէն աղէտի մը կը հանդիպինքմտածենք երբ յանկարծօրէն աղէտի մը կը հանդիպինքմտածենք երբ յանկարծօրէն աղէտի մը կը հանդիպինքմտածենք երբ յանկարծօրէն աղէտի մը կը հանդիպինք::::    
Կրնանք այդ աղէտը Աստուծոյ դէմ դժգոհելու առիթ մը Կրնանք այդ աղէտը Աստուծոյ դէմ դժգոհելու առիթ մը Կրնանք այդ աղէտը Աստուծոյ դէմ դժգոհելու առիթ մը Կրնանք այդ աղէտը Աստուծոյ դէմ դժգոհելու առիթ մը 
դարձնել, կրնանք նաեւ Աստուծոյ փառք տալու եւ իդարձնել, կրնանք նաեւ Աստուծոյ փառք տալու եւ իդարձնել, կրնանք նաեւ Աստուծոյ փառք տալու եւ իդարձնել, կրնանք նաեւ Աստուծոյ փառք տալու եւ իր սուրբ ր սուրբ ր սուրբ ր սուրբ 
կամքը օրհնելու առիթ մը դարձնելկամքը օրհնելու առիթ մը դարձնելկամքը օրհնելու առիթ մը դարձնելկամքը օրհնելու առիթ մը դարձնել::::    

3.3.3.3.----    Երբ Յիսուս Կափառնաումի անդամալոյծը պիտի Երբ Յիսուս Կափառնաումի անդամալոյծը պիտի Երբ Յիսուս Կափառնաումի անդամալոյծը պիտի Երբ Յիսուս Կափառնաումի անդամալոյծը պիտի 
բժշկէր՝ անոր ըսաւ. բժշկէր՝ անոր ըսաւ. բժշկէր՝ անոր ըսաւ. բժշկէր՝ անոր ըսաւ. ««««ՈրդեաՈրդեաՈրդեաՈրդեա՜՜՜՜կ, մեղքերդ ներուակ, մեղքերդ ներուակ, մեղքերդ ներուակ, մեղքերդ ներուա´́́́ծ ըլլան ծ ըլլան ծ ըլլան ծ ըլլան 
քեզիքեզիքեզիքեզի»»»» ( ( ( (Մր 2.5)Մր 2.5)Մր 2.5)Մր 2.5)::::    Աշակերտները լսած էին Յիսուսի այս խօսքը Աշակերտները լսած էին Յիսուսի այս խօսքը Աշակերտները լսած էին Յիսուսի այս խօսքը Աշակերտները լսած էին Յիսուսի այս խօսքը 
եւ վստահաբար մտածած էին որ անդամալոյծը՝ անդամալոյծ եւ վստահաբար մտածած էին որ անդամալոյծը՝ անդամալոյծ եւ վստահաբար մտածած էին որ անդամալոյծը՝ անդամալոյծ եւ վստահաբար մտածած էին որ անդամալոյծը՝ անդամալոյծ 
եղած էր իր գորեղած էր իր գորեղած էր իր գորեղած էր իր գործած մեղքերուն պատճառովծած մեղքերուն պատճառովծած մեղքերուն պատճառովծած մեղքերուն պատճառով::::    Կարծէք իրենց Կարծէք իրենց Կարծէք իրենց Կարծէք իրենց 
ունեցած այս պզտիկ փորձառութիւնը եւս յաւելեալ պատճառ ունեցած այս պզտիկ փորձառութիւնը եւս յաւելեալ պատճառ ունեցած այս պզտիկ փորձառութիւնը եւս յաւելեալ պատճառ ունեցած այս պզտիկ փորձառութիւնը եւս յաւելեալ պատճառ 
մը դարձաւ որ մտածեն թէ ի ծնէ կոյր մարդը՝ կոյր ծնած էր իր մը դարձաւ որ մտածեն թէ ի ծնէ կոյր մարդը՝ կոյր ծնած էր իր մը դարձաւ որ մտածեն թէ ի ծնէ կոյր մարդը՝ կոյր ծնած էր իր մը դարձաւ որ մտածեն թէ ի ծնէ կոյր մարդը՝ կոյր ծնած էր իր 
կամ իր ծնողներուն գործած մեղքերուն պատճառովկամ իր ծնողներուն գործած մեղքերուն պատճառովկամ իր ծնողներուն գործած մեղքերուն պատճառովկամ իր ծնողներուն գործած մեղքերուն պատճառով::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
սակայն սորվեցուց աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն սակայն սորվեցուց աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն սակայն սորվեցուց աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն սակայն սորվեցուց աշակերտներուն եւ անոնց ընդմէջէն 
մեզի, թէ մեզի, թէ մեզի, թէ մեզի, թէ արտաքին երեւոյթներուն վրայ հիմնուելով երբեք արտաքին երեւոյթներուն վրայ հիմնուելով երբեք արտաքին երեւոյթներուն վրայ հիմնուելով երբեք արտաքին երեւոյթներուն վրայ հիմնուելով երբեք 
դատաստան պէտք չէ ընենք, որովհետեւ արտաքին դատաստան պէտք չէ ընենք, որովհետեւ արտաքին դատաստան պէտք չէ ընենք, որովհետեւ արտաքին դատաստան պէտք չէ ընենք, որովհետեւ արտաքին 
երեւոյթները միշտ ալ կրնան խաբելերեւոյթները միշտ ալ կրնան խաբելերեւոյթները միշտ ալ կրնան խաբելերեւոյթները միշտ ալ կրնան խաբել::::    Երբ մէկու մը չարիք մը Երբ մէկու մը չարիք մը Երբ մէկու մը չարիք մը Երբ մէկու մը չարիք մը 
կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր թէ այդ անձը չար է, եւ կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր թէ այդ անձը չար է, եւ կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր թէ այդ անձը չար է, եւ կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր թէ այդ անձը չար է, եւ 
երբ մէկու մը բարիք մը կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր երբ մէկու մը բարիք մը կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր երբ մէկու մը բարիք մը կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր երբ մէկու մը բարիք մը կը պատահի՝ ատիկա չի նշանակեր 
թէ այդ անձը բթէ այդ անձը բթէ այդ անձը բթէ այդ անձը բարի էարի էարի էարի է::::    Կրնայ չար մարդուն բարիք պատահիլ Կրնայ չար մարդուն բարիք պատահիլ Կրնայ չար մարդուն բարիք պատահիլ Կրնայ չար մարդուն բարիք պատահիլ 
եւ բարի մարդուն՝ չարիքեւ բարի մարդուն՝ չարիքեւ բարի մարդուն՝ չարիքեւ բարի մարդուն՝ չարիք::::    Սողոմոն կՍողոմոն կՍողոմոն կՍողոմոն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Արդարներ կան, Արդարներ կան, Արդարներ կան, Արդարներ կան, 
որոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբաորոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբաորոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբաորոնց ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբա----
րիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը րիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը րիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը րիշտներ ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը 
պատահիպատահիպատահիպատահի»»»» ( ( ( (Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)::::    

Կան բարի մարդիկ որոնք կը չարչարուին, եւ կան չԿան բարի մարդիկ որոնք կը չարչարուին, եւ կան չԿան բարի մարդիկ որոնք կը չարչարուին, եւ կան չԿան բարի մարդիկ որոնք կը չարչարուին, եւ կան չար ար ար ար 
մարդիկ որոնք հանգիստ կմարդիկ որոնք հանգիստ կմարդիկ որոնք հանգիստ կմարդիկ որոնք հանգիստ կ’’’’ապրին. այս մասին քիչ ետք պիտի ապրին. այս մասին քիչ ետք պիտի ապրին. այս մասին քիչ ետք պիտի ապրին. այս մասին քիչ ետք պիտի 
խօսինքխօսինքխօսինքխօսինք::::    Ուստի մէկու մը չարչարուիլը տեսնելով պէտք չէ Ուստի մէկու մը չարչարուիլը տեսնելով պէտք չէ Ուստի մէկու մը չարչարուիլը տեսնելով պէտք չէ Ուստի մէկու մը չարչարուիլը տեսնելով պէտք չէ 
ենթադրենք որ անիկա չար է, ոենթադրենք որ անիկա չար է, ոենթադրենք որ անիկա չար է, ոենթադրենք որ անիկա չար է, ո´́́́չ ալ մէկու մը հանգիստ չ ալ մէկու մը հանգիստ չ ալ մէկու մը հանգիստ չ ալ մէկու մը հանգիստ 
ապրիլը տեսնելով պէտք է եզրակացնենք որ անիկա բարի ապրիլը տեսնելով պէտք է եզրակացնենք որ անիկա բարի ապրիլը տեսնելով պէտք է եզրակացնենք որ անիկա բարի ապրիլը տեսնելով պէտք է եզրակացնենք որ անիկա բարի 
անձ էանձ էանձ էանձ է::::    Աստուածաշունչը երբեք չԱստուածաշունչը երբեք չԱստուածաշունչը երբեք չԱստուածաշունչը երբեք չ’’’’ըսեր թէ չար մարդիկ ըսեր թէ չար մարդիկ ըսեր թէ չար մարդիկ ըսեր թէ չար մարդիկ երկրի երկրի երկրի երկրի 
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վրայ պիտի չարչարուին իսկ բարի մարդիկ հանգիստ կեանք վրայ պիտի չարչարուին իսկ բարի մարդիկ հանգիստ կեանք վրայ պիտի չարչարուին իսկ բարի մարդիկ հանգիստ կեանք վրայ պիտի չարչարուին իսկ բարի մարդիկ հանգիստ կեանք 
մը պիտի ապրինմը պիտի ապրինմը պիտի ապրինմը պիտի ապրին::::    Կրնայ ճիշդ հակառակը ըլլալԿրնայ ճիշդ հակառակը ըլլալԿրնայ ճիշդ հակառակը ըլլալԿրնայ ճիշդ հակառակը ըլլալ::::    Երկրի վրայ Երկրի վրայ Երկրի վրայ Երկրի վրայ 
ապրող հաւատացեալին երկրաւոր խաղաղութիւն չէ խոսապրող հաւատացեալին երկրաւոր խաղաղութիւն չէ խոսապրող հաւատացեալին երկրաւոր խաղաղութիւն չէ խոսապրող հաւատացեալին երկրաւոր խաղաղութիւն չէ խոս----
տացուած, այլ՝ ներքիտացուած, այլ՝ ներքիտացուած, այլ՝ ներքիտացուած, այլ՝ ներքի´́́́ն խաղաղութիւն, սրտին խաղաղութիւն, սրտին խաղաղութիւն, սրտին խաղաղութիւն, սրտի´́́́    խաղաղուխաղաղուխաղաղուխաղաղու----
թիւնթիւնթիւնթիւն::::    Երկինքի արքայութիւնը ժառանգել ուզող մարդը՝ եԵրկինքի արքայութիւնը ժառանգել ուզող մարդը՝ եԵրկինքի արքայութիւնը ժառանգել ուզող մարդը՝ եԵրկինքի արքայութիւնը ժառանգել ուզող մարդը՝ երկրի րկրի րկրի րկրի 
վրայ հանգիստ կեանք չի փնտռերվրայ հանգիստ կեանք չի փնտռերվրայ հանգիստ կեանք չի փնտռերվրայ հանգիստ կեանք չի փնտռեր::::    Առաքեալները մեզի Առաքեալները մեզի Առաքեալները մեզի Առաքեալները մեզի 
սորվեցուցին, որ սորվեցուցին, որ սորվեցուցին, որ սորվեցուցին, որ ««««բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ 
Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարԱստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարԱստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարԱստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համար»»»» ( ( ( (Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ սորվեցուց մեզի թէ առաքեալ սորվեցուց մեզի թէ առաքեալ սորվեցուց մեզի թէ առաքեալ սորվեցուց մեզի թէ ««««բոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, ապրիլ, ապրիլ, ապրիլ, 
անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինանպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինանպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինանպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին»»»» ( ( ( (Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)::::    

Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ աշխարհ լեցուն է անարդարուՄեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ աշխարհ լեցուն է անարդարուՄեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ աշխարհ լեցուն է անարդարուՄեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ աշխարհ լեցուն է անարդարու----
թեամբ եւ անարդարներով, եւ ո՞վ չի գիտեր որ արդար թեամբ եւ անարդարներով, եւ ո՞վ չի գիտեր որ արդար թեամբ եւ անարդարներով, եւ ո՞վ չի գիտեր որ արդար թեամբ եւ անարդարներով, եւ ո՞վ չի գիտեր որ արդար 
մարդիկ յաճախ անարդարութեան զոհ կմարդիկ յաճախ անարդարութեան զոհ կմարդիկ յաճախ անարդարութեան զոհ կմարդիկ յաճախ անարդարութեան զոհ կ’’’’երթան, նոյնինքն երթան, նոյնինքն երթան, նոյնինքն երթան, նոյնինքն 
անարդարներուն ձեռքովանարդարներուն ձեռքովանարդարներուն ձեռքովանարդարներուն ձեռքով::::    Կարելի՞ է այսպիսի մարդոց Կարելի՞ է այսպիսի մարդոց Կարելի՞ է այսպիսի մարդոց Կարելի՞ է այսպիսի մարդոց 
համահամահամահամար ըսել թէ անոնք իրենց գործած մեղքերուն համար է որ ր ըսել թէ անոնք իրենց գործած մեղքերուն համար է որ ր ըսել թէ անոնք իրենց գործած մեղքերուն համար է որ ր ըսել թէ անոնք իրենց գործած մեղքերուն համար է որ 
կը տառապինկը տառապինկը տառապինկը տառապին::::    Ո՞վ չի գիտեր որ արդար մարդիկ տառապած Ո՞վ չի գիտեր որ արդար մարդիկ տառապած Ո՞վ չի գիտեր որ արդար մարդիկ տառապած Ո՞վ չի գիտեր որ արդար մարդիկ տառապած 
են ու կը տառապին ուրիշներուն գործած մեղքերուն եւ են ու կը տառապին ուրիշներուն գործած մեղքերուն եւ են ու կը տառապին ուրիշներուն գործած մեղքերուն եւ են ու կը տառապին ուրիշներուն գործած մեղքերուն եւ 
ապրած անօրէն կեանքին համարապրած անօրէն կեանքին համարապրած անօրէն կեանքին համարապրած անօրէն կեանքին համար::::    Մեր Տէրը՝ Յիսուս Մեր Տէրը՝ Յիսուս Մեր Տէրը՝ Յիսուս Մեր Տէրը՝ Յիսուս 
Քրիստոս, մեր գործած մեղքերուն համար չէ՞ր որ խաչուեցաւՔրիստոս, մեր գործած մեղքերուն համար չէ՞ր որ խաչուեցաւՔրիստոս, մեր գործած մեղքերուն համար չէ՞ր որ խաչուեցաւՔրիստոս, մեր գործած մեղքերուն համար չէ՞ր որ խաչուեցաւ::::    
Դանիէլ ՆԴանիէլ ՆԴանիէլ ՆԴանիէլ Նաբուգոդոնոսորին հրամանատարներուն ու կուսաաբուգոդոնոսորին հրամանատարներուն ու կուսաաբուգոդոնոսորին հրամանատարներուն ու կուսաաբուգոդոնոսորին հրամանատարներուն ու կուսա----
կալներուն զրպարտութեան պատճառով չէ՞ր որ առիւծներու կալներուն զրպարտութեան պատճառով չէ՞ր որ առիւծներու կալներուն զրպարտութեան պատճառով չէ՞ր որ առիւծներու կալներուն զրպարտութեան պատճառով չէ՞ր որ առիւծներու 
գուբին մեջ նետուեցաւ (Դն 6)գուբին մեջ նետուեցաւ (Դն 6)գուբին մեջ նետուեցաւ (Դն 6)գուբին մեջ նետուեցաւ (Դն 6)::::    Այսօր ալ չկա՞ն մարդիկ որոնց Այսօր ալ չկա՞ն մարդիկ որոնց Այսօր ալ չկա՞ն մարդիկ որոնց Այսօր ալ չկա՞ն մարդիկ որոնց 
զրպարտութեան զոհը կզրպարտութեան զոհը կզրպարտութեան զոհը կզրպարտութեան զոհը կ’’’’երթանքերթանքերթանքերթանք::::    Երեմիա մարգարէն Յուդայի Երեմիա մարգարէն Յուդայի Երեմիա մարգարէն Յուդայի Երեմիա մարգարէն Յուդայի 
բնակիչներուն անօրէնութիւններուն համար չէ՞ր որ եզան բնակիչներուն անօրէնութիւններուն համար չէ՞ր որ եզան բնակիչներուն անօրէնութիւններուն համար չէ՞ր որ եզան բնակիչներուն անօրէնութիւններուն համար չէ՞ր որ եզան 
լուլուլուլուծը կրեց (Եր 27) եւ չոր ջրհորի մը մէջ ձգուեցաւ (Եր 38)ծը կրեց (Եր 27) եւ չոր ջրհորի մը մէջ ձգուեցաւ (Եր 38)ծը կրեց (Եր 27) եւ չոր ջրհորի մը մէջ ձգուեցաւ (Եր 38)ծը կրեց (Եր 27) եւ չոր ջրհորի մը մէջ ձգուեցաւ (Եր 38)::::    
Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի մեղքերուն համար չէ՞ր որ Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի մեղքերուն համար չէ՞ր որ Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի մեղքերուն համար չէ՞ր որ Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի մեղքերուն համար չէ՞ր որ 
երեք տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)երեք տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)երեք տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)երեք տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)::::    Յովհաննէսի Յովհաննէսի Յովհաննէսի Յովհաննէսի 
եղբայրը՝ Յակոբոս, Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.ի կեղծաւոր եղբայրը՝ Յակոբոս, Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.ի կեղծաւոր եղբայրը՝ Յակոբոս, Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.ի կեղծաւոր եղբայրը՝ Յակոբոս, Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.ի կեղծաւոր 
նկարագիրին պատճառով չէ՞ր որ սրամահ եղաւ (Գրծ 1նկարագիրին պատճառով չէ՞ր որ սրամահ եղաւ (Գրծ 1նկարագիրին պատճառով չէ՞ր որ սրամահ եղաւ (Գրծ 1նկարագիրին պատճառով չէ՞ր որ սրամահ եղաւ (Գրծ 12.12.12.12.1----2)2)2)2)::::    
Յովսէփ իր եղբայրներուն նախանձին պատճառով չէ՞ր որ Յովսէփ իր եղբայրներուն նախանձին պատճառով չէ՞ր որ Յովսէփ իր եղբայրներուն նախանձին պատճառով չէ՞ր որ Յովսէփ իր եղբայրներուն նախանձին պատճառով չէ՞ր որ 
նետուեցաւ գուբի մը մէջ եւ ապա գուբէն հանուելով նետուեցաւ գուբի մը մէջ եւ ապա գուբէն հանուելով նետուեցաւ գուբի մը մէջ եւ ապա գուբէն հանուելով նետուեցաւ գուբի մը մէջ եւ ապա գուբէն հանուելով 
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ծախուեցաւ Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծն 37.24, 28)ծախուեցաւ Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծն 37.24, 28)ծախուեցաւ Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծն 37.24, 28)ծախուեցաւ Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծն 37.24, 28)::::    
Աբէլ իր եղբօր ատելավառ բնաւորութեան զոհը չէ՞ր որ գնաց Աբէլ իր եղբօր ատելավառ բնաւորութեան զոհը չէ՞ր որ գնաց Աբէլ իր եղբօր ատելավառ բնաւորութեան զոհը չէ՞ր որ գնաց Աբէլ իր եղբօր ատելավառ բնաւորութեան զոհը չէ՞ր որ գնաց 
((((Ծն 4.8)Ծն 4.8)Ծն 4.8)Ծն 4.8)::::    Ստեփանոս ծայրայեղ եւ հոգեւորապէսՍտեփանոս ծայրայեղ եւ հոգեւորապէսՍտեփանոս ծայրայեղ եւ հոգեւորապէսՍտեփանոս ծայրայեղ եւ հոգեւորապէս    կոյր կոյր կոյր կոյր 
հրեաներուն ձեռքով չէ՞ր որ քարկոծուեցաւ (Գրծ7.59հրեաներուն ձեռքով չէ՞ր որ քարկոծուեցաւ (Գրծ7.59հրեաներուն ձեռքով չէ՞ր որ քարկոծուեցաւ (Գրծ7.59հրեաներուն ձեռքով չէ՞ր որ քարկոծուեցաւ (Գրծ7.59----60)60)60)60)::::    
Սեդրաքն ու Միսաքն ու Աբեդնագովը քանի մը ՔաղդէացիՍեդրաքն ու Միսաքն ու Աբեդնագովը քանի մը ՔաղդէացիՍեդրաքն ու Միսաքն ու Աբեդնագովը քանի մը ՔաղդէացիՍեդրաքն ու Միսաքն ու Աբեդնագովը քանի մը Քաղդէացի----
ներու ամբաստանութեան պատճառով չէ՞ր որ բորբոքած ներու ամբաստանութեան պատճառով չէ՞ր որ բորբոքած ներու ամբաստանութեան պատճառով չէ՞ր որ բորբոքած ներու ամբաստանութեան պատճառով չէ՞ր որ բորբոքած 
կրակի հնոցին մէջ նետուեցան (Դն 3.23)կրակի հնոցին մէջ նետուեցան (Դն 3.23)կրակի հնոցին մէջ նետուեցան (Դն 3.23)կրակի հնոցին մէջ նետուեցան (Դն 3.23)::::    Պօղոսն ու Շիղան Պօղոսն ու Շիղան Պօղոսն ու Շիղան Պօղոսն ու Շիղան 
սուտ գուշակութիւններով զբաղող քանի մը մարդոց դրսուտ գուշակութիւններով զբաղող քանի մը մարդոց դրսուտ գուշակութիւններով զբաղող քանի մը մարդոց դրսուտ գուշակութիւններով զբաղող քանի մը մարդոց դրդումով դումով դումով դումով 
չէ՞ր որ գանահարումի, խոշտանգումի եւ բանտարկումի չէ՞ր որ գանահարումի, խոշտանգումի եւ բանտարկումի չէ՞ր որ գանահարումի, խոշտանգումի եւ բանտարկումի չէ՞ր որ գանահարումի, խոշտանգումի եւ բանտարկումի 
ենթարկուեցան (Գրծ 16.16ենթարկուեցան (Գրծ 16.16ենթարկուեցան (Գրծ 16.16ենթարկուեցան (Գրծ 16.16----24)24)24)24)::::    

4.4.4.4.----    Աշակերտներուն եւ բոլոր հրեաներուն մտայնութեան Աշակերտներուն եւ բոլոր հրեաներուն մտայնութեան Աշակերտներուն եւ բոլոր հրեաներուն մտայնութեան Աշակերտներուն եւ բոլոր հրեաներուն մտայնութեան 
մէջ ի ծնէ կոյր մարդուն համար՝ կուրութիւնը պատիժ մըն էր, մէջ ի ծնէ կոյր մարդուն համար՝ կուրութիւնը պատիժ մըն էր, մէջ ի ծնէ կոյր մարդուն համար՝ կուրութիւնը պատիժ մըն էր, մէջ ի ծնէ կոյր մարդուն համար՝ կուրութիւնը պատիժ մըն էր, 
Աստուծոյ կողմէ տրուած իր կամ իր ծնողներուն մեղքերուն Աստուծոյ կողմէ տրուած իր կամ իր ծնողներուն մեղքերուն Աստուծոյ կողմէ տրուած իր կամ իր ծնողներուն մեղքերուն Աստուծոյ կողմէ տրուած իր կամ իր ծնողներուն մեղքերուն 
համարհամարհամարհամար::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք կը հաւատային որ Աստուած կը պատժէ կը հաւատային որ Աստուած կը պատժէ կը հաւատային որ Աստուած կը պատժէ կը հաւատային որ Աստուած կը պատժէ 
մարդիկը իրենց գործած մեղքերուն համար, եւ հարկաւ մարդիկը իրենց գործած մեղքերուն համար, եւ հարկաւ մարդիկը իրենց գործած մեղքերուն համար, եւ հարկաւ մարդիկը իրենց գործած մեղքերուն համար, եւ հարկաւ 
իրաւունք ունէին այդպէս մտածելու, որովհետեւ ամբողջ Հին իրաւունք ունէին այդպէս մտածելու, որովհետեւ ամբողջ Հին իրաւունք ունէին այդպէս մտածելու, որովհետեւ ամբողջ Հին իրաւունք ունէին այդպէս մտածելու, որովհետեւ ամբողջ Հին 
Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն մարդոց որոնք Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն մարդոց որոնք Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն մարդոց որոնք Կտակարանը լեցուն է օրինակներովը այն մարդոց որոնք 
պատժուեցան իրենց գործած մեղքերուն համարպատժուեցան իրենց գործած մեղքերուն համարպատժուեցան իրենց գործած մեղքերուն համարպատժուեցան իրենց գործած մեղքերուն համար::::    Այսպէս, Այսպէս, Այսպէս, Այսպէս, 
օրինակ, ջրհեղեղի պատահոօրինակ, ջրհեղեղի պատահոօրինակ, ջրհեղեղի պատահոօրինակ, ջրհեղեղի պատահումը մարդոց ապրած մեղսալից ւմը մարդոց ապրած մեղսալից ւմը մարդոց ապրած մեղսալից ւմը մարդոց ապրած մեղսալից 
կեանքին պատճառով էր որ տեղի ունեցաւ (Ծն 6.5կեանքին պատճառով էր որ տեղի ունեցաւ (Ծն 6.5կեանքին պատճառով էր որ տեղի ունեցաւ (Ծն 6.5կեանքին պատճառով էր որ տեղի ունեցաւ (Ծն 6.5----7, 7.107, 7.107, 7.107, 7.10----24)24)24)24)::::    
Նոյնպէս Սոդոմի ու Գոմորի կործանումը ծծումբով ու Նոյնպէս Սոդոմի ու Գոմորի կործանումը ծծումբով ու Նոյնպէս Սոդոմի ու Գոմորի կործանումը ծծումբով ու Նոյնպէս Սոդոմի ու Գոմորի կործանումը ծծումբով ու 
կրակով (Ծն 19.24)կրակով (Ծն 19.24)կրակով (Ծն 19.24)կրակով (Ծն 19.24)::::    Եգիպտացիներուն պատժուիլը տասը Եգիպտացիներուն պատժուիլը տասը Եգիպտացիներուն պատժուիլը տասը Եգիպտացիներուն պատժուիլը տասը 
հարուածներով (Ել 7հարուածներով (Ել 7հարուածներով (Ել 7հարուածներով (Ել 7----11 11 11 11 գլուխներ)գլուխներ)գլուխներ)գլուխներ)::::    Ահարոնին որդիներէն՝ Ահարոնին որդիներէն՝ Ահարոնին որդիներէն՝ Ահարոնին որդիներէն՝ 
Նադաբի եւ Աբիութի սպառոՆադաբի եւ Աբիութի սպառոՆադաբի եւ Աբիութի սպառոՆադաբի եւ Աբիութի սպառումը կրակով՝ անսուրբ կրակ ւմը կրակով՝ անսուրբ կրակ ւմը կրակով՝ անսուրբ կրակ ւմը կրակով՝ անսուրբ կրակ 
մատուցած ըլլալնուն համար (Ղւ 10.1մատուցած ըլլալնուն համար (Ղւ 10.1մատուցած ըլլալնուն համար (Ղւ 10.1մատուցած ըլլալնուն համար (Ղւ 10.1----2)2)2)2)::::    Շատ մը ԻսրաՇատ մը ԻսրաՇատ մը ԻսրաՇատ մը Իսրա----
յէլացիներու սպաննուիլը կրակով՝ Աստուծոյ դէմ տրտնջալյէլացիներու սպաննուիլը կրակով՝ Աստուծոյ դէմ տրտնջալյէլացիներու սպաննուիլը կրակով՝ Աստուծոյ դէմ տրտնջալյէլացիներու սպաննուիլը կրակով՝ Աստուծոյ դէմ տրտնջալ----
նուն համար (Թւ 11.1)նուն համար (Թւ 11.1)նուն համար (Թւ 11.1)նուն համար (Թւ 11.1)::::    Մովսէսի քրոջ՝ Մարիամի բորոտուՄովսէսի քրոջ՝ Մարիամի բորոտուՄովսէսի քրոջ՝ Մարիամի բորոտուՄովսէսի քրոջ՝ Մարիամի բորոտու----
թեամբ պատժուիլը, Մովսէսի դէմ խօսած ըլլալուն համար (Թւ թեամբ պատժուիլը, Մովսէսի դէմ խօսած ըլլալուն համար (Թւ թեամբ պատժուիլը, Մովսէսի դէմ խօսած ըլլալուն համար (Թւ թեամբ պատժուիլը, Մովսէսի դէմ խօսած ըլլալուն համար (Թւ 
12.10)12.10)12.10)12.10)::::    Կորխի, Դաթանի եԿորխի, Դաթանի եԿորխի, Դաթանի եԿորխի, Դաթանի եւ Աբիրոնի գետնին տակ առնուիլը ւ Աբիրոնի գետնին տակ առնուիլը ւ Աբիրոնի գետնին տակ առնուիլը ւ Աբիրոնի գետնին տակ առնուիլը 
իրենց ընտանիքներով եւ իրենց մարդոցմով միասին, իրենց իրենց ընտանիքներով եւ իրենց մարդոցմով միասին, իրենց իրենց ընտանիքներով եւ իրենց մարդոցմով միասին, իրենց իրենց ընտանիքներով եւ իրենց մարդոցմով միասին, իրենց 
ապստամբութեան համար (Թւ 16.30ապստամբութեան համար (Թւ 16.30ապստամբութեան համար (Թւ 16.30ապստամբութեան համար (Թւ 16.30----33)33)33)33)::::    Խունկ մատուցաԽունկ մատուցաԽունկ մատուցաԽունկ մատուցա----
նելու իրաւունք չունեցող 250 անձերու սպանութիւնը կրակով նելու իրաւունք չունեցող 250 անձերու սպանութիւնը կրակով նելու իրաւունք չունեցող 250 անձերու սպանութիւնը կրակով նելու իրաւունք չունեցող 250 անձերու սպանութիւնը կրակով 
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((((Թւ 16.35)Թւ 16.35)Թւ 16.35)Թւ 16.35)::::    Կիզող օձերու միջոցաւ տրտնջացող ԻսրայէլացիԿիզող օձերու միջոցաւ տրտնջացող ԻսրայէլացիԿիզող օձերու միջոցաւ տրտնջացող ԻսրայէլացիԿիզող օձերու միջոցաւ տրտնջացող Իսրայէլացի----
ներուն պատժուիլըներուն պատժուիլըներուն պատժուիլըներուն պատժուիլը ( ( ( (Թւ 21.5Թւ 21.5Թւ 21.5Թւ 21.5----6)6)6)6)::::    Ամօրհացիներուն պատժուիլը Ամօրհացիներուն պատժուիլը Ամօրհացիներուն պատժուիլը Ամօրհացիներուն պատժուիլը 
երկինքէն ղրկուած քարանման կարկուտով (Յես 10.11)երկինքէն ղրկուած քարանման կարկուտով (Յես 10.11)երկինքէն ղրկուած քարանման կարկուտով (Յես 10.11)երկինքէն ղրկուած քարանման կարկուտով (Յես 10.11)::::    
Յերոբովամին ձեռքին չորացումը երբ ան կը խօսէր Աստուծոյ Յերոբովամին ձեռքին չորացումը երբ ան կը խօսէր Աստուծոյ Յերոբովամին ձեռքին չորացումը երբ ան կը խօսէր Աստուծոյ Յերոբովամին ձեռքին չորացումը երբ ան կը խօսէր Աստուծոյ 
մարդուն դէմ (Գ.Թգ 13.1մարդուն դէմ (Գ.Թգ 13.1մարդուն դէմ (Գ.Թգ 13.1մարդուն դէմ (Գ.Թգ 13.1----6)6)6)6)::::    Եղիսէի ծառային՝ Գէեզիի Եղիսէի ծառային՝ Գէեզիի Եղիսէի ծառային՝ Գէեզիի Եղիսէի ծառային՝ Գէեզիի 
բորոտութեամբ զարնուիլը իր անհնազանդութեան համար բորոտութեամբ զարնուիլը իր անհնազանդութեան համար բորոտութեամբ զարնուիլը իր անհնազանդութեան համար բորոտութեամբ զարնուիլը իր անհնազանդութեան համար 
((((Դ.Թգ 5.27Դ.Թգ 5.27Դ.Թգ 5.27Դ.Թգ 5.27::::    ՏեՏեՏեՏե´́́́սսսս    նաեւ Թւ 32.23նաեւ Թւ 32.23նաեւ Թւ 32.23նաեւ Թւ 32.23::::    Յես 24.19Յես 24.19Յես 24.19Յես 24.19----20202020::::    Գ.Թգ 14.16Գ.Թգ 14.16Գ.Թգ 14.16Գ.Թգ 14.16::::    Յոբ Յոբ Յոբ Յոբ 
20.1120.1120.1120.11::::    Առ 5.22Առ 5.22Առ 5.22Առ 5.22::::    Ես 24.20Ես 24.20Ես 24.20Ես 24.20::::    Եր 5.25Եր 5.25Եր 5.25Եր 5.25::::    Եզ 33.10Եզ 33.10Եզ 33.10Եզ 33.10::::    Յոբ 31.3 եւ այլն)Յոբ 31.3 եւ այլն)Յոբ 31.3 եւ այլն)Յոբ 31.3 եւ այլն)::::    

Հրեաներու մտայնութեան մէջ, ինչպէս տեսանք, ԱստՀրեաներու մտայնութեան մէջ, ինչպէս տեսանք, ԱստՀրեաներու մտայնութեան մէջ, ինչպէս տեսանք, ԱստՀրեաներու մտայնութեան մէջ, ինչպէս տեսանք, Աստ----
ուած պատժոուած պատժոուած պատժոուած պատժո´́́́ղ Աստուած էղ Աստուած էղ Աստուած էղ Աստուած է::::    Բայց մանաւանդ, մարմնական Բայց մանաւանդ, մարմնական Բայց մանաւանդ, մարմնական Բայց մանաւանդ, մարմնական 
ցաւը, հիւանդութիւնը կամ մարմնական պակասութիւն մը, ցաւը, հիւանդութիւնը կամ մարմնական պակասութիւն մը, ցաւը, հիւանդութիւնը կամ մարմնական պակասութիւն մը, ցաւը, հիւանդութիւնը կամ մարմնական պակասութիւն մը, 
հհհհաստատապէս Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ կը աստատապէս Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ կը աստատապէս Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ կը աստատապէս Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ կը 
նկատէին, բայց Քրիստոսով այս մտածողութիւնը հիմնովին նկատէին, բայց Քրիստոսով այս մտածողութիւնը հիմնովին նկատէին, բայց Քրիստոսով այս մտածողութիւնը հիմնովին նկատէին, բայց Քրիստոսով այս մտածողութիւնը հիմնովին 
փոխուեցաւփոխուեցաւփոխուեցաւփոխուեցաւ::::    Ցաւալի իրողութիւն է որ այսօր ալ կան որոշ Ցաւալի իրողութիւն է որ այսօր ալ կան որոշ Ցաւալի իրողութիւն է որ այսօր ալ կան որոշ Ցաւալի իրողութիւն է որ այսօր ալ կան որոշ 
հոսանքներ որոնք կհոսանքներ որոնք կհոսանքներ որոնք կհոսանքներ որոնք կ’’’’ուսուցանեն թէ մարմնական տառաուսուցանեն թէ մարմնական տառաուսուցանեն թէ մարմնական տառաուսուցանեն թէ մարմնական տառա----
պանքը, ցաւը կամ հիւանդութիւնը մարդոց գործած պանքը, ցաւը կամ հիւանդութիւնը մարդոց գործած պանքը, ցաւը կամ հիւանդութիւնը մարդոց գործած պանքը, ցաւը կամ հիւանդութիւնը մարդոց գործած 
մեղքերուն հետեւանքն եմեղքերուն հետեւանքն եմեղքերուն հետեւանքն եմեղքերուն հետեւանքն են, եւ թէ՝ իսկական հաւատացեալը ն, եւ թէ՝ իսկական հաւատացեալը ն, եւ թէ՝ իսկական հաւատացեալը ն, եւ թէ՝ իսկական հաւատացեալը 
պէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարմնապէսպէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարմնապէսպէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարմնապէսպէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարմնապէս::::    Այսպէս մտածողԱյսպէս մտածողԱյսպէս մտածողԱյսպէս մտածող----
ներուն կը յիշեցնենք օրինակները այնպիսի անձերու որոնք ներուն կը յիշեցնենք օրինակները այնպիսի անձերու որոնք ներուն կը յիշեցնենք օրինակները այնպիսի անձերու որոնք ներուն կը յիշեցնենք օրինակները այնպիսի անձերու որոնք 
հիւանդացան բայց իրենց գործած մեղքերուն համար չէր որ հիւանդացան բայց իրենց գործած մեղքերուն համար չէր որ հիւանդացան բայց իրենց գործած մեղքերուն համար չէր որ հիւանդացան բայց իրենց գործած մեղքերուն համար չէր որ 
հիւանդացանհիւանդացանհիւանդացանհիւանդացան::::    Յոբ իր մեղքերո՞ւն համար մարմնապէս Յոբ իր մեղքերո՞ւն համար մարմնապէս Յոբ իր մեղքերո՞ւն համար մարմնապէս Յոբ իր մեղքերո՞ւն համար մարմնապէս 
տառապեցաւտառապեցաւտառապեցաւտառապեցաւ::::    Դանիէլ մարգարէնԴանիէլ մարգարէնԴանիէլ մարգարէնԴանիէլ մարգարէն    իր մեղքերո՞ւն համար իր մեղքերո՞ւն համար իր մեղքերո՞ւն համար իր մեղքերո՞ւն համար 
քանի մը օր հիւանդացաւ (Դն 8.27)քանի մը օր հիւանդացաւ (Դն 8.27)քանի մը օր հիւանդացաւ (Դն 8.27)քանի մը օր հիւանդացաւ (Դն 8.27)::::    Եղիսէ մարգարէն իր Եղիսէ մարգարէն իր Եղիսէ մարգարէն իր Եղիսէ մարգարէն իր 
մեղքերո՞ւն համար մեռնելու չափ հիւանդացաւ (Դ.Թգ 13.14)մեղքերո՞ւն համար մեռնելու չափ հիւանդացաւ (Դ.Թգ 13.14)մեղքերո՞ւն համար մեռնելու չափ հիւանդացաւ (Դ.Թգ 13.14)մեղքերո՞ւն համար մեռնելու չափ հիւանդացաւ (Դ.Թգ 13.14)::::    
Ղազարոս որուն կը սիրէր Յիսուս, իր մեղքերո՞ւն համար Ղազարոս որուն կը սիրէր Յիսուս, իր մեղքերո՞ւն համար Ղազարոս որուն կը սիրէր Յիսուս, իր մեղքերո՞ւն համար Ղազարոս որուն կը սիրէր Յիսուս, իր մեղքերո՞ւն համար 
հիւանդացաւ ու մեռաւ (Յհ 11.1հիւանդացաւ ու մեռաւ (Յհ 11.1հիւանդացաւ ու մեռաւ (Յհ 11.1հիւանդացաւ ու մեռաւ (Յհ 11.1----3)3)3)3)::::    Այծեմնիկ իր մեղքերո՞ւն Այծեմնիկ իր մեղքերո՞ւն Այծեմնիկ իր մեղքերո՞ւն Այծեմնիկ իր մեղքերո՞ւն 
համար հիւանդացաւ ու մեհամար հիւանդացաւ ու մեհամար հիւանդացաւ ու մեհամար հիւանդացաւ ու մեռաւ (Գրծ 9.37)ռաւ (Գրծ 9.37)ռաւ (Գրծ 9.37)ռաւ (Գրծ 9.37)::::    Եպաֆրոդիտոս իր Եպաֆրոդիտոս իր Եպաֆրոդիտոս իր Եպաֆրոդիտոս իր 
մեղքերո՞ւն համար մեղքերո՞ւն համար մեղքերո՞ւն համար մեղքերո՞ւն համար ««««մահամերձ ըլլալու աստիճան հիւանմահամերձ ըլլալու աստիճան հիւանմահամերձ ըլլալու աստիճան հիւանմահամերձ ըլլալու աստիճան հիւան----
դացած էրդացած էրդացած էրդացած էր»»»» ( ( ( (Փլպ 2.25Փլպ 2.25Փլպ 2.25Փլպ 2.25----27)27)27)27)::::    Տրոֆիմոս իր մեղքերո՞ւն համար Տրոֆիմոս իր մեղքերո՞ւն համար Տրոֆիմոս իր մեղքերո՞ւն համար Տրոֆիմոս իր մեղքերո՞ւն համար 
հիւանդացած էր (Բ.Տմ 4.20)հիւանդացած էր (Բ.Տմ 4.20)հիւանդացած էր (Բ.Տմ 4.20)հիւանդացած էր (Բ.Տմ 4.20)::::    Տիմոթէոս իր մեղքերո՞ւն համար Տիմոթէոս իր մեղքերո՞ւն համար Տիմոթէոս իր մեղքերո՞ւն համար Տիմոթէոս իր մեղքերո՞ւն համար 
հիւանդացած էր (Ա.Տմ 5.23)հիւանդացած էր (Ա.Տմ 5.23)հիւանդացած էր (Ա.Տմ 5.23)հիւանդացած էր (Ա.Տմ 5.23)::::    Պօղոս առաքեալ իր մեղքերո՞ւն Պօղոս առաքեալ իր մեղքերո՞ւն Պօղոս առաքեալ իր մեղքերո՞ւն Պօղոս առաքեալ իր մեղքերո՞ւն 
համար հիւանհամար հիւանհամար հիւանհամար հիւանդացած էր (Գղ 4.14)դացած էր (Գղ 4.14)դացած էր (Գղ 4.14)դացած էր (Գղ 4.14)::::    Վերջին չորսը՝ ԵպաֆրոՎերջին չորսը՝ ԵպաֆրոՎերջին չորսը՝ ԵպաֆրոՎերջին չորսը՝ Եպաֆրո----
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դիտոս, Տրոֆիմոս, Տիմոթէոս եւ Պօղոս, Աւետարանի քարոդիտոս, Տրոֆիմոս, Տիմոթէոս եւ Պօղոս, Աւետարանի քարոդիտոս, Տրոֆիմոս, Տիմոթէոս եւ Պօղոս, Աւետարանի քարոդիտոս, Տրոֆիմոս, Տիմոթէոս եւ Պօղոս, Աւետարանի քարո----
զիչներ չէի՞նզիչներ չէի՞նզիչներ չէի՞նզիչներ չէի՞ն::::    Ուստի, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսելու թէ Ուստի, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսելու թէ Ուստի, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսելու թէ Ուստի, ի՞նչպէս կը համարձակինք ըսելու թէ 
իսկական հաւատացեալը պէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարիսկական հաւատացեալը պէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարիսկական հաւատացեալը պէտք է միշտ առողջ ըլլայ մարիսկական հաւատացեալը պէտք է միշտ առողջ ըլլայ մար----
մնապէսմնապէսմնապէսմնապէս::::    

Աստուածաշունչին մէջ չենք կարդար Տիմոթէոսի, ՏրոֆիԱստուածաշունչին մէջ չենք կարդար Տիմոթէոսի, ՏրոֆիԱստուածաշունչին մէջ չենք կարդար Տիմոթէոսի, ՏրոֆիԱստուածաշունչին մէջ չենք կարդար Տիմոթէոսի, Տրոֆի----
մոսի,մոսի,մոսի,մոսի,    կամ Պօղոսի բժշկութեան մասինկամ Պօղոսի բժշկութեան մասինկամ Պօղոսի բժշկութեան մասինկամ Պօղոսի բժշկութեան մասին::::    Անոնք հաւատացեալ Անոնք հաւատացեալ Անոնք հաւատացեալ Անոնք հաւատացեալ 
չէի՞նչէի՞նչէի՞նչէի՞ն::::    Ճիշդ է որ Պօղոս կը խօսի Եպաֆրոդիտոսի բժշկութեան Ճիշդ է որ Պօղոս կը խօսի Եպաֆրոդիտոսի բժշկութեան Ճիշդ է որ Պօղոս կը խօսի Եպաֆրոդիտոսի բժշկութեան Ճիշդ է որ Պօղոս կը խօսի Եպաֆրոդիտոսի բժշկութեան 
մասին, բայց պէ՞տք էր Եպաֆրոդիտոս հիւանդանար եթէ մասին, բայց պէ՞տք էր Եպաֆրոդիտոս հիւանդանար եթէ մասին, բայց պէ՞տք էր Եպաֆրոդիտոս հիւանդանար եթէ մասին, բայց պէ՞տք էր Եպաֆրոդիտոս հիւանդանար եթէ 
երբեք հաւատացեալ էրերբեք հաւատացեալ էրերբեք հաւատացեալ էրերբեք հաւատացեալ էր::::    Այս հարցումին պատասխանը մենք Այս հարցումին պատասխանը մենք Այս հարցումին պատասխանը մենք Այս հարցումին պատասխանը մենք 
չէ որ պէտք է տանք, այլ անոնք՝ որոնք կը յայտարարեն թէ չէ որ պէտք է տանք, այլ անոնք՝ որոնք կը յայտարարեն թէ չէ որ պէտք է տանք, այլ անոնք՝ որոնք կը յայտարարեն թէ չէ որ պէտք է տանք, այլ անոնք՝ որոնք կը յայտարարեն թէ 
հաւհաւհաւհաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդանայ, որովհետեւ ատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդանայ, որովհետեւ ատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդանայ, որովհետեւ ատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդանայ, որովհետեւ 
Եպաֆրոդիտոս հաւատացեալ ըլլալով՝ հիւանդացաւԵպաֆրոդիտոս հաւատացեալ ըլլալով՝ հիւանդացաւԵպաֆրոդիտոս հաւատացեալ ըլլալով՝ հիւանդացաւԵպաֆրոդիտոս հաւատացեալ ըլլալով՝ հիւանդացաւ::::    

Նոյն հարցումը կրնանք հարցնել Պետրոսի զոքանչին ու Նոյն հարցումը կրնանք հարցնել Պետրոսի զոքանչին ու Նոյն հարցումը կրնանք հարցնել Պետրոսի զոքանչին ու Նոյն հարցումը կրնանք հարցնել Պետրոսի զոքանչին ու 
Ղազարոսին կապակցաբարՂազարոսին կապակցաբարՂազարոսին կապակցաբարՂազարոսին կապակցաբար::::    Պէ՞տք էր Պետրոսի զոքանչը եւ Պէ՞տք էր Պետրոսի զոքանչը եւ Պէ՞տք էր Պետրոսի զոքանչը եւ Պէ՞տք էր Պետրոսի զոքանչը եւ 
Մարիամի ու Մարթայի եղբայրը՝ Ղազարոս, որ կը կոչուի՝ Մարիամի ու Մարթայի եղբայրը՝ Ղազարոս, որ կը կոչուի՝ Մարիամի ու Մարթայի եղբայրը՝ Ղազարոս, որ կը կոչուի՝ Մարիամի ու Մարթայի եղբայրը՝ Ղազարոս, որ կը կոչուի՝ 
««««սիրելի բարեկամսիրելի բարեկամսիրելի բարեկամսիրելի բարեկամ»»»»ը ը ը ը Յիսուսի, հիւանդանային (Մտ 8.14Յիսուսի, հիւանդանային (Մտ 8.14Յիսուսի, հիւանդանային (Մտ 8.14Յիսուսի, հիւանդանային (Մտ 8.14----15151515::::    Յհ Յհ Յհ Յհ 
11.3)11.3)11.3)11.3)::::    Ճիշդ է որ անոնք բժշկուեցան, բայց հարցը անոնց Ճիշդ է որ անոնք բժշկուեցան, բայց հարցը անոնց Ճիշդ է որ անոնք բժշկուեցան, բայց հարցը անոնց Ճիշդ է որ անոնք բժշկուեցան, բայց հարցը անոնց 
բժշկուիլը չէ, այլ՝ անոնց հիւանդանալըբժշկուիլը չէ, այլ՝ անոնց հիւանդանալըբժշկուիլը չէ, այլ՝ անոնց հիւանդանալըբժշկուիլը չէ, այլ՝ անոնց հիւանդանալը::::    Եթէ երբեք հաւաԵթէ երբեք հաւաԵթէ երբեք հաւաԵթէ երբեք հաւա----
տացեալներ պէտք չէ հիւանդանան, անոնք ինչո՞ւ հիւանդատացեալներ պէտք չէ հիւանդանան, անոնք ինչո՞ւ հիւանդատացեալներ պէտք չէ հիւանդանան, անոնք ինչո՞ւ հիւանդատացեալներ պէտք չէ հիւանդանան, անոնք ինչո՞ւ հիւանդա----
ցանցանցանցան::::    Հաւատացեալ չէի՞նՀաւատացեալ չէի՞նՀաւատացեալ չէի՞նՀաւատացեալ չէի՞ն::::    Յստակ է ուրեմն որ հիւանդանալը Յստակ է ուրեմն որ հիւանդանալը Յստակ է ուրեմն որ հիւանդանալը Յստակ է ուրեմն որ հիւանդանալը 
կամ չհիւակամ չհիւակամ չհիւակամ չհիւանդանալը հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալուն նդանալը հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալուն նդանալը հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալուն նդանալը հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալուն 
հետ կապ չունիհետ կապ չունիհետ կապ չունիհետ կապ չունի::::    

Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ ըլլայ, այդ Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ ըլլայ, այդ Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ ըլլայ, այդ Եթէ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ ըլլայ, այդ 
պարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Յակոբոս առաքպարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Յակոբոս առաքպարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Յակոբոս առաքպարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել Յակոբոս առաք----
եալին հետեւեալ խօսքը. եալին հետեւեալ խօսքը. եալին հետեւեալ խօսքը. եալին հետեւեալ խօսքը. ««««Մէկը հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ Մէկը հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ Մէկը հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ Մէկը հիւանդացա՞ւ՝ թող կանչէ 
եկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ աղօթեն եւ իւղով օծեեկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ աղօթեն եւ իւղով օծեեկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ աղօթեն եւ իւղով օծեեկեղեցւոյ երէցները, որպէսզի իր վրայ աղօթեն եւ իւղով օծեն ն ն ն 
զինք, Տիրոջ անունովզինք, Տիրոջ անունովզինք, Տիրոջ անունովզինք, Տիրոջ անունով::::    Եւ հաւատքով կատարուած աղօթքը Եւ հաւատքով կատարուած աղօթքը Եւ հաւատքով կատարուած աղօթքը Եւ հաւատքով կատարուած աղօթքը 
պիտի բժշկէ հիւանդըպիտի բժշկէ հիւանդըպիտի բժշկէ հիւանդըպիտի բժշկէ հիւանդը»»»» ( ( ( (Յկ 5.14Յկ 5.14Յկ 5.14Յկ 5.14----15)15)15)15):::: « « « «Մէկը հիւանդացա՞ւՄէկը հիւանդացա՞ւՄէկը հիւանդացա՞ւՄէկը հիւանդացա՞ւ» » » » 
ըսելով, առաքեալը որո՞ւ մասին է որ կը խօսիըսելով, առաքեալը որո՞ւ մասին է որ կը խօսիըսելով, առաքեալը որո՞ւ մասին է որ կը խօսիըսելով, առաքեալը որո՞ւ մասին է որ կը խօսի::::    ՀաւատացՀաւատացՀաւատացՀաւատաց----
եալի՞ն, թէ՝ անհաւատինեալի՞ն, թէ՝ անհաւատինեալի՞ն, թէ՝ անհաւատինեալի՞ն, թէ՝ անհաւատին::::    Յստակ է որ հաւատացեալներուն Յստակ է որ հաւատացեալներուն Յստակ է որ հաւատացեալներուն Յստակ է որ հաւատացեալներուն 
մասին է որ կը խօսի, որովհետեւ եթէ հաւատացեալ չըլլմասին է որ կը խօսի, որովհետեւ եթէ հաւատացեալ չըլլմասին է որ կը խօսի, որովհետեւ եթէ հաւատացեալ չըլլմասին է որ կը խօսի, որովհետեւ եթէ հաւատացեալ չըլլայ՝ այ՝ այ՝ այ՝ 
ինչո՞ւ երէցը կանչել պիտի տայ եւ ինչո՞ւ աղօթք պիտի խնդրէինչո՞ւ երէցը կանչել պիտի տայ եւ ինչո՞ւ աղօթք պիտի խնդրէինչո՞ւ երէցը կանչել պիտի տայ եւ ինչո՞ւ աղօթք պիտի խնդրէինչո՞ւ երէցը կանչել պիտի տայ եւ ինչո՞ւ աղօթք պիտի խնդրէ::::    



 263 

Սա ցոյց չի՞ տար որ հաւատացեալ մարդն ալ կրնայ հիւանՍա ցոյց չի՞ տար որ հաւատացեալ մարդն ալ կրնայ հիւանՍա ցոյց չի՞ տար որ հաւատացեալ մարդն ալ կրնայ հիւանՍա ցոյց չի՞ տար որ հաւատացեալ մարդն ալ կրնայ հիւան----
դանալդանալդանալդանալ::::    

Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ Նոր Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ Նոր Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ Նոր Յայտնութեան գիրքին մէջ կը կարդանք թէ Նոր 
Երուսաղէմին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ Երուսաղէմին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ Երուսաղէմին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ Երուսաղէմին, այլ խօսքով՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ 
պիտի չըլլայ արցունք, մահ, սուգ, ողբ, ցաւ, յոգնպիտի չըլլայ արցունք, մահ, սուգ, ողբ, ցաւ, յոգնպիտի չըլլայ արցունք, մահ, սուգ, ողբ, ցաւ, յոգնպիտի չըլլայ արցունք, մահ, սուգ, ողբ, ցաւ, յոգնութիւն (21.4)ութիւն (21.4)ութիւն (21.4)ութիւն (21.4)::::    
Շատ յստակ է որ այս համարը հաւատացեալներուն կը Շատ յստակ է որ այս համարը հաւատացեալներուն կը Շատ յստակ է որ այս համարը հաւատացեալներուն կը Շատ յստակ է որ այս համարը հաւատացեալներուն կը 
վերաբերի, եւ ուստի, ցոյց կու տայ թէ մինչեւ Տիրոջ գալուստը վերաբերի, եւ ուստի, ցոյց կու տայ թէ մինչեւ Տիրոջ գալուստը վերաբերի, եւ ուստի, ցոյց կու տայ թէ մինչեւ Տիրոջ գալուստը վերաբերի, եւ ուստի, ցոյց կու տայ թէ մինչեւ Տիրոջ գալուստը 
եւ արքայութեան հաստատուիլը երկրի վրայ, ցաւն ու վիշտը, եւ արքայութեան հաստատուիլը երկրի վրայ, ցաւն ու վիշտը, եւ արքայութեան հաստատուիլը երկրի վրայ, ցաւն ու վիշտը, եւ արքայութեան հաստատուիլը երկրի վրայ, ցաւն ու վիշտը, 
հիւանդութիւնն ու արցունքը միշտ ալ գոյութիւն պիտի հիւանդութիւնն ու արցունքը միշտ ալ գոյութիւն պիտի հիւանդութիւնն ու արցունքը միշտ ալ գոյութիւն պիտի հիւանդութիւնն ու արցունքը միշտ ալ գոյութիւն պիտի 
ունենան հաւատացեալներուն կեանքին մունենան հաւատացեալներուն կեանքին մունենան հաւատացեալներուն կեանքին մունենան հաւատացեալներուն կեանքին մէջէջէջէջ::::    

Պօղոս առաքեալ կը խօսի բժշկութեան պարգեւին մասին Պօղոս առաքեալ կը խօսի բժշկութեան պարգեւին մասին Պօղոս առաքեալ կը խօսի բժշկութեան պարգեւին մասին Պօղոս առաքեալ կը խօսի բժշկութեան պարգեւին մասին 
((((Ա.Կր 12.9)Ա.Կր 12.9)Ա.Կր 12.9)Ա.Կր 12.9)::::    Ան պիտի խօսէ՞ր բժշկութեան պարգեւին մասին Ան պիտի խօսէ՞ր բժշկութեան պարգեւին մասին Ան պիտի խօսէ՞ր բժշկութեան պարգեւին մասին Ան պիտի խօսէ՞ր բժշկութեան պարգեւին մասին 
եթէ երբեք նկատի չունենար որ հաւատացեալներու շարքին եթէ երբեք նկատի չունենար որ հաւատացեալներու շարքին եթէ երբեք նկատի չունենար որ հաւատացեալներու շարքին եթէ երբեք նկատի չունենար որ հաւատացեալներու շարքին 
մէջ միշտ ալ հիւանդներ ու հիւանդութիւններ պիտի ըլլանմէջ միշտ ալ հիւանդներ ու հիւանդութիւններ պիտի ըլլանմէջ միշտ ալ հիւանդներ ու հիւանդութիւններ պիտի ըլլանմէջ միշտ ալ հիւանդներ ու հիւանդութիւններ պիտի ըլլան::::    
Բժշկութեան պարգեւ ունեցող մարդը հաւատացեալներոԲժշկութեան պարգեւ ունեցող մարդը հաւատացեալներոԲժշկութեան պարգեւ ունեցող մարդը հաւատացեալներոԲժշկութեան պարգեւ ունեցող մարդը հաւատացեալներուն ւն ւն ւն 
բժշկութեան համար է որ կբժշկութեան համար է որ կբժշկութեան համար է որ կբժշկութեան համար է որ կ’’’’աղօթէ եւ ոաղօթէ եւ ոաղօթէ եւ ոաղօթէ եւ ո´́́́չ թէ անհաւատներունչ թէ անհաւատներունչ թէ անհաւատներունչ թէ անհաւատներուն::::    
Այս մասին առարկութիւն ընելը աւելորդ էԱյս մասին առարկութիւն ընելը աւելորդ էԱյս մասին առարկութիւն ընելը աւելորդ էԱյս մասին առարկութիւն ընելը աւելորդ է::::    

Եկէք մտածենք հետեւեալ քանի մը կէտերուն մասին Եկէք մտածենք հետեւեալ քանի մը կէտերուն մասին Եկէք մտածենք հետեւեալ քանի մը կէտերուն մասին Եկէք մտածենք հետեւեալ քանի մը կէտերուն մասին 
նաեւ.նաեւ.նաեւ.նաեւ.----    

ա) Եթէ փիլիսոփայենք ըսելով. ա) Եթէ փիլիսոփայենք ըսելով. ա) Եթէ փիլիսոփայենք ըսելով. ա) Եթէ փիլիսոփայենք ըսելով. ««««Աստուծոյ կամքն է որ Աստուծոյ կամքն է որ Աստուծոյ կամքն է որ Աստուծոյ կամքն է որ 
առողջ ըլլանքառողջ ըլլանքառողջ ըլլանքառողջ ըլլանք»,»,»,»,    այդ պարագային, եթէ հաւատացեալ մը այդ պարագային, եթէ հաւատացեալ մը այդ պարագային, եթէ հաւատացեալ մը այդ պարագային, եթէ հաւատացեալ մը 
հիւանդանայհիւանդանայհիւանդանայհիւանդանայ, , , , ադեօք ատիկա կը նշանակէ թէ ան Աստուծոյ ադեօք ատիկա կը նշանակէ թէ ան Աստուծոյ ադեօք ատիկա կը նշանակէ թէ ան Աստուծոյ ադեօք ատիկա կը նշանակէ թէ ան Աստուծոյ 
կամքէն դո՞ւրս եկաւկամքէն դո՞ւրս եկաւկամքէն դո՞ւրս եկաւկամքէն դո՞ւրս եկաւ::::    

բ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ բ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ բ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ բ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը պէտք չէ հիւանդ 
ըլլայ, կամ եթէ հիւանդանալը Աստուծոյ կամքին հակառակ է, ըլլայ, կամ եթէ հիւանդանալը Աստուծոյ կամքին հակառակ է, ըլլայ, կամ եթէ հիւանդանալը Աստուծոյ կամքին հակառակ է, ըլլայ, կամ եթէ հիւանդանալը Աստուծոյ կամքին հակառակ է, 
այդ պարագային, դարերու ընթացքին այն սուրբերը որոնք այդ պարագային, դարերու ընթացքին այն սուրբերը որոնք այդ պարագային, դարերու ընթացքին այն սուրբերը որոնք այդ պարագային, դարերու ընթացքին այն սուրբերը որոնք 
մարմնական ցաւ ու տառապանք խնդրեցին Աստուծմէ, մարմնական ցաւ ու տառապանք խնդրեցին Աստուծմէ, մարմնական ցաւ ու տառապանք խնդրեցին Աստուծմէ, մարմնական ցաւ ու տառապանք խնդրեցին Աստուծմէ, 
ԱԱԱԱստուծոյ կամքին հակառա՞կ գործեցինստուծոյ կամքին հակառա՞կ գործեցինստուծոյ կամքին հակառա՞կ գործեցինստուծոյ կամքին հակառա՞կ գործեցին::::    Եւ եթէ Աստուած Եւ եթէ Աստուած Եւ եթէ Աստուած Եւ եթէ Աստուած 
պատասխանեց անոնց աղօթքին, ինքզի՞նք հակասած եղաւպատասխանեց անոնց աղօթքին, ինքզի՞նք հակասած եղաւպատասխանեց անոնց աղօթքին, ինքզի՞նք հակասած եղաւպատասխանեց անոնց աղօթքին, ինքզի՞նք հակասած եղաւ::::    

գ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը բնաւ պէտք չէ հիւանդ գ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը բնաւ պէտք չէ հիւանդ գ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը բնաւ պէտք չէ հիւանդ գ) Եթէ երբեք հաւատացեալ մարդը բնաւ պէտք չէ հիւանդ 
ըլլայ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել պարաըլլայ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել պարաըլլայ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել պարաըլլայ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պէտք է բացատրել պարա----
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գան այն անհաւատ մարդոց՝ որոն երբեք չեն հիւանդանարգան այն անհաւատ մարդոց՝ որոն երբեք չեն հիւանդանարգան այն անհաւատ մարդոց՝ որոն երբեք չեն հիւանդանարգան այն անհաւատ մարդոց՝ որոն երբեք չեն հիւանդանար::::    
Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք իրենց հաւատքին համա՞ր է որ չեն հիւանդանարիրենց հաւատքին համա՞ր է որ չեն հիւանդանարիրենց հաւատքին համա՞ր է որ չեն հիւանդանարիրենց հաւատքին համա՞ր է որ չեն հիւանդանար::::        

դ) Կամ, եթէ երբեք մտածենք որ հիւանդանալը մեր դ) Կամ, եթէ երբեք մտածենք որ հիւանդանալը մեր դ) Կամ, եթէ երբեք մտածենք որ հիւանդանալը մեր դ) Կամ, եթէ երբեք մտածենք որ հիւանդանալը մեր 
մեղքերուն հետեւանքն է, այդ պարագային, ի՞նչ բանի հետեմեղքերուն հետեւանքն է, այդ պարագային, ի՞նչ բանի հետեմեղքերուն հետեւանքն է, այդ պարագային, ի՞նչ բանի հետեմեղքերուն հետեւանքն է, այդ պարագային, ի՞նչ բանի հետե----
ւանք է անհաւատներուն չհիւանդանալը. իրենց անմեղոււանք է անհաւատներուն չհիւանդանալը. իրենց անմեղոււանք է անհաւատներուն չհիւանդանալը. իրենց անմեղոււանք է անհաւատներուն չհիւանդանալը. իրենց անմեղու----
թեա՞նթեա՞նթեա՞նթեա՞ն::::    

ե) Եթէ երբեք Աստուծոյ կամքը կատարողները բնաւ ե) Եթէ երբեք Աստուծոյ կամքը կատարողները բնաւ ե) Եթէ երբեք Աստուծոյ կամքը կատարողները բնաւ ե) Եթէ երբեք Աստուծոյ կամքը կատարողները բնաւ 
պէտք չէ հիւանպէտք չէ հիւանպէտք չէ հիւանպէտք չէ հիւանդ ըլլան, այդ պարագային, այն անհաւատները դ ըլլան, այդ պարագային, այն անհաւատները դ ըլլան, այդ պարագային, այն անհաւատները դ ըլլան, այդ պարագային, այն անհաւատները 
որոնք չեն հիւանդանար, անոնք Աստուծոյ կամքը կատարելորոնք չեն հիւանդանար, անոնք Աստուծոյ կամքը կատարելորոնք չեն հիւանդանար, անոնք Աստուծոյ կամքը կատարելորոնք չեն հիւանդանար, անոնք Աստուծոյ կամքը կատարել----
նո՞ւն համար է որ չեն հիւանդանարնո՞ւն համար է որ չեն հիւանդանարնո՞ւն համար է որ չեն հիւանդանարնո՞ւն համար է որ չեն հիւանդանար::::    

զ) Հարցումզ) Հարցումզ) Հարցումզ) Հարցում::::    Հիւանդութիւնը մարդո՞ւն համար է թէ ոչՀիւանդութիւնը մարդո՞ւն համար է թէ ոչՀիւանդութիւնը մարդո՞ւն համար է թէ ոչՀիւանդութիւնը մարդո՞ւն համար է թէ ոչ::::    
Յստակ է որ մարդուն համար էՅստակ է որ մարդուն համար էՅստակ է որ մարդուն համար էՅստակ է որ մարդուն համար է::::    Երբ անձ մը Քրիստոսի Երբ անձ մը Քրիստոսի Երբ անձ մը Քրիստոսի Երբ անձ մը Քրիստոսի 
դառնայ ու Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկէդառնայ ու Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկէդառնայ ու Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկէդառնայ ու Քրիստոսի հաւատքը ընդգրկէ՝ կը դադրի՞ մարդ ՝ կը դադրի՞ մարդ ՝ կը դադրի՞ մարդ ՝ կը դադրի՞ մարդ 
ըլլալէ, այլ խօսքով, կը փակուի՞ն իր առջեւ մարդկօրէն ըլլալէ, այլ խօսքով, կը փակուի՞ն իր առջեւ մարդկօրէն ըլլալէ, այլ խօսքով, կը փակուի՞ն իր առջեւ մարդկօրէն ըլլալէ, այլ խօսքով, կը փակուի՞ն իր առջեւ մարդկօրէն 
հիւանդ ըլլալու ամէն առիթ ու դուռհիւանդ ըլլալու ամէն առիթ ու դուռհիւանդ ըլլալու ամէն առիթ ու դուռհիւանդ ըլլալու ամէն առիթ ու դուռ::::    

է) Այն է) Այն է) Այն է) Այն ««««հաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալները» » » » որոնք համոզուած են թէ որոնք համոզուած են թէ որոնք համոզուած են թէ որոնք համոզուած են թէ 
պէտք չէ հիւանդ ըլլան, ենթադրենք պահ մը որ իսկապէս պէտք չէ հիւանդ ըլլան, ենթադրենք պահ մը որ իսկապէս պէտք չէ հիւանդ ըլլան, ենթադրենք պահ մը որ իսկապէս պէտք չէ հիւանդ ըլլան, ենթադրենք պահ մը որ իսկապէս 
բնաւ հիւանդ չեղան մինչեւ ծերութիւն, ի՞նչ կբնաւ հիւանդ չեղան մինչեւ ծերութիւն, ի՞նչ կբնաւ հիւանդ չեղան մինչեւ ծերութիւն, ի՞նչ կբնաւ հիւանդ չեղան մինչեւ ծերութիւն, ի՞նչ կ’’’’ընեն կամ ի՞նչ ընեն կամ ի՞նչ ընեն կամ ի՞նչ ընեն կամ ի՞նչ 
կկկկը մտածեն եթէ իրենց ծերանալէն ետք հիւանդ ըլլանը մտածեն եթէ իրենց ծերանալէն ետք հիւանդ ըլլանը մտածեն եթէ իրենց ծերանալէն ետք հիւանդ ըլլանը մտածեն եթէ իրենց ծերանալէն ետք հիւանդ ըլլան::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
ծերութեան հիւանդանան՝ ատիկա կը նշանակէ թէ իրենց ծերութեան հիւանդանան՝ ատիկա կը նշանակէ թէ իրենց ծերութեան հիւանդանան՝ ատիկա կը նշանակէ թէ իրենց ծերութեան հիւանդանան՝ ատիկա կը նշանակէ թէ իրենց 
հաւա՞տքը կորսնցուցինհաւա՞տքը կորսնցուցինհաւա՞տքը կորսնցուցինհաւա՞տքը կորսնցուցին::::    Եւ կա՞յ մարդ մը որ կը ծերանայ ու Եւ կա՞յ մարդ մը որ կը ծերանայ ու Եւ կա՞յ մարդ մը որ կը ծերանայ ու Եւ կա՞յ մարդ մը որ կը ծերանայ ու 
կը մեռնի առանց ոեւէ հիւանդութեանկը մեռնի առանց ոեւէ հիւանդութեանկը մեռնի առանց ոեւէ հիւանդութեանկը մեռնի առանց ոեւէ հիւանդութեան::::    Իսկ եթէ հաւատացեալ Իսկ եթէ հաւատացեալ Իսկ եթէ հաւատացեալ Իսկ եթէ հաւատացեալ 
մը հիւանդութեամբ մը մահանայ, արդեօք ատիկա կը մը հիւանդութեամբ մը մահանայ, արդեօք ատիկա կը մը հիւանդութեամբ մը մահանայ, արդեօք ատիկա կը մը հիւանդութեամբ մը մահանայ, արդեօք ատիկա կը 
նշաննշաննշաննշանակէ թէ ան իր կեանքի վերջին օրերուն կամ ժամերուն ակէ թէ ան իր կեանքի վերջին օրերուն կամ ժամերուն ակէ թէ ան իր կեանքի վերջին օրերուն կամ ժամերուն ակէ թէ ան իր կեանքի վերջին օրերուն կամ ժամերուն 
իր հաւա՞տքը կորսնցուցիր հաւա՞տքը կորսնցուցիր հաւա՞տքը կորսնցուցիր հաւա՞տքը կորսնցուց::::    

ը) Յիշեալ բոլոր կէտերուն մէջ, ամենէն կարեւորը այս ը) Յիշեալ բոլոր կէտերուն մէջ, ամենէն կարեւորը այս ը) Յիշեալ բոլոր կէտերուն մէջ, ամենէն կարեւորը այս ը) Յիշեալ բոլոր կէտերուն մէջ, ամենէն կարեւորը այս 
վերջին կէտն էվերջին կէտն էվերջին կէտն էվերջին կէտն է::::    Մարմնական ամէն ցաւ կամ ամէն հիւանՄարմնական ամէն ցաւ կամ ամէն հիւանՄարմնական ամէն ցաւ կամ ամէն հիւանՄարմնական ամէն ցաւ կամ ամէն հիւան----
դութիւն որ համբերութեամբ եւ Աստուծոյ փառք տալով կը դութիւն որ համբերութեամբ եւ Աստուծոյ փառք տալով կը դութիւն որ համբերութեամբ եւ Աստուծոյ փառք տալով կը դութիւն որ համբերութեամբ եւ Աստուծոյ փառք տալով կը 
տարուի՝ անոր փոխարէն մետարուի՝ անոր փոխարէն մետարուի՝ անոր փոխարէն մետարուի՝ անոր փոխարէն մե´́́́ծ վարձք կը ծ վարձք կը ծ վարձք կը ծ վարձք կը սպասէ մարդուն սպասէ մարդուն սպասէ մարդուն սպասէ մարդուն 
երկինքի մէջերկինքի մէջերկինքի մէջերկինքի մէջ::::    

Վերջապէս, եթէ աշխարհի բոլոր մարդիկը հաւատացեալ Վերջապէս, եթէ աշխարհի բոլոր մարդիկը հաւատացեալ Վերջապէս, եթէ աշխարհի բոլոր մարդիկը հաւատացեալ Վերջապէս, եթէ աշխարհի բոլոր մարդիկը հաւատացեալ 
ըլլային եւ եթէ ոեւէ մէկը հիւանդ չըլլար, այդ պարագային ըլլային եւ եթէ ոեւէ մէկը հիւանդ չըլլար, այդ պարագային ըլլային եւ եթէ ոեւէ մէկը հիւանդ չըլլար, այդ պարագային ըլլային եւ եթէ ոեւէ մէկը հիւանդ չըլլար, այդ պարագային 
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մենք ոմենք ոմենք ոմենք ո´́́́չ հիւանդանոցներ պէտք էր ունենայինք աշխարհի մէջ չ հիւանդանոցներ պէտք էր ունենայինք աշխարհի մէջ չ հիւանդանոցներ պէտք էր ունենայինք աշխարհի մէջ չ հիւանդանոցներ պէտք էր ունենայինք աշխարհի մէջ 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ բժիշկներ, ոչ ալ բժիշկներ, ոչ ալ բժիշկներ, ոչ ալ բժիշկներ, ո´́́́չ հիւանդապահներ եւ ոչ հիւանդապահներ եւ ոչ հիւանդապահներ եւ ոչ հիւանդապահներ եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
հիւանդներու հոգատարներ, ոհիւանդներու հոգատարներ, ոհիւանդներու հոգատարներ, ոհիւանդներու հոգատարներ, ո´́́́չ բժշկութեան հետեւողներ եւ չ բժշկութեան հետեւողներ եւ չ բժշկութեան հետեւողներ եւ չ բժշկութեան հետեւողներ եւ 
ոոոո´́́́չ ալ բժշկագիտութեան կեդրոններ, ոչ ալ բժշկագիտութեան կեդրոններ, ոչ ալ բժշկագիտութեան կեդրոններ, ոչ ալ բժշկագիտութեան կեդրոններ, ո´́́́չ դեղեր եւ ոչ դեղեր եւ ոչ դեղեր եւ ոչ դեղեր եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
դեղարաններ, բայց կարելի՞ է երեւակայել այդպիսի բան, դեղարաններ, բայց կարելի՞ է երեւակայել այդպիսի բան, դեղարաններ, բայց կարելի՞ է երեւակայել այդպիսի բան, դեղարաններ, բայց կարելի՞ է երեւակայել այդպիսի բան, 
կարելի՞ է պատկերացնել նիւթական աշխարհ մը լեցուն կարելի՞ է պատկերացնել նիւթական աշխարհ մը լեցուն կարելի՞ է պատկերացնել նիւթական աշխարհ մը լեցուն կարելի՞ է պատկերացնել նիւթական աշխարհ մը լեցուն 
մարմնաւորապէս տկար մարդոցմով ուր չկան հիւանդամարմնաւորապէս տկար մարդոցմով ուր չկան հիւանդամարմնաւորապէս տկար մարդոցմով ուր չկան հիւանդամարմնաւորապէս տկար մարդոցմով ուր չկան հիւանդա----
նոցներ, բժիշկներ, հիւանդապահներնոցներ, բժիշկներ, հիւանդապահներնոցներ, բժիշկներ, հիւանդապահներնոցներ, բժիշկներ, հիւանդապահներ, , , , դեղեր ու դեղարաններդեղեր ու դեղարաններդեղեր ու դեղարաններդեղեր ու դեղարաններ::::    
Բայց չէ՞ որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը խօսի բժիշկներու Բայց չէ՞ որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը խօսի բժիշկներու Բայց չէ՞ որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը խօսի բժիշկներու Բայց չէ՞ որ նոյնինքն Աստուածաշունչը կը խօսի բժիշկներու 
ու հիւանդներու բժշկութեան մասին, ինչպէս նաեւ ու հիւանդներու բժշկութեան մասին, ինչպէս նաեւ ու հիւանդներու բժշկութեան մասին, ինչպէս նաեւ ու հիւանդներու բժշկութեան մասին, ինչպէս նաեւ 
բժշկութեան պարգեւին մասին (Կղ 4.14բժշկութեան պարգեւին մասին (Կղ 4.14բժշկութեան պարգեւին մասին (Կղ 4.14բժշկութեան պարգեւին մասին (Կղ 4.14::::    Ա.Կր 12.9Ա.Կր 12.9Ա.Կր 12.9Ա.Կր 12.9::::    Ղկ 8.43Ղկ 8.43Ղկ 8.43Ղկ 8.43::::    
Մտ 9.12Մտ 9.12Մտ 9.12Մտ 9.12::::    Եր 8.22Եր 8.22Եր 8.22Եր 8.22::::    Բ.Մն 16.12)Բ.Մն 16.12)Բ.Մն 16.12)Բ.Մն 16.12)::::    Եթէ երբեք Աստուածաշունչը կը Եթէ երբեք Աստուածաշունչը կը Եթէ երբեք Աստուածաշունչը կը Եթէ երբեք Աստուածաշունչը կը 
խօսի այս բոլորին մխօսի այս բոլորին մխօսի այս բոլորին մխօսի այս բոլորին մասին, կը նշանակէ թէ Աստուած գիտէ որ ասին, կը նշանակէ թէ Աստուած գիտէ որ ասին, կը նշանակէ թէ Աստուած գիտէ որ ասին, կը նշանակէ թէ Աստուած գիտէ որ 
մարդը տկար է բնութեամբ, անիկա ըլլայ հաւատացեալ թէ մարդը տկար է բնութեամբ, անիկա ըլլայ հաւատացեալ թէ մարդը տկար է բնութեամբ, անիկա ըլլայ հաւատացեալ թէ մարդը տկար է բնութեամբ, անիկա ըլլայ հաւատացեալ թէ 
անհաւատ, եւ միշտ ենթակայ հիւանդութեանանհաւատ, եւ միշտ ենթակայ հիւանդութեանանհաւատ, եւ միշտ ենթակայ հիւանդութեանանհաւատ, եւ միշտ ենթակայ հիւանդութեան::::    

Հիւանդութիւնը տարբեր իմաստ ու նշանակութիւն ունի Հիւանդութիւնը տարբեր իմաստ ու նշանակութիւն ունի Հիւանդութիւնը տարբեր իմաստ ու նշանակութիւն ունի Հիւանդութիւնը տարբեր իմաստ ու նշանակութիւն ունի 
երբ ատիկա հաւատացեալին է որ կը պատահի, եւ տարբեր երբ ատիկա հաւատացեալին է որ կը պատահի, եւ տարբեր երբ ատիկա հաւատացեալին է որ կը պատահի, եւ տարբեր երբ ատիկա հաւատացեալին է որ կը պատահի, եւ տարբեր 
իմաստ ու նշանակութիւն՝ երբ անհաւատիմաստ ու նշանակութիւն՝ երբ անհաւատիմաստ ու նշանակութիւն՝ երբ անհաւատիմաստ ու նշանակութիւն՝ երբ անհաւատին կը պատահիին կը պատահիին կը պատահիին կը պատահի::::    
Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. ««««Մեղաւորին համար հիւանդութիւնը պատիժ Մեղաւորին համար հիւանդութիւնը պատիժ Մեղաւորին համար հիւանդութիւնը պատիժ Մեղաւորին համար հիւանդութիւնը պատիժ 
մըն է, մինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մըն է, մինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մըն է, մինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մըն է, մինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին 
հարազատութիւնը փորձելու առիթ մըհարազատութիւնը փորձելու առիթ մըհարազատութիւնը փորձելու առիթ մըհարազատութիւնը փորձելու առիթ մը»»»»::::    Հիւանդութիւնը Հիւանդութիւնը Հիւանդութիւնը Հիւանդութիւնը 
մեղաւորին համար կրնայ դարձի գալու առիթ մը ըլլալ, մեղաւորին համար կրնայ դարձի գալու առիթ մը ըլլալ, մեղաւորին համար կրնայ դարձի գալու առիթ մը ըլլալ, մեղաւորին համար կրնայ դարձի գալու առիթ մը ըլլալ, 
մինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մէջ ամինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մէջ ամինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մէջ ամինչդեռ հաւատացեալին համար՝ իր հաւատքին մէջ առաւել ռաւել ռաւել ռաւել 
եւս ամրանալու առիթ մըեւս ամրանալու առիթ մըեւս ամրանալու առիթ մըեւս ամրանալու առիթ մը::::    Եւ կամ, հիւանդութիւնը մեղաւորին Եւ կամ, հիւանդութիւնը մեղաւորին Եւ կամ, հիւանդութիւնը մեղաւորին Եւ կամ, հիւանդութիւնը մեղաւորին 
համար կրնայ Աստուծոյ դէմ տրտնջալու եւ առաւել եւս մեղքի համար կրնայ Աստուծոյ դէմ տրտնջալու եւ առաւել եւս մեղքի համար կրնայ Աստուծոյ դէմ տրտնջալու եւ առաւել եւս մեղքի համար կրնայ Աստուծոյ դէմ տրտնջալու եւ առաւել եւս մեղքի 
մէջ մխրճուելու պատճառ դառնալ, մինչդեռ հաւատացեալին մէջ մխրճուելու պատճառ դառնալ, մինչդեռ հաւատացեալին մէջ մխրճուելու պատճառ դառնալ, մինչդեռ հաւատացեալին մէջ մխրճուելու պատճառ դառնալ, մինչդեռ հաւատացեալին 
համար՝ Աստուծոյ փառք տալու եւ Աստուծոյ աւելի ու աւելի համար՝ Աստուծոյ փառք տալու եւ Աստուծոյ աւելի ու աւելի համար՝ Աստուծոյ փառք տալու եւ Աստուծոյ աւելի ու աւելի համար՝ Աստուծոյ փառք տալու եւ Աստուծոյ աւելի ու աւելի 
մօտենալու եւ անոր զօրակցութիւնը վայմօտենալու եւ անոր զօրակցութիւնը վայմօտենալու եւ անոր զօրակցութիւնը վայմօտենալու եւ անոր զօրակցութիւնը վայելելու գեղեցիկ առիթ ելելու գեղեցիկ առիթ ելելու գեղեցիկ առիթ ելելու գեղեցիկ առիթ 
մըմըմըմը::::    

5.5.5.5.----    Մենք գիտենք որ Քրիստոսի ժամանակ տարածուած Մենք գիտենք որ Քրիստոսի ժամանակ տարածուած Մենք գիտենք որ Քրիստոսի ժամանակ տարածուած Մենք գիտենք որ Քրիստոսի ժամանակ տարածուած 
եւ շատերու կողմէ ընդունուած տեսութիւն մըն էր, եւ շատերու կողմէ ընդունուած տեսութիւն մըն էր, եւ շատերու կողմէ ընդունուած տեսութիւն մըն էր, եւ շատերու կողմէ ընդունուած տեսութիւն մըն էր, 
ReincarnationReincarnationReincarnationReincarnation----ի (վերակենդանացման) տեսութիւնըի (վերակենդանացման) տեսութիւնըի (վերակենդանացման) տեսութիւնըի (վերակենդանացման) տեսութիւնը::::    ՀամաՀամաՀամաՀամա----
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ձայն այս տեսութեան, մարդուն հոգին երբ կը բաժնուի իր ձայն այս տեսութեան, մարդուն հոգին երբ կը բաժնուի իր ձայն այս տեսութեան, մարդուն հոգին երբ կը բաժնուի իր ձայն այս տեսութեան, մարդուն հոգին երբ կը բաժնուի իր 
մարմինէն ու մարդը կը մեռնի, անոր հոգիմարմինէն ու մարդը կը մեռնի, անոր հոգիմարմինէն ու մարդը կը մեռնի, անոր հոգիմարմինէն ու մարդը կը մեռնի, անոր հոգին դարձեալ ն դարձեալ ն դարձեալ ն դարձեալ 
աշխարհ կու գայ, բայց այս անգամ ուրիշի մը կերպարանքով, աշխարհ կու գայ, բայց այս անգամ ուրիշի մը կերպարանքով, աշխարհ կու գայ, բայց այս անգամ ուրիշի մը կերպարանքով, աշխարհ կու գայ, բայց այս անգամ ուրիշի մը կերպարանքով, 
կամ ուրիշ վիճակով մը, կամ նոյնիսկ անասունի մը միջոցաւկամ ուրիշ վիճակով մը, կամ նոյնիսկ անասունի մը միջոցաւկամ ուրիշ վիճակով մը, կամ նոյնիսկ անասունի մը միջոցաւկամ ուրիշ վիճակով մը, կամ նոյնիսկ անասունի մը միջոցաւ::::    
Իսկ նպատակը՞Իսկ նպատակը՞Իսկ նպատակը՞Իսկ նպատակը՞::::    Նպատակը մարդուն հոգիին կատարելաՆպատակը մարդուն հոգիին կատարելաՆպատակը մարդուն հոգիին կատարելաՆպատակը մարդուն հոգիին կատարելա----
գործութիւնն էգործութիւնն էգործութիւնն էգործութիւնն է::::    Եթէ անձ մը եղած է բարի, իր հոգին ուրիշի մը Եթէ անձ մը եղած է բարի, իր հոգին ուրիշի մը Եթէ անձ մը եղած է բարի, իր հոգին ուրիշի մը Եթէ անձ մը եղած է բարի, իր հոգին ուրիշի մը 
մէջ մտնելով վերստին աշխարհ կու գամէջ մտնելով վերստին աշխարհ կու գամէջ մտնելով վերստին աշխարհ կու գամէջ մտնելով վերստին աշխարհ կու գայ՝ աւելիյ՝ աւելիյ՝ աւելիյ՝ աւելի´́́́    կատարեալ կատարեալ կատարեալ կատարեալ 
կեանք մը ապրելու եւ աւելիկեանք մը ապրելու եւ աւելիկեանք մը ապրելու եւ աւելիկեանք մը ապրելու եւ աւելի´́́́    ինքզինք կատարելագործելու, ինքզինք կատարելագործելու, ինքզինք կատարելագործելու, ինքզինք կատարելագործելու, 
իսկ եթէ անձը եղած է չար, իր հոգին կիսկ եթէ անձը եղած է չար, իր հոգին կիսկ եթէ անձը եղած է չար, իր հոգին կիսկ եթէ անձը եղած է չար, իր հոգին կ’’’’անցնի ուրիշի մը որ անցնի ուրիշի մը որ անցնի ուրիշի մը որ անցնի ուրիշի մը որ 
աշխարհ գալով աւելիաշխարհ գալով աւելիաշխարհ գալով աւելիաշխարհ գալով աւելի´́́́    չար մէկը կը դառնայ, կամ նոյնիսկ չար մէկը կը դառնայ, կամ նոյնիսկ չար մէկը կը դառնայ, կամ նոյնիսկ չար մէկը կը դառնայ, կամ նոյնիսկ 
կրնայ անոր հոգին անասունի մը կերպարանքով աշխարհ կրնայ անոր հոգին անասունի մը կերպարանքով աշխարհ կրնայ անոր հոգին անասունի մը կերպարանքով աշխարհ կրնայ անոր հոգին անասունի մը կերպարանքով աշխարհ 
գալգալգալգալ::::    Վերակենդանացման այս տեսոՎերակենդանացման այս տեսոՎերակենդանացման այս տեսոՎերակենդանացման այս տեսութիւնը ինքզինք է որ կը ւթիւնը ինքզինք է որ կը ւթիւնը ինքզինք է որ կը ւթիւնը ինքզինք է որ կը 
հակասէ, որովհետեւ եթէ վերակենդանացումի կամ հոգիին հակասէ, որովհետեւ եթէ վերակենդանացումի կամ հոգիին հակասէ, որովհետեւ եթէ վերակենդանացումի կամ հոգիին հակասէ, որովհետեւ եթէ վերակենդանացումի կամ հոգիին 
աշխարհ վերադարձի նպատակը հոգիին կատարելագորաշխարհ վերադարձի նպատակը հոգիին կատարելագորաշխարհ վերադարձի նպատակը հոգիին կատարելագորաշխարհ վերադարձի նպատակը հոգիին կատարելագոր----
ծութիւնն է, այդ պարագային չար մէկու մը հոգին ոծութիւնն է, այդ պարագային չար մէկու մը հոգին ոծութիւնն է, այդ պարագային չար մէկու մը հոգին ոծութիւնն է, այդ պարագային չար մէկու մը հոգին ո´́́́չ թէ իրմէ չ թէ իրմէ չ թէ իրմէ չ թէ իրմէ 
աւելի չար մէկու մը մէջ պէտք է մտնէ կամ անասունի մը աւելի չար մէկու մը մէջ պէտք է մտնէ կամ անասունի մը աւելի չար մէկու մը մէջ պէտք է մտնէ կամ անասունի մը աւելի չար մէկու մը մէջ պէտք է մտնէ կամ անասունի մը 
միջոցաւ աշխարհ գայ, այլ իրմէ նոմիջոցաւ աշխարհ գայ, այլ իրմէ նոմիջոցաւ աշխարհ գայ, այլ իրմէ նոմիջոցաւ աշխարհ գայ, այլ իրմէ նուազ չար կամ իրմէ աւելի ւազ չար կամ իրմէ աւելի ւազ չար կամ իրմէ աւելի ւազ չար կամ իրմէ աւելի 
բարի մէկու մը մէջ մտնէ, հետզհետէ կատարելութեան բարի մէկու մը մէջ մտնէ, հետզհետէ կատարելութեան բարի մէկու մը մէջ մտնէ, հետզհետէ կատարելութեան բարի մէկու մը մէջ մտնէ, հետզհետէ կատարելութեան 
հասնելու համարհասնելու համարհասնելու համարհասնելու համար::::    Եթէ չար մէկու մը հոգին պիտի Եթէ չար մէկու մը հոգին պիտի Եթէ չար մէկու մը հոգին պիտի Եթէ չար մէկու մը հոգին պիտի 
փոխանցուի իրմէ աւելի չար մէկու մը կամ անասունի մը, այդ փոխանցուի իրմէ աւելի չար մէկու մը կամ անասունի մը, այդ փոխանցուի իրմէ աւելի չար մէկու մը կամ անասունի մը, այդ փոխանցուի իրմէ աւելի չար մէկու մը կամ անասունի մը, այդ 
հոգին չի կրնար կատարելութեան հասնիլ, եւ ուստի, նման հոգին չի կրնար կատարելութեան հասնիլ, եւ ուստի, նման հոգին չի կրնար կատարելութեան հասնիլ, եւ ուստի, նման հոգին չի կրնար կատարելութեան հասնիլ, եւ ուստի, նման 
տեսութիւն մը ամբողջութեամբ սխալ է ետեսութիւն մը ամբողջութեամբ սխալ է ետեսութիւն մը ամբողջութեամբ սխալ է ետեսութիւն մը ամբողջութեամբ սխալ է եւ հակասուրբգրայինւ հակասուրբգրայինւ հակասուրբգրայինւ հակասուրբգրային::::    
Ինչո՞ւ խօսեցայ վերակենդանացումի մասինԻնչո՞ւ խօսեցայ վերակենդանացումի մասինԻնչո՞ւ խօսեցայ վերակենդանացումի մասինԻնչո՞ւ խօսեցայ վերակենդանացումի մասին::::    Խօսեցայ, Խօսեցայ, Խօսեցայ, Խօսեցայ, 
որովհետեւ արեւմուտքի որոշ մեկնիչներ կը կարծեն որ որովհետեւ արեւմուտքի որոշ մեկնիչներ կը կարծեն որ որովհետեւ արեւմուտքի որոշ մեկնիչներ կը կարծեն որ որովհետեւ արեւմուտքի որոշ մեկնիչներ կը կարծեն որ 
Յիսուսի աշակերտները (գէթ ոմանք) իրենք նաեւ կը Յիսուսի աշակերտները (գէթ ոմանք) իրենք նաեւ կը Յիսուսի աշակերտները (գէթ ոմանք) իրենք նաեւ կը Յիսուսի աշակերտները (գէթ ոմանք) իրենք նաեւ կը 
հաւատային վերակենդանացման տեսութեանհաւատային վերակենդանացման տեսութեանհաւատային վերակենդանացման տեսութեանհաւատային վերակենդանացման տեսութեան::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ըսեն ըսեն ըսեն ըսեն 
թէ աշակերտներուն ուղղած հարցումը՝ թէ աշակերտներուն ուղղած հարցումը՝ թէ աշակերտներուն ուղղած հարցումը՝ թէ աշակերտներուն ուղղած հարցումը՝ ««««Մեղքը որոՄեղքը որոՄեղքը որոՄեղքը որո՞ւնն է որ ՞ւնն է որ ՞ւնն է որ ՞ւնն է որ 
այս մարդը կոյր ծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրըայս մարդը կոյր ծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրըայս մարդը կոյր ծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրըայս մարդը կոյր ծնած է. ի՞րն է, թէ իր հօրն ու մօրը»»»»    ինքնին ինքնին ինքնին ինքնին 
կը պարզէ որ անոնցմէ ոմանք կը հաւատային կը պարզէ որ անոնցմէ ոմանք կը հաւատային կը պարզէ որ անոնցմէ ոմանք կը հաւատային կը պարզէ որ անոնցմէ ոմանք կը հաւատային 
վերակենդանացման տեսութեան, հետեւեալ տրամաբանուվերակենդանացման տեսութեան, հետեւեալ տրամաբանուվերակենդանացման տեսութեան, հետեւեալ տրամաբանուվերակենդանացման տեսութեան, հետեւեալ տրամաբանու----
թեամբ. թեամբ. թեամբ. թեամբ. Եթէ կոյրին կոյր ծնած ըլլալուն մեղքը կոյրին մեղքն է, Եթէ կոյրին կոյր ծնած ըլլալուն մեղքը կոյրին մեղքն է, Եթէ կոյրին կոյր ծնած ըլլալուն մեղքը կոյրին մեղքն է, Եթէ կոյրին կոյր ծնած ըլլալուն մեղքը կոյրին մեղքն է, 
կը նշանակէ թէ անոր հոգին մեղք գործած է իր նկը նշանակէ թէ անոր հոգին մեղք գործած է իր նկը նշանակէ թէ անոր հոգին մեղք գործած է իր նկը նշանակէ թէ անոր հոգին մեղք գործած է իր նախկին ախկին ախկին ախկին 
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կեանքին մէջ, այդ իմաստոկեանքին մէջ, այդ իմաստոկեանքին մէջ, այդ իմաստոկեանքին մէջ, այդ իմաստո´́́́վ է որ մեղքը կը կոչուի՝ վ է որ մեղքը կը կոչուի՝ վ է որ մեղքը կը կոչուի՝ վ է որ մեղքը կը կոչուի՝ ««««կոյրիկոյրիկոյրիկոյրի´́́́ն ն ն ն 
մեղքըմեղքըմեղքըմեղքը», », », », կարծէք ըսել ուզելով որ այդ մեղքը կոյրին սեփակակարծէք ըսել ուզելով որ այդ մեղքը կոյրին սեփակակարծէք ըսել ուզելով որ այդ մեղքը կոյրին սեփակակարծէք ըսել ուզելով որ այդ մեղքը կոյրին սեփակա----
նութիւնն է, կոյրին ժառանգութիւնն է, իրեն եկած կամ իրեն նութիւնն է, կոյրին ժառանգութիւնն է, իրեն եկած կամ իրեն նութիւնն է, կոյրին ժառանգութիւնն է, իրեն եկած կամ իրեն նութիւնն է, կոյրին ժառանգութիւնն է, իրեն եկած կամ իրեն 
փոխանցուած անցեալէն, իր նախկին կեանքէնփոխանցուած անցեալէն, իր նախկին կեանքէնփոխանցուած անցեալէն, իր նախկին կեանքէնփոխանցուած անցեալէն, իր նախկին կեանքէն::::    Հաւանական Հաւանական Հաւանական Հաւանական 
է որ Փարիսեցիները իրենք եւս կը կաէ որ Փարիսեցիները իրենք եւս կը կաէ որ Փարիսեցիները իրենք եւս կը կաէ որ Փարիսեցիները իրենք եւս կը կարծէին որ մեղաւոր րծէին որ մեղաւոր րծէին որ մեղաւոր րծէին որ մեղաւոր 
մարդու մը հոգին էր որ փոխանցուած էր կոյր մարդուն, մարդու մը հոգին էր որ փոխանցուած էր կոյր մարդուն, մարդու մը հոգին էր որ փոխանցուած էր կոյր մարդուն, մարդու մը հոգին էր որ փոխանցուած էր կոյր մարդուն, 
կկկկ’’’’ըսեն արեւմուտքի որոշ մեկնիչներըսեն արեւմուտքի որոշ մեկնիչներըսեն արեւմուտքի որոշ մեկնիչներըսեն արեւմուտքի որոշ մեկնիչներ::::    Այսպէս կԱյսպէս կԱյսպէս կԱյսպէս կ’’’’ենթադրեն ենթադրեն ենթադրեն ենթադրեն 
հիմնուելով նոյնինքն կոյրին ուղղուած Փարիսեցիներուն հիմնուելով նոյնինքն կոյրին ուղղուած Փարիսեցիներուն հիմնուելով նոյնինքն կոյրին ուղղուած Փարիսեցիներուն հիմնուելով նոյնինքն կոյրին ուղղուած Փարիսեցիներուն 
խօսքին վրայ. խօսքին վրայ. խօսքին վրայ. խօսքին վրայ. ««««Ամբողջութեամբդ մեղքի մէջ ծնած եսԱմբողջութեամբդ մեղքի մէջ ծնած եսԱմբողջութեամբդ մեղքի մէջ ծնած եսԱմբողջութեամբդ մեղքի մէջ ծնած ես»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
9.34)9.34)9.34)9.34)::::    ««««Մեղքի մէջ ծնածՄեղքի մէջ ծնածՄեղքի մէջ ծնածՄեղքի մէջ ծնած»»»»    բացատրութիբացատրութիբացատրութիբացատրութիւնը, խորքին մէջ կրնայ ւնը, խորքին մէջ կրնայ ւնը, խորքին մէջ կրնայ ւնը, խորքին մէջ կրնայ 
նշանակել ծնած ըլլալ այնպիսինշանակել ծնած ըլլալ այնպիսինշանակել ծնած ըլլալ այնպիսինշանակել ծնած ըլլալ այնպիսի´́́́    մեղքի մը մէջ՝ որ մեզի մեղքի մը մէջ՝ որ մեզի մեղքի մը մէջ՝ որ մեզի մեղքի մը մէջ՝ որ մեզի 
փոխանցուած է ուրիշէն, եւ այդ մեղքը՝ մեղաւոր հոգին է, փոխանցուած է ուրիշէն, եւ այդ մեղքը՝ մեղաւոր հոգին է, փոխանցուած է ուրիշէն, եւ այդ մեղքը՝ մեղաւոր հոգին է, փոխանցուած է ուրիշէն, եւ այդ մեղքը՝ մեղաւոր հոգին է, 
պարզ բացատրութեամբ մը, պարզ բացատրութեամբ մը, պարզ բացատրութեամբ մը, պարզ բացատրութեամբ մը, ««««մեղքի մէջ ծնածմեղքի մէջ ծնածմեղքի մէջ ծնածմեղքի մէջ ծնած», », », », կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ 
նշանակել՝ մեղաւոր հոգիով ծնած, կամ՝ մեղաւորի մը հոգիով նշանակել՝ մեղաւոր հոգիով ծնած, կամ՝ մեղաւորի մը հոգիով նշանակել՝ մեղաւոր հոգիով ծնած, կամ՝ մեղաւորի մը հոգիով նշանակել՝ մեղաւոր հոգիով ծնած, կամ՝ մեղաւորի մը հոգիով 
ծնածծնածծնածծնած::::    Եթէ աշակերտները կամ ՓաԵթէ աշակերտները կամ ՓաԵթէ աշակերտները կամ ՓաԵթէ աշակերտները կամ Փարիսեցիները մտածեցին րիսեցիները մտածեցին րիսեցիները մտածեցին րիսեցիները մտածեցին 
այդպիսի բան՝ անոնք կը սխալէին բնականօրէնայդպիսի բան՝ անոնք կը սխալէին բնականօրէնայդպիսի բան՝ անոնք կը սխալէին բնականօրէնայդպիսի բան՝ անոնք կը սխալէին բնականօրէն::::    ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա----
ծաշունչը երբեք չծաշունչը երբեք չծաշունչը երբեք չծաշունչը երբեք չ’’’’ըսեր թէ մարդու մը հոգին կրնայ ուրիշի մը ըսեր թէ մարդու մը հոգին կրնայ ուրիշի մը ըսեր թէ մարդու մը հոգին կրնայ ուրիշի մը ըսեր թէ մարդու մը հոգին կրնայ ուրիշի մը 
մէջ մտնել եւ տարբեր կերպարանքով աշխարհ գալմէջ մտնել եւ տարբեր կերպարանքով աշխարհ գալմէջ մտնել եւ տարբեր կերպարանքով աշխարհ գալմէջ մտնել եւ տարբեր կերպարանքով աշխարհ գալ::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ յստակօրէն կառաքեալ յստակօրէն կառաքեալ յստակօրէն կառաքեալ յստակօրէն կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ««««մարդիկ մէկ անգամ կը մարդիկ մէկ անգամ կը մարդիկ մէկ անգամ կը մարդիկ մէկ անգամ կը 
մեռնին եւ անկէ ետք Աստուծոյ դատամեռնին եւ անկէ ետք Աստուծոյ դատամեռնին եւ անկէ ետք Աստուծոյ դատամեռնին եւ անկէ ետք Աստուծոյ դատաստանին կը յանձնուինստանին կը յանձնուինստանին կը յանձնուինստանին կը յանձնուին»»»»    
((((Եբր 9.27)Եբր 9.27)Եբր 9.27)Եբր 9.27)::::    Համաձայն այս համարին, մարդուն մահէն ետք՝ Համաձայն այս համարին, մարդուն մահէն ետք՝ Համաձայն այս համարին, մարդուն մահէն ետք՝ Համաձայն այս համարին, մարդուն մահէն ետք՝ 
անոր հոգին անոր հոգին անոր հոգին անոր հոգին ««««Աստուծոյ դատաստանին կը յանձնուիԱստուծոյ դատաստանին կը յանձնուիԱստուծոյ դատաստանին կը յանձնուիԱստուծոյ դատաստանին կը յանձնուի»»»»::::    Ետ Ետ Ետ Ետ 
աշխարհ գալու մասին խօսք չկաաշխարհ գալու մասին խօսք չկաաշխարհ գալու մասին խօսք չկաաշխարհ գալու մասին խօսք չկա´́́́յյյյ::::    Սողոմոն կը վկայէ որ երբ Սողոմոն կը վկայէ որ երբ Սողոմոն կը վկայէ որ երբ Սողոմոն կը վկայէ որ երբ 
մարդը մեռնի՝ մարմինը հողին կը յանձնուի, իսկ հոգին մարդը մեռնի՝ մարմինը հողին կը յանձնուի, իսկ հոգին մարդը մեռնի՝ մարմինը հողին կը յանձնուի, իսկ հոգին մարդը մեռնի՝ մարմինը հողին կը յանձնուի, իսկ հոգին 
Աստուծոյ կը դառնայ (Ժղ 12.7)Աստուծոյ կը դառնայ (Ժղ 12.7)Աստուծոյ կը դառնայ (Ժղ 12.7)Աստուծոյ կը դառնայ (Ժղ 12.7)::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , հոգին Աստուծոհոգին Աստուծոհոգին Աստուծոհոգին Աստուծո´́́́յ կը յ կը յ կը յ կը 
դառնայ եւ ոդառնայ եւ ոդառնայ եւ ոդառնայ եւ ո´́́́չ թէ ուրիշի մը մէջ կը մտնէչ թէ ուրիշի մը մէջ կը մտնէչ թէ ուրիշի մը մէջ կը մտնէչ թէ ուրիշի մը մէջ կը մտնէ::::    Յոբ կը հաստատէ Յոբ կը հաստատէ Յոբ կը հաստատէ Յոբ կը հաստատէ 
թէ ամէն մէկ մարդու հոգին Աստուծոյ ձեռքին մէջ է (Յոբ թէ ամէն մէկ մարդու հոգին Աստուծոյ ձեռքին մէջ է (Յոբ թէ ամէն մէկ մարդու հոգին Աստուծոյ ձեռքին մէջ է (Յոբ թէ ամէն մէկ մարդու հոգին Աստուծոյ ձեռքին մէջ է (Յոբ 
12.10)12.10)12.10)12.10)::::    Այս համարը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ թէ Այս համարը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ թէ Այս համարը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ թէ Այս համարը ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ թէ 
իւրաքանչիւր մարդ ունի իր սեփական հոգին, որ ոիւրաքանչիւր մարդ ունի իր սեփական հոգին, որ ոիւրաքանչիւր մարդ ունի իր սեփական հոգին, որ ոիւրաքանչիւր մարդ ունի իր սեփական հոգին, որ ո´́́́չ իրեն չ իրեն չ իրեն չ իրեն 
փոխանցուած է ոփոխանցուած է ոփոխանցուած է ոփոխանցուած է ուրիշէն եւ ուրիշէն եւ ուրիշէն եւ ուրիշէն եւ ո´́́́չ ալ ինք կրնայ զայն փոխանցել չ ալ ինք կրնայ զայն փոխանցել չ ալ ինք կրնայ զայն փոխանցել չ ալ ինք կրնայ զայն փոխանցել 
ուրիշինուրիշինուրիշինուրիշին::::    Զաքարիա կը վկայէ որ Աստուած ինք է Զաքարիա կը վկայէ որ Աստուած ինք է Զաքարիա կը վկայէ որ Աստուած ինք է Զաքարիա կը վկայէ որ Աստուած ինք է ««««մարդուն մարդուն մարդուն մարդուն 
հոգին անոր մէջ ստեղծողըհոգին անոր մէջ ստեղծողըհոգին անոր մէջ ստեղծողըհոգին անոր մէջ ստեղծողը»»»» ( ( ( (Զք 12.1)Զք 12.1)Զք 12.1)Զք 12.1)::::    Այս հաստատումը եւս Այս հաստատումը եւս Այս հաստատումը եւս Այս հաստատումը եւս 
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բացորոշապէս ցոյց կու տայ թէ ամէն անձ ունի իր սեփական բացորոշապէս ցոյց կու տայ թէ ամէն անձ ունի իր սեփական բացորոշապէս ցոյց կու տայ թէ ամէն անձ ունի իր սեփական բացորոշապէս ցոյց կու տայ թէ ամէն անձ ունի իր սեփական 
հոգին՝ Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուածհոգին՝ Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուածհոգին՝ Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուածհոգին՝ Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծո´́́́յ կողյ կողյ կողյ կող----
մէ իրեն տրուած եւ ոմէ իրեն տրուած եւ ոմէ իրեն տրուած եւ ոմէ իրեն տրուած եւ ո´́́́չ թէ ուրիշին կողմէ իրեն փոխանցուածչ թէ ուրիշին կողմէ իրեն փոխանցուածչ թէ ուրիշին կողմէ իրեն փոխանցուածչ թէ ուրիշին կողմէ իրեն փոխանցուած::::    
Յիշենք մեր Տիրոջ խօսքը ուղղուած իրեն խաչակից եղող Յիշենք մեր Տիրոջ խօսքը ուղղուած իրեն խաչակից եղող Յիշենք մեր Տիրոջ խօսքը ուղղուած իրեն խաչակից եղող Յիշենք մեր Տիրոջ խօսքը ուղղուած իրեն խաչակից եղող 
աւազակին. աւազակին. աւազակին. աւազակին. ««««Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ պիտի ըլլաս Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ պիտի ըլլաս Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ պիտի ըլլաս Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ պիտի ըլլաս 
դրախտին մէջդրախտին մէջդրախտին մէջդրախտին մէջ»»»» ( ( ( (Ղկ 23.43)Ղկ 23.43)Ղկ 23.43)Ղկ 23.43)::::    Եթէ մարդու մը հոգին ուրիշի մը Եթէ մարդու մը հոգին ուրիշի մը Եթէ մարդու մը հոգին ուրիշի մը Եթէ մարդու մը հոգին ուրիշի մը 
միջոցաւ վերստին աշխարհ կը դառնայ որպէսզի կատարմիջոցաւ վերստին աշխարհ կը դառնայ որպէսզի կատարմիջոցաւ վերստին աշխարհ կը դառնայ որպէսզի կատարմիջոցաւ վերստին աշխարհ կը դառնայ որպէսզի կատարեեեե----
լագործուի, այս աւազակին հոգին ալ պէտք չէ՞ր դառնար, լագործուի, այս աւազակին հոգին ալ պէտք չէ՞ր դառնար, լագործուի, այս աւազակին հոգին ալ պէտք չէ՞ր դառնար, լագործուի, այս աւազակին հոգին ալ պէտք չէ՞ր դառնար, 
կատարելագործուելու կարիքը չունէ՞րկատարելագործուելու կարիքը չունէ՞րկատարելագործուելու կարիքը չունէ՞րկատարելագործուելու կարիքը չունէ՞ր::::    ««««Այսօր ինծի հետ Այսօր ինծի հետ Այսօր ինծի հետ Այսօր ինծի հետ 
պիտի ըլլասպիտի ըլլասպիտի ըլլասպիտի ըլլաս»»»»    բառերը ցոյց չե՞ն տար որ հաւատացեալ բառերը ցոյց չե՞ն տար որ հաւատացեալ բառերը ցոյց չե՞ն տար որ հաւատացեալ բառերը ցոյց չե՞ն տար որ հաւատացեալ 
մարդուն հոգին անմիջապէս կմարդուն հոգին անմիջապէս կմարդուն հոգին անմիջապէս կմարդուն հոգին անմիջապէս կ’’’’երթայ Տիրոջ հետ ըլլալու, իսկ երթայ Տիրոջ հետ ըլլալու, իսկ երթայ Տիրոջ հետ ըլլալու, իսկ երթայ Տիրոջ հետ ըլլալու, իսկ 
մեղաւորին հոգին կմեղաւորին հոգին կմեղաւորին հոգին կմեղաւորին հոգին կ’’’’երթայ դժոխքին մէջ տանջուելու երթայ դժոխքին մէջ տանջուելու երթայ դժոխքին մէջ տանջուելու երթայ դժոխքին մէջ տանջուելու ((((ՂկՂկՂկՂկ    
16.2216.2216.2216.22----23)23)23)23)::::    Շատ պարզ է հետեւաբար որ հոգիներու աշխարհ Շատ պարզ է հետեւաբար որ հոգիներու աշխարհ Շատ պարզ է հետեւաբար որ հոգիներու աշխարհ Շատ պարզ է հետեւաբար որ հոգիներու աշխարհ 
վերադարձի հարց մը բնավերադարձի հարց մը բնավերադարձի հարց մը բնավերադարձի հարց մը բնա´́́́ւ գոյութիւն չունիւ գոյութիւն չունիւ գոյութիւն չունիւ գոյութիւն չունի::::    

Շատեր կը գայթակղին Յովհաննէս Մկրտիչին համար Շատեր կը գայթակղին Յովհաննէս Մկրտիչին համար Շատեր կը գայթակղին Յովհաննէս Մկրտիչին համար Շատեր կը գայթակղին Յովհաննէս Մկրտիչին համար 
ըսուած խօսքէն՝ թէ ան պիտի գայ ըսուած խօսքէն՝ թէ ան պիտի գայ ըսուած խօսքէն՝ թէ ան պիտի գայ ըսուած խօսքէն՝ թէ ան պիտի գայ ««««Եղիայի հոգիով եւ Եղիայի հոգիով եւ Եղիայի հոգիով եւ Եղիայի հոգիով եւ 
զօրութեամբ լեցուածզօրութեամբ լեցուածզօրութեամբ լեցուածզօրութեամբ լեցուած»»»» ( ( ( (Ղկ 1.17), մտածելով որ արդեօք այս Ղկ 1.17), մտածելով որ արդեօք այս Ղկ 1.17), մտածելով որ արդեօք այս Ղկ 1.17), մտածելով որ արդեօք այս 
համարը մեզի ցոյցհամարը մեզի ցոյցհամարը մեզի ցոյցհամարը մեզի ցոյց    չի՞ տար որ Եղիա մարգարէին հոգին է որ չի՞ տար որ Եղիա մարգարէին հոգին է որ չի՞ տար որ Եղիա մարգարէին հոգին է որ չի՞ տար որ Եղիա մարգարէին հոգին է որ 
գոյութեան եկած էր Յովհաննէս Մկրտիչի անձին մէջգոյութեան եկած էր Յովհաննէս Մկրտիչի անձին մէջգոյութեան եկած էր Յովհաննէս Մկրտիչի անձին մէջգոյութեան եկած էր Յովհաննէս Մկրտիչի անձին մէջ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ, չ, չ, չ, 
ատիկա ցոյց չի տար երբեատիկա ցոյց չի տար երբեատիկա ցոյց չի տար երբեատիկա ցոյց չի տար երբե´́́́քքքք:::: « « « «Եղիայի հոգիովԵղիայի հոգիովԵղիայի հոգիովԵղիայի հոգիով» » » » գալ, գալ, գալ, գալ, 
պարզապէս կը նշանակէ՝ գալ նոպարզապէս կը նշանակէ՝ գալ նոպարզապէս կը նշանակէ՝ գալ նոպարզապէս կը նշանակէ՝ գալ նո´́́́յն այն նկարագիրով որ յն այն նկարագիրով որ յն այն նկարագիրով որ յն այն նկարագիրով որ 
Եղիան ունէր, գալ նոԵղիան ունէր, գալ նոԵղիան ունէր, գալ նոԵղիան ունէր, գալ նո´́́́յն այն առաքելութեամբ որ Եղիայինն յն այն առաքելութեամբ որ Եղիայինն յն այն առաքելութեամբ որ Եղիայինն յն այն առաքելութեամբ որ Եղիայինն 
էր, գալ նոէր, գալ նոէր, գալ նոէր, գալ նո´́́́յն այնյն այնյն այնյն այն    բծախնդրութեամբ ու եռանդով որ Եղիան բծախնդրութեամբ ու եռանդով որ Եղիան բծախնդրութեամբ ու եռանդով որ Եղիան բծախնդրութեամբ ու եռանդով որ Եղիան 
ինք ունէրինք ունէրինք ունէրինք ունէր::::    Շատ նմանութիւններ կան Եղիայի ու Յովհաննէս Շատ նմանութիւններ կան Եղիայի ու Յովհաննէս Շատ նմանութիւններ կան Եղիայի ու Յովհաննէս Շատ նմանութիւններ կան Եղիայի ու Յովհաննէս 
Մկրտիչի բնաւորութեան, նկարագիրին, առաքելութեան, Մկրտիչի բնաւորութեան, նկարագիրին, առաքելութեան, Մկրտիչի բնաւորութեան, նկարագիրին, առաքելութեան, Մկրտիչի բնաւորութեան, նկարագիրին, առաքելութեան, 
անհատականութեան, գործելակերպին, եռանդին, հագուածանհատականութեան, գործելակերպին, եռանդին, հագուածանհատականութեան, գործելակերպին, եռանդին, հագուածանհատականութեան, գործելակերպին, եռանդին, հագուած----
քին, հոգեկան զօրութեան ու քաջութեան միջեւքին, հոգեկան զօրութեան ու քաջութեան միջեւքին, հոգեկան զօրութեան ու քաջութեան միջեւքին, հոգեկան զօրութեան ու քաջութեան միջեւ::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
««««Երկուքն ալ մազէ շիԵրկուքն ալ մազէ շիԵրկուքն ալ մազէ շիԵրկուքն ալ մազէ շինուած հագուստ կը հագնէին, թէեւ նուած հագուստ կը հագնէին, թէեւ նուած հագուստ կը հագնէին, թէեւ նուած հագուստ կը հագնէին, թէեւ 
Եղիայի համար կԵղիայի համար կԵղիայի համար կԵղիայի համար կ’’’’ըսուի որ արդէն իսկ մազոտ անձ մըն էրըսուի որ արդէն իսկ մազոտ անձ մըն էրըսուի որ արդէն իսկ մազոտ անձ մըն էրըսուի որ արդէն իսկ մազոտ անձ մըն էր::::    
Երկուքն ալ իրենց մէջքին գօտի ունէին (Մտ 3.4Երկուքն ալ իրենց մէջքին գօտի ունէին (Մտ 3.4Երկուքն ալ իրենց մէջքին գօտի ունէին (Մտ 3.4Երկուքն ալ իրենց մէջքին գօտի ունէին (Մտ 3.4::::    Դ.Թգ 1.8)Դ.Թգ 1.8)Դ.Թգ 1.8)Դ.Թգ 1.8)::::    
Երկուքն ալ անապատները կԵրկուքն ալ անապատները կԵրկուքն ալ անապատները կԵրկուքն ալ անապատները կ’’’’ապրէինապրէինապրէինապրէին::::    Երկուքն ալ այպանեԵրկուքն ալ այպանեԵրկուքն ալ այպանեԵրկուքն ալ այպանե----
ցին թագաւորներ՝ խօսելով անոնց ճշմարտութեան մասինցին թագաւորներ՝ խօսելով անոնց ճշմարտութեան մասինցին թագաւորներ՝ խօսելով անոնց ճշմարտութեան մասինցին թագաւորներ՝ խօսելով անոնց ճշմարտութեան մասին::::    
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Յովհաննէս Մկրտիչ Յովհաննէս Մկրտիչ Յովհաննէս Մկրտիչ Յովհաննէս Մկրտիչ դէմ դրաւ Հերովդէս չորրորդապետ դէմ դրաւ Հերովդէս չորրորդապետ դէմ դրաւ Հերովդէս չորրորդապետ դէմ դրաւ Հերովդէս չորրորդապետ 
թագաւորին, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աքաաբ թագաւորին եւ թագաւորին, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աքաաբ թագաւորին եւ թագաւորին, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աքաաբ թագաւորին եւ թագաւորին, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աքաաբ թագաւորին եւ 
Յեզաբէլ թագուհիինՅեզաբէլ թագուհիինՅեզաբէլ թագուհիինՅեզաբէլ թագուհիին::::    Երկուքն ալ ապաշխարութիւն քարոզեԵրկուքն ալ ապաշխարութիւն քարոզեԵրկուքն ալ ապաշխարութիւն քարոզեԵրկուքն ալ ապաշխարութիւն քարոզե----
ցին իրենց ժամանակի ապստամբ ու անզիղջ մարդոցցին իրենց ժամանակի ապստամբ ու անզիղջ մարդոցցին իրենց ժամանակի ապստամբ ու անզիղջ մարդոցցին իրենց ժամանակի ապստամբ ու անզիղջ մարդոց::::    
Երկուքն ալ Աստուծոյ սուրբ անուան նկատմամբ կատարեալ Երկուքն ալ Աստուծոյ սուրբ անուան նկատմամբ կատարեալ Երկուքն ալ Աստուծոյ սուրբ անուան նկատմամբ կատարեալ Երկուքն ալ Աստուծոյ սուրբ անուան նկատմամբ կատարեալ 
բծախնդրութիւն ունէինբծախնդրութիւն ունէինբծախնդրութիւն ունէինբծախնդրութիւն ունէին::::    Երկուքն Երկուքն Երկուքն Երկուքն ալ Աստուծոյ Հոգիով ալ Աստուծոյ Հոգիով ալ Աստուծոյ Հոգիով ալ Աստուծոյ Հոգիով 
լեցուած կը գործէինլեցուած կը գործէինլեցուած կը գործէինլեցուած կը գործէին::::    Երկուքն ալ ճշմարիտ Աստուածը Երկուքն ալ ճշմարիտ Աստուածը Երկուքն ալ ճշմարիտ Աստուածը Երկուքն ալ ճշմարիտ Աստուածը 
ծանուցին եւ Աստուծոյ ճամբան պատրաստեցինծանուցին եւ Աստուծոյ ճամբան պատրաստեցինծանուցին եւ Աստուծոյ ճամբան պատրաստեցինծանուցին եւ Աստուծոյ ճամբան պատրաստեցին::::    Երկուքն ալ Երկուքն ալ Երկուքն ալ Երկուքն ալ 
սխալին դէմ դնող բնաւորութիւն ու նկարագիր ունէին. սխալին դէմ դնող բնաւորութիւն ու նկարագիր ունէին. սխալին դէմ դնող բնաւորութիւն ու նկարագիր ունէին. սխալին դէմ դնող բնաւորութիւն ու նկարագիր ունէին. 
օրինակ, Եղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորի 450 մարգարէօրինակ, Եղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորի 450 մարգարէօրինակ, Եղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորի 450 մարգարէօրինակ, Եղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորի 450 մարգարէ----
ներուն, որոնք հեռու էին ճշմարիտ աստուածներուն, որոնք հեռու էին ճշմարիտ աստուածներուն, որոնք հեռու էին ճշմարիտ աստուածներուն, որոնք հեռու էին ճշմարիտ աստուածպաշտութենէն, պաշտութենէն, պաշտութենէն, պաշտութենէն, 
իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ դէմ դրաւ Փարիսեցիներուն եւ իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ դէմ դրաւ Փարիսեցիներուն եւ իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ դէմ դրաւ Փարիսեցիներուն եւ իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ դէմ դրաւ Փարիսեցիներուն եւ 
Օրէնքի ուսուցիչներուն, որոնք դարձեալ հեռու էին իսկական Օրէնքի ուսուցիչներուն, որոնք դարձեալ հեռու էին իսկական Օրէնքի ուսուցիչներուն, որոնք դարձեալ հեռու էին իսկական Օրէնքի ուսուցիչներուն, որոնք դարձեալ հեռու էին իսկական 
աստուածպաշտութենէնաստուածպաշտութենէնաստուածպաշտութենէնաստուածպաշտութենէն::::    Եղիան եղաւ նախակարապետը այն Եղիան եղաւ նախակարապետը այն Եղիան եղաւ նախակարապետը այն Եղիան եղաւ նախակարապետը այն 
մարգարէներուն որոնք մարգարէացան Մեսիային գալուստին մարգարէներուն որոնք մարգարէացան Մեսիային գալուստին մարգարէներուն որոնք մարգարէացան Մեսիային գալուստին մարգարէներուն որոնք մարգարէացան Մեսիային գալուստին 
մասին, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ եղաւ նախակարամասին, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ եղաւ նախակարամասին, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ եղաւ նախակարամասին, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչ եղաւ նախակարապետը պետը պետը պետը 
նոյնինքն Մեսիայիննոյնինքն Մեսիայիննոյնինքն Մեսիայիննոյնինքն Մեսիային»»»»2222::::    

Այստեղ կարեւոր կը սեպեմ հետեւեալ երկու մատնաԱյստեղ կարեւոր կը սեպեմ հետեւեալ երկու մատնաԱյստեղ կարեւոր կը սեպեմ հետեւեալ երկու մատնաԱյստեղ կարեւոր կը սեպեմ հետեւեալ երկու մատնա----
ննննըըըըշումները կատարել.շումները կատարել.շումները կատարել.շումները կատարել.----    

ա) Եթէ երբեք Եղիայի Հոգին է որ Յովհաննէս Մկրտիչի ա) Եթէ երբեք Եղիայի Հոգին է որ Յովհաննէս Մկրտիչի ա) Եթէ երբեք Եղիայի Հոգին է որ Յովհաննէս Մկրտիչի ա) Եթէ երբեք Եղիայի Հոգին է որ Յովհաննէս Մկրտիչի 
մէջ մտած ու աշխարհ եկած է, այդ պարագային, Յովհաննէս մէջ մտած ու աշխարհ եկած է, այդ պարագային, Յովհաննէս մէջ մտած ու աշխարհ եկած է, այդ պարագային, Յովհաննէս մէջ մտած ու աշխարհ եկած է, այդ պարագային, Յովհաննէս 
Մկրտիչ շատ աւելի կատարեալ մէկը պէտք չէ՞ր ըլլար քան Մկրտիչ շատ աւելի կատարեալ մէկը պէտք չէ՞ր ըլլար քան Մկրտիչ շատ աւելի կատարեալ մէկը պէտք չէ՞ր ըլլար քան Մկրտիչ շատ աւելի կատարեալ մէկը պէտք չէ՞ր ըլլար քան 
ԵղիանԵղիանԵղիանԵղիան::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտւշտւշտւշտ::::    Բայց իրողութիւնը այդպէս չէԲայց իրողութիւնը այդպէս չէԲայց իրողութիւնը այդպէս չէԲայց իրողութիւնը այդպէս չէ::::    Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Մկրտիչի հաւատքը Եղիա մարգարէին հաւատքէն աւելի Մկրտիչի հաւատքը Եղիա մարգարէին հաւատքէն աւելի Մկրտիչի հաւատքը Եղիա մարգարէին հաւատքէն աւելի Մկրտիչի հաւատքը Եղիա մարգարէին հաւատքէն աւելի 
զօրաւոր ու աւելի կատարեալ չէր, ուստի Եղիայի հոգին չի զօրաւոր ու աւելի կատարեալ չէր, ուստի Եղիայի հոգին չի զօրաւոր ու աւելի կատարեալ չէր, ուստի Եղիայի հոգին չի զօրաւոր ու աւելի կատարեալ չէր, ուստի Եղիայի հոգին չի 
կրնար Յովհաննէս Մկրտիչին փոխանցուած ըլլալ, որովկրնար Յովհաննէս Մկրտիչին փոխանցուած ըլլալ, որովկրնար Յովհաննէս Մկրտիչին փոխանցուած ըլլալ, որովկրնար Յովհաննէս Մկրտիչին փոխանցուած ըլլալ, որով----
հետեւ, միհետեւ, միհետեւ, միհետեւ, մի´́́́    մոռնաք որ այդ փոխանցումին նպատակը հոգիին մոռնաք որ այդ փոխանցումին նպատակը հոգիին մոռնաք որ այդ փոխանցումին նպատակը հոգիին մոռնաք որ այդ փոխանցումին նպատակը հոգիին 
կատարելագործուկատարելագործուկատարելագործուկատարելագործութիւնն է, ինչպէս կթիւնն է, ինչպէս կթիւնն է, ինչպէս կթիւնն է, ինչպէս կ’’’’ուսուցանեն վերակենուսուցանեն վերակենուսուցանեն վերակենուսուցանեն վերակեն----
դանացման տեսութիւնը ընդունողներըդանացման տեսութիւնը ընդունողներըդանացման տեսութիւնը ընդունողներըդանացման տեսութիւնը ընդունողները::::    

                                                 
2 Վաղինակ Վրդ. Մելոյեան: «Աստուածաշունչին պատասխանները ժողովուրդի 
հարցումներուն»: Պէյրութ, 2007, էջ 168: 
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բ) Եղիա մարգարէին եւ Յովհաննէս Մկրտիչին միջեւ բ) Եղիա մարգարէին եւ Յովհաննէս Մկրտիչին միջեւ բ) Եղիա մարգարէին եւ Յովհաննէս Մկրտիչին միջեւ բ) Եղիա մարգարէին եւ Յովհաննէս Մկրտիչին միջեւ 
աւելի քան 850 տարիներու ժամանակահատուած մը գոյուաւելի քան 850 տարիներու ժամանակահատուած մը գոյուաւելի քան 850 տարիներու ժամանակահատուած մը գոյուաւելի քան 850 տարիներու ժամանակահատուած մը գոյու----
թիւն ունիթիւն ունիթիւն ունիթիւն ունի::::    Որպէսզի Եղիայի հոգին հասնէր Յովհաննէսին, Որպէսզի Եղիայի հոգին հասնէր Յովհաննէսին, Որպէսզի Եղիայի հոգին հասնէր Յովհաննէսին, Որպէսզի Եղիայի հոգին հասնէր Յովհաննէսին, 
գոնէ 15գոնէ 15գոնէ 15գոնէ 15----20 20 20 20 անձերու մէջէն անցած պէտք էրանձերու մէջէն անցած պէտք էրանձերու մէջէն անցած պէտք էրանձերու մէջէն անցած պէտք էր    ըլլար եւ այդ 15ըլլար եւ այդ 15ըլլար եւ այդ 15ըլլար եւ այդ 15----20 20 20 20 
անձերը աստիճանական կատարելագործութեան հասած անձերը աստիճանական կատարելագործութեան հասած անձերը աստիճանական կատարելագործութեան հասած անձերը աստիճանական կատարելագործութեան հասած 
պէտք էր ըլլայինպէտք էր ըլլայինպէտք էր ըլլայինպէտք էր ըլլային::::    Արդ, որո՞նք են այդ 850 տարիներու Արդ, որո՞նք են այդ 850 տարիներու Արդ, որո՞նք են այդ 850 տարիներու Արդ, որո՞նք են այդ 850 տարիներու 
ժամանակահատուածը լեցնող 15ժամանակահատուածը լեցնող 15ժամանակահատուածը լեցնող 15ժամանակահատուածը լեցնող 15----20 20 20 20 անձերը, որոնք պէտք է անձերը, որոնք պէտք է անձերը, որոնք պէտք է անձերը, որոնք պէտք է 
աւելի կատարեալ եւ աւելի ուժեղ ըլլային քան Եղիա աւելի կատարեալ եւ աւելի ուժեղ ըլլային քան Եղիա աւելի կատարեալ եւ աւելի ուժեղ ըլլային քան Եղիա աւելի կատարեալ եւ աւելի ուժեղ ըլլային քան Եղիա 
մարգարէնմարգարէնմարգարէնմարգարէն::::    ՉունիՉունիՉունիՉունի´́́́նք այդպիսի անձեր. ոնք այդպիսի անձեր. ոնք այդպիսի անձեր. ոնք այդպիսի անձեր. ո´́́́չ իսկ մէչ իսկ մէչ իսկ մէչ իսկ մէկ հոգիկ հոգիկ հոգիկ հոգի::::    
Ուրեմն ո՞ւր էր Եղիայի հոգին այդ ամբողջ միջոցինՈւրեմն ո՞ւր էր Եղիայի հոգին այդ ամբողջ միջոցինՈւրեմն ո՞ւր էր Եղիայի հոգին այդ ամբողջ միջոցինՈւրեմն ո՞ւր էր Եղիայի հոգին այդ ամբողջ միջոցին::::    Երկինքի Երկինքի Երկինքի Երկինքի 
մէջ էր, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ էր, եւ անոր փաստը մէջ էր, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ էր, եւ անոր փաստը մէջ էր, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ էր, եւ անոր փաստը մէջ էր, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ էր, եւ անոր փաստը 
նոյնինքն անոր յայտնութիւնն է Մովսէս մարգարէին հետ նոյնինքն անոր յայտնութիւնն է Մովսէս մարգարէին հետ նոյնինքն անոր յայտնութիւնն է Մովսէս մարգարէին հետ նոյնինքն անոր յայտնութիւնն է Մովսէս մարգարէին հետ 
միասին Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ (Մտ 17.3)միասին Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ (Մտ 17.3)միասին Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ (Մտ 17.3)միասին Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ (Մտ 17.3)::::        

6.6.6.6.----    Ըստ ոմանց մարդուն կոյր ծնելուն պատճաԸստ ոմանց մարդուն կոյր ծնելուն պատճաԸստ ոմանց մարդուն կոյր ծնելուն պատճաԸստ ոմանց մարդուն կոյր ծնելուն պատճառը անոր ռը անոր ռը անոր ռը անոր 
ծնողներն էին, ըստ ուրիշներուն՝ նոյնինքն կոյր մարդուն ծնողներն էին, ըստ ուրիշներուն՝ նոյնինքն կոյր մարդուն ծնողներն էին, ըստ ուրիշներուն՝ նոյնինքն կոյր մարդուն ծնողներն էին, ըստ ուրիշներուն՝ նոյնինքն կոյր մարդուն 
մեղքերն էին, իսկ ըստ մեր Տիրոջ՝ անիկա կոյր ծնած էր մեղքերն էին, իսկ ըստ մեր Տիրոջ՝ անիկա կոյր ծնած էր մեղքերն էին, իսկ ըստ մեր Տիրոջ՝ անիկա կոյր ծնած էր մեղքերն էին, իսկ ըստ մեր Տիրոջ՝ անիկա կոյր ծնած էր 
««««որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
բոլորը մէկ բան ցոյց կու տան, այն՝ որ մարդիկ կրնան բոլորը մէկ բան ցոյց կու տան, այն՝ որ մարդիկ կրնան բոլորը մէկ բան ցոյց կու տան, այն՝ որ մարդիկ կրնան բոլորը մէկ բան ցոյց կու տան, այն՝ որ մարդիկ կրնան 
աղէտներու, փորձութիւններու, դժբախտութիւնաղէտներու, փորձութիւններու, դժբախտութիւնաղէտներու, փորձութիւններու, դժբախտութիւնաղէտներու, փորձութիւններու, դժբախտութիւններու եւ ներու եւ ներու եւ ներու եւ 
դժուարութիւններու հանդիպիլ այլ եւ այլ պատճառներով, դժուարութիւններու հանդիպիլ այլ եւ այլ պատճառներով, դժուարութիւններու հանդիպիլ այլ եւ այլ պատճառներով, դժուարութիւններու հանդիպիլ այլ եւ այլ պատճառներով, 
երբեմն զիրար հակասող պատճառներովերբեմն զիրար հակասող պատճառներովերբեմն զիրար հակասող պատճառներովերբեմն զիրար հակասող պատճառներով::::    Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.----    

Կրնայ անձ մը դժուարութիւններու հանդիպիլ Տիրոջ Կրնայ անձ մը դժուարութիւններու հանդիպիլ Տիրոջ Կրնայ անձ մը դժուարութիւններու հանդիպիլ Տիրոջ Կրնայ անձ մը դժուարութիւններու հանդիպիլ Տիրոջ 
խօսքին հնազանդ ըլլալուն համար, ինչպէս էր պարագան խօսքին հնազանդ ըլլալուն համար, ինչպէս էր պարագան խօսքին հնազանդ ըլլալուն համար, ինչպէս էր պարագան խօսքին հնազանդ ըլլալուն համար, ինչպէս էր պարագան 
Երեմիա ու Եսայի մարգարէներուն, կրնայ նաեւ դժուարուԵրեմիա ու Եսայի մարգարէներուն, կրնայ նաեւ դժուարուԵրեմիա ու Եսայի մարգարէներուն, կրնայ նաեւ դժուարուԵրեմիա ու Եսայի մարգարէներուն, կրնայ նաեւ դժուարու----
թիւններու հանդիպիլ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալուն թիւններու հանդիպիլ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալուն թիւններու հանդիպիլ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալուն թիւններու հանդիպիլ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալուն 
համար (Եր 6.19համար (Եր 6.19համար (Եր 6.19համար (Եր 6.19::::    Եր 29.17Եր 29.17Եր 29.17Եր 29.17----19)19)19)19)::::    

Կրնայ մէկը նախատուիլ Աստուծոյ հետեւորդ ըլլալուն Կրնայ մէկը նախատուիլ Աստուծոյ հետեւորդ ըլլալուն Կրնայ մէկը նախատուիլ Աստուծոյ հետեւորդ ըլլալուն Կրնայ մէկը նախատուիլ Աստուծոյ հետեւորդ ըլլալուն 
համար (Սղ 42.10համար (Սղ 42.10համար (Սղ 42.10համար (Սղ 42.10::::    Մտ 5.11Մտ 5.11Մտ 5.11Մտ 5.11::::    Հռ 8.35Հռ 8.35Հռ 8.35Հռ 8.35:::: ),  ),  ),  ), կրնայ նաեւ նախատուիլ կրնայ նաեւ նախատուիլ կրնայ նաեւ նախատուիլ կրնայ նաեւ նախատուիլ 
Աստուծոյ հետեւորդ չըլլալուն համար (Եր 2.17, 19Աստուծոյ հետեւորդ չըլլալուն համար (Եր 2.17, 19Աստուծոյ հետեւորդ չըլլալուն համար (Եր 2.17, 19Աստուծոյ հետեւորդ չըլլալուն համար (Եր 2.17, 19::::    Ես 4.1)Ես 4.1)Ես 4.1)Ես 4.1)::::    

Կրնայ զրկաԿրնայ զրկաԿրնայ զրկաԿրնայ զրկանքի ու ցաւի հանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ նքի ու ցաւի հանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ նքի ու ցաւի հանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ նքի ու ցաւի հանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ 
իր ցուցաբերած հաւատարմութեան համար, ինչպէս էր իր ցուցաբերած հաւատարմութեան համար, ինչպէս էր իր ցուցաբերած հաւատարմութեան համար, ինչպէս էր իր ցուցաբերած հաւատարմութեան համար, ինչպէս էր 
պարագան Յովսէփ Գեղեցիկին, կրնայ նաեւ զրկանքի պարագան Յովսէփ Գեղեցիկին, կրնայ նաեւ զրկանքի պարագան Յովսէփ Գեղեցիկին, կրնայ նաեւ զրկանքի պարագան Յովսէփ Գեղեցիկին, կրնայ նաեւ զրկանքի 
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հանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ իր ցուցաբերած անհաւատարհանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ իր ցուցաբերած անհաւատարհանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ իր ցուցաբերած անհաւատարհանդիպիլ Աստուծոյ հանդէպ իր ցուցաբերած անհաւատար----
մութեան համար, ինչպէս էր պարագան Յովսէփի եղբայրմութեան համար, ինչպէս էր պարագան Յովսէփի եղբայրմութեան համար, ինչպէս էր պարագան Յովսէփի եղբայրմութեան համար, ինչպէս էր պարագան Յովսէփի եղբայր----
ներուն, Սամփսոնին, Հեղի քահանայներուն, Սամփսոնին, Հեղի քահանայներուն, Սամփսոնին, Հեղի քահանայներուն, Սամփսոնին, Հեղի քահանային եւ ուրիշներունին եւ ուրիշներունին եւ ուրիշներունին եւ ուրիշներուն::::    

Կրնայ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել չուզելուն Կրնայ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել չուզելուն Կրնայ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել չուզելուն Կրնայ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել չուզելուն 
համար, ինչպէս էր պարագան Յովնան մարգարէին, կրնայ համար, ինչպէս էր պարագան Յովնան մարգարէին, կրնայ համար, ինչպէս էր պարագան Յովնան մարգարէին, կրնայ համար, ինչպէս էր պարագան Յովնան մարգարէին, կրնայ 
նաեւ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել ուզելուն համար նաեւ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել ուզելուն համար նաեւ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել ուզելուն համար նաեւ տառապիլ Աստուծոյ կամքը կատարել ուզելուն համար 
((((Մտ 26.42)Մտ 26.42)Մտ 26.42)Մտ 26.42)::::    

Կրնայ չարչարուիլ իր կատարած բարի գործերուն Կրնայ չարչարուիլ իր կատարած բարի գործերուն Կրնայ չարչարուիլ իր կատարած բարի գործերուն Կրնայ չարչարուիլ իր կատարած բարի գործերուն 
համար (Ա.Պտ 4.19), կրնայ նաեւ չարչահամար (Ա.Պտ 4.19), կրնայ նաեւ չարչահամար (Ա.Պտ 4.19), կրնայ նաեւ չարչահամար (Ա.Պտ 4.19), կրնայ նաեւ չարչարուիլ իր կատարած րուիլ իր կատարած րուիլ իր կատարած րուիլ իր կատարած 
չար գործերուն համար (Եր 4.4չար գործերուն համար (Եր 4.4չար գործերուն համար (Եր 4.4չար գործերուն համար (Եր 4.4::::    Բ.Թգ 16.8Բ.Թգ 16.8Բ.Թգ 16.8Բ.Թգ 16.8::::    Գ.Թգ 14.9Գ.Թգ 14.9Գ.Թգ 14.9Գ.Թգ 14.9----10101010::::    Բ.Մն Բ.Մն Բ.Մն Բ.Մն 
7.217.217.217.21----22)22)22)22)::::    

Կրնայ աղէտներու հանդիպիլ իր հաւատքին համար, Կրնայ աղէտներու հանդիպիլ իր հաւատքին համար, Կրնայ աղէտներու հանդիպիլ իր հաւատքին համար, Կրնայ աղէտներու հանդիպիլ իր հաւատքին համար, 
ինչպէս էր պարագան Յոբի, կրնայ նաեւ աղէտներու հանդիինչպէս էր պարագան Յոբի, կրնայ նաեւ աղէտներու հանդիինչպէս էր պարագան Յոբի, կրնայ նաեւ աղէտներու հանդիինչպէս էր պարագան Յոբի, կրնայ նաեւ աղէտներու հանդի----
պիլ իր անհաւատութեան համար, ինչպէս էր պարագան պիլ իր անհաւատութեան համար, ինչպէս էր պարագան պիլ իր անհաւատութեան համար, ինչպէս էր պարագան պիլ իր անհաւատութեան համար, ինչպէս էր պարագան 
Սաւուղ թագաւորինՍաւուղ թագաւորինՍաւուղ թագաւորինՍաւուղ թագաւորին::::    

Կրնայ նեղուԿրնայ նեղուԿրնայ նեղուԿրնայ նեղութեան հանդիպիլ ու չարչարուիլ արդար թեան հանդիպիլ ու չարչարուիլ արդար թեան հանդիպիլ ու չարչարուիլ արդար թեան հանդիպիլ ու չարչարուիլ արդար 
ըլլալուն համար (Առ 11.31ըլլալուն համար (Առ 11.31ըլլալուն համար (Առ 11.31ըլլալուն համար (Առ 11.31::::    Ա.Պտ 3.18), կրնայ նաեւ նեղուԱ.Պտ 3.18), կրնայ նաեւ նեղուԱ.Պտ 3.18), կրնայ նաեւ նեղուԱ.Պտ 3.18), կրնայ նաեւ նեղու----
թեան հանդիպիլ անարդար ըլլալուն համար (Սղ 34.19թեան հանդիպիլ անարդար ըլլալուն համար (Սղ 34.19թեան հանդիպիլ անարդար ըլլալուն համար (Սղ 34.19թեան հանդիպիլ անարդար ըլլալուն համար (Սղ 34.19::::    Առ Առ Առ Առ 
13.6)13.6)13.6)13.6)::::    

Կարելի է բազմացնել այն օրինակները, որոնք ցոյց կու Կարելի է բազմացնել այն օրինակները, որոնք ցոյց կու Կարելի է բազմացնել այն օրինակները, որոնք ցոյց կու Կարելի է բազմացնել այն օրինակները, որոնք ցոյց կու 
տան մարդոց տառապանքի այլազան պատճառները, բայց տան մարդոց տառապանքի այլազան պատճառները, բայց տան մարդոց տառապանքի այլազան պատճառները, բայց տան մարդոց տառապանքի այլազան պատճառները, բայց 
մէկ բան յստակմէկ բան յստակմէկ բան յստակմէկ բան յստակ    պէտք է գիտնալ, որ արտաքին երեւոյթներու պէտք է գիտնալ, որ արտաքին երեւոյթներու պէտք է գիտնալ, որ արտաքին երեւոյթներու պէտք է գիտնալ, որ արտաքին երեւոյթներու 
վրայ հիմնուելով դատաստան ընելը սխալ է, որովհետեւ մենք վրայ հիմնուելով դատաստան ընելը սխալ է, որովհետեւ մենք վրայ հիմնուելով դատաստան ընելը սխալ է, որովհետեւ մենք վրայ հիմնուելով դատաստան ընելը սխալ է, որովհետեւ մենք 
չենք գիտեր թէ ոչենք գիտեր թէ ոչենք գիտեր թէ ոչենք գիտեր թէ ո´́́́վ իր հաւատքին համար կը հալածուի եւ վ իր հաւատքին համար կը հալածուի եւ վ իր հաւատքին համար կը հալածուի եւ վ իր հաւատքին համար կը հալածուի եւ 
ոոոո´́́́վ՝ իր անհաւատութեան համար. ով՝ իր անհաւատութեան համար. ով՝ իր անհաւատութեան համար. ով՝ իր անհաւատութեան համար. ո´́́́վ կը տառապի վ կը տառապի վ կը տառապի վ կը տառապի 
Քրիստոսի սիրոյն համար եւ ոՔրիստոսի սիրոյն համար եւ ոՔրիստոսի սիրոյն համար եւ ոՔրիստոսի սիրոյն համար եւ ո´́́́վ՝ աշխարհի սիրոյն համարվ՝ աշխարհի սիրոյն համարվ՝ աշխարհի սիրոյն համարվ՝ աշխարհի սիրոյն համար::::    
Ամէն մարդ նեղութԱմէն մարդ նեղութԱմէն մարդ նեղութԱմէն մարդ նեղութեան կը հանդիպի, բայց միայն Աստուաեան կը հանդիպի, բայց միայն Աստուաեան կը հանդիպի, բայց միայն Աստուաեան կը հանդիպի, բայց միայն Աստուա´́́́ծ ծ ծ ծ 
գիտէ թէ իւրաքանչիւրը ինչո՞ւ կամ ի՞նչ պատճառով գիտէ թէ իւրաքանչիւրը ինչո՞ւ կամ ի՞նչ պատճառով գիտէ թէ իւրաքանչիւրը ինչո՞ւ կամ ի՞նչ պատճառով գիտէ թէ իւրաքանչիւրը ինչո՞ւ կամ ի՞նչ պատճառով 
նեղութեան կը հանդիպի. բարի՞ ըլլալուն համար, թէ՝ չար նեղութեան կը հանդիպի. բարի՞ ըլլալուն համար, թէ՝ չար նեղութեան կը հանդիպի. բարի՞ ըլլալուն համար, թէ՝ չար նեղութեան կը հանդիպի. բարի՞ ըլլալուն համար, թէ՝ չար 
ըլլալուն համար. ճշմարտութիւնը ապրելո՞ւն համար, թէ՝ ըլլալուն համար. ճշմարտութիւնը ապրելո՞ւն համար, թէ՝ ըլլալուն համար. ճշմարտութիւնը ապրելո՞ւն համար, թէ՝ ըլլալուն համար. ճշմարտութիւնը ապրելո՞ւն համար, թէ՝ 
ճշմարտութիւնը կեղծելուն համար. առաւել եւս սրբուելու ու ճշմարտութիւնը կեղծելուն համար. առաւել եւս սրբուելու ու ճշմարտութիւնը կեղծելուն համար. առաւել եւս սրբուելու ու ճշմարտութիւնը կեղծելուն համար. առաւել եւս սրբուելու ու 
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Քրիստոսի նմանելոՔրիստոսի նմանելոՔրիստոսի նմանելոՔրիստոսի նմանելո՞ւ համար, թէ՝ անսուրբ ու անմաքուր ՞ւ համար, թէ՝ անսուրբ ու անմաքուր ՞ւ համար, թէ՝ անսուրբ ու անմաքուր ՞ւ համար, թէ՝ անսուրբ ու անմաքուր 
կեանք մը ապրելուն համարկեանք մը ապրելուն համարկեանք մը ապրելուն համարկեանք մը ապրելուն համար::::    

Մարդ արարածը չի կրնար խուսափիլ փորձութիւններէՄարդ արարածը չի կրնար խուսափիլ փորձութիւններէՄարդ արարածը չի կրնար խուսափիլ փորձութիւններէՄարդ արարածը չի կրնար խուսափիլ փորձութիւններէ::::    
Բոլոր մարդիկը՝ հաւատացեալ թէ անհաւատ, բարի թէ չար, Բոլոր մարդիկը՝ հաւատացեալ թէ անհաւատ, բարի թէ չար, Բոլոր մարդիկը՝ հաւատացեալ թէ անհաւատ, բարի թէ չար, Բոլոր մարդիկը՝ հաւատացեալ թէ անհաւատ, բարի թէ չար, 
փորձութիւններու կը հանդիպին, ինչպէս Սողոմոն իմաստուն փորձութիւններու կը հանդիպին, ինչպէս Սողոմոն իմաստուն փորձութիւններու կը հանդիպին, ինչպէս Սողոմոն իմաստուն փորձութիւններու կը հանդիպին, ինչպէս Սողոմոն իմաստուն 
կը վկայէ. կը վկայէ. կը վկայէ. կը վկայէ. ««««Ամէն բան ամենուն հաւասարապէս կը պատԱմէն բան ամենուն հաւասարապէս կը պատԱմէն բան ամենուն հաւասարապէս կը պատԱմէն բան ամենուն հաւասարապէս կը պատահի. ահի. ահի. ահի. 
արդարին ու ամբարիշտին, բարի մարդուն, մաքուրին ու արդարին ու ամբարիշտին, բարի մարդուն, մաքուրին ու արդարին ու ամբարիշտին, բարի մարդուն, մաքուրին ու արդարին ու ամբարիշտին, բարի մարդուն, մաքուրին ու 
անմաքուրին, զոհ ընողին ու զոհ չընողին պատահածը նոյնն անմաքուրին, զոհ ընողին ու զոհ չընողին պատահածը նոյնն անմաքուրին, զոհ ընողին ու զոհ չընողին պատահածը նոյնն անմաքուրին, զոհ ընողին ու զոհ չընողին պատահածը նոյնն 
էէէէ»»»» ( ( ( (Ժղ 9.2, տեԺղ 9.2, տեԺղ 9.2, տեԺղ 9.2, տե´́́́ս նաեւ 2.14)ս նաեւ 2.14)ս նաեւ 2.14)ս նաեւ 2.14)::::    Երկուքին տարբերութիւնը անոնց Երկուքին տարբերութիւնը անոնց Երկուքին տարբերութիւնը անոնց Երկուքին տարբերութիւնը անոնց 
վերաբերմունքին մէջ է որ կը կայանայվերաբերմունքին մէջ է որ կը կայանայվերաբերմունքին մէջ է որ կը կայանայվերաբերմունքին մէջ է որ կը կայանայ::::    Հաւատացեալ մարդը Հաւատացեալ մարդը Հաւատացեալ մարդը Հաւատացեալ մարդը 
փորձութիւնը համբերութեամբ ու աղօթքով կփորձութիւնը համբերութեամբ ու աղօթքով կփորձութիւնը համբերութեամբ ու աղօթքով կփորձութիւնը համբերութեամբ ու աղօթքով կը տանի եւ այդ ը տանի եւ այդ ը տանի եւ այդ ը տանի եւ այդ 
ձեւով կը յաղթէ անոր, մինչդեռ անհաւատ մարդը կը դժգոհի ձեւով կը յաղթէ անոր, մինչդեռ անհաւատ մարդը կը դժգոհի ձեւով կը յաղթէ անոր, մինչդեռ անհաւատ մարդը կը դժգոհի ձեւով կը յաղթէ անոր, մինչդեռ անհաւատ մարդը կը դժգոհի 
ու կու կու կու կ’’’’ընդվզի փորձութեան դէմ եւ այդ ձեւով փորձութիւնը ընդվզի փորձութեան դէմ եւ այդ ձեւով փորձութիւնը ընդվզի փորձութեան դէմ եւ այդ ձեւով փորձութիւնը ընդվզի փորձութեան դէմ եւ այդ ձեւով փորձութիւնը 
առաւել եւս կը սաստկանայ ու կը յաղթէ անորառաւել եւս կը սաստկանայ ու կը յաղթէ անորառաւել եւս կը սաստկանայ ու կը յաղթէ անորառաւել եւս կը սաստկանայ ու կը յաղթէ անոր::::    ՀամբեՀամբեՀամբեՀամբե----
րութեամբ չտարուած նեղութիւնը՝ կը տապալէ մեզ, մինչդեռ րութեամբ չտարուած նեղութիւնը՝ կը տապալէ մեզ, մինչդեռ րութեամբ չտարուած նեղութիւնը՝ կը տապալէ մեզ, մինչդեռ րութեամբ չտարուած նեղութիւնը՝ կը տապալէ մեզ, մինչդեռ 
համբերութեամբ տարուած նեղութիւնը՝ իրհամբերութեամբ տարուած նեղութիւնը՝ իրհամբերութեամբ տարուած նեղութիւնը՝ իրհամբերութեամբ տարուած նեղութիւնը՝ իր    ետին օրհնուետին օրհնուետին օրհնուետին օրհնութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներ վերապահած կներ վերապահած կներ վերապահած կներ վերապահած կ’’’’ըլլայ մեզի համարըլլայ մեզի համարըլլայ մեզի համարըլլայ մեզի համար::::    

Կան հաւատացեալներ որոնք կը խախտին իրենց Կան հաւատացեալներ որոնք կը խախտին իրենց Կան հաւատացեալներ որոնք կը խախտին իրենց Կան հաւատացեալներ որոնք կը խախտին իրենց 
հաւատքին մէջ երբ ծանր նեղութիւններու հանդիպինհաւատքին մէջ երբ ծանր նեղութիւններու հանդիպինհաւատքին մէջ երբ ծանր նեղութիւններու հանդիպինհաւատքին մէջ երբ ծանր նեղութիւններու հանդիպին::::    
Այսպիսիներուն առաքեալը իր խօսքը ուղղելով՝ կԱյսպիսիներուն առաքեալը իր խօսքը ուղղելով՝ կԱյսպիսիներուն առաքեալը իր խօսքը ուղղելով՝ կԱյսպիսիներուն առաքեալը իր խօսքը ուղղելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չըլլայ Չըլլայ Չըլլայ Չըլլայ 
որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ 
նեղութիւններնեղութիւններնեղութիւններնեղութիւններուն պատճառովուն պատճառովուն պատճառովուն պատճառով::::    Որովհետեւ դուք շատ լաւ Որովհետեւ դուք շատ լաւ Որովհետեւ դուք շատ լաւ Որովհետեւ դուք շատ լաւ 
գիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքգիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքգիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքգիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենք»»»»    
((((Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)::::    Քրիստոնեայ մարդը չէ կոչուած միայն վկայելու ու Քրիստոնեայ մարդը չէ կոչուած միայն վկայելու ու Քրիստոնեայ մարդը չէ կոչուած միայն վկայելու ու Քրիստոնեայ մարդը չէ կոչուած միայն վկայելու ու 
խօսելու Քրիստոսի մասին, այլ կոչուած է նաեւ չարչարուելու խօսելու Քրիստոսի մասին, այլ կոչուած է նաեւ չարչարուելու խօսելու Քրիստոսի մասին, այլ կոչուած է նաեւ չարչարուելու խօսելու Քրիստոսի մասին, այլ կոչուած է նաեւ չարչարուելու 
Քրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համար::::    Առաքեալը կը հաստատէ թէ Առաքեալը կը հաստատէ թէ Առաքեալը կը հաստատէ թէ Առաքեալը կը հաստատէ թէ ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
ոոոո´́́́չչչչ    միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուած է ձեզի, այլ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուած է ձեզի, այլ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուած է ձեզի, այլ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուած է ձեզի, այլ 
նաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքընաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքընաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքընաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքը»»»» ( ( ( (Փլպ 1.29)Փլպ 1.29)Փլպ 1.29)Փլպ 1.29)::::    
Կրնանք որոշ մարդիկ Քրիստոսի բերել խօսքի ու քարոզի Կրնանք որոշ մարդիկ Քրիստոսի բերել խօսքի ու քարոզի Կրնանք որոշ մարդիկ Քրիստոսի բերել խօսքի ու քարոզի Կրնանք որոշ մարդիկ Քրիստոսի բերել խօսքի ու քարոզի 
ճամբով, բայց շատ աւելի մարդիկ կրնանք Քրիստոսի բերել՝ ճամբով, բայց շատ աւելի մարդիկ կրնանք Քրիստոսի բերել՝ ճամբով, բայց շատ աւելի մարդիկ կրնանք Քրիստոսի բերել՝ ճամբով, բայց շատ աւելի մարդիկ կրնանք Քրիստոսի բերել՝ 
Քրիստոսի սիրոյն մեր կրած չարչարանքներուն միջոցաւ, Քրիստոսի սիրոյն մեր կրած չարչարանքներուն միջոցաւ, Քրիստոսի սիրոյն մեր կրած չարչարանքներուն միջոցաւ, Քրիստոսի սիրոյն մեր կրած չարչարանքներուն միջոցաւ, 
մանաւանդ եթէ երբեք այդ չարչարանքները կը տանինք մանաւանդ եթէ երբեք այդ չարչարանքները կը տանինք մանաւանդ եթէ երբեք այդ չարչարանքները կը տանինք մանաւանդ եթէ երբեք այդ չարչարանքները կը տանինք 
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««««մաքուր սիրտով, գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, քաղմաքուր սիրտով, գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, քաղմաքուր սիրտով, գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, քաղմաքուր սիրտով, գիտակցօրէն, համբերատարութեամբ, քաղ----
ցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սիրով, ճշմարտութիւնը ցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սիրով, ճշմարտութիւնը ցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սիրով, ճշմարտութիւնը ցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սիրով, ճշմարտութիւնը 
քարոզելովքարոզելովքարոզելովքարոզելով»»»» ( ( ( (Բ.Կր 6.6Բ.Կր 6.6Բ.Կր 6.6Բ.Կր 6.6----7)7)7)7)::::    

7.7.7.7.----    ««««Իր հօրն ու մօրըԻր հօրն ու մօրըԻր հօրն ու մօրըԻր հօրն ու մօրը»»»»::::    Վերեւ բացատրեցինք թէ յիշեալ Վերեւ բացատրեցինք թէ յիշեալ Վերեւ բացատրեցինք թէ յիշեալ Վերեւ բացատրեցինք թէ յիշեալ 
բառերը ցոյց կու տան թէ հրեանեբառերը ցոյց կու տան թէ հրեանեբառերը ցոյց կու տան թէ հրեանեբառերը ցոյց կու տան թէ հրեաներ կը հաւատային որ ր կը հաւատային որ ր կը հաւատային որ ր կը հաւատային որ 
ծնողներու պատճառով զաւակներ կրնային տուժել, եւ իրենց ծնողներու պատճառով զաւակներ կրնային տուժել, եւ իրենց ծնողներու պատճառով զաւակներ կրնային տուժել, եւ իրենց ծնողներու պատճառով զաւակներ կրնային տուժել, եւ իրենց 
այս հաւատքը կամ համոզումը կը հիմնաւորէին Հին այս հաւատքը կամ համոզումը կը հիմնաւորէին Հին այս հաւատքը կամ համոզումը կը հիմնաւորէին Հին այս հաւատքը կամ համոզումը կը հիմնաւորէին Հին 
Կտակարանեան որոշ համարներու վրայԿտակարանեան որոշ համարներու վրայԿտակարանեան որոշ համարներու վրայԿտակարանեան որոշ համարներու վրայ::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
զաւակներ միշտ չէ որ իրենց ծնողներուն պատճառով զաւակներ միշտ չէ որ իրենց ծնողներուն պատճառով զաւակներ միշտ չէ որ իրենց ծնողներուն պատճառով զաւակներ միշտ չէ որ իրենց ծնողներուն պատճառով 
վնասներ կը կրեն, բայց միւս կողմէ անուրանալի իրակավնասներ կը կրեն, բայց միւս կողմէ անուրանալի իրակավնասներ կը կրեն, բայց միւս կողմէ անուրանալի իրակավնասներ կը կրեն, բայց միւս կողմէ անուրանալի իրակա----
նութիւն է, որ ծնողներ իրենք յաճանութիւն է, որ ծնողներ իրենք յաճանութիւն է, որ ծնողներ իրենք յաճանութիւն է, որ ծնողներ իրենք յաճա´́́́խ իրենց զաւակներուն խ իրենց զաւակներուն խ իրենց զաւակներուն խ իրենց զաւակներուն 
դժբախտութեան պատճառ դարձած ենդժբախտութեան պատճառ դարձած ենդժբախտութեան պատճառ դարձած ենդժբախտութեան պատճառ դարձած են::::    Եթէ ծնողներ Եթէ ծնողներ Եթէ ծնողներ Եթէ ծնողներ 
կկկկ’’’’ապրին առանց Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին, առանց ապրին առանց Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին, առանց ապրին առանց Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին, առանց ապրին առանց Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին, առանց 
աղօթքի ու հաւատքի, թող չակնկալեն որ իրենց զաւակները աղօթքի ու հաւատքի, թող չակնկալեն որ իրենց զաւակները աղօթքի ու հաւատքի, թող չակնկալեն որ իրենց զաւակները աղօթքի ու հաւատքի, թող չակնկալեն որ իրենց զաւակները 
իրենց կեանքին մէջ ըլլան խաղաղասէր, բարի ու բարեգործ, իրենց կեանքին մէջ ըլլան խաղաղասէր, բարի ու բարեգործ, իրենց կեանքին մէջ ըլլան խաղաղասէր, բարի ու բարեգործ, իրենց կեանքին մէջ ըլլան խաղաղասէր, բարի ու բարեգործ, 
աղօթողաղօթողաղօթողաղօթող    ու բարեպաշտու բարեպաշտու բարեպաշտու բարեպաշտ::::    Անհաւատ կեանք ապրող ու Անհաւատ կեանք ապրող ու Անհաւատ կեանք ապրող ու Անհաւատ կեանք ապրող ու 
անհաւատութիւն սերմանող ծնողներ չեն կրնար հաւատքով անհաւատութիւն սերմանող ծնողներ չեն կրնար հաւատքով անհաւատութիւն սերմանող ծնողներ չեն կրնար հաւատքով անհաւատութիւն սերմանող ծնողներ չեն կրնար հաւատքով 
լեցուն զաւակներ ունենալլեցուն զաւակներ ունենալլեցուն զաւակներ ունենալլեցուն զաւակներ ունենալ::::    Բացառութիւններ միշտ ալ կրնան Բացառութիւններ միշտ ալ կրնան Բացառութիւններ միշտ ալ կրնան Բացառութիւններ միշտ ալ կրնան 
ըլլալ, բայց ես բացառիկներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ ըլլալ, բայց ես բացառիկներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ ըլլալ, բայց ես բացառիկներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ ըլլալ, բայց ես բացառիկներու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ 
պարզ ու սովորական մարդոց մասինպարզ ու սովորական մարդոց մասինպարզ ու սովորական մարդոց մասինպարզ ու սովորական մարդոց մասին::::    Հետեւաբար, ծնողներ Հետեւաբար, ծնողներ Հետեւաբար, ծնողներ Հետեւաբար, ծնողներ 
ուշադիր պէուշադիր պէուշադիր պէուշադիր պէտք է ըլլան թէ իտք է ըլլան թէ իտք է ըլլան թէ իտք է ըլլան թէ ի´́́́նչպէս կնչպէս կնչպէս կնչպէս կ’’’’ապրին իրենց կեանքը, ապրին իրենց կեանքը, ապրին իրենց կեանքը, ապրին իրենց կեանքը, 
որովհետեւ ատիկա անխուսափելիօրէն իր դրական կամ որովհետեւ ատիկա անխուսափելիօրէն իր դրական կամ որովհետեւ ատիկա անխուսափելիօրէն իր դրական կամ որովհետեւ ատիկա անխուսափելիօրէն իր դրական կամ 
ժխտական հետեւանքն ու ազդեցութիւնը պիտի ձգէ իրենց ժխտական հետեւանքն ու ազդեցութիւնը պիտի ձգէ իրենց ժխտական հետեւանքն ու ազդեցութիւնը պիտի ձգէ իրենց ժխտական հետեւանքն ու ազդեցութիւնը պիտի ձգէ իրենց 
զաւակներուն վրայ, անոնց կեանքին ու ապագային վրայզաւակներուն վրայ, անոնց կեանքին ու ապագային վրայզաւակներուն վրայ, անոնց կեանքին ու ապագային վրայզաւակներուն վրայ, անոնց կեանքին ու ապագային վրայ::::    

8.8.8.8.---- « « « «Մեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ոՄեղքը ո´́́́չ իրն է, ոչ իրն է, ոչ իրն է, ոչ իրն է, ո´́́́չ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրըչ ալ հօրն ու մօրը»»»»::::    ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք մեր ք մեր ք մեր ք մեր 
Տիրոջ բարիՏիրոջ բարիՏիրոջ բարիՏիրոջ բարի    ու քաղցր կեցուածքինու քաղցր կեցուածքինու քաղցր կեցուածքինու քաղցր կեցուածքին::::    Ան կոյրին կոյր ծնած Ան կոյրին կոյր ծնած Ան կոյրին կոյր ծնած Ան կոյրին կոյր ծնած 
ըլլալուն պատճառը չնկատեց կոյրըըլլալուն պատճառը չնկատեց կոյրըըլլալուն պատճառը չնկատեց կոյրըըլլալուն պատճառը չնկատեց կոյրը::::    Ան մերժեց մեղադրել Ան մերժեց մեղադրել Ան մերժեց մեղադրել Ան մերժեց մեղադրել 
կոյրը, մերժեց մեղադրել կոյրին ծնողներըկոյրը, մերժեց մեղադրել կոյրին ծնողներըկոյրը, մերժեց մեղադրել կոյրին ծնողներըկոյրը, մերժեց մեղադրել կոյրին ծնողները::::    Իսկապէ՞ս կոյրը Իսկապէ՞ս կոյրը Իսկապէ՞ս կոյրը Իսկապէ՞ս կոյրը 
մեղք չունէր, այոմեղք չունէր, այոմեղք չունէր, այոմեղք չունէր, այո´́́́, , , , ունէունէունէունէ´́́́ր, իրեն պէս մենք ալ ունինքր, իրեն պէս մենք ալ ունինքր, իրեն պէս մենք ալ ունինքր, իրեն պէս մենք ալ ունինք::::    Բայց չէ՞ Բայց չէ՞ Բայց չէ՞ Բայց չէ՞ 
որ Յիսուս այն մեծ Աստուածն է որ.որ Յիսուս այն մեծ Աստուածն է որ.որ Յիսուս այն մեծ Աստուածն է որ.որ Յիսուս այն մեծ Աստուածն է որ.----    

««««Մեր մեղքերուՄեր մեղքերուՄեր մեղքերուՄեր մեղքերուն համեմատ չըրաւ մեզին համեմատ չըրաւ մեզին համեմատ չըրաւ մեզին համեմատ չըրաւ մեզի    
Եւ մեր անօրէնութիւններուն համեմատԵւ մեր անօրէնութիւններուն համեմատԵւ մեր անօրէնութիւններուն համեմատԵւ մեր անօրէնութիւններուն համեմատ    
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Հատուցում չըրաւ մեզիՀատուցում չըրաւ մեզիՀատուցում չըրաւ մեզիՀատուցում չըրաւ մեզի::::    
Հապա որչափ որ երկինքը երկրէն բարձր է,Հապա որչափ որ երկինքը երկրէն բարձր է,Հապա որչափ որ երկինքը երկրէն բարձր է,Հապա որչափ որ երկինքը երկրէն բարձր է,    
Այնչափ իր ողորմութիւնը իրմէԱյնչափ իր ողորմութիւնը իրմէԱյնչափ իր ողորմութիւնը իրմէԱյնչափ իր ողորմութիւնը իրմէ    
Վախցողներուն վրայ զօրաւոր էՎախցողներուն վրայ զօրաւոր էՎախցողներուն վրայ զօրաւոր էՎախցողներուն վրայ զօրաւոր է::::    
Որչափ որ արեւելքը արեւմուտքէն հեռու է,Որչափ որ արեւելքը արեւմուտքէն հեռու է,Որչափ որ արեւելքը արեւմուտքէն հեռու է,Որչափ որ արեւելքը արեւմուտքէն հեռու է,    
Այնչափ հեռացուց մեզմէ մեր յանցանքներըԱյնչափ հեռացուց մեզմէ մեր յանցանքներըԱյնչափ հեռացուց մեզմէ մեր յանցանքներըԱյնչափ հեռացուց մեզմէ մեր յանցանքները::::    
ԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէսԻնչպէս    հայր մը կը գթայ իր որդիներուն վրայ,հայր մը կը գթայ իր որդիներուն վրայ,հայր մը կը գթայ իր որդիներուն վրայ,հայր մը կը գթայ իր որդիներուն վրայ,    
Այնպէս ալ Տէրը կը գթայ իրմէ վախցողներուն վրայԱյնպէս ալ Տէրը կը գթայ իրմէ վախցողներուն վրայԱյնպէս ալ Տէրը կը գթայ իրմէ վախցողներուն վրայԱյնպէս ալ Տէրը կը գթայ իրմէ վախցողներուն վրայ::::    
Որովհետեւ ան գիտէ մեր կազմուածքը,Որովհետեւ ան գիտէ մեր կազմուածքը,Որովհետեւ ան գիտէ մեր կազմուածքը,Որովհետեւ ան գիտէ մեր կազմուածքը,    
Եւ կը յիշէ թէ մենք հող ենքԵւ կը յիշէ թէ մենք հող ենքԵւ կը յիշէ թէ մենք հող ենքԵւ կը յիշէ թէ մենք հող ենք»»»» ( ( ( (Սղ 103.10Սղ 103.10Սղ 103.10Սղ 103.10----13)13)13)13)::::    
Յիսուս ի՞նչպէս կրնար դատապարտել կոյր մարդը, երբ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար դատապարտել կոյր մարդը, երբ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար դատապարտել կոյր մարդը, երբ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար դատապարտել կոյր մարդը, երբ 

ինք աշխարհ եկած էր մարդը ազատելու մեղքի դատապաինք աշխարհ եկած էր մարդը ազատելու մեղքի դատապաինք աշխարհ եկած էր մարդը ազատելու մեղքի դատապաինք աշխարհ եկած էր մարդը ազատելու մեղքի դատապարրրր----
տութենէնտութենէնտութենէնտութենէն::::    Ի՞նչպէս կրնար մեղադրել մարդը, երբ ինք Ի՞նչպէս կրնար մեղադրել մարդը, երբ ինք Ի՞նչպէս կրնար մեղադրել մարդը, երբ ինք Ի՞նչպէս կրնար մեղադրել մարդը, երբ ինք 
աշխարհ եկած էր մարդոց մեղքերը իր վրայ առնելու եւ աշխարհ եկած էր մարդոց մեղքերը իր վրայ առնելու եւ աշխարհ եկած էր մարդոց մեղքերը իր վրայ առնելու եւ աշխարհ եկած էր մարդոց մեղքերը իր վրայ առնելու եւ 
զանոնք խաչափայտին վրայ բեւեռելուզանոնք խաչափայտին վրայ բեւեռելուզանոնք խաչափայտին վրայ բեւեռելուզանոնք խաչափայտին վրայ բեւեռելու::::    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    եղբայր եւ քոյր, Յիսուս կը ճանչնայ մեզ, գիտէ որ եղբայր եւ քոյր, Յիսուս կը ճանչնայ մեզ, գիտէ որ եղբայր եւ քոյր, Յիսուս կը ճանչնայ մեզ, գիտէ որ եղբայր եւ քոյր, Յիսուս կը ճանչնայ մեզ, գիտէ որ 
հողեղէն արարածներ ենք, գիտէ որ տկար ենք ու մեղանհողեղէն արարածներ ենք, գիտէ որ տկար ենք ու մեղանհողեղէն արարածներ ենք, գիտէ որ տկար ենք ու մեղանհողեղէն արարածներ ենք, գիտէ որ տկար ենք ու մեղան----
չականչականչականչական::::    Ան պիտի չդատԱն պիտի չդատԱն պիտի չդատԱն պիտի չդատապարտէ մեզ մեր մեղքերուն համար ապարտէ մեզ մեր մեղքերուն համար ապարտէ մեզ մեր մեղքերուն համար ապարտէ մեզ մեր մեղքերուն համար 
եթէ իրեն մօտենանքեթէ իրեն մօտենանքեթէ իրեն մօտենանքեթէ իրեն մօտենանք::::    Ընդհակառակը, պիտի ազատագրէ մեզ Ընդհակառակը, պիտի ազատագրէ մեզ Ընդհակառակը, պիտի ազատագրէ մեզ Ընդհակառակը, պիտի ազատագրէ մեզ 
մեղքի ու մահուան դատապարտութենէնմեղքի ու մահուան դատապարտութենէնմեղքի ու մահուան դատապարտութենէնմեղքի ու մահուան դատապարտութենէն::::    Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան 
մեղադրել մեզ մեր անկումներուն համարմեղադրել մեզ մեր անկումներուն համարմեղադրել մեզ մեր անկումներուն համարմեղադրել մեզ մեր անկումներուն համար::::    Յիսուս այդպիսի Յիսուս այդպիսի Յիսուս այդպիսի Յիսուս այդպիսի 
բան չբան չբան չբան չ’’’’ըներըներըներըներ::::    Ան Ան Ան Ան ««««կը հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները կը հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները կը հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները կը հաստատէ բոլոր իյնալու վրայ եղողները 
եւ բոլոր վար ծռածներըեւ բոլոր վար ծռածներըեւ բոլոր վար ծռածներըեւ բոլոր վար ծռածները    կը կանգնեցնէկը կանգնեցնէկը կանգնեցնէկը կանգնեցնէ»»»» ( ( ( (Սղ 145.14)Սղ 145.14)Սղ 145.14)Սղ 145.14)::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
սէրը մարդուն հանդէպ անսահման է, անչափ ու անչափելի էսէրը մարդուն հանդէպ անսահման է, անչափ ու անչափելի էսէրը մարդուն հանդէպ անսահման է, անչափ ու անչափելի էսէրը մարդուն հանդէպ անսահման է, անչափ ու անչափելի է::::    
ԲացուիԲացուիԲացուիԲացուի´́́́նք այդ սիրոյննք այդ սիրոյննք այդ սիրոյննք այդ սիրոյն::::    ԸնդգրկեԸնդգրկեԸնդգրկեԸնդգրկե´́́́նք այդ սէրընք այդ սէրընք այդ սէրընք այդ սէրը::::    Տիրոջ սէրը կը Տիրոջ սէրը կը Տիրոջ սէրը կը Տիրոջ սէրը կը 
բուժէ մեզ, կը բուժէ կոտրած ամէն սիրտբուժէ մեզ, կը բուժէ կոտրած ամէն սիրտբուժէ մեզ, կը բուժէ կոտրած ամէն սիրտբուժէ մեզ, կը բուժէ կոտրած ամէն սիրտ::::    

9.9.9.9.----    Կոյրը որուն աչքերը բացուեցան չափահաս մէկն էր Կոյրը որուն աչքերը բացուեցան չափահաս մէկն էր Կոյրը որուն աչքերը բացուեցան չափահաս մէկն էր Կոյրը որուն աչքերը բացուեցան չափահաս մէկն էր 
((((Յհ 9.21, 23)Յհ 9.21, 23)Յհ 9.21, 23)Յհ 9.21, 23)::::    Յիսուս կը հՅիսուս կը հՅիսուս կը հՅիսուս կը հաստատէ թէ ան կոյր ծնած էր աստատէ թէ ան կոյր ծնած էր աստատէ թէ ան կոյր ծնած էր աստատէ թէ ան կոյր ծնած էր 
««««որպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմովորպէսզի Աստուծոյ զօրութիւնը յայտնի ըլլայ իրմով»»»»::::    Սա կը Սա կը Սա կը Սա կը 
նշանակէ թէ այս մարդը իր ծնունդէն մինչեւ իր չափահանշանակէ թէ այս մարդը իր ծնունդէն մինչեւ իր չափահանշանակէ թէ այս մարդը իր ծնունդէն մինչեւ իր չափահանշանակէ թէ այս մարդը իր ծնունդէն մինչեւ իր չափահա----
սութեան տարիքը՝ պէտք էր սութեան տարիքը՝ պէտք էր սութեան տարիքը՝ պէտք էր սութեան տարիքը՝ պէտք էր ««««անգիտակցաբարանգիտակցաբարանգիտակցաբարանգիտակցաբար» » » » սպասէր սպասէր սպասէր սպասէր 
Աստուծոյ զօրութեան յայտնութեան իր անձին միջոցաւԱստուծոյ զօրութեան յայտնութեան իր անձին միջոցաւԱստուծոյ զօրութեան յայտնութեան իր անձին միջոցաւԱստուծոյ զօրութեան յայտնութեան իր անձին միջոցաւ::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
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կը փորձեմ ըսելկը փորձեմ ըսելկը փորձեմ ըսելկը փորձեմ ըսել::::    Որոշ փորՈրոշ փորՈրոշ փորՈրոշ փորձութեանց եւ աղէտներու պատձութեանց եւ աղէտներու պատձութեանց եւ աղէտներու պատձութեանց եւ աղէտներու պատ----
ճառը կամ նպատակը կրնայ մեզի անծանօթ մնալ երկաճառը կամ նպատակը կրնայ մեզի անծանօթ մնալ երկաճառը կամ նպատակը կրնայ մեզի անծանօթ մնալ երկաճառը կամ նպատակը կրնայ մեզի անծանօթ մնալ երկա՜՜՜՜ր ր ր ր 
ժամանակի համարժամանակի համարժամանակի համարժամանակի համար::::    Թոյլ տրուած իւրաքանչիւր փորձութեան Թոյլ տրուած իւրաքանչիւր փորձութեան Թոյլ տրուած իւրաքանչիւր փորձութեան Թոյլ տրուած իւրաքանչիւր փորձութեան 
մը կամ դժբախտութեան մը ետին կայ աստուածային մը կամ դժբախտութեան մը ետին կայ աստուածային մը կամ դժբախտութեան մը ետին կայ աստուածային մը կամ դժբախտութեան մը ետին կայ աստուածային 
նպատակ մը կամ ծրագիր մը, որ կրնայ մեր ուշադրութենէն նպատակ մը կամ ծրագիր մը, որ կրնայ մեր ուշադրութենէն նպատակ մը կամ ծրագիր մը, որ կրնայ մեր ուշադրութենէն նպատակ մը կամ ծրագիր մը, որ կրնայ մեր ուշադրութենէն 
վրիպիլ մինչեւ երկար ժամանակվրիպիլ մինչեւ երկար ժամանակվրիպիլ մինչեւ երկար ժամանակվրիպիլ մինչեւ երկար ժամանակ::::    Ուստի,Ուստի,Ուստի,Ուստի,    երբ փորձութեան երբ փորձութեան երբ փորձութեան երբ փորձութեան 
մը հանդիպինք, փոխանակ ըսենք՝ մը հանդիպինք, փոխանակ ըսենք՝ մը հանդիպինք, փոխանակ ըսենք՝ մը հանդիպինք, փոխանակ ըսենք՝ ««««ինչո՞ւ այսպէս եղաւինչո՞ւ այսպէս եղաւինչո՞ւ այսպէս եղաւինչո՞ւ այսպէս եղաւ» » » » 
կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ ««««ինչո՞ւ այդպէս եղաւինչո՞ւ այդպէս եղաւինչո՞ւ այդպէս եղաւինչո՞ւ այդպէս եղաւ», », », », աղօթքով եւ համբերութեամբ աղօթքով եւ համբերութեամբ աղօթքով եւ համբերութեամբ աղօթքով եւ համբերութեամբ 
սպասենք, տեսնելու համար Աստուծոյ նպատակը մեր սպասենք, տեսնելու համար Աստուծոյ նպատակը մեր սպասենք, տեսնելու համար Աստուծոյ նպատակը մեր սպասենք, տեսնելու համար Աստուծոյ նպատակը մեր 
անձին, մեր կեանքին ու մեր ապագային համարանձին, մեր կեանքին ու մեր ապագային համարանձին, մեր կեանքին ու մեր ապագային համարանձին, մեր կեանքին ու մեր ապագային համար::::    

««««Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս Այնքան ատեն որ ցերեկ է, պէտք է կատարեմ զիս 
ղրկողինղրկողինղրկողինղրկողին    գործերըգործերըգործերըգործերը»»»» ( ( ( (Յհ 9.4)Յհ 9.4)Յհ 9.4)Յհ 9.4)::::    

1.1.1.1.----    ««««Այնքան ատեն որ ցերեկ էԱյնքան ատեն որ ցերեկ էԱյնքան ատեն որ ցերեկ էԱյնքան ատեն որ ցերեկ է»»»»:::: « « « «ՑերեկՑերեկՑերեկՑերեկ»»»»ը մարդուն ը մարդուն ը մարդուն ը մարդուն 
տրուած է աշխատանքի համարտրուած է աշխատանքի համարտրուած է աշխատանքի համարտրուած է աշխատանքի համար:::: « « « «ՑերեկՑերեկՑերեկՑերեկ» » » » ըսելով այստեղ ըսելով այստեղ ըսելով այստեղ ըսելով այստեղ 
կկկկ’’’’ակնարկուի մարդուն երկրաւոր կեանքի ամբողջ ժամանաակնարկուի մարդուն երկրաւոր կեանքի ամբողջ ժամանաակնարկուի մարդուն երկրաւոր կեանքի ամբողջ ժամանաակնարկուի մարդուն երկրաւոր կեանքի ամբողջ ժամանա----
կահատուածինկահատուածինկահատուածինկահատուածին::::    Աստուած մարդուն տուած է այս Աստուած մարդուն տուած է այս Աստուած մարդուն տուած է այս Աստուած մարդուն տուած է այս ««««ցերեկըցերեկըցերեկըցերեկը», », », », 
այլ խօսքով՝ երկրաւոր կեանքը, որպէսզի մարայլ խօսքով՝ երկրաւոր կեանքը, որպէսզի մարայլ խօսքով՝ երկրաւոր կեանքը, որպէսզի մարայլ խօսքով՝ երկրաւոր կեանքը, որպէսզի մարդը զայն լեցնէ դը զայն լեցնէ դը զայն լեցնէ դը զայն լեցնէ 
աշխատանքովաշխատանքովաշխատանքովաշխատանքով::::    Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մենք Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մենք Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մենք Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ մենք 
Քրիստոսով դարձանք Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը՝ Քրիստոսով դարձանք Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը՝ Քրիստոսով դարձանք Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը՝ Քրիստոսով դարձանք Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը՝ 
««««կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար 
Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով Աստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով 
լեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքը»»»» ( ( ( (Եփ 2.10)Եփ 2.10)Եփ 2.10)Եփ 2.10)::::    Մենք ինչո՞վ կը լեցնենՄենք ինչո՞վ կը լեցնենՄենք ինչո՞վ կը լեցնենՄենք ինչո՞վ կը լեցնենք մեր ք մեր ք մեր ք մեր 
ցերեկը, այսինքն՝ մեր կեանքըցերեկը, այսինքն՝ մեր կեանքըցերեկը, այսինքն՝ մեր կեանքըցերեկը, այսինքն՝ մեր կեանքը::::    Աստուծոյ խօսքը կարդալով ու Աստուծոյ խօսքը կարդալով ու Աստուծոյ խօսքը կարդալով ու Աստուծոյ խօսքը կարդալով ու 
տարածելո՞վ, թէ՝ աշխարհիկ խօսքեր լսելով ու զանոնք տարածելո՞վ, թէ՝ աշխարհիկ խօսքեր լսելով ու զանոնք տարածելո՞վ, թէ՝ աշխարհիկ խօսքեր լսելով ու զանոնք տարածելո՞վ, թէ՝ աշխարհիկ խօսքեր լսելով ու զանոնք 
տարածելովտարածելովտարածելովտարածելով::::    Բարիք գործելով ու մարդոց բարին կամենալո՞վ, Բարիք գործելով ու մարդոց բարին կամենալո՞վ, Բարիք գործելով ու մարդոց բարին կամենալո՞վ, Բարիք գործելով ու մարդոց բարին կամենալո՞վ, 
թէ՝ չարիք գործելով ու մարդոց չարիք կամենալովթէ՝ չարիք գործելով ու մարդոց չարիք կամենալովթէ՝ չարիք գործելով ու մարդոց չարիք կամենալովթէ՝ չարիք գործելով ու մարդոց չարիք կամենալով::::    
Աստուածահաճո՞յ աշխատանքներով, թէ՝ մարդահաճոյ Աստուածահաճո՞յ աշխատանքներով, թէ՝ մարդահաճոյ Աստուածահաճո՞յ աշխատանքներով, թէ՝ մարդահաճոյ Աստուածահաճո՞յ աշխատանքներով, թէ՝ մարդահաճոյ 
աշխատանքներովաշխատանքներովաշխատանքներովաշխատանքներով::::    

2.2.2.2.----    ««««Պէտք է կատարեմ զիս ղրկողին գործերըՊէտք է կատարեմ զիս ղրկողին գործերըՊէտք է կատարեմ զիս ղրկողին գործերըՊէտք է կատարեմ զիս ղրկողին գործերը»»»»::::    Յիսուս իր Յիսուս իր Յիսուս իր Յիսուս իր 
ցերեկը, այսինքն՝ իր երկրաւոր կեանքը ապրեցաւ՝ կատացերեկը, այսինքն՝ իր երկրաւոր կեանքը ապրեցաւ՝ կատացերեկը, այսինքն՝ իր երկրաւոր կեանքը ապրեցաւ՝ կատացերեկը, այսինքն՝ իր երկրաւոր կեանքը ապրեցաւ՝ կատա----
րելով զինք ղրկողին (մեր երկնաւոր Հօրը) գործերըրելով զինք ղրկողին (մեր երկնաւոր Հօրը) գործերըրելով զինք ղրկողին (մեր երկնաւոր Հօրը) գործերըրելով զինք ղրկողին (մեր երկնաւոր Հօրը) գործերը::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
Յիսուս աշխարհ ղրկուեցաւ մեր երկնաւոր Հօր կողմէ, Յիսուս աշխարհ ղրկուեցաւ մեր երկնաւոր Հօր կողմէ, Յիսուս աշխարհ ղրկուեցաւ մեր երկնաւոր Հօր կողմէ, Յիսուս աշխարհ ղրկուեցաւ մեր երկնաւոր Հօր կողմէ, 



 276 

որպէսզի կատարէ գործերը մեր երկնաւոր որպէսզի կատարէ գործերը մեր երկնաւոր որպէսզի կատարէ գործերը մեր երկնաւոր որպէսզի կատարէ գործերը մեր երկնաւոր Հօր, մեՀօր, մեՀօր, մեՀօր, մե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
աշխարհ ղրկուեցանք որպէսզի կատարենք Աստուծոյ աշխարհ ղրկուեցանք որպէսզի կատարենք Աստուծոյ աշխարհ ղրկուեցանք որպէսզի կատարենք Աստուծոյ աշխարհ ղրկուեցանք որպէսզի կատարենք Աստուծոյ 
գործերըգործերըգործերըգործերը::::    Մենք որո՞ւ գործերը կը կատարենք. Աստուծո՞յ, թէ՝ Մենք որո՞ւ գործերը կը կատարենք. Աստուծո՞յ, թէ՝ Մենք որո՞ւ գործերը կը կատարենք. Աստուծո՞յ, թէ՝ Մենք որո՞ւ գործերը կը կատարենք. Աստուծո՞յ, թէ՝ 
մերմերմերմեր::::    Բայց ի՞նչ են Աստուծոյ գործերը զորս պէտք է կատարել Բայց ի՞նչ են Աստուծոյ գործերը զորս պէտք է կատարել Բայց ի՞նչ են Աստուծոյ գործերը զորս պէտք է կատարել Բայց ի՞նչ են Աստուծոյ գործերը զորս պէտք է կատարել 
երկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայ::::    Շատ են անոնքՇատ են անոնքՇատ են անոնքՇատ են անոնք::::    Յիշենք մի քանին.Յիշենք մի քանին.Յիշենք մի քանին.Յիշենք մի քանին.----    

ա) Առաջին հերթին, Աստուծոյ թագաւորութիւնը ա) Առաջին հերթին, Աստուծոյ թագաւորութիւնը ա) Առաջին հերթին, Աստուծոյ թագաւորութիւնը ա) Առաջին հերթին, Աստուծոյ թագաւորութիւնը երկրի երկրի երկրի երկրի 
վրայ հաստատելու համար աշխատանք տանիլն էվրայ հաստատելու համար աշխատանք տանիլն էվրայ հաստատելու համար աշխատանք տանիլն էվրայ հաստատելու համար աշխատանք տանիլն է::::    Մենք մե՞զ Մենք մե՞զ Մենք մե՞զ Մենք մե՞զ 
երկրի վրայ հաստատելու կերկրի վրայ հաստատելու կերկրի վրայ հաստատելու կերկրի վրայ հաստատելու կ’’’’աշխատինք, թէ՝ Աստուծոյ թագաաշխատինք, թէ՝ Աստուծոյ թագաաշխատինք, թէ՝ Աստուծոյ թագաաշխատինք, թէ՝ Աստուծոյ թագա----
ւորութիւնը հաստատելու կւորութիւնը հաստատելու կւորութիւնը հաստատելու կւորութիւնը հաստատելու կ’’’’աշխատինքաշխատինքաշխատինքաշխատինք::::    Աստուծոյ թագաւոԱստուծոյ թագաւոԱստուծոյ թագաւոԱստուծոյ թագաւո----
րութիւնը երկրի վրայ տարածելու լաւագոյն կերպերէն մին է՝ րութիւնը երկրի վրայ տարածելու լաւագոյն կերպերէն մին է՝ րութիւնը երկրի վրայ տարածելու լաւագոյն կերպերէն մին է՝ րութիւնը երկրի վրայ տարածելու լաւագոյն կերպերէն մին է՝ 
քարոզել Աստուածաշունչը, տարածել Աստուածաշոքարոզել Աստուածաշունչը, տարածել Աստուածաշոքարոզել Աստուածաշունչը, տարածել Աստուածաշոքարոզել Աստուածաշունչը, տարածել Աստուածաշունչըւնչըւնչըւնչը::::    

բ) Իր Որդիին փրկութիւնը տարածել մարդոց կեանքին բ) Իր Որդիին փրկութիւնը տարածել մարդոց կեանքին բ) Իր Որդիին փրկութիւնը տարածել մարդոց կեանքին բ) Իր Որդիին փրկութիւնը տարածել մարդոց կեանքին 
մէջմէջմէջմէջ::::    Կը տարածե՞նք այդ փրկութիւնըԿը տարածե՞նք այդ փրկութիւնըԿը տարածե՞նք այդ փրկութիւնըԿը տարածե՞նք այդ փրկութիւնը::::    ԿԿԿԿ’’’’աշխատի՞նք մարդոց աշխատի՞նք մարդոց աշխատի՞նք մարդոց աշխատի՞նք մարդոց 
փրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համար::::    ««««Ուրիշները դատապարտութեան կրաՈւրիշները դատապարտութեան կրաՈւրիշները դատապարտութեան կրաՈւրիշները դատապարտութեան կրա----
կէն խլելովկէն խլելովկէն խլելովկէն խլելով»»»»    կը փրկե՞նք (Յդ 23)կը փրկե՞նք (Յդ 23)կը փրկե՞նք (Յդ 23)կը փրկե՞նք (Յդ 23)::::    Փրկութեան ուրախուՓրկութեան ուրախուՓրկութեան ուրախուՓրկութեան ուրախութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ապրած անձ մը չի կրնար այդ ուրախութիւնը պահել լոապրած անձ մը չի կրնար այդ ուրախութիւնը պահել լոապրած անձ մը չի կրնար այդ ուրախութիւնը պահել լոապրած անձ մը չի կրնար այդ ուրախութիւնը պահել լոկ իր կ իր կ իր կ իր 
անձին համարանձին համարանձին համարանձին համար::::    

գ) Իր փառքով լեցնել աշխարհըգ) Իր փառքով լեցնել աշխարհըգ) Իր փառքով լեցնել աշխարհըգ) Իր փառքով լեցնել աշխարհը::::    Մենք Աստուծո՞յ Մենք Աստուծո՞յ Մենք Աստուծո՞յ Մենք Աստուծո՞յ 
փառքին համար կփառքին համար կփառքին համար կփառքին համար կ’’’’աշխատինք, թէ՝ մեր փառքին համարաշխատինք, թէ՝ մեր փառքին համարաշխատինք, թէ՝ մեր փառքին համարաշխատինք, թէ՝ մեր փառքին համար::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
կատարած գործերը մեզի՞ է որ փառք կը բերեն, թէ՝ Աստուծոյկատարած գործերը մեզի՞ է որ փառք կը բերեն, թէ՝ Աստուծոյկատարած գործերը մեզի՞ է որ փառք կը բերեն, թէ՝ Աստուծոյկատարած գործերը մեզի՞ է որ փառք կը բերեն, թէ՝ Աստուծոյ::::    
Յիսուս մեր երկնաւոր Հօր փառքը կը փնտռէր (Յհ 7.18)Յիսուս մեր երկնաւոր Հօր փառքը կը փնտռէր (Յհ 7.18)Յիսուս մեր երկնաւոր Հօր փառքը կը փնտռէր (Յհ 7.18)Յիսուս մեր երկնաւոր Հօր փառքը կը փնտռէր (Յհ 7.18)::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
որո՞ւ փառքը կը փնտռենք, մեր անձորո՞ւ փառքը կը փնտռենք, մեր անձորո՞ւ փառքը կը փնտռենք, մեր անձորո՞ւ փառքը կը փնտռենք, մեր անձերո՞ւն փառքը, մարդո՞ց երո՞ւն փառքը, մարդո՞ց երո՞ւն փառքը, մարդո՞ց երո՞ւն փառքը, մարդո՞ց 
փառքը, թէ՝ Աստուծոյ փառքըփառքը, թէ՝ Աստուծոյ փառքըփառքը, թէ՝ Աստուծոյ փառքըփառքը, թէ՝ Աստուծոյ փառքը::::    

դ) Մարդիկը առաջնորդել Աստուծոյ ճանաչողութեանդ) Մարդիկը առաջնորդել Աստուծոյ ճանաչողութեանդ) Մարդիկը առաջնորդել Աստուծոյ ճանաչողութեանդ) Մարդիկը առաջնորդել Աստուծոյ ճանաչողութեան::::    
Մենք կը ճանչնա՞նք զԱստուածՄենք կը ճանչնա՞նք զԱստուածՄենք կը ճանչնա՞նք զԱստուածՄենք կը ճանչնա՞նք զԱստուած::::    Մեր ԱստուածճանաչողուՄեր ԱստուածճանաչողուՄեր ԱստուածճանաչողուՄեր Աստուածճանաչողու----
թիւնը տեսակա՞ն է, թէ՝ իրակաթիւնը տեսակա՞ն է, թէ՝ իրակաթիւնը տեսակա՞ն է, թէ՝ իրակաթիւնը տեսակա՞ն է, թէ՝ իրակա´́́́ն, փոխադան, փոխադան, փոխադան, փոխադա´́́́րձ, ճշմարիրձ, ճշմարիրձ, ճշմարիրձ, ճշմարի´́́́տտտտ::::    
Մենք զԱստուած իբրեւ Աստուա՞ծ կը ճանչնանք, թէ նաեւ՝ Մենք զԱստուած իբրեւ Աստուա՞ծ կը ճանչնանք, թէ նաեւ՝ Մենք զԱստուած իբրեւ Աստուա՞ծ կը ճանչնանք, թէ նաեւ՝ Մենք զԱստուած իբրեւ Աստուա՞ծ կը ճանչնանք, թէ նաեւ՝ 
իբրեւ հայիբրեւ հայիբրեւ հայիբրեւ հայրրրր::::    Մեզի համար Աստուած լոկ աշխարհի՞ն Տէրն է, Մեզի համար Աստուած լոկ աշխարհի՞ն Տէրն է, Մեզի համար Աստուած լոկ աշխարհի՞ն Տէրն է, Մեզի համար Աստուած լոկ աշխարհի՞ն Տէրն է, 
թէ նաեւ՝ մեթէ նաեւ՝ մեթէ նաեւ՝ մեթէ նաեւ՝ մե´́́́ր Տէրը, մեր անձիր Տէրը, մեր անձիր Տէրը, մեր անձիր Տէրը, մեր անձի´́́́ն Տէրը, մեր սեփական Տէրը, մեր սեփական Տէրը, մեր սեփական Տէրը, մեր սեփակա´́́́ն Տէրըն Տէրըն Տէրըն Տէրը::::    
Ան պարզապէս միջո՞ց մըն է որով կրնանք դժոխքէն ազատիլ, Ան պարզապէս միջո՞ց մըն է որով կրնանք դժոխքէն ազատիլ, Ան պարզապէս միջո՞ց մըն է որով կրնանք դժոխքէն ազատիլ, Ան պարզապէս միջո՞ց մըն է որով կրնանք դժոխքէն ազատիլ, 
թէ անձ մը՝ որուն հետ հայր եւ որդիի սիրալիր յարաբերութէ անձ մը՝ որուն հետ հայր եւ որդիի սիրալիր յարաբերութէ անձ մը՝ որուն հետ հայր եւ որդիի սիրալիր յարաբերութէ անձ մը՝ որուն հետ հայր եւ որդիի սիրալիր յարաբերու----
թիւն կթիւն կթիւն կթիւն կ’’’’ուզենք ունենալուզենք ունենալուզենք ունենալուզենք ունենալ::::    Եթէ կը ճանչնանք զԱստուած իբԵթէ կը ճանչնանք զԱստուած իբԵթէ կը ճանչնանք զԱստուած իբԵթէ կը ճանչնանք զԱստուած իբրեւ րեւ րեւ րեւ 
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Հայր, կՀայր, կՀայր, կՀայր, կ’’’’օգնե՞նք ուրիշներուն ալ որ հասնին այդ ճանաչողուօգնե՞նք ուրիշներուն ալ որ հասնին այդ ճանաչողուօգնե՞նք ուրիշներուն ալ որ հասնին այդ ճանաչողուօգնե՞նք ուրիշներուն ալ որ հասնին այդ ճանաչողու----
թեանթեանթեանթեան::::    

Սիրել զԱստուած եւ սիրել մեր նմանըՍիրել զԱստուած եւ սիրել մեր նմանըՍիրել զԱստուած եւ սիրել մեր նմանըՍիրել զԱստուած եւ սիրել մեր նմանը::::    Կը սիրե՞նք Կը սիրե՞նք Կը սիրե՞նք Կը սիրե՞նք 
Աննմանը որ իր նմանութեամբ ստեղծեց մեր նմանը (Ծն 1.26)Աննմանը որ իր նմանութեամբ ստեղծեց մեր նմանը (Ծն 1.26)Աննմանը որ իր նմանութեամբ ստեղծեց մեր նմանը (Ծն 1.26)Աննմանը որ իր նմանութեամբ ստեղծեց մեր նմանը (Ծն 1.26)::::    
Եւ կը սիրե՞նք մեր նմանը որ նմանակիցն է Աննման Եւ կը սիրե՞նք մեր նմանը որ նմանակիցն է Աննման Եւ կը սիրե՞նք մեր նմանը որ նմանակիցն է Աննման Եւ կը սիրե՞նք մեր նմանը որ նմանակիցն է Աննման 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    Կարելի չէ սիրել զԱստուած ու չսիրելԿարելի չէ սիրել զԱստուած ու չսիրելԿարելի չէ սիրել զԱստուած ու չսիրելԿարելի չէ սիրել զԱստուած ու չսիրել    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
սիրոյն պտուղը՝ մարդըսիրոյն պտուղը՝ մարդըսիրոյն պտուղը՝ մարդըսիրոյն պտուղը՝ մարդը::::    Կարելի չէ պատուել զԱստուած եւ Կարելի չէ պատուել զԱստուած եւ Կարելի չէ պատուել զԱստուած եւ Կարելի չէ պատուել զԱստուած եւ 
անարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդըանարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդըանարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդըանարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
աստուածսիրութիւնն ու մարդասիրութիւնը յայտարարեց աստուածսիրութիւնն ու մարդասիրութիւնը յայտարարեց աստուածսիրութիւնն ու մարդասիրութիւնը յայտարարեց աստուածսիրութիւնն ու մարդասիրութիւնը յայտարարեց 
կարեւորագոյն երկու պատուիրանները, երբ ըսաւ. կարեւորագոյն երկու պատուիրանները, երբ ըսաւ. կարեւորագոյն երկու պատուիրանները, երբ ըսաւ. կարեւորագոյն երկու պատուիրանները, երբ ըսաւ. ««««Այս Այս Այս Այս 
երկուքէն աւելի մեծ պատուիրան չկայերկուքէն աւելի մեծ պատուիրան չկայերկուքէն աւելի մեծ պատուիրան չկայերկուքէն աւելի մեծ պատուիրան չկայ»»»» ( ( ( (Մր 12.29Մր 12.29Մր 12.29Մր 12.29----31313131))))::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ կը հաստատէ թէ ան որ իր ընկերը կը սիրէ՝ առաքեալ կը հաստատէ թէ ան որ իր ընկերը կը սիրէ՝ առաքեալ կը հաստատէ թէ ան որ իր ընկերը կը սիրէ՝ առաքեալ կը հաստատէ թէ ան որ իր ընկերը կը սիրէ՝ 
««««Օրէնքը լրիւ գործադրածՕրէնքը լրիւ գործադրածՕրէնքը լրիւ գործադրածՕրէնքը լրիւ գործադրած»»»»    կկկկ’’’’ըլլայ (Գղ 5.14)ըլլայ (Գղ 5.14)ըլլայ (Գղ 5.14)ըլլայ (Գղ 5.14)::::    

3.3.3.3.----    ««««Պէտք է կատարեմՊէտք է կատարեմՊէտք է կատարեմՊէտք է կատարեմ»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««պէտք էրպէտք էրպէտք էրպէտք էր» » » » 
կատարէր, կարեւոկատարէր, կարեւոկատարէր, կարեւոկատարէր, կարեւո´́́́ր էր որ կատարէր, անհրաժեր էր որ կատարէր, անհրաժեր էր որ կատարէր, անհրաժեր էր որ կատարէր, անհրաժե´́́́շտ էր որ շտ էր որ շտ էր որ շտ էր որ 
կատարէր զինք ղրկողին գործերըկատարէր զինք ղրկողին գործերըկատարէր զինք ղրկողին գործերըկատարէր զինք ղրկողին գործերը::::    Յիսուս աշխատանքի Յիսուս աշխատանքի Յիսուս աշխատանքի Յիսուս աշխատանքի 
համար ղրկուած էհամար ղրկուած էհամար ղրկուած էհամար ղրկուած էր այս աշխարհր այս աշխարհր այս աշխարհր այս աշխարհ::::    Հանգիստ ընելու համար Հանգիստ ընելու համար Հանգիստ ընելու համար Հանգիստ ընելու համար 
չէր ղրկուածչէր ղրկուածչէր ղրկուածչէր ղրկուած::::    Նոյնն է բոլորիս պարագանՆոյնն է բոլորիս պարագանՆոյնն է բոլորիս պարագանՆոյնն է բոլորիս պարագան::::    Մենք հոս կանք ու Մենք հոս կանք ու Մենք հոս կանք ու Մենք հոս կանք ու 
կկկկ’’’’ապրինք գործելոապրինք գործելոապրինք գործելոապրինք գործելո´́́́ւ համար, տքնելու համար, տքնելու համար, տքնելու համար, տքնելո´́́́ւ համար, աշխատելու համար, աշխատելու համար, աշխատելու համար, աշխատելո´́́́ւ ւ ւ ւ 
համար, քրտնելոհամար, քրտնելոհամար, քրտնելոհամար, քրտնելո´́́́ւ համար, ցանելու համար, ցանելու համար, ցանելու համար, ցանելո´́́́ւ համարւ համարւ համարւ համար::::    Հիմա Հիմա Հիմա Հիմա 
հանգիստի ժամանակը չէհանգիստի ժամանակը չէհանգիստի ժամանակը չէհանգիստի ժամանակը չէ::::    Հանգիստի ժամանակը պիտի գայ Հանգիստի ժամանակը պիտի գայ Հանգիստի ժամանակը պիտի գայ Հանգիստի ժամանակը պիտի գայ 
երբ Տէրը ինք գայերբ Տէրը ինք գայերբ Տէրը ինք գայերբ Տէրը ինք գայ::::    ՊՊՊՊօղոս առաքեալ կօղոս առաքեալ կօղոս առաքեալ կօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դեռ ուրիշ Դեռ ուրիշ Դեռ ուրիշ Դեռ ուրիշ 
""""հանգիստի օրհանգիստի օրհանգիստի օրհանգիստի օր""""    մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ, մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ, մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ, մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ, 
Որովհետեւ Աստուծոյ պատրաստած հանգիստին հասնողը Որովհետեւ Աստուծոյ պատրաստած հանգիստին հասնողը Որովհետեւ Աստուծոյ պատրաստած հանգիստին հասնողը Որովհետեւ Աստուծոյ պատրաստած հանգիստին հասնողը 
անոր օրինակով պիտի հանգչի իր գործերը աւարտելէ ետք, անոր օրինակով պիտի հանգչի իր գործերը աւարտելէ ետք, անոր օրինակով պիտի հանգչի իր գործերը աւարտելէ ետք, անոր օրինակով պիտի հանգչի իր գործերը աւարտելէ ետք, 
ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը աւարտելէ ետք ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը աւարտելէ ետք ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը աւարտելէ ետք ինչպէս Աստուած ալ իր բոլոր գործերը աւարտելէ ետք 
""""հանգչեցաւհանգչեցաւհանգչեցաւհանգչեցաւ""""»»»» ( ( ( (Եբր 4.9Եբր 4.9Եբր 4.9Եբր 4.9----11110)0)0)0)::::    Առաքեալը կը խօսի գալիք Առաքեալը կը խօսի գալիք Առաքեալը կը խօսի գալիք Առաքեալը կը խօսի գալիք 
հանգիստի մը մասին, բայց կը յիշեցնէ մեզի որ այդ հանգիստի մը մասին, բայց կը յիշեցնէ մեզի որ այդ հանգիստի մը մասին, բայց կը յիշեցնէ մեզի որ այդ հանգիստի մը մասին, բայց կը յիշեցնէ մեզի որ այդ 
հանգիստը պատրաստուած է միայն անոնց համար՝ որոնք հանգիստը պատրաստուած է միայն անոնց համար՝ որոնք հանգիստը պատրաստուած է միայն անոնց համար՝ որոնք հանգիստը պատրաստուած է միայն անոնց համար՝ որոնք 
ներկայիս կներկայիս կներկայիս կներկայիս կ’’’’աշխատին կատարելու իրենց գործերը, եւ այդ աշխատին կատարելու իրենց գործերը, եւ այդ աշխատին կատարելու իրենց գործերը, եւ այդ աշխատին կատարելու իրենց գործերը, եւ այդ 
գործերը Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործերն ենգործերը Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործերն ենգործերը Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործերն ենգործերը Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործերն են::::    
Արքայութիւնը՝ Արքային համար աշխաԱրքայութիւնը՝ Արքային համար աշխաԱրքայութիւնը՝ Արքային համար աշխաԱրքայութիւնը՝ Արքային համար աշխատողներուն էտողներուն էտողներուն էտողներուն է::::    
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««««Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլԳիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլԳիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլԳիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ::::    Քանի դեռ Քանի դեռ Քանի դեռ Քանի դեռ 
աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմաշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմաշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմաշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմ»»»» ( ( ( (Յհ 9.5)Յհ 9.5)Յհ 9.5)Յհ 9.5)::::    

1.1.1.1.----    Ինչպէս տեսանք Ինչպէս տեսանք Ինչպէս տեսանք Ինչպէս տեսանք ««««ցերեկցերեկցերեկցերեկ» » » » բացատրութեամբ կբացատրութեամբ կբացատրութեամբ կբացատրութեամբ կ’’’’ակակակակ----
նարկուի մարդ արարածի երկրաւոր կեանքի ժամանականարկուի մարդ արարածի երկրաւոր կեանքի ժամանականարկուի մարդ արարածի երկրաւոր կեանքի ժամանականարկուի մարդ արարածի երկրաւոր կեանքի ժամանակա----
հատուածինհատուածինհատուածինհատուածին::::    Իսկ հոս յիշուած Իսկ հոս յիշուած Իսկ հոս յիշուած Իսկ հոս յիշուած ««««գիշերըգիշերըգիշերըգիշերը» » » » յստակ է որ յստակ է որ յստակ է որ յստակ է որ 
կկկկ’’’’ակնարկէ ակնարկէ ակնարկէ ակնարկէ մարդ արարածի մահուան օրուանմարդ արարածի մահուան օրուանմարդ արարածի մահուան օրուանմարդ արարածի մահուան օրուան::::    Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն Այնքան ատեն 
որ մարդը կոր մարդը կոր մարդը կոր մարդը կ’’’’ապրի՝ ապրի՝ ապրի՝ ապրի՝ ««««ցերեկիցերեկիցերեկիցերեկի» » » » մէջ կը գտնուի, կրնայ տեսնել, մէջ կը գտնուի, կրնայ տեսնել, մէջ կը գտնուի, կրնայ տեսնել, մէջ կը գտնուի, կրնայ տեսնել, 
կրնայ աշխատիլ, կրնայ որոշում առնել ու գործադրել, կամ կրնայ աշխատիլ, կրնայ որոշում առնել ու գործադրել, կամ կրնայ աշխատիլ, կրնայ որոշում առնել ու գործադրել, կամ կրնայ աշխատիլ, կրնայ որոշում առնել ու գործադրել, կամ 
կրնայ որոշում առնել ու միտքը փոխել, կրնայ ծրագիրներ կրնայ որոշում առնել ու միտքը փոխել, կրնայ ծրագիրներ կրնայ որոշում առնել ու միտքը փոխել, կրնայ ծրագիրներ կրնայ որոշում առնել ու միտքը փոխել, կրնայ ծրագիրներ 
մշակել եւ երազներ իրագործել, բայց երբ գիշերը գայ, այլ մշակել եւ երազներ իրագործել, բայց երբ գիշերը գայ, այլ մշակել եւ երազներ իրագործել, բայց երբ գիշերը գայ, այլ մշակել եւ երազներ իրագործել, բայց երբ գիշերը գայ, այլ 
խխխխօսքով՝ երբ մահուան օրը հասնի, իր հոգին բաժնուի օսքով՝ երբ մահուան օրը հասնի, իր հոգին բաժնուի օսքով՝ երբ մահուան օրը հասնի, իր հոգին բաժնուի օսքով՝ երբ մահուան օրը հասնի, իր հոգին բաժնուի 
մարմինէն, ալ չիմարմինէն, ալ չիմարմինէն, ալ չիմարմինէն, ալ չի´́́́    կրնար աշխատիլ, չիկրնար աշխատիլ, չիկրնար աշխատիլ, չիկրնար աշխատիլ, չի´́́́    կրնար տքնիլ, չիկրնար տքնիլ, չիկրնար տքնիլ, չիկրնար տքնիլ, չի´́́́    
կրնար որոշումներ առնել, ծրագիրներ մշակելկրնար որոշումներ առնել, ծրագիրներ մշակելկրնար որոշումներ առնել, ծրագիրներ մշակելկրնար որոշումներ առնել, ծրագիրներ մշակել::::    

««««Գիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլԳիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլԳիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլԳիշերը կու գայ, երբ ոչ ոք կրնայ աշխատիլ»»»»::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
բերնով կատարուած այս հաստատումը պէտք է լրջօրէն բերնով կատարուած այս հաստատումը պէտք է լրջօրէն բերնով կատարուած այս հաստատումը պէտք է լրջօրէն բերնով կատարուած այս հաստատումը պէտք է լրջօրէն 
մտածել տայ մեզի, պմտածել տայ մեզի, պմտածել տայ մեզի, պմտածել տայ մեզի, պէտք է մեզ զգաստութեան հրաւիրէէտք է մեզ զգաստութեան հրաւիրէէտք է մեզ զգաստութեան հրաւիրէէտք է մեզ զգաստութեան հրաւիրէ::::    ««««Ոչ Ոչ Ոչ Ոչ 
ոք կրնայ աշխատիլոք կրնայ աշխատիլոք կրնայ աշխատիլոք կրնայ աշխատիլ»»»»    երբ արդէն բաժնուած է այս կեանքէներբ արդէն բաժնուած է այս կեանքէներբ արդէն բաժնուած է այս կեանքէներբ արդէն բաժնուած է այս կեանքէն::::    
««««Ոչ ոք կրնայ աշխատիլՈչ ոք կրնայ աշխատիլՈչ ոք կրնայ աշխատիլՈչ ոք կրնայ աշխատիլ»»»»    իր անձի փրկութեան համարիր անձի փրկութեան համարիր անձի փրկութեան համարիր անձի փրկութեան համար::::    ««««Ոչ ոք Ոչ ոք Ոչ ոք Ոչ ոք 
կրնայկրնայկրնայկրնայ»»»»    Աստուծոյ գթութիւնը հայցել, սուրբի մը բարեխօսուԱստուծոյ գթութիւնը հայցել, սուրբի մը բարեխօսուԱստուծոյ գթութիւնը հայցել, սուրբի մը բարեխօսուԱստուծոյ գթութիւնը հայցել, սուրբի մը բարեխօսու----
թիւնը խնդրել, արդարներուն աղաչանք ներկայացնել, թիւնը խնդրել, արդարներուն աղաչանք ներկայացնել, թիւնը խնդրել, արդարներուն աղաչանք ներկայացնել, թիւնը խնդրել, արդարներուն աղաչանք ներկայացնել, 
հրեշտակներուն հրեշտակներուն հրեշտակներուն հրեշտակներուն զօրակցութիւնը խնդրել, խաչին պաշտպազօրակցութիւնը խնդրել, խաչին պաշտպազօրակցութիւնը խնդրել, խաչին պաշտպազօրակցութիւնը խնդրել, խաչին պաշտպա----
նութեան ապաւինիլ, Յիսուսի արեամբ սրբուիլ ու զինուիլնութեան ապաւինիլ, Յիսուսի արեամբ սրբուիլ ու զինուիլնութեան ապաւինիլ, Յիսուսի արեամբ սրբուիլ ու զինուիլնութեան ապաւինիլ, Յիսուսի արեամբ սրբուիլ ու զինուիլ::::    
Այս բոլորը կրնանք ընել հիմաԱյս բոլորը կրնանք ընել հիմաԱյս բոլորը կրնանք ընել հիմաԱյս բոլորը կրնանք ընել հիմա´́́́, , , , երբ տակաւին երկրի վրայ երբ տակաւին երկրի վրայ երբ տակաւին երկրի վրայ երբ տակաւին երկրի վրայ 
ենք, երբ տակաւին մեր մարմինին մէջ շունչ կայենք, երբ տակաւին մեր մարմինին մէջ շունչ կայենք, երբ տակաւին մեր մարմինին մէջ շունչ կայենք, երբ տակաւին մեր մարմինին մէջ շունչ կայ::::    Ճարպիկ Ճարպիկ Ճարպիկ Ճարպիկ 
տնտեսը մտածեց որ եթէ գործէն արձակուէր՝ չէր կրնար ոտնտեսը մտածեց որ եթէ գործէն արձակուէր՝ չէր կրնար ոտնտեսը մտածեց որ եթէ գործէն արձակուէր՝ չէր կրնար ոտնտեսը մտածեց որ եթէ գործէն արձակուէր՝ չէր կրնար ո´́́́չ չ չ չ 
աշխատիլ եւաշխատիլ եւաշխատիլ եւաշխատիլ եւ    ոոոո´́́́չ ալ մուրալ (Ղկ 16.3)չ ալ մուրալ (Ղկ 16.3)չ ալ մուրալ (Ղկ 16.3)չ ալ մուրալ (Ղկ 16.3)::::    Ի՞նչ բան կը Ի՞նչ բան կը Ի՞նչ բան կը Ի՞նչ բան կը 
պատկերացնէ գործէն արձակուիլը եթէ ոչ երկրաւոր այս պատկերացնէ գործէն արձակուիլը եթէ ոչ երկրաւոր այս պատկերացնէ գործէն արձակուիլը եթէ ոչ երկրաւոր այս պատկերացնէ գործէն արձակուիլը եթէ ոչ երկրաւոր այս 
կեանքէն դուրս դրուիլըկեանքէն դուրս դրուիլըկեանքէն դուրս դրուիլըկեանքէն դուրս դրուիլը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սիրելիներ, այս երկրաւոր սիրելիներ, այս երկրաւոր սիրելիներ, այս երկրաւոր սիրելիներ, այս երկրաւոր 
կեանքէն բաժնուելէ ետք՝ ոկեանքէն բաժնուելէ ետք՝ ոկեանքէն բաժնուելէ ետք՝ ոկեանքէն բաժնուելէ ետք՝ ո´́́́չ կրնանք աշխատիլ մեր չ կրնանք աշխատիլ մեր չ կրնանք աշխատիլ մեր չ կրնանք աշխատիլ մեր 
փրկութեան համար եւ ոփրկութեան համար եւ ոփրկութեան համար եւ ոփրկութեան համար եւ ո´́́́չ ալ կրնանք փրկութիւն մուրալչ ալ կրնանք փրկութիւն մուրալչ ալ կրնանք փրկութիւն մուրալչ ալ կրնանք փրկութիւն մուրալ::::    
ՀիմաՀիմաՀիմաՀիմա´́́́    է ժամանակը երէ ժամանակը երէ ժամանակը երէ ժամանակը երբ երկիւղած բարեպաշտութեամբ բ երկիւղած բարեպաշտութեամբ բ երկիւղած բարեպաշտութեամբ բ երկիւղած բարեպաշտութեամբ 
պէտք է աշխատիլ մեր փրկութեան համար (Փլպ 2.12), եւ պէտք է աշխատիլ մեր փրկութեան համար (Փլպ 2.12), եւ պէտք է աշխատիլ մեր փրկութեան համար (Փլպ 2.12), եւ պէտք է աշխատիլ մեր փրկութեան համար (Փլպ 2.12), եւ 
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պէտք է մուրալ, այլ խօսքով՝ աղաչել Տիրոջ, խնդրանք պէտք է մուրալ, այլ խօսքով՝ աղաչել Տիրոջ, խնդրանք պէտք է մուրալ, այլ խօսքով՝ աղաչել Տիրոջ, խնդրանք պէտք է մուրալ, այլ խօսքով՝ աղաչել Տիրոջ, խնդրանք 
ներկայացնել, անոր գութը հայցել մեր եւ մեր նմաններուն ներկայացնել, անոր գութը հայցել մեր եւ մեր նմաններուն ներկայացնել, անոր գութը հայցել մեր եւ մեր նմաններուն ներկայացնել, անոր գութը հայցել մեր եւ մեր նմաններուն 
փրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համար::::    

2.2.2.2.----    ««««Քանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմՔանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմՔանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմՔանի դեռ աշխարհի մէջ եմ՝ աշխարհի լոյսն եմ»»»»::::    
Կոյր մարդը Կոյր մարդը Կոյր մարդը Կոյր մարդը ներկայացուցիչն է հոգեւորապէս կոյր եղող ներկայացուցիչն է հոգեւորապէս կոյր եղող ներկայացուցիչն է հոգեւորապէս կոյր եղող ներկայացուցիչն է հոգեւորապէս կոյր եղող 
հեթանոս աշխարհին, ուստի անոր աչքերը բանալով, Յիսուս հեթանոս աշխարհին, ուստի անոր աչքերը բանալով, Յիսուս հեթանոս աշխարհին, ուստի անոր աչքերը բանալով, Յիսուս հեթանոս աշխարհին, ուստի անոր աչքերը բանալով, Յիսուս 
ցոյց տուաւ թէ իցոյց տուաւ թէ իցոյց տուաւ թէ իցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է լոյսը հեթանոս աշխարհին, եւ թէ նքն է լոյսը հեթանոս աշխարհին, եւ թէ նքն է լոյսը հեթանոս աշխարհին, եւ թէ նքն է լոյսը հեթանոս աշխարհին, եւ թէ 
առանց իրեն՝ խաւարի մէառանց իրեն՝ խաւարի մէառանց իրեն՝ խաւարի մէառանց իրեն՝ խաւարի մէ´́́́ջ է աշխարհը, խաւարի մէջ է աշխարհը, խաւարի մէջ է աշխարհը, խաւարի մէջ է աշխարհը, խաւարի մէ´́́́ջ են ջ են ջ են ջ են 
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ::::    Տարբեր առիթով մը եւս Յիսուս յայտարարեց թէ Տարբեր առիթով մը եւս Յիսուս յայտարարեց թէ Տարբեր առիթով մը եւս Յիսուս յայտարարեց թէ Տարբեր առիթով մը եւս Յիսուս յայտարարեց թէ 
ինքն է լոյսը ինքն է լոյսը ինքն է լոյսը ինքն է լոյսը աշխարհի (Յհ 8.12)աշխարհի (Յհ 8.12)աշխարհի (Յհ 8.12)աշխարհի (Յհ 8.12)::::    Ընթերցող եղբայրներ, եթէ Ընթերցող եղբայրներ, եթէ Ընթերցող եղբայրներ, եթէ Ընթերցող եղբայրներ, եթէ 
Յիսուս մեր աշխարհին մէջն է, այսինքն՝ մեր կեանքին, կը Յիսուս մեր աշխարհին մէջն է, այսինքն՝ մեր կեանքին, կը Յիսուս մեր աշխարհին մէջն է, այսինքն՝ մեր կեանքին, կը Յիսուս մեր աշխարհին մէջն է, այսինքն՝ մեր կեանքին, կը 
նշանակէ թէ ան լոնշանակէ թէ ան լոնշանակէ թէ ան լոնշանակէ թէ ան լո´́́́յսն է մեր կեանքին, լոյսն է մեր կեանքին, լոյսն է մեր կեանքին, լոյսն է մեր կեանքին, լո´́́́յսն է մեր սրտին ու յսն է մեր սրտին ու յսն է մեր սրտին ու յսն է մեր սրտին ու 
հոգիին, լոհոգիին, լոհոգիին, լոհոգիին, լո´́́́յսն է մեր յսն է մեր յսն է մեր յսն է մեր մտքիմտքիմտքիմտքին ու համակ էութեան, եւ եթէ ն ու համակ էութեան, եւ եթէ ն ու համակ էութեան, եւ եթէ ն ու համակ էութեան, եւ եթէ 
այդպէս է, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին մէջ պէտք է երեայդպէս է, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին մէջ պէտք է երեայդպէս է, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին մէջ պէտք է երեայդպէս է, կը նշանակէ թէ մեր կեանքին մէջ պէտք է երեւին ւին ւին ւին 
լոյսի գործեր եւ պէտք է ապրիլ լոյսի գործեր եւ պէտք է ապրիլ լոյսի գործեր եւ պէտք է ապրիլ լոյսի գործեր եւ պէտք է ապրիլ ««««այնպէս՝ ինչպէս վայել է լոյսի այնպէս՝ ինչպէս վայել է լոյսի այնպէս՝ ինչպէս վայել է լոյսի այնպէս՝ ինչպէս վայել է լոյսի 
մէջ քալողներունմէջ քալողներունմէջ քալողներունմէջ քալողներուն»»»» ( ( ( (Հռ 13.13)Հռ 13.13)Հռ 13.13)Հռ 13.13)::::    

3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ աշխարհի Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ աշխարհի Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ աշխարհի Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ աշխարհի 
լոյսըլոյսըլոյսըլոյսը::::    Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Որովհետեւ ան մեզ զԱստուած չճանչնալու տգիտուա) Որովհետեւ ան մեզ զԱստուած չճանչնալու տգիտուա) Որովհետեւ ան մեզ զԱստուած չճանչնալու տգիտուա) Որովհետեւ ան մեզ զԱստուած չճանչնալու տգիտու----
թեան խաւարէն դուրս բերողն էթեան խաւարէն դուրս բերողն էթեան խաւարէն դուրս բերողն էթեան խաւարէն դուրս բերողն է::::    Ան որ չի ճաԱն որ չի ճաԱն որ չի ճաԱն որ չի ճանչնար զԱստնչնար զԱստնչնար զԱստնչնար զԱստ----
ուած՝ կուած՝ կուած՝ կուած՝ կ’’’’ապրի խաւարի մէջապրի խաւարի մէջապրի խաւարի մէջապրի խաւարի մէջ::::    Յիսուս կորստաբեր այս խաւաՅիսուս կորստաբեր այս խաւաՅիսուս կորստաբեր այս խաւաՅիսուս կորստաբեր այս խաւա----
րէն է որ եկաւ մեզ ազատելուրէն է որ եկաւ մեզ ազատելուրէն է որ եկաւ մեզ ազատելուրէն է որ եկաւ մեզ ազատելու::::    Մտ 4.16Մտ 4.16Մտ 4.16Մտ 4.16----ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. 
««««Այն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կԱյն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կԱյն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կԱյն ժողովուրդը որ խաւարի մէջ կ’’’’ապրէր, մեծ լոյս մը ապրէր, մեծ լոյս մը ապրէր, մեծ լոյս մը ապրէր, մեծ լոյս մը 
տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն տեսաւ. եւ մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն 
վրայ լոյս ծագեցաւվրայ լոյս ծագեցաւվրայ լոյս ծագեցաւվրայ լոյս ծագեցաւ»»»» ( ( ( (Մտ 4.16)Մտ 4.16)Մտ 4.16)Մտ 4.16)::::    Այդ մԱյդ մԱյդ մԱյդ մեծ ու ծագող լոյսը եծ ու ծագող լոյսը եծ ու ծագող լոյսը եծ ու ծագող լոյսը 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք մեղքի խաւարին մէջ նք մեղքի խաւարին մէջ նք մեղքի խաւարին մէջ նք մեղքի խաւարին մէջ 
ապրող մարդիկը փրկութեան լոյսին բերաւապրող մարդիկը փրկութեան լոյսին բերաւապրող մարդիկը փրկութեան լոյսին բերաւապրող մարդիկը փրկութեան լոյսին բերաւ::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք նք նք նք 
««««մահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներմահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներմահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներմահուան աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներ»»»»ը կեանքի ը կեանքի ը կեանքի ը կեանքի 
կոչեցկոչեցկոչեցկոչեց::::    Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Աստուած խաւարին մէջ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Աստուած խաւարին մէջ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Աստուած խաւարին մէջ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Աստուած խաւարին մէջ 
ծագող լոյսին նման ծագող լոյսին նման ծագող լոյսին նման ծագող լոյսին նման ««««մեր սիրտերոմեր սիրտերոմեր սիրտերոմեր սիրտերուն մէջ ծագեցաւ, որպէսզի ւն մէջ ծագեցաւ, որպէսզի ւն մէջ ծագեցաւ, որպէսզի ւն մէջ ծագեցաւ, որպէսզի 
լուսաւորուինք եւ Աստուծոյ փառքը ճանչնանք Յիսուս լուսաւորուինք եւ Աստուծոյ փառքը ճանչնանք Յիսուս լուսաւորուինք եւ Աստուծոյ փառքը ճանչնանք Յիսուս լուսաւորուինք եւ Աստուծոյ փառքը ճանչնանք Յիսուս 
Քրիստոսի անձին մէջՔրիստոսի անձին մէջՔրիստոսի անձին մէջՔրիստոսի անձին մէջ»»»» ( ( ( (Բ.Կր 4.6)Բ.Կր 4.6)Բ.Կր 4.6)Բ.Կր 4.6)::::    
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բ) Լոյսը ճշմարտութիւնը բացայայտելու զօրութիւնը բ) Լոյսը ճշմարտութիւնը բացայայտելու զօրութիւնը բ) Լոյսը ճշմարտութիւնը բացայայտելու զօրութիւնը բ) Լոյսը ճշմարտութիւնը բացայայտելու զօրութիւնը 
ունիունիունիունի::::    Այս իմաստով, Յիսուս ինքզինք աշխարհի լոյսը կը կոչէ, Այս իմաստով, Յիսուս ինքզինք աշխարհի լոյսը կը կոչէ, Այս իմաստով, Յիսուս ինքզինք աշխարհի լոյսը կը կոչէ, Այս իմաստով, Յիսուս ինքզինք աշխարհի լոյսը կը կոչէ, 
ցոյց տալու համար թէ իցոյց տալու համար թէ իցոյց տալու համար թէ իցոյց տալու համար թէ ի´́́́նքն է ճշմարտութիւնը, ինքն է ճշմարտութիւնը, ինքն է ճշմարտութիւնը, ինքն է ճշմարտութիւնը, ի´́́́նքննքննքննքն    է է է է 
ճշմարտութիւնը բացայայտողը, իճշմարտութիւնը բացայայտողը, իճշմարտութիւնը բացայայտողը, իճշմարտութիւնը բացայայտողը, ի´́́́նքն է այն ճշմարտութիւնը նքն է այն ճշմարտութիւնը նքն է այն ճշմարտութիւնը նքն է այն ճշմարտութիւնը 
զորս եթէ ճանչնանք՝ ճշմարտապէս ազատ կզորս եթէ ճանչնանք՝ ճշմարտապէս ազատ կզորս եթէ ճանչնանք՝ ճշմարտապէս ազատ կզորս եթէ ճանչնանք՝ ճշմարտապէս ազատ կ’’’’ըլլանք (Յհ 8.32)ըլլանք (Յհ 8.32)ըլլանք (Յհ 8.32)ըլլանք (Յհ 8.32)::::    
Ի՞նչ է այն ճշմարտութիւնը զոր կը բացայայտէ ՅիսուսԻ՞նչ է այն ճշմարտութիւնը զոր կը բացայայտէ ՅիսուսԻ՞նչ է այն ճշմարտութիւնը զոր կը բացայայտէ ՅիսուսԻ՞նչ է այն ճշմարտութիւնը զոր կը բացայայտէ Յիսուս::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կկկկ’’’’ուզէ որ գիտնանք թէ ինք մեզ կը սիրէ, թէ իր սէրը իրակաուզէ որ գիտնանք թէ ինք մեզ կը սիրէ, թէ իր սէրը իրակաուզէ որ գիտնանք թէ ինք մեզ կը սիրէ, թէ իր սէրը իրակաուզէ որ գիտնանք թէ ինք մեզ կը սիրէ, թէ իր սէրը իրակա´́́́ն ն ն ն 
սէր է, որուն մէջ չկայ կեղծիքսէր է, որուն մէջ չկայ կեղծիքսէր է, որուն մէջ չկայ կեղծիքսէր է, որուն մէջ չկայ կեղծիք::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզէ գիտնանք որ ինք ուզէ գիտնանք որ ինք ուզէ գիտնանք որ ինք ուզէ գիտնանք որ ինք 
հետաքրքրուած է մեզմով՝ մեր օգուտին ու բարիքին համարհետաքրքրուած է մեզմով՝ մեր օգուտին ու բարիքին համարհետաքրքրուած է մեզմով՝ մեր օգուտին ու բարիքին համարհետաքրքրուած է մեզմով՝ մեր օգուտին ու բարիքին համար::::    
ԿԿԿԿ’’’’ուզէ գիտնանք որ Աստուած անտարբեր չէ մեր ցաւին ուզէ գիտնանք որ Աստուած անտարբեր չէ մեր ցաւին ուզէ գիտնանք որ Աստուած անտարբեր չէ մեր ցաւին ուզէ գիտնանք որ Աստուած անտարբեր չէ մեր ցաւին 
հանդէպ, թէպէտ ան կրնայ մեզ փորձել հանդէպ, թէպէտ ան կրնայ մեզ փորձել հանդէպ, թէպէտ ան կրնայ մեզ փորձել հանդէպ, թէպէտ ան կրնայ մեզ փորձել ««««նեղութեան հալոցին նեղութեան հալոցին նեղութեան հալոցին նեղութեան հալոցին 
մէջմէջմէջմէջ»»»» ( ( ( (Ես 48.10), նպատակ ունենալով մեզ մաքրել ու սրբել, Ես 48.10), նպատակ ունենալով մեզ մաքրել ու սրբել, Ես 48.10), նպատակ ունենալով մեզ մաքրել ու սրբել, Ես 48.10), նպատակ ունենալով մեզ մաքրել ու սրբել, 
բայց միւս կողմէ ան կը ցաւիբայց միւս կողմէ ան կը ցաւիբայց միւս կողմէ ան կը ցաւիբայց միւս կողմէ ան կը ցաւի    երբ մեզ ցաւի մէջ կը տեսնէ (Ես երբ մեզ ցաւի մէջ կը տեսնէ (Ես երբ մեզ ցաւի մէջ կը տեսնէ (Ես երբ մեզ ցաւի մէջ կը տեսնէ (Ես 
63.9)63.9)63.9)63.9)::::    

գ) Լոյսն է որ խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն գ) Լոյսն է որ խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն գ) Լոյսն է որ խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն գ) Լոյսն է որ խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն 
ինքնութիւնը երեւան կը բերէինքնութիւնը երեւան կը բերէինքնութիւնը երեւան կը բերէինքնութիւնը երեւան կը բերէ::::    Հետեւաբար երբ Յիսուս Հետեւաբար երբ Յիսուս Հետեւաբար երբ Յիսուս Հետեւաբար երբ Յիսուս 
««««աշխարհի լոյսըաշխարհի լոյսըաշխարհի լոյսըաշխարհի լոյսը» » » » կկկկ’’’’անուանէ ինքզինք, անուղղակիօրէն ըսել անուանէ ինքզինք, անուղղակիօրէն ըսել անուանէ ինքզինք, անուղղակիօրէն ըսել անուանէ ինքզինք, անուղղակիօրէն ըսել 
կկկկ’’’’ուզէ թէ ինչպէս լոյսը խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն ուզէ թէ ինչպէս լոյսը խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն ուզէ թէ ինչպէս լոյսը խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն ուզէ թէ ինչպէս լոյսը խաւարին մէջ ծածկուած իրերուն 
ինքնութիւնը երեւան կինքնութիւնը երեւան կինքնութիւնը երեւան կինքնութիւնը երեւան կը բերէ, այնպէս ալ ինք, մեր սիրտերուն ը բերէ, այնպէս ալ ինք, մեր սիրտերուն ը բերէ, այնպէս ալ ինք, մեր սիրտերուն ը բերէ, այնպէս ալ ինք, մեր սիրտերուն 
մէջ ծածկուած մեղքերուն տգեղութիւնը կը բացայայտէ, եւ այդ մէջ ծածկուած մեղքերուն տգեղութիւնը կը բացայայտէ, եւ այդ մէջ ծածկուած մեղքերուն տգեղութիւնը կը բացայայտէ, եւ այդ մէջ ծածկուած մեղքերուն տգեղութիւնը կը բացայայտէ, եւ այդ 
բացայայտումը կը կատարէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի բացայայտումը կը կատարէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի բացայայտումը կը կատարէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի բացայայտումը կը կատարէ Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի 
մեզ առաջնորդէ ապաշխարութեան, եւ ապաշխարութեամբ՝ մեզ առաջնորդէ ապաշխարութեան, եւ ապաշխարութեամբ՝ մեզ առաջնորդէ ապաշխարութեան, եւ ապաշխարութեամբ՝ մեզ առաջնորդէ ապաշխարութեան, եւ ապաշխարութեամբ՝ 
մեղքերու քաւութեան եւ արդարացումիմեղքերու քաւութեան եւ արդարացումիմեղքերու քաւութեան եւ արդարացումիմեղքերու քաւութեան եւ արդարացումի::::    

դ) Առանց լոյսի մարդը չի կրնդ) Առանց լոյսի մարդը չի կրնդ) Առանց լոյսի մարդը չի կրնդ) Առանց լոյսի մարդը չի կրնար քալել, մանաւանդ երբ ար քալել, մանաւանդ երբ ար քալել, մանաւանդ երբ ար քալել, մանաւանդ երբ 
խաւար էխաւար էխաւար էխաւար է::::    Լոյսը առաջնոԼոյսը առաջնոԼոյսը առաջնոԼոյսը առաջնո´́́́րդն է մարդուն, ճամբան ցոյց րդն է մարդուն, ճամբան ցոյց րդն է մարդուն, ճամբան ցոյց րդն է մարդուն, ճամբան ցոյց 
տուոտուոտուոտուո´́́́ղն է մարդունղն է մարդունղն է մարդունղն է մարդուն::::    Հետեւաբար, Յիսուս ինքզինք Հետեւաբար, Յիսուս ինքզինք Հետեւաբար, Յիսուս ինքզինք Հետեւաբար, Յիսուս ինքզինք ««««աշխարհի աշխարհի աշխարհի աշխարհի 
լոյսըլոյսըլոյսըլոյսը» » » » կոչելով՝ ցոյց տուած կկոչելով՝ ցոյց տուած կկոչելով՝ ցոյց տուած կկոչելով՝ ցոյց տուած կ’’’’ըլլայ թէ իըլլայ թէ իըլլայ թէ իըլլայ թէ ի´́́́նքն է առաջնորդը նքն է առաջնորդը նքն է առաջնորդը նքն է առաջնորդը 
մարդ արարածին, միակ եւ իսկական առաջնորդըմարդ արարածին, միակ եւ իսկական առաջնորդըմարդ արարածին, միակ եւ իսկական առաջնորդըմարդ արարածին, միակ եւ իսկական առաջնորդը::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
ինքն իսկ հաստատեց ըսելովինքն իսկ հաստատեց ըսելովինքն իսկ հաստատեց ըսելովինքն իսկ հաստատեց ըսելով. . . . ««««Ձեր միակ առաջնորդը Ձեր միակ առաջնորդը Ձեր միակ առաջնորդը Ձեր միակ առաջնորդը 
Քրիստոսն էՔրիստոսն էՔրիստոսն էՔրիստոսն է»»»» ( ( ( (Մտ 23.10)Մտ 23.10)Մտ 23.10)Մտ 23.10)::::    Դուն ո՞վ կը նկատես առաջնորդդԴուն ո՞վ կը նկատես առաջնորդդԴուն ո՞վ կը նկատես առաջնորդդԴուն ո՞վ կը նկատես առաջնորդդ::::    
Քու եկեղեցիիդ հովի՞ւը, Կիրակնօրեայի ուսուցի՞չդ, դպրոցի Քու եկեղեցիիդ հովի՞ւը, Կիրակնօրեայի ուսուցի՞չդ, դպրոցի Քու եկեղեցիիդ հովի՞ւը, Կիրակնօրեայի ուսուցի՞չդ, դպրոցի Քու եկեղեցիիդ հովի՞ւը, Կիրակնօրեայի ուսուցի՞չդ, դպրոցի 
ուսուցի՞չդ, երկրիդ առաջնո՞րդը, երկրիդ նախագա՞հըուսուցի՞չդ, երկրիդ առաջնո՞րդը, երկրիդ նախագա՞հըուսուցի՞չդ, երկրիդ առաջնո՞րդը, երկրիդ նախագա՞հըուսուցի՞չդ, երկրիդ առաջնո՞րդը, երկրիդ նախագա՞հը::::    Ասոնք Ասոնք Ասոնք Ասոնք 
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ալ կրնան առաջնորդութիւն ընել, բայց միակ իսկական ալ կրնան առաջնորդութիւն ընել, բայց միակ իսկական ալ կրնան առաջնորդութիւն ընել, բայց միակ իսկական ալ կրնան առաջնորդութիւն ընել, բայց միակ իսկական 
առաջնորդը, անսխալական առաջնորդը, անսխալական առաջնորդը, անսխալական առաջնորդը, անսխալական առաջնորդը, սուրբ ու դէպի առաջնորդը, սուրբ ու դէպի առաջնորդը, սուրբ ու դէպի առաջնորդը, սուրբ ու դէպի 
սրբութիւն առաջնորդող առաջնորդը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսն սրբութիւն առաջնորդող առաջնորդը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսն սրբութիւն առաջնորդող առաջնորդը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսն սրբութիւն առաջնորդող առաջնորդը՝ Տէր Յիսուս Քրիստոսն 
էէէէ::::    Կամ արդեօք, ունեցած դրա՞մդ կը նկատես առաջնորդդ, Կամ արդեօք, ունեցած դրա՞մդ կը նկատես առաջնորդդ, Կամ արդեօք, ունեցած դրա՞մդ կը նկատես առաջնորդդ, Կամ արդեօք, ունեցած դրա՞մդ կը նկատես առաջնորդդ, 
ունեցած դի՞րքդ, ունեցած աստիճա՞նդ, ունեցած հանգաունեցած դի՞րքդ, ունեցած աստիճա՞նդ, ունեցած հանգաունեցած դի՞րքդ, ունեցած աստիճա՞նդ, ունեցած հանգաունեցած դի՞րքդ, ունեցած աստիճա՞նդ, ունեցած հանգա----
մա՞նքդմա՞նքդմա՞նքդմա՞նքդ::::    Եթէ այս բաները կը նկատես քու առաջնորդդ, լաւ Եթէ այս բաները կը նկատես քու առաջնորդդ, լաւ Եթէ այս բաները կը նկատես քու առաջնորդդ, լաւ Եթէ այս բաները կը նկատես քու առաջնորդդ, լաւ 
գիտցիր թէ այս բաները քեզ միգիտցիր թէ այս բաները քեզ միգիտցիր թէ այս բաները քեզ միգիտցիր թէ այս բաները քեզ միայն դժբախտութեան կրնան այն դժբախտութեան կրնան այն դժբախտութեան կրնան այն դժբախտութեան կրնան 
առաջնորդելառաջնորդելառաջնորդելառաջնորդել::::        

4.4.4.4.----    Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Քրիստոս ոչ Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Քրիստոս ոչ Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Քրիստոս ոչ Հետաքրքրական է նկատի առնել որ Քրիստոս ոչ 
միայն ինքզինք, այլեւ իր հետեւորդները կը կոչէ միայն ինքզինք, այլեւ իր հետեւորդները կը կոչէ միայն ինքզինք, այլեւ իր հետեւորդները կը կոչէ միայն ինքզինք, այլեւ իր հետեւորդները կը կոչէ ««««աշխարհի աշխարհի աշխարհի աշխարհի 
լոյսըլոյսըլոյսըլոյսը» » » » (Մտ 5.14)(Մտ 5.14)(Մտ 5.14)(Մտ 5.14)::::    Իբրեւ աշխարհի լոյսը, կոչումը ունինք Իբրեւ աշխարհի լոյսը, կոչումը ունինք Իբրեւ աշխարհի լոյսը, կոչումը ունինք Իբրեւ աշխարհի լոյսը, կոչումը ունինք 
կատարելու լոյսի պաշտօնըկատարելու լոյսի պաշտօնըկատարելու լոյսի պաշտօնըկատարելու լոյսի պաշտօնը::::    Ի՞նչ են լոյսին հիմնական Ի՞նչ են լոյսին հիմնական Ի՞նչ են լոյսին հիմնական Ի՞նչ են լոյսին հիմնական 
պաշտօնները եթէ ոչ պաշտօնները եթէ ոչ պաշտօնները եթէ ոչ պաշտօնները եթէ ոչ փարատել խաւարը, մութին մէջ եղողին փարատել խաւարը, մութին մէջ եղողին փարատել խաւարը, մութին մէջ եղողին փարատել խաւարը, մութին մէջ եղողին 
ճամբայ ցոյց տալ, մութին մէջ ծածկուած իրերուն ինքնուճամբայ ցոյց տալ, մութին մէջ ծածկուած իրերուն ինքնուճամբայ ցոյց տալ, մութին մէջ ծածկուած իրերուն ինքնուճամբայ ցոյց տալ, մութին մէջ ծածկուած իրերուն ինքնու----
թիւնը բացայայտելթիւնը բացայայտելթիւնը բացայայտելթիւնը բացայայտել::::    Յստակ է հետեւաբար, որ մեր կոչումն է Յստակ է հետեւաբար, որ մեր կոչումն է Յստակ է հետեւաբար, որ մեր կոչումն է Յստակ է հետեւաբար, որ մեր կոչումն է 
մեղքի խաւարին մէջ ապրողին Քրիստոսի ճամբամեղքի խաւարին մէջ ապրողին Քրիստոսի ճամբամեղքի խաւարին մէջ ապրողին Քրիստոսի ճամբամեղքի խաւարին մէջ ապրողին Քրիստոսի ճամբա´́́́ն ցոյց ն ցոյց ն ցոյց ն ցոյց 
տալ՝ զայն առաջնորդելու համար Քրիստոսի լոյսին, փառքին տալ՝ զայն առաջնորդելու համար Քրիստոսի լոյսին, փառքին տալ՝ զայն առաջնորդելու համար Քրիստոսի լոյսին, փառքին տալ՝ զայն առաջնորդելու համար Քրիստոսի լոյսին, փառքին 
ու փրկութեանու փրկութեանու փրկութեանու փրկութեան::::        

««««Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ 
ծեփեց կոյրին աչքերըծեփեց կոյրին աչքերըծեփեց կոյրին աչքերըծեփեց կոյրին աչքերը»»»» ( ( ( (Յհ 9.6)Յհ 9.6)Յհ 9.6)Յհ 9.6)::::    

1.1.1.1.----    Առաջին կէտը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, Առաջին կէտը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, Առաջին կէտը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, Առաջին կէտը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, 
այն է որ կոյր մարդը չխնդրեց Յիսուսի ողորմութիւնը ինչպէս այն է որ կոյր մարդը չխնդրեց Յիսուսի ողորմութիւնը ինչպէս այն է որ կոյր մարդը չխնդրեց Յիսուսի ողորմութիւնը ինչպէս այն է որ կոյր մարդը չխնդրեց Յիսուսի ողորմութիւնը ինչպէս 
կոյր Բարտիմէոսը ըրած էր, չխնդրեց որ Յիսուս բանայ իր կոյր Բարտիմէոսը ըրած էր, չխնդրեց որ Յիսուս բանայ իր կոյր Բարտիմէոսը ըրած էր, չխնդրեց որ Յիսուս բանայ իր կոյր Բարտիմէոսը ըրած էր, չխնդրեց որ Յիսուս բանայ իր 
աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը::::    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ողորմեցաւ անոր թէպէտ ան իր ողորմուղորմեցաւ անոր թէպէտ ան իր ողորմուղորմեցաւ անոր թէպէտ ան իր ողորմուղորմեցաւ անոր թէպէտ ան իր ողորմու----
թիւնը չխնդրեցթիւնը չխնդրեցթիւնը չխնդրեցթիւնը չխնդրեց::::    Աչքի լոյս շնորհեց անոր թէպէտ ան աչքի լոյս Աչքի լոյս շնորհեց անոր թէպէտ ան աչքի լոյս Աչքի լոյս շնորհեց անոր թէպէտ ան աչքի լոյս Աչքի լոյս շնորհեց անոր թէպէտ ան աչքի լոյս 
ունենալու աղաչանք չներկայացուցունենալու աղաչանք չներկայացուցունենալու աղաչանք չներկայացուցունենալու աղաչանք չներկայացուց::::    Ճիշդ է որ Յիսուս ըսաւ Ճիշդ է որ Յիսուս ըսաւ Ճիշդ է որ Յիսուս ըսաւ Ճիշդ է որ Յիսուս ըսաւ 
««««խնդրողը պիտի ստանայ, փնտռողը պիտի գտնէ եւ խնդրողը պիտի ստանայ, փնտռողը պիտի գտնէ եւ խնդրողը պիտի ստանայ, փնտռողը պիտի գտնէ եւ խնդրողը պիտի ստանայ, փնտռողը պիտի գտնէ եւ 
բաղխողին առջեւ դուռը պիտի բացուիբաղխողին առջեւ դուռը պիտի բացուիբաղխողին առջեւ դուռը պիտի բացուիբաղխողին առջեւ դուռը պիտի բացուի»»»» ( ( ( (Մտ 7.8), բայց միւս Մտ 7.8), բայց միւս Մտ 7.8), բայց միւս Մտ 7.8), բայց միւս 
կողմէ պէտք է յկողմէ պէտք է յկողմէ պէտք է յկողմէ պէտք է յիշել, որ Աստուած կրնայ ողորմիլ իր իշել, որ Աստուած կրնայ ողորմիլ իր իշել, որ Աստուած կրնայ ողորմիլ իր իշել, որ Աստուած կրնայ ողորմիլ իր 
ողորմութիւնը չխնդրող մարդոց անգամողորմութիւնը չխնդրող մարդոց անգամողորմութիւնը չխնդրող մարդոց անգամողորմութիւնը չխնդրող մարդոց անգամ::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն իսկ կը նքն իսկ կը նքն իսկ կը նքն իսկ կը 
յայտարարէ ըսելով. յայտարարէ ըսելով. յայտարարէ ըսելով. յայտարարէ ըսելով. ««««Որու որ ողորմիլ կՈրու որ ողորմիլ կՈրու որ ողորմիլ կՈրու որ ողորմիլ կ’’’’ուզեմ՝ պիտի ուզեմ՝ պիտի ուզեմ՝ պիտի ուզեմ՝ պիտի 
ողորմիմ, որու որ գթալ կողորմիմ, որու որ գթալ կողորմիմ, որու որ գթալ կողորմիմ, որու որ գթալ կ’’’’ուզեմ՝ պիտի գթամուզեմ՝ պիտի գթամուզեմ՝ պիտի գթամուզեմ՝ պիտի գթամ»,»,»,»,    եւ առաքեալը եւ առաքեալը եւ առաքեալը եւ առաքեալը 
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շարունակելով կշարունակելով կշարունակելով կշարունակելով կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յստակ է, որ ոՅստակ է, որ ոՅստակ է, որ ոՅստակ է, որ ո´́́́չ մարդուս չ մարդուս չ մարդուս չ մարդուս 
կամեցողութենէն եւ ոկամեցողութենէն եւ ոկամեցողութենէն եւ ոկամեցողութենէն եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ թափած ճիգէն կախում ունի, այլ թափած ճիգէն կախում ունի, այլ թափած ճիգէն կախում ունի, այլ թափած ճիգէն կախում ունի, այլ 
միայն Աստուծոյ ողորմութենէնմիայն Աստուծոյ ողորմութենէնմիայն Աստուծոյ ողորմութենէնմիայն Աստուծոյ ողորմութենէն»»»» ( ( ( (Հռ 9.15Հռ 9.15Հռ 9.15Հռ 9.15----16)16)16)16)::::    Շատ բաներ Շատ բաներ Շատ բաներ Շատ բաներ 
կան որ չենք խնդրեր բայց Աստուած կու տայկան որ չենք խնդրեր բայց Աստուած կու տայկան որ չենք խնդրեր բայց Աստուած կու տայկան որ չենք խնդրեր բայց Աստուած կու տայ::::    Մեզմէ ո՞վ ամէն Մեզմէ ո՞վ ամէն Մեզմէ ո՞վ ամէն Մեզմէ ո՞վ ամէն 
օր լոյս ու արեւ կը խնդրէ, շունչ ու կեանք կը խնդրէ, խօսելու օր լոյս ու արեւ կը խնդրէ, շունչ ու կեանք կը խնդրէ, խօսելու օր լոյս ու արեւ կը խնդրէ, շունչ ու կեանք կը խնդրէ, խօսելու օր լոյս ու արեւ կը խնդրէ, շունչ ու կեանք կը խնդրէ, խօսելու 
եւ քալելու կարողութիւն կը խնդրէեւ քալելու կարողութիւն կը խնդրէեւ քալելու կարողութիւն կը խնդրէեւ քալելու կարողութիւն կը խնդրէ::::    Չենք խնդրեր այս բոլորը, Չենք խնդրեր այս բոլորը, Չենք խնդրեր այս բոլորը, Չենք խնդրեր այս բոլորը, 
բաբաբաբայց Աստուած կու տայ զանոնքյց Աստուած կու տայ զանոնքյց Աստուած կու տայ զանոնքյց Աստուած կու տայ զանոնք::::    Տակաւին, երկու հազար Տակաւին, երկու հազար Տակաւին, երկու հազար Տակաւին, երկու հազար 
տարիներ առաջ, մարդոցմէ ո՞վ խնդրեց որ Աստուած իր տարիներ առաջ, մարդոցմէ ո՞վ խնդրեց որ Աստուած իր տարիներ առաջ, մարդոցմէ ո՞վ խնդրեց որ Աստուած իր տարիներ առաջ, մարդոցմէ ո՞վ խնդրեց որ Աստուած իր 
Որդին աշխարհ ղրկէր մարդկութեան փրկութեան համար, Որդին աշխարհ ղրկէր մարդկութեան փրկութեան համար, Որդին աշխարհ ղրկէր մարդկութեան փրկութեան համար, Որդին աշխարհ ղրկէր մարդկութեան փրկութեան համար, 
ո՞վ խնդրեց Յիսուսէն որ մեր մեղքերը իր վրայ առնէ ու խաչ ո՞վ խնդրեց Յիսուսէն որ մեր մեղքերը իր վրայ առնէ ու խաչ ո՞վ խնդրեց Յիսուսէն որ մեր մեղքերը իր վրայ առնէ ու խաչ ո՞վ խնդրեց Յիսուսէն որ մեր մեղքերը իր վրայ առնէ ու խաչ 
բարձրանայ, ո՞վ խնդրեց բարձրանայ, ո՞վ խնդրեց բարձրանայ, ո՞վ խնդրեց բարձրանայ, ո՞վ խնդրեց ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    որ ազատէ մեզ մեղքի որ ազատէ մեզ մեղքի որ ազատէ մեզ մեղքի որ ազատէ մեզ մեղքի 
անէծքէն,անէծքէն,անէծքէն,անէծքէն,    ո՞վ խնդրեց իրմէ որ Չարին գլուխը ճզմելու ո՞վ խնդրեց իրմէ որ Չարին գլուխը ճզմելու ո՞վ խնդրեց իրմէ որ Չարին գլուխը ճզմելու ո՞վ խնդրեց իրմէ որ Չարին գլուխը ճզմելու 
զօրութիւն եւ իշխանութիւն տայ մեզի, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ զօրութիւն եւ իշխանութիւն տայ մեզի, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ զօրութիւն եւ իշխանութիւն տայ մեզի, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ զօրութիւն եւ իշխանութիւն տայ մեզի, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ 
կապելու ու արձակելու իշխանութիւն տայ իր հետեւորդնեկապելու ու արձակելու իշխանութիւն տայ իր հետեւորդնեկապելու ու արձակելու իշխանութիւն տայ իր հետեւորդնեկապելու ու արձակելու իշխանութիւն տայ իր հետեւորդնե----
րուն, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր մահուամբ դրախտին դռները րուն, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր մահուամբ դրախտին դռները րուն, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր մահուամբ դրախտին դռները րուն, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր մահուամբ դրախտին դռները 
բանայ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր խաչելութեամբ դժոխքը իր բանայ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր խաչելութեամբ դժոխքը իր բանայ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր խաչելութեամբ դժոխքը իր բանայ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ իր խաչելութեամբ դժոխքը իր 
հիմերէհիմերէհիմերէհիմերէն սասանեցնէ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ հոգին աւանդելէ ն սասանեցնէ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ հոգին աւանդելէ ն սասանեցնէ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ հոգին աւանդելէ ն սասանեցնէ, ո՞վ խնդրեց իրմէ որ հոգին աւանդելէ 
ետք՝ երթայ ու բանտարկուած հոգիներուն ալ քարոզէ (Ա.Պտ ետք՝ երթայ ու բանտարկուած հոգիներուն ալ քարոզէ (Ա.Պտ ետք՝ երթայ ու բանտարկուած հոգիներուն ալ քարոզէ (Ա.Պտ ետք՝ երթայ ու բանտարկուած հոգիներուն ալ քարոզէ (Ա.Պտ 
3.183.183.183.18----20, 4.6)20, 4.6)20, 4.6)20, 4.6)::::    Եւ տակաւին, յիշենք կորսուած ոչխարին առակը Եւ տակաւին, յիշենք կորսուած ոչխարին առակը Եւ տակաւին, յիշենք կորսուած ոչխարին առակը Եւ տակաւին, յիշենք կորսուած ոչխարին առակը 
((((Ղկ 15.4Ղկ 15.4Ղկ 15.4Ղկ 15.4----7)7)7)7)::::    Հոն չենք կարդար որ ոչխարը ձայնեց հովիւին եւ Հոն չենք կարդար որ ոչխարը ձայնեց հովիւին եւ Հոն չենք կարդար որ ոչխարը ձայնեց հովիւին եւ Հոն չենք կարդար որ ոչխարը ձայնեց հովիւին եւ 
հովիւը լսեց անոր ձայնը ու գնաց ազատեց զինքհովիւը լսեց անոր ձայնը ու գնաց ազատեց զինքհովիւը լսեց անոր ձայնը ու գնաց ազատեց զինքհովիւը լսեց անոր ձայնը ու գնաց ազատեց զինք::::    Հովիւը Հովիւը Հովիւը Հովիւը 
ինքնակամօրէն գնաց, փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարըինքնակամօրէն գնաց, փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարըինքնակամօրէն գնաց, փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարըինքնակամօրէն գնաց, փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը::::    
Յիշենք բարի Սամարացիին առակը (Ղկ 10.30Յիշենք բարի Սամարացիին առակը (Ղկ 10.30Յիշենք բարի Սամարացիին առակը (Ղկ 10.30Յիշենք բարի Սամարացիին առակը (Ղկ 10.30----37)37)37)37)::::    Հոն եւս Հոն եւս Հոն եւս Հոն եւս 
չենք կարդար որ գետին ինկած վիրաւոր մարդը աղաչեց որ չենք կարդար որ գետին ինկած վիրաւոր մարդը աղաչեց որ չենք կարդար որ գետին ինկած վիրաւոր մարդը աղաչեց որ չենք կարդար որ գետին ինկած վիրաւոր մարդը աղաչեց որ 
Բարի Սամարացին իր օգնութեան հասնի, բայց կը տեսնենք Բարի Սամարացին իր օգնութեան հասնի, բայց կը տեսնենք Բարի Սամարացին իր օգնութեան հասնի, բայց կը տեսնենք Բարի Սամարացին իր օգնութեան հասնի, բայց կը տեսնենք 
թէ ինչպէս Բարի Սամարացին՝ Յիսուս, մօտեցաւ թէ ինչպէս Բարի Սամարացին՝ Յիսուս, մօտեցաւ թէ ինչպէս Բարի Սամարացին՝ Յիսուս, մօտեցաւ թէ ինչպէս Բարի Սամարացին՝ Յիսուս, մօտեցաւ անոր, անոր, անոր, անոր, 
վէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով, վէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով, վէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով, վէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով, ««««ապա ապա ապա ապա 
դրաւ իր գրաստին վրայ եւ տարաւ պանդոկ մը ու զայն դրաւ իր գրաստին վրայ եւ տարաւ պանդոկ մը ու զայն դրաւ իր գրաստին վրայ եւ տարաւ պանդոկ մը ու զայն դրաւ իր գրաստին վրայ եւ տարաւ պանդոկ մը ու զայն 
խնամեցխնամեցխնամեցխնամեց»»»» ( ( ( (Ղկ 10.34)Ղկ 10.34)Ղկ 10.34)Ղկ 10.34)::::    Յիշենք կորսուած դրամին օրինակը (Ղկ Յիշենք կորսուած դրամին օրինակը (Ղկ Յիշենք կորսուած դրամին օրինակը (Ղկ Յիշենք կորսուած դրամին օրինակը (Ղկ 
15.815.815.815.8----10)10)10)10)::::    Դարձեալ, մեր Տէրը ինքնակամօրէն իր խօսքին ու իր Դարձեալ, մեր Տէրը ինքնակամօրէն իր խօսքին ու իր Դարձեալ, մեր Տէրը ինքնակամօրէն իր խօսքին ու իր Դարձեալ, մեր Տէրը ինքնակամօրէն իր խօսքին ու իր 
Սուրբ Հոգիին լոյսովը փնտռեց մեղքի փոշիՍուրբ Հոգիին լոյսովը փնտռեց մեղքի փոշիՍուրբ Հոգիին լոյսովը փնտռեց մեղքի փոշիՍուրբ Հոգիին լոյսովը փնտռեց մեղքի փոշիին մէջ իր ին մէջ իր ին մէջ իր ին մէջ իր 
աստուածային պատկերը կորսնցուցած մարդը՝ վերականգաստուածային պատկերը կորսնցուցած մարդը՝ վերականգաստուածային պատկերը կորսնցուցած մարդը՝ վերականգաստուածային պատկերը կորսնցուցած մարդը՝ վերականգ----
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նելու համար անոր մէջ աստուածապատկան իր գիտակցունելու համար անոր մէջ աստուածապատկան իր գիտակցունելու համար անոր մէջ աստուածապատկան իր գիտակցունելու համար անոր մէջ աստուածապատկան իր գիտակցու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

Այս ճշմարտութիւնը մեր Այս ճշմարտութիւնը մեր Այս ճշմարտութիւնը մեր Այս ճշմարտութիւնը մեր մտքիմտքիմտքիմտքին մէջ ունենալը խիստ ն մէջ ունենալը խիստ ն մէջ ունենալը խիստ ն մէջ ունենալը խիստ 
կարեւոր է, որպէսզի եթէ երբեք Քրիստոսը ճանչցողներու կարեւոր է, որպէսզի եթէ երբեք Քրիստոսը ճանչցողներու կարեւոր է, որպէսզի եթէ երբեք Քրիստոսը ճանչցողներու կարեւոր է, որպէսզի եթէ երբեք Քրիստոսը ճանչցողներու 
շարքին մէջ ենք՝ չհպարտանանք, այլ յիշենք որ Տէրշարքին մէջ ենք՝ չհպարտանանք, այլ յիշենք որ Տէրշարքին մէջ ենք՝ չհպարտանանք, այլ յիշենք որ Տէրշարքին մէջ ենք՝ չհպարտանանք, այլ յիշենք որ Տէրը իը իը իը ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ ինքզինք եւ իր Հայրը մեզի ճանչցուց (Յհ 17.26)որ ինքզինք եւ իր Հայրը մեզի ճանչցուց (Յհ 17.26)որ ինքզինք եւ իր Հայրը մեզի ճանչցուց (Յհ 17.26)որ ինքզինք եւ իր Հայրը մեզի ճանչցուց (Յհ 17.26)::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
կեանքի ճամբան կը ճանչնանք՝ կը ճանչնանք որովհետեւ կեանքի ճամբան կը ճանչնանք՝ կը ճանչնանք որովհետեւ կեանքի ճամբան կը ճանչնանք՝ կը ճանչնանք որովհետեւ կեանքի ճամբան կը ճանչնանք՝ կը ճանչնանք որովհետեւ 
Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նք զայն մեզի ցոյց կու տայ (Գրծ 2.28)նք զայն մեզի ցոյց կու տայ (Գրծ 2.28)նք զայն մեզի ցոյց կու տայ (Գրծ 2.28)նք զայն մեզի ցոյց կու տայ (Գրծ 2.28)::::    Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը 
ճանչնանք Յիսուսը իբրեւ մեր հովիւը՝ կը ճանչնանք որովճանչնանք Յիսուսը իբրեւ մեր հովիւը՝ կը ճանչնանք որովճանչնանք Յիսուսը իբրեւ մեր հովիւը՝ կը ճանչնանք որովճանչնանք Յիսուսը իբրեւ մեր հովիւը՝ կը ճանչնանք որով----
հետեւ նախ Յիսուս իհետեւ նախ Յիսուս իհետեւ նախ Յիսուս իհետեւ նախ Յիսուս ի´́́́նք մեզ ճանչցած է իբրենք մեզ ճանչցած է իբրենք մեզ ճանչցած է իբրենք մեզ ճանչցած է իբրեւ իր ոչխարները ւ իր ոչխարները ւ իր ոչխարները ւ իր ոչխարները 
((((Յհ 10.14)Յհ 10.14)Յհ 10.14)Յհ 10.14)::::    Եթէ կը գործենք Տիրոջ այգիին մէջ եւ պտուղ կը Եթէ կը գործենք Տիրոջ այգիին մէջ եւ պտուղ կը Եթէ կը գործենք Տիրոջ այգիին մէջ եւ պտուղ կը Եթէ կը գործենք Տիրոջ այգիին մէջ եւ պտուղ կը 
բերենք՝ կը գործենք ու պտուղ կը բերենք որովհետեւ Տէրը բերենք՝ կը գործենք ու պտուղ կը բերենք որովհետեւ Տէրը բերենք՝ կը գործենք ու պտուղ կը բերենք որովհետեւ Տէրը բերենք՝ կը գործենք ու պտուղ կը բերենք որովհետեւ Տէրը 
իիիի´́́́նք մեզ ընտրեց ու նշանակեց, որպէսզի երթանք ու պտուղ նք մեզ ընտրեց ու նշանակեց, որպէսզի երթանք ու պտուղ նք մեզ ընտրեց ու նշանակեց, որպէսզի երթանք ու պտուղ նք մեզ ընտրեց ու նշանակեց, որպէսզի երթանք ու պտուղ 
բերենք եւ մեր բերենք եւ մեր բերենք եւ մեր բերենք եւ մեր ««««պտուղը մնայուն ըլլայպտուղը մնայուն ըլլայպտուղը մնայուն ըլլայպտուղը մնայուն ըլլայ»»»» ( ( ( (Յհ 15.16)Յհ 15.16)Յհ 15.16)Յհ 15.16)::::    

2.2.2.2.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս ««««թքեց թքեց թքեց թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց գետին, թուքով ցեխ շինեց գետին, թուքով ցեխ շինեց գետին, թուքով ցեխ շինեց 
եւ ծեփեց կոյրին աչքերըեւ ծեփեց կոյրին աչքերըեւ ծեփեց կոյրին աչքերըեւ ծեփեց կոյրին աչքերը»»»»::::    Եթէ երբեք յիշենք որ Աստուած Եթէ երբեք յիշենք որ Աստուած Եթէ երբեք յիշենք որ Աստուած Եթէ երբեք յիշենք որ Աստուած 
մարդը ստեղծեց գետնի հողէն (Ծն 2.7), պարզ կը դառնայ որ մարդը ստեղծեց գետնի հողէն (Ծն 2.7), պարզ կը դառնայ որ մարդը ստեղծեց գետնի հողէն (Ծն 2.7), պարզ կը դառնայ որ մարդը ստեղծեց գետնի հողէն (Ծն 2.7), պարզ կը դառնայ որ 
Յիսուս կոյրին աչքերը ցեխով բանալով՝ անուղղակիօրէն ցոյց Յիսուս կոյրին աչքերը ցեխով բանալով՝ անուղղակիօրէն ցոյց Յիսուս կոյրին աչքերը ցեխով բանալով՝ անուղղակիօրէն ցոյց Յիսուս կոյրին աչքերը ցեխով բանալով՝ անուղղակիօրէն ցոյց 
տուաւ որ իտուաւ որ իտուաւ որ իտուաւ որ ի´́́́նքն էր այն Աստուածը որ մարդը ստեղծեցնքն էր այն Աստուածը որ մարդը ստեղծեցնքն էր այն Աստուածը որ մարդը ստեղծեցնքն էր այն Աստուածը որ մարդը ստեղծեց::::    
Տուեալ հրաշքով ՅիսուսՏուեալ հրաշքով ՅիսուսՏուեալ հրաշքով ՅիսուսՏուեալ հրաշքով Յիսուս    իր աստուածային ինքնութիւնն է որ իր աստուածային ինքնութիւնն է որ իր աստուածային ինքնութիւնն է որ իր աստուածային ինքնութիւնն է որ 
բացայայտեցբացայայտեցբացայայտեցբացայայտեց::::    

3.3.3.3.----    Սուրբ հայրեր կը բացատրեն թէ թուքի ու ցեխի Սուրբ հայրեր կը բացատրեն թէ թուքի ու ցեխի Սուրբ հայրեր կը բացատրեն թէ թուքի ու ցեխի Սուրբ հայրեր կը բացատրեն թէ թուքի ու ցեխի 
գործածութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստագործածութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստագործածութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստագործածութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստա----
տեց, օրհնեց ու արտօնեցտեց, օրհնեց ու արտօնեցտեց, օրհնեց ու արտօնեցտեց, օրհնեց ու արտօնեց::::    Կարեւոր է սակայն յիշել, որ թէպէտ Կարեւոր է սակայն յիշել, որ թէպէտ Կարեւոր է սակայն յիշել, որ թէպէտ Կարեւոր է սակայն յիշել, որ թէպէտ 
դեղը դեղագործն է կամ բժիշկն է որ կու տայ, բայց դեղը դեղագործն է կամ բժիշկն է որ կու տայ, բայց դեղը դեղագործն է կամ բժիշկն է որ կու տայ, բայց դեղը դեղագործն է կամ բժիշկն է որ կու տայ, բայց 
բժշկութիւբժշկութիւբժշկութիւբժշկութիւնն ու առողջութիւնը՝ Աստուծոյ պարգեւներն եննն ու առողջութիւնը՝ Աստուծոյ պարգեւներն եննն ու առողջութիւնը՝ Աստուծոյ պարգեւներն եննն ու առողջութիւնը՝ Աստուծոյ պարգեւներն են::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս թուքով բուժելով կոյրին աչքերը ցոյց տուաւ թէ Յիսուս թուքով բուժելով կոյրին աչքերը ցոյց տուաւ թէ Յիսուս թուքով բուժելով կոյրին աչքերը ցոյց տուաւ թէ Յիսուս թուքով բուժելով կոյրին աչքերը ցոյց տուաւ թէ 
զօրութիզօրութիզօրութիզօրութի´́́́ւն կայ ուն կայ ուն կայ ուն կայ ո´́́́չ միայն իր խօսքին մէջ, իր գործին մէջ, իր չ միայն իր խօսքին մէջ, իր գործին մէջ, իր չ միայն իր խօսքին մէջ, իր գործին մէջ, իր չ միայն իր խօսքին մէջ, իր գործին մէջ, իր 
ժպիտին մէջ, այլեւ զօրութիժպիտին մէջ, այլեւ զօրութիժպիտին մէջ, այլեւ զօրութիժպիտին մէջ, այլեւ զօրութի´́́́ւն կայ իր թուքին մէջ՝ որով ւն կայ իր թուքին մէջ՝ որով ւն կայ իր թուքին մէջ՝ որով ւն կայ իր թուքին մէջ՝ որով 
բացուեցան կոյրերու աչքեր, իր հագուստի քղանցքինբացուեցան կոյրերու աչքեր, իր հագուստի քղանցքինբացուեցան կոյրերու աչքեր, իր հագուստի քղանցքինբացուեցան կոյրերու աչքեր, իր հագուստի քղանցքին    մէջ՝ մէջ՝ մէջ՝ մէջ՝ 
որով բժշկուեցան արիւնահոսութենէ տառապող կիներ (Մտ որով բժշկուեցան արիւնահոսութենէ տառապող կիներ (Մտ որով բժշկուեցան արիւնահոսութենէ տառապող կիներ (Մտ որով բժշկուեցան արիւնահոսութենէ տառապող կիներ (Մտ 
9.209.209.209.20----21), 21), 21), 21), եւ ոեւէ բանի մէջ՝ որ առնչութիւն ունի Յիսուսի հետեւ ոեւէ բանի մէջ՝ որ առնչութիւն ունի Յիսուսի հետեւ ոեւէ բանի մէջ՝ որ առնչութիւն ունի Յիսուսի հետեւ ոեւէ բանի մէջ՝ որ առնչութիւն ունի Յիսուսի հետ::::    
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5.5.5.5.----    Մեկնիչներ կՄեկնիչներ կՄեկնիչներ կՄեկնիչներ կ’’’’ըսեն որ եթէ թուքով ցեխ շինես եւ աչքը ըսեն որ եթէ թուքով ցեխ շինես եւ աչքը ըսեն որ եթէ թուքով ցեխ շինես եւ աչքը ըսեն որ եթէ թուքով ցեխ շինես եւ աչքը 
բաց մէկու մը աչքերուն դնես՝ ան կրնայ իր տեսողութիւնը բաց մէկու մը աչքերուն դնես՝ ան կրնայ իր տեսողութիւնը բաց մէկու մը աչքերուն դնես՝ ան կրնայ իր տեսողութիւնը բաց մէկու մը աչքերուն դնես՝ ան կրնայ իր տեսողութիւնը 
կորսնցնելկորսնցնելկորսնցնելկորսնցնել::::    Երբ Յիսուս աչքը կուրցնոԵրբ Յիսուս աչքը կուրցնոԵրբ Յիսուս աչքը կուրցնոԵրբ Յիսուս աչքը կուրցնող նիւթի մը միջոցաւ կը ղ նիւթի մը միջոցաւ կը ղ նիւթի մը միջոցաւ կը ղ նիւթի մը միջոցաւ կը 
բանայ մարդուն աչքերը՝ անով ցոյց կու տայ թէ իրեն համար բանայ մարդուն աչքերը՝ անով ցոյց կու տայ թէ իրեն համար բանայ մարդուն աչքերը՝ անով ցոյց կու տայ թէ իրեն համար բանայ մարդուն աչքերը՝ անով ցոյց կու տայ թէ իրեն համար 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ մեռած նիւթ, արգիլուած տարր, անգործածելի իր, յ մեռած նիւթ, արգիլուած տարր, անգործածելի իր, յ մեռած նիւթ, արգիլուած տարր, անգործածելի իր, յ մեռած նիւթ, արգիլուած տարր, անգործածելի իր, 
անպէտ բանանպէտ բանանպէտ բանանպէտ բան::::    Ինչ որ մարդուս համար անգործածելի է՝ Տիրոջ Ինչ որ մարդուս համար անգործածելի է՝ Տիրոջ Ինչ որ մարդուս համար անգործածելի է՝ Տիրոջ Ինչ որ մարդուս համար անգործածելի է՝ Տիրոջ 
համար գործածելի էհամար գործածելի էհամար գործածելի էհամար գործածելի է::::    Ինչ որ մարդուս համար մեռած նիւթ է՝ Ինչ որ մարդուս համար մեռած նիւթ է՝ Ինչ որ մարդուս համար մեռած նիւթ է՝ Ինչ որ մարդուս համար մեռած նիւթ է՝ 
Տիրոջ համար կենդանացնելՏիրոջ համար կենդանացնելՏիրոջ համար կենդանացնելՏիրոջ համար կենդանացնելու համար գործածուող նիւթ էու համար գործածուող նիւթ էու համար գործածուող նիւթ էու համար գործածուող նիւթ է::::    
Մարդուս համար կուրցնող թուքը՝ Տիրոջ սուրբ ձեռքերուն Մարդուս համար կուրցնող թուքը՝ Տիրոջ սուրբ ձեռքերուն Մարդուս համար կուրցնող թուքը՝ Տիրոջ սուրբ ձեռքերուն Մարդուս համար կուրցնող թուքը՝ Տիրոջ սուրբ ձեռքերուն 
մէջ կը դառնայ կոյրին աչքը բացող դեղ ու դարմանմէջ կը դառնայ կոյրին աչքը բացող դեղ ու դարմանմէջ կը դառնայ կոյրին աչքը բացող դեղ ու դարմանմէջ կը դառնայ կոյրին աչքը բացող դեղ ու դարման::::    Դնենք Դնենք Դնենք Դնենք 
մեր անպէտ ու անգործածելի բաները Յիսուսի օրհնեալ մեր անպէտ ու անգործածելի բաները Յիսուսի օրհնեալ մեր անպէտ ու անգործածելի բաները Յիսուսի օրհնեալ մեր անպէտ ու անգործածելի բաները Յիսուսի օրհնեալ 
ձեռքերուն մէջ, ան կրնայ զանոնք փոխել ու դարձնել պիտաձեռքերուն մէջ, ան կրնայ զանոնք փոխել ու դարձնել պիտաձեռքերուն մէջ, ան կրնայ զանոնք փոխել ու դարձնել պիտաձեռքերուն մէջ, ան կրնայ զանոնք փոխել ու դարձնել պիտա----
նի ու գործածելի իրականնի ու գործածելի իրականնի ու գործածելի իրականնի ու գործածելի իրականութիւններութիւններութիւններութիւններ::::    

6.6.6.6.----    Յիսուս կոյրին աչքերը բանալով՝ ցոյց տուաւ որ ինք Յիսուս կոյրին աչքերը բանալով՝ ցոյց տուաւ որ ինք Յիսուս կոյրին աչքերը բանալով՝ ցոյց տուաւ որ ինք Յիսուս կոյրին աչքերը բանալով՝ ցոյց տուաւ որ ինք 
աշխարհ եկած է հոգեւորապէս կոյր մարդոց աչքերը բանաաշխարհ եկած է հոգեւորապէս կոյր մարդոց աչքերը բանաաշխարհ եկած է հոգեւորապէս կոյր մարդոց աչքերը բանաաշխարհ եկած է հոգեւորապէս կոյր մարդոց աչքերը բանա----
լու, ցոյց տուաւ որ իլու, ցոյց տուաւ որ իլու, ցոյց տուաւ որ իլու, ցոյց տուաւ որ ի´́́́նքն է արարիչը լոյսին, պարգեւիչը նքն է արարիչը լոյսին, պարգեւիչը նքն է արարիչը լոյսին, պարգեւիչը նքն է արարիչը լոյսին, պարգեւիչը 
լոյսին, իլոյսին, իլոյսին, իլոյսին, ի´́́́նքն է մարդիկը լուսաւորողը, մարդիկը խաւարէն նքն է մարդիկը լուսաւորողը, մարդիկը խաւարէն նքն է մարդիկը լուսաւորողը, մարդիկը խաւարէն նքն է մարդիկը լուսաւորողը, մարդիկը խաւարէն 
ազատողըազատողըազատողըազատողը::::    

««««Եւ ըսաւ անոր.Եւ ըսաւ անոր.Եւ ըսաւ անոր.Եւ ըսաւ անոր.----    
""""ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́    եւ աչքեւ աչքեւ աչքեւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ"երդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ"երդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ"երդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ"::::    
((((Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած)Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած)Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած)Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած)::::    Կոյրը գնաց, աչքերը Կոյրը գնաց, աչքերը Կոյրը գնաց, աչքերը Կոյրը գնաց, աչքերը 

լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէրլուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէրլուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէրլուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէր»»»» ( ( ( (Յհ 9.7)Յհ 9.7)Յհ 9.7)Յհ 9.7)::::    
1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն դնելէ Ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն դնելէ Ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն դնելէ Ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն դնելէ 

ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եւ Սելովամի աւազանին մէջ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եւ Սելովամի աւազանին մէջ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եւ Սելովամի աւազանին մէջ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եւ Սելովամի աւազանին մէջ 
լուալ զանոնքլուալ զանոնքլուալ զանոնքլուալ զանոնք::::    ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս ուզեց գիտնալ որ այս մարդը Օրէնքի ս ուզեց գիտնալ որ այս մարդը Օրէնքի ս ուզեց գիտնալ որ այս մարդը Օրէնքի ս ուզեց գիտնալ որ այս մարդը Օրէնքի 
տառին ստրո՞ւկ մըն էր թէ ոչտառին ստրո՞ւկ մըն էր թէ ոչտառին ստրո՞ւկ մըն էր թէ ոչտառին ստրո՞ւկ մըն էր թէ ոչ::::    ««««Օրը Շաբաթ էր, երբ Յիսուս Օրը Շաբաթ էր, երբ Յիսուս Օրը Շաբաթ էր, երբ Յիսուս Օրը Շաբաթ էր, երբ Յիսուս 
ցեխ շինած էր եւ կոյրին աչքերը բացածցեխ շինած էր եւ կոյրին աչքերը բացածցեխ շինած էր եւ կոյրին աչքերը բացածցեխ շինած էր եւ կոյրին աչքերը բացած»»»» ( ( ( (Յհ 9.14). կոյրին Յհ 9.14). կոյրին Յհ 9.14). կոյրին Յհ 9.14). կոյրին 
արգիլուած էր իր ցեխոտ երեսները լուալ, արգիլուած էր ցեխի արգիլուած էր իր ցեխոտ երեսները լուալ, արգիլուած էր ցեխի արգիլուած էր իր ցեխոտ երեսները լուալ, արգիլուած էր ցեխի արգիլուած էր իր ցեխոտ երեսները լուալ, արգիլուած էր ցեխի 
դպնալ քանի ատիկա գործ կը նկատուէր եւ Շաբաթ օրով դպնալ քանի ատիկա գործ կը նկատուէր եւ Շաբաթ օրով դպնալ քանի ատիկա գործ կը նկատուէր եւ Շաբաթ օրով դպնալ քանի ատիկա գործ կը նկատուէր եւ Շաբաթ օրով 
խիստ արգխիստ արգխիստ արգխիստ արգիլուած էր ոեւէ գործ կատարելիլուած էր ոեւէ գործ կատարելիլուած էր ոեւէ գործ կատարելիլուած էր ոեւէ գործ կատարել::::    Յիսուս ուզեց Յիսուս ուզեց Յիսուս ուզեց Յիսուս ուզեց 
գիտնալ որ այս մարդը միայն ֆիզիքապէ՞ս կոյր էր, թէ նաեւ գիտնալ որ այս մարդը միայն ֆիզիքապէ՞ս կոյր էր, թէ նաեւ գիտնալ որ այս մարդը միայն ֆիզիքապէ՞ս կոյր էր, թէ նաեւ գիտնալ որ այս մարդը միայն ֆիզիքապէ՞ս կոյր էր, թէ նաեւ 
հոգեպէսհոգեպէսհոգեպէսհոգեպէս::::    Ֆիզիքապէս կոյր մարդու մը աչքերը Յիսուս թուքով Ֆիզիքապէս կոյր մարդու մը աչքերը Յիսուս թուքով Ֆիզիքապէս կոյր մարդու մը աչքերը Յիսուս թուքով Ֆիզիքապէս կոյր մարդու մը աչքերը Յիսուս թուքով 
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ու ցեխով կրնայ բանալ, բայց հոգեպէս կոյր մարդու մը ու ցեխով կրնայ բանալ, բայց հոգեպէս կոյր մարդու մը ու ցեխով կրնայ բանալ, բայց հոգեպէս կոյր մարդու մը ու ցեխով կրնայ բանալ, բայց հոգեպէս կոյր մարդու մը 
աչքերը բանալու համար՝ Յիսուսի արիւնը պէտք էաչքերը բանալու համար՝ Յիսուսի արիւնը պէտք էաչքերը բանալու համար՝ Յիսուսի արիւնը պէտք էաչքերը բանալու համար՝ Յիսուսի արիւնը պէտք է::::    

2.2.2.2.----    ՀայրերՀայրերՀայրերՀայրերէն մին ըսած է. էն մին ըսած է. էն մին ըսած է. էն մին ըսած է. ««««Սելովամի աւազանին մէջ Սելովամի աւազանին մէջ Սելովամի աւազանին մէջ Սելովամի աւազանին մէջ 
կոյրին լուացումը՝ իր մկրտութիւնն իսկ էրկոյրին լուացումը՝ իր մկրտութիւնն իսկ էրկոյրին լուացումը՝ իր մկրտութիւնն իսկ էրկոյրին լուացումը՝ իր մկրտութիւնն իսկ էր»»»»::::    Ան լուաց իր Ան լուաց իր Ան լուաց իր Ան լուաց իր 
աչքերը, բացուեցան եւ սկսաւ տեսնելաչքերը, բացուեցան եւ սկսաւ տեսնելաչքերը, բացուեցան եւ սկսաւ տեսնելաչքերը, բացուեցան եւ սկսաւ տեսնել::::    Կարելի է Սելովամի Կարելի է Սելովամի Կարելի է Սելովամի Կարելի է Սելովամի 
աւազանին ջուրով լուացումը նկատել նախապատկերացում աւազանին ջուրով լուացումը նկատել նախապատկերացում աւազանին ջուրով լուացումը նկատել նախապատկերացում աւազանին ջուրով լուացումը նկատել նախապատկերացում 
մը մկրտութեան խորհուրդին, որուն լուացումով կը բացուին մը մկրտութեան խորհուրդին, որուն լուացումով կը բացուին մը մկրտութեան խորհուրդին, որուն լուացումով կը բացուին մը մկրտութեան խորհուրդին, որուն լուացումով կը բացուին 
ու կը լոու կը լոու կը լոու կը լուսաւորուին մանուկին հոգիին աչքերըւսաւորուին մանուկին հոգիին աչքերըւսաւորուին մանուկին հոգիին աչքերըւսաւորուին մանուկին հոգիին աչքերը::::    Եկեղեցւոյ Եկեղեցւոյ Եկեղեցւոյ Եկեղեցւոյ 
հայրեր մկրտութիւնը մկրտեալին հոգեւոր աչքերուն լուսաւոհայրեր մկրտութիւնը մկրտեալին հոգեւոր աչքերուն լուսաւոհայրեր մկրտութիւնը մկրտեալին հոգեւոր աչքերուն լուսաւոհայրեր մկրտութիւնը մկրտեալին հոգեւոր աչքերուն լուսաւո----
րութիւնը նկատեր ենրութիւնը նկատեր ենրութիւնը նկատեր ենրութիւնը նկատեր են::::    

3.3.3.3.----    Գրեթէ բոլոր հրաշագործութեանց ու բժշկութեանց Գրեթէ բոլոր հրաշագործութեանց ու բժշկութեանց Գրեթէ բոլոր հրաշագործութեանց ու բժշկութեանց Գրեթէ բոլոր հրաշագործութեանց ու բժշկութեանց 
մէջ, նկատելի է որ Յիսուս որոշ դեր մը կամ պարտակամէջ, նկատելի է որ Յիսուս որոշ դեր մը կամ պարտակամէջ, նկատելի է որ Յիսուս որոշ դեր մը կամ պարտակամէջ, նկատելի է որ Յիսուս որոշ դեր մը կամ պարտակա----
նութիւն մը կը յանձնէ նաեւ բժշկուող անձիննութիւն մը կը յանձնէ նաեւ բժշկուող անձիննութիւն մը կը յանձնէ նաեւ բժշկուող անձիննութիւն մը կը յանձնէ նաեւ բժշկուող անձին    կամ ընդհանկամ ընդհանկամ ընդհանկամ ընդհան----
րապէս մարդունրապէս մարդունրապէս մարդունրապէս մարդուն::::    Սա ցոյց կու տայ որ մարդը իր բաժինը ունի Սա ցոյց կու տայ որ մարդը իր բաժինը ունի Սա ցոյց կու տայ որ մարդը իր բաժինը ունի Սա ցոյց կու տայ որ մարդը իր բաժինը ունի 
ընելիք իր անձի փրկութեան մէջ, իր հոգիի աչքերուն ընելիք իր անձի փրկութեան մէջ, իր հոգիի աչքերուն ընելիք իր անձի փրկութեան մէջ, իր հոգիի աչքերուն ընելիք իր անձի փրկութեան մէջ, իր հոգիի աչքերուն 
լուսաւորութեան գործին մէջլուսաւորութեան գործին մէջլուսաւորութեան գործին մէջլուսաւորութեան գործին մէջ::::    Եթէ մարդը չուզէ փրկուիլ կամ Եթէ մարդը չուզէ փրկուիլ կամ Եթէ մարդը չուզէ փրկուիլ կամ Եթէ մարդը չուզէ փրկուիլ կամ 
մերժէ փրկութիւնը՝ Տէրը իր կամքէն անկախ եւ իր կամքին մերժէ փրկութիւնը՝ Տէրը իր կամքէն անկախ եւ իր կամքին մերժէ փրկութիւնը՝ Տէրը իր կամքէն անկախ եւ իր կամքին մերժէ փրկութիւնը՝ Տէրը իր կամքէն անկախ եւ իր կամքին 
հակառակ զայն պիտի չփրկէհակառակ զայն պիտի չփրկէհակառակ զայն պիտի չփրկէհակառակ զայն պիտի չփրկէ::::    ՓրկութիւնՓրկութիւնՓրկութիւնՓրկութիւնը Աստուծոյ ձրի ը Աստուծոյ ձրի ը Աստուծոյ ձրի ը Աստուծոյ ձրի 
պարգեւն է. Աստուած այդ պարգեւը դժուարաւ պիտի չտայ պարգեւն է. Աստուած այդ պարգեւը դժուարաւ պիտի չտայ պարգեւն է. Աստուած այդ պարգեւը դժուարաւ պիտի չտայ պարգեւն է. Աստուած այդ պարգեւը դժուարաւ պիտի չտայ 
մարդունմարդունմարդունմարդուն::::    Մարդը իր ազատ կամքով ու հաւատքով պէտք է Մարդը իր ազատ կամքով ու հաւատքով պէտք է Մարդը իր ազատ կամքով ու հաւատքով պէտք է Մարդը իր ազատ կամքով ու հաւատքով պէտք է 
այդ պարգեւը ընդգրկէայդ պարգեւը ընդգրկէայդ պարգեւը ընդգրկէայդ պարգեւը ընդգրկէ::::    

4.4.4.4.----    ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́    եւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջեւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջեւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջեւ աչքերդ լուա Սելովամի աւազանին մէջ»»»»::::    
Անկասկած որ աշակերտներէն գէթ մէկը իրեն հետ ջուրի տիկ Անկասկած որ աշակերտներէն գէթ մէկը իրեն հետ ջուրի տիկ Անկասկած որ աշակերտներէն գէթ մէկը իրեն հետ ջուրի տիկ Անկասկած որ աշակերտներէն գէթ մէկը իրեն հետ ջուրի տիկ 
մը ունէրմը ունէրմը ունէրմը ունէր::::    Ինչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ համար Յիսուս իրենց ունեցած խմելիք մար Յիսուս իրենց ունեցած խմելիք մար Յիսուս իրենց ունեցած խմելիք մար Յիսուս իրենց ունեցած խմելիք 
ջուրով լուալ չտուաւ կոյրին աչքերըջուրով լուալ չտուաւ կոյրին աչքերըջուրով լուալ չտուաւ կոյրին աչքերըջուրով լուալ չտուաւ կոյրին աչքերը::::    Սելովամի մէջ լուալը իր Սելովամի մէջ լուալը իր Սելովամի մէջ լուալը իր Սելովամի մէջ լուալը իր 
յատուկ իմաստը ունէրյատուկ իմաստը ունէրյատուկ իմաստը ունէրյատուկ իմաստը ունէր::::    Սիոն լեռնէն հոսող գետ մը կար որ Սիոն լեռնէն հոսող գետ մը կար որ Սիոն լեռնէն հոսող գետ մը կար որ Սիոն լեռնէն հոսող գետ մը կար որ 
կկկկ’’’’անցնէր Տաճարին քովէն եւ անոր մէկ ճիւղը կու գար անցնէր Տաճարին քովէն եւ անոր մէկ ճիւղը կու գար անցնէր Տաճարին քովէն եւ անոր մէկ ճիւղը կու գար անցնէր Տաճարին քովէն եւ անոր մէկ ճիւղը կու գար 
լեցնելու Սելովամի աւազանըլեցնելու Սելովամի աւազանըլեցնելու Սելովամի աւազանըլեցնելու Սելովամի աւազանը::::    Ուստի Սելովամի ջուրը կենՈւստի Սելովամի ջուրը կենՈւստի Սելովամի ջուրը կենՈւստի Սելովամի ջուրը կեն----
դանարար ու սդանարար ու սդանարար ու սդանարար ու սրբարար ջուր կը նկատուէրրբարար ջուր կը նկատուէրրբարար ջուր կը նկատուէրրբարար ջուր կը նկատուէր::::    Հին ԿտակաՀին ԿտակաՀին ԿտակաՀին Կտակա----
րանին մէջ մենք կը կարդանք թէ ինչպէս յիշեալ գետը ուր որ րանին մէջ մենք կը կարդանք թէ ինչպէս յիշեալ գետը ուր որ րանին մէջ մենք կը կարդանք թէ ինչպէս յիշեալ գետը ուր որ րանին մէջ մենք կը կարդանք թէ ինչպէս յիշեալ գետը ուր որ 
երթար՝ թարմութիւն, կենդանութիւն, առատութիւն եւ մաքերթար՝ թարմութիւն, կենդանութիւն, առատութիւն եւ մաքերթար՝ թարմութիւն, կենդանութիւն, առատութիւն եւ մաքերթար՝ թարմութիւն, կենդանութիւն, առատութիւն եւ մաք----
րութիւն կը բերէր (Եզ 47.8րութիւն կը բերէր (Եզ 47.8րութիւն կը բերէր (Եզ 47.8րութիւն կը բերէր (Եզ 47.8----9)9)9)9)::::    Հարկաւ ասիկա մարգարէուՀարկաւ ասիկա մարգարէուՀարկաւ ասիկա մարգարէուՀարկաւ ասիկա մարգարէու----
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թիւն մըն էր կատարուած Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ եւ թիւն մըն էր կատարուած Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ եւ թիւն մըն էր կատարուած Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ եւ թիւն մըն էր կատարուած Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ եւ 
անոր կատարոանոր կատարոանոր կատարոանոր կատարումը միայն Քրիստոսով տեղի պիտի ունենար, ւմը միայն Քրիստոսով տեղի պիտի ունենար, ւմը միայն Քրիստոսով տեղի պիտի ունենար, ւմը միայն Քրիստոսով տեղի պիտի ունենար, 
քանի Քրիստոս իքանի Քրիստոս իքանի Քրիստոս իքանի Քրիստոս ի´́́́նքն է Սելովամի իսկական աւազանը որով նքն է Սելովամի իսկական աւազանը որով նքն է Սելովամի իսկական աւազանը որով նքն է Սելովամի իսկական աւազանը որով 
մարդիկ կրնան մաքրուիլ, սրբուիլ, բուժուիլ (Յյտ 22.1մարդիկ կրնան մաքրուիլ, սրբուիլ, բուժուիլ (Յյտ 22.1մարդիկ կրնան մաքրուիլ, սրբուիլ, բուժուիլ (Յյտ 22.1մարդիկ կրնան մաքրուիլ, սրբուիլ, բուժուիլ (Յյտ 22.1----2)2)2)2)::::    

5.5.5.5.---- « « « «Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուածՍելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուածՍելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուածՍելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած»»»»::::    Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է 
թէ ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ գործածելէ ետք թէ ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ գործածելէ ետք թէ ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ գործածելէ ետք թէ ինչո՞ւ Յովհաննէս Աւետարանիչ գործածելէ ետք ««««ՍելոՍելոՍելոՍելո----
վամվամվամվամ» » » » բառը,բառը,բառը,բառը,    անոր իմաստը կու տայանոր իմաստը կու տայանոր իմաստը կու տայանոր իմաստը կու տայ::::    Ոսկեբերան Հայրապետը Ոսկեբերան Հայրապետը Ոսկեբերան Հայրապետը Ոսկեբերան Հայրապետը 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Սելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուածՍելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուածՍելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուածՍելովամ կը նշանակէ՝ ղրկուած::::    Եւ քանի Յիսուս ինքն Եւ քանի Յիսուս ինքն Եւ քանի Յիսուս ինքն Եւ քանի Յիսուս ինքն 
է իսկական ղրկուածը (Յհ 5.24, 7.28է իսկական ղրկուածը (Յհ 5.24, 7.28է իսկական ղրկուածը (Յհ 5.24, 7.28է իսկական ղրկուածը (Յհ 5.24, 7.28, 8.16, 12.49, 8.16, 12.49, 8.16, 12.49, 8.16, 12.49), ), ), ), ուրեմն ան ուրեմն ան ուրեմն ան ուրեմն ան 
կոյրը Սելովամ ղրկելով, խորքին մէջ զայն իր իսկ մօտ ղրկած կոյրը Սելովամ ղրկելով, խորքին մէջ զայն իր իսկ մօտ ղրկած կոյրը Սելովամ ղրկելով, խորքին մէջ զայն իր իսկ մօտ ղրկած կոյրը Սելովամ ղրկելով, խորքին մէջ զայն իր իսկ մօտ ղրկած 
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Այսինքն, Յիսուս կոյրը կը հրաւիրէ Այսինքն, Յիսուս կոյրը կը հրաւիրէ Այսինքն, Յիսուս կոյրը կը հրաւիրէ Այսինքն, Յիսուս կոյրը կը հրաւիրէ գալու իր անձին, գալու իր անձին, գալու իր անձին, գալու իր անձին, 
յանձնուելու իրեն, որպէսզի իրմով բուժուի ու սրբուիյանձնուելու իրեն, որպէսզի իրմով բուժուի ու սրբուիյանձնուելու իրեն, որպէսզի իրմով բուժուի ու սրբուիյանձնուելու իրեն, որպէսզի իրմով բուժուի ու սրբուի»»»»::::    

6.6.6.6.----    ««««Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ Կոյրը գնաց, աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ 
արդէն կը տեսնէրարդէն կը տեսնէրարդէն կը տեսնէրարդէն կը տեսնէր»»»»::::    Տուեալ բաժինին առաջին կէտին մէջ Տուեալ բաժինին առաջին կէտին մէջ Տուեալ բաժինին առաջին կէտին մէջ Տուեալ բաժինին առաջին կէտին մէջ 
հարց տուինք թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն հարց տուինք թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն հարց տուինք թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն հարց տուինք թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ցեխը կոյրին աչքերուն 
դնելէ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եդնելէ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եդնելէ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եդնելէ ետք՝ պատուիրեց անոր երթալ եւ Սելովամի աւազանին ւ Սելովամի աւազանին ւ Սելովամի աւազանին ւ Սելովամի աւազանին 
մէջ լուալ զանոնքմէջ լուալ զանոնքմէջ լուալ զանոնքմէջ լուալ զանոնք::::    Վերեւ որոշ բացատրութիւն մը տուինք արՎերեւ որոշ բացատրութիւն մը տուինք արՎերեւ որոշ բացատրութիւն մը տուինք արՎերեւ որոշ բացատրութիւն մը տուինք ար----
դէնդէնդէնդէն::::    Յաւելեալ բացատրութիւն մը եւսՅաւելեալ բացատրութիւն մը եւսՅաւելեալ բացատրութիւն մը եւսՅաւելեալ բացատրութիւն մը եւս::::    Յիսուս ուզեց փորձել Յիսուս ուզեց փորձել Յիսուս ուզեց փորձել Յիսուս ուզեց փորձել 
կոյրին խոնարհութիւնը, վստահութիւնը, բայց մանաւանդ կոյրին խոնարհութիւնը, վստահութիւնը, բայց մանաւանդ կոյրին խոնարհութիւնը, վստահութիւնը, բայց մանաւանդ կոյրին խոնարհութիւնը, վստահութիւնը, բայց մանաւանդ 
հնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնըհնազանդութիւնը::::    Դիւրին չէր կոյրին համար թոյլ տալ որ Դիւրին չէր կոյրին համար թոյլ տալ որ Դիւրին չէր կոյրին համար թոյլ տալ որ Դիւրին չէր կոյրին համար թոյլ տալ որ 
անծանօթ մը գար եւ աչքերոանծանօթ մը գար եւ աչքերոանծանօթ մը գար եւ աչքերոանծանօթ մը գար եւ աչքերուն ցեխ դնէր եւ ապա առանց իր ւն ցեխ դնէր եւ ապա առանց իր ւն ցեխ դնէր եւ ապա առանց իր ւն ցեխ դնէր եւ ապա առանց իր 
ինքնութիւնը յայտնելու զինք ղրկէր լուալու իր աչքերըինքնութիւնը յայտնելու զինք ղրկէր լուալու իր աչքերըինքնութիւնը յայտնելու զինք ղրկէր լուալու իր աչքերըինքնութիւնը յայտնելու զինք ղրկէր լուալու իր աչքերը::::    Պահ Պահ Պահ Պահ 
մը մենք մեզ կոյրին տեղ դնենքմը մենք մեզ կոյրին տեղ դնենքմը մենք մեզ կոյրին տեղ դնենքմը մենք մեզ կոյրին տեղ դնենք::::    Եթէ մենք կոյր ըլլայինք, եւ Եթէ մենք կոյր ըլլայինք, եւ Եթէ մենք կոյր ըլլայինք, եւ Եթէ մենք կոյր ըլլայինք, եւ 
մէկը գար ու փորձէր ցեխ դնել մեր աչքերուն, ի՞նչ պիտի մէկը գար ու փորձէր ցեխ դնել մեր աչքերուն, ի՞նչ պիտի մէկը գար ու փորձէր ցեխ դնել մեր աչքերուն, ի՞նչ պիտի մէկը գար ու փորձէր ցեխ դնել մեր աչքերուն, ի՞նչ պիտի 
ընէինք կը կարծէքընէինք կը կարծէքընէինք կը կարծէքընէինք կը կարծէք::::    Դժուար է ենթադրելԴժուար է ենթադրելԴժուար է ենթադրելԴժուար է ենթադրել::::    Գուցէ թոյլ տայինք, Գուցէ թոյլ տայինք, Գուցէ թոյլ տայինք, Գուցէ թոյլ տայինք, 
բայց հաբայց հաբայց հաբայց հաւանաբար նաեւ մերժէինք կամ մտածէինք թէ ան մեզ ւանաբար նաեւ մերժէինք կամ մտածէինք թէ ան մեզ ւանաբար նաեւ մերժէինք կամ մտածէինք թէ ան մեզ ւանաբար նաեւ մերժէինք կամ մտածէինք թէ ան մեզ 
կը ծաղրէկը ծաղրէկը ծաղրէկը ծաղրէ::::    Յիշեալ կոյրը սակայն նման բան չըրաւ, առարկուՅիշեալ կոյրը սակայն նման բան չըրաւ, առարկուՅիշեալ կոյրը սակայն նման բան չըրաւ, առարկուՅիշեալ կոյրը սակայն նման բան չըրաւ, առարկու----
թիւն չըրաւ, չհարցուց Յիսուսին. թիւն չըրաւ, չհարցուց Յիսուսին. թիւն չըրաւ, չհարցուց Յիսուսին. թիւն չըրաւ, չհարցուց Յիսուսին. ««««Ո՞վ ես դունՈ՞վ ես դունՈ՞վ ես դունՈ՞վ ես դուն::::    Ինչո՞ւ ցեխ կը Ինչո՞ւ ցեխ կը Ինչո՞ւ ցեխ կը Ինչո՞ւ ցեխ կը 
դնես աչքերուսդնես աչքերուսդնես աչքերուսդնես աչքերուս::::    Չե՞ս գիտեր որ այսօր Շաբաթ էՉե՞ս գիտեր որ այսօր Շաբաթ էՉե՞ս գիտեր որ այսօր Շաբաթ էՉե՞ս գիտեր որ այսօր Շաբաթ է::::    Չե՞ս գիտեր Չե՞ս գիտեր Չե՞ս գիտեր Չե՞ս գիտեր 
որ արգիլուած է Շաբաթ օրով ցեխ շինելը, ինչպէոր արգիլուած է Շաբաթ օրով ցեխ շինելը, ինչպէոր արգիլուած է Շաբաթ օրով ցեխ շինելը, ինչպէոր արգիլուած է Շաբաթ օրով ցեխ շինելը, ինչպէս նաեւ Սելոս նաեւ Սելոս նաեւ Սելոս նաեւ Սելո----
վամի աւազանին մէջ լուացուիլըվամի աւազանին մէջ լուացուիլըվամի աւազանին մէջ լուացուիլըվամի աւազանին մէջ լուացուիլը».».».».    ոոոո´́́́չ, նման բան չըսաւ չ, նման բան չըսաւ չ, նման բան չըսաւ չ, նման բան չըսաւ 
կոյրը, այլ կատարեակոյրը, այլ կատարեակոյրը, այլ կատարեակոյրը, այլ կատարեալ խոնարհութեամբ ու լ խոնարհութեամբ ու լ խոնարհութեամբ ու լ խոնարհութեամբ ու վստավստավստավստահութեամբ, հութեամբ, հութեամբ, հութեամբ, 
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բայց բայց բայց բայց մանաւանդ՝ կատարեալ հնազանդումանաւանդ՝ կատարեալ հնազանդումանաւանդ՝ կատարեալ հնազանդումանաւանդ՝ կատարեալ հնազանդութեամբ գնաց եւ թեամբ գնաց եւ թեամբ գնաց եւ թեամբ գնաց եւ ««««աչաչաչաչ----
քերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէրքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէրքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէրքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը տեսնէր»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
կոյրին նման մենք ալ կրնա՞նք կատարեալ կոյրին նման մենք ալ կրնա՞նք կատարեալ կոյրին նման մենք ալ կրնա՞նք կատարեալ կոյրին նման մենք ալ կրնա՞նք կատարեալ խոնարհութեամբ խոնարհութեամբ խոնարհութեամբ խոնարհութեամբ 
հնազանդիլ Տիրոջ, նոյնիսկ եթէ մեզի կը թուիհնազանդիլ Տիրոջ, նոյնիսկ եթէ մեզի կը թուիհնազանդիլ Տիրոջ, նոյնիսկ եթէ մեզի կը թուիհնազանդիլ Տիրոջ, նոյնիսկ եթէ մեզի կը թուի    թէ օրէնքին, թէ օրէնքին, թէ օրէնքին, թէ օրէնքին, 
բնականին բնականին բնականին բնականին ու տրամաբանուու տրամաբանուու տրամաբանուու տրամաբանութեան հակառակ բան կը պահանթեան հակառակ բան կը պահանթեան հակառակ բան կը պահանթեան հակառակ բան կը պահան----
ջէ մեզմէջէ մեզմէջէ մեզմէջէ մեզմէ::::    Յիսուսի գործերն ու գործելակերպը միշտ ալ բնաՅիսուսի գործերն ու գործելակերպը միշտ ալ բնաՅիսուսի գործերն ու գործելակերպը միշտ ալ բնաՅիսուսի գործերն ու գործելակերպը միշտ ալ բնա----
կան ու բնութեան օրէնքնեկան ու բնութեան օրէնքնեկան ու բնութեան օրէնքնեկան ու բնութեան օրէնքներուն համաձայն չեն ըլլարրուն համաձայն չեն ըլլարրուն համաձայն չեն ըլլարրուն համաձայն չեն ըլլար::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
յաճախ մեր տրամաբայաճախ մեր տրամաբայաճախ մեր տրամաբայաճախ մեր տրամաբանունունունութեան սահթեան սահթեան սահթեան սահմաններէն դուրս կմաններէն դուրս կմաններէն դուրս կմաններէն դուրս կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    
Երբ մեր գործը Տիրոջ հետ է, մեր տրամաբանութենէն աւելի՝ Երբ մեր գործը Տիրոջ հետ է, մեր տրամաբանութենէն աւելի՝ Երբ մեր գործը Տիրոջ հետ է, մեր տրամաբանութենէն աւելի՝ Երբ մեր գործը Տիրոջ հետ է, մեր տրամաբանութենէն աւելի՝ 
մեր հաւամեր հաւամեր հաւամեր հաւա´́́́տքն է որ պէտք է գործածենքտքն է որ պէտք է գործածենքտքն է որ պէտք է գործածենքտքն է որ պէտք է գործածենք::::    

7.7.7.7.----    ««««Աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը Աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը Աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը Աչքերը լուաց եւ երբ վերադարձաւ՝ արդէն կը 
տեսնէրտեսնէրտեսնէրտեսնէր»»»»::::    Աչքերը լուալէ ու ցեխը մաքրելէ ետք՝ սկսաւ տեսԱչքերը լուալէ ու ցեխը մաքրելէ ետք՝ սկսաւ տեսԱչքերը լուալէ ու ցեխը մաքրելէ ետք՝ սկսաւ տեսԱչքերը լուալէ ու ցեխը մաքրելէ ետք՝ սկսաւ տես----
նելնելնելնել::::    Մարդոց աչքերուն դրուած տեսակՄարդոց աչքերուն դրուած տեսակՄարդոց աչքերուն դրուած տեսակՄարդոց աչքերուն դրուած տեսակ----տեսակ ցետեսակ ցետեսակ ցետեսակ ցեխեր կան խեր կան խեր կան խեր կան 
որոնք թոյլ չեն տար որ մարդիկ կարենան յստակ տեսնելորոնք թոյլ չեն տար որ մարդիկ կարենան յստակ տեսնելորոնք թոյլ չեն տար որ մարդիկ կարենան յստակ տեսնելորոնք թոյլ չեն տար որ մարդիկ կարենան յստակ տեսնել::::    
Պէտք է այդ ցեխը հեռացնել մեր աչքերէն որպէսզի կարենանք Պէտք է այդ ցեխը հեռացնել մեր աչքերէն որպէսզի կարենանք Պէտք է այդ ցեխը հեռացնել մեր աչքերէն որպէսզի կարենանք Պէտք է այդ ցեխը հեռացնել մեր աչքերէն որպէսզի կարենանք 
տեսնելտեսնելտեսնելտեսնել::::    Յիսուսի խօսքը՝ Յիսուսի խօսքը՝ Յիսուսի խօսքը՝ Յիսուսի խօսքը՝ ««««գնագնագնագնա´́́́    եւ աչքերդ լուաեւ աչքերդ լուաեւ աչքերդ լուաեւ աչքերդ լուա» » » » ուղղուած է ուղղուած է ուղղուած է ուղղուած է 
նաեւ մեզմէ իւրաքանչիւրիննաեւ մեզմէ իւրաքանչիւրիննաեւ մեզմէ իւրաքանչիւրիննաեւ մեզմէ իւրաքանչիւրին::::    Ի՞նչ են մեր աչքերուն դրուած Ի՞նչ են մեր աչքերուն դրուած Ի՞նչ են մեր աչքերուն դրուած Ի՞նչ են մեր աչքերուն դրուած 
այն ցեխերը որոնք թոյլ չեն տար որ այն ցեխերը որոնք թոյլ չեն տար որ այն ցեխերը որոնք թոյլ չեն տար որ այն ցեխերը որոնք թոյլ չեն տար որ տեսնենք Աստուծոյ տեսնենք Աստուծոյ տեսնենք Աստուծոյ տեսնենք Աստուծոյ 
փառքն ու զօրութիւնը մեր կեանքին մէջփառքն ու զօրութիւնը մեր կեանքին մէջփառքն ու զօրութիւնը մեր կեանքին մէջփառքն ու զօրութիւնը մեր կեանքին մէջ::::    Երբ Անանիան Երբ Անանիան Երբ Անանիան Երբ Անանիան 
ձեռքերը դրաւ Սօղոսի գլխուն, ձեռքերը դրաւ Սօղոսի գլխուն, ձեռքերը դրաւ Սօղոսի գլխուն, ձեռքերը դրաւ Սօղոսի գլխուն, ««««անմիջապէս Սօղոսի աչքերէն անմիջապէս Սօղոսի աչքերէն անմիջապէս Սօղոսի աչքերէն անմիջապէս Սօղոսի աչքերէն 
կարծես կեղեւանքներ ինկան, եւ սկսաւ տեսնելկարծես կեղեւանքներ ինկան, եւ սկսաւ տեսնելկարծես կեղեւանքներ ինկան, եւ սկսաւ տեսնելկարծես կեղեւանքներ ինկան, եւ սկսաւ տեսնել»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ 
այսպիսով Սօղոսէն ծնունդ առաւ Պօղոսը (Գրծ 9.17այսպիսով Սօղոսէն ծնունդ առաւ Պօղոսը (Գրծ 9.17այսպիսով Սօղոսէն ծնունդ առաւ Պօղոսը (Գրծ 9.17այսպիսով Սօղոսէն ծնունդ առաւ Պօղոսը (Գրծ 9.17----18)18)18)18)::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
են մեր աչքերուն մէջ գտնուող այն կեն մեր աչքերուն մէջ գտնուող այն կեն մեր աչքերուն մէջ գտնուող այն կեն մեր աչքերուն մէջ գտնուող այն կեղեւանքները զորեղեւանքները զորեղեւանքները զորեղեւանքները զորս պէտք ս պէտք ս պէտք ս պէտք 
է դուրս բերելէ դուրս բերելէ դուրս բերելէ դուրս բերել    յարատեւ աղօթքով, անկեղծ զղջումով ու խոսյարատեւ աղօթքով, անկեղծ զղջումով ու խոսյարատեւ աղօթքով, անկեղծ զղջումով ու խոսյարատեւ աղօթքով, անկեղծ զղջումով ու խոս----
տովանութեամբ, որպէսզի կարենտովանութեամբ, որպէսզի կարենտովանութեամբ, որպէսզի կարենտովանութեամբ, որպէսզի կարենանքանքանքանք    վայելել Տվայելել Տվայելել Տվայելել Տիրոջ իրոջ իրոջ իրոջ ամբողամբողամբողամբող----
ջական սէրն ու գուրգուրանքը, որպէսզի կարենանք ճանչնալ ջական սէրն ու գուրգուրանքը, որպէսզի կարենանք ճանչնալ ջական սէրն ու գուրգուրանքը, որպէսզի կարենանք ճանչնալ ջական սէրն ու գուրգուրանքը, որպէսզի կարենանք ճանչնալ 
Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն ու կարողուԱստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն ու կարողուԱստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն ու կարողուԱստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն ու կարողու----
թիւնները եւ զանոնք գործածելթիւնները եւ զանոնք գործածելթիւնները եւ զանոնք գործածելթիւնները եւ զանոնք գործածել    Տիրոջ փառքին համարՏիրոջ փառքին համարՏիրոջ փառքին համարՏիրոջ փառքին համար::::    

8.8.8.8.----    Կոյրը հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ բացուեցան Կոյրը հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ բացուեցան Կոյրը հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ բացուեցան Կոյրը հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ բացուեցան 
անոր աչքերըանոր աչքերըանոր աչքերըանոր աչքերը::::    Կատարեալ հնազանդութիւնը կը բանայ մեր Կատարեալ հնազանդութիւնը կը բանայ մեր Կատարեալ հնազանդութիւնը կը բանայ մեր Կատարեալ հնազանդութիւնը կը բանայ մեր 
հոգիի աչքերըհոգիի աչքերըհոգիի աչքերըհոգիի աչքերը::::    Կոյրը գնաց հոն ուր Տէրը զինք ղրկեց եւ Կոյրը գնաց հոն ուր Տէրը զինք ղրկեց եւ Կոյրը գնաց հոն ուր Տէրը զինք ղրկեց եւ Կոյրը գնաց հոն ուր Տէրը զինք ղրկեց եւ 
կատարեց ինչ որ Տէրը պատուիրեց իրեն կատարել, ու կատարեց ինչ որ Տէրը պատուիրեց իրեն կատարել, ու կատարեց ինչ որ Տէրը պատուիրեց իրեն կատարել, ու կատարեց ինչ որ Տէրը պատուիրեց իրեն կատարել, ու 



 288 

բուժուեցաւբուժուեցաւբուժուեցաւբուժուեցաւ::::    Մենք եւս, երբ կոյրին օրինաՄենք եւս, երբ կոյրին օրինաՄենք եւս, երբ կոյրին օրինաՄենք եւս, երբ կոյրին օրինակով, երթանք հոն ուր կով, երթանք հոն ուր կով, երթանք հոն ուր կով, երթանք հոն ուր 
Տէրը կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պատուիրէ Տէրը կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պատուիրէ Տէրը կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պատուիրէ Տէրը կը ղրկէ մեզ, եւ կատարենք ինչ որ Տէրը կը պատուիրէ 
մեզի՝ ձեռք կը ձգենք բուժում, զօրութիւն, մխիթարութիւն, եւ մեզի՝ ձեռք կը ձգենք բուժում, զօրութիւն, մխիթարութիւն, եւ մեզի՝ ձեռք կը ձգենք բուժում, զօրութիւն, մխիթարութիւն, եւ մեզի՝ ձեռք կը ձգենք բուժում, զօրութիւն, մխիթարութիւն, եւ 
կը վայելենք Տիրոջ ամբողջական սէրն ու գուրգուրանքը, կը վայելենք Տիրոջ ամբողջական սէրն ու գուրգուրանքը, կը վայելենք Տիրոջ ամբողջական սէրն ու գուրգուրանքը, կը վայելենք Տիրոջ ամբողջական սէրն ու գուրգուրանքը, 
զօրակցութիւնն ու առաջնորդութիւնըզօրակցութիւնն ու առաջնորդութիւնըզօրակցութիւնն ու առաջնորդութիւնըզօրակցութիւնն ու առաջնորդութիւնը::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՈՈՈՈ´́́́վ մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս,վ մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս,վ մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս,վ մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս,    
Ինչպէս կոյրը Սելովամի աւազանը ղրկեցիրԻնչպէս կոյրը Սելովամի աւազանը ղրկեցիրԻնչպէս կոյրը Սելովամի աւազանը ղրկեցիրԻնչպէս կոյրը Սելովամի աւազանը ղրկեցիր    
Որպէսզի լուացուի, եւ լուացուելով՝ սրբուի,Որպէսզի լուացուի, եւ լուացուելով՝ սրբուի,Որպէսզի լուացուի, եւ լուացուելով՝ սրբուի,Որպէսզի լուացուի, եւ լուացուելով՝ սրբուի,    
Մաքրուի ու փառքդ տեսնէ,Մաքրուի ու փառքդ տեսնէ,Մաքրուի ու փառքդ տեսնէ,Մաքրուի ու փառքդ տեսնէ,    
Այնպէս ալ, մեզ ղրկէ սուրբ խաչիդ մօտԱյնպէս ալ, մեզ ղրկէ սուրբ խաչիդ մօտԱյնպէս ալ, մեզ ղրկէ սուրբ խաչիդ մօտԱյնպէս ալ, մեզ ղրկէ սուրբ խաչիդ մօտ,,,,    
Որպէսզի անկէ հոսող արիւնովդ սրբուինքՈրպէսզի անկէ հոսող արիւնովդ սրբուինքՈրպէսզի անկէ հոսող արիւնովդ սրբուինքՈրպէսզի անկէ հոսող արիւնովդ սրբուինք    
Եւ վկաներդ դառնանք:Եւ վկաներդ դառնանք:Եւ վկաներդ դառնանք:Եւ վկաներդ դառնանք:    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց մեր հոգիի աչքերը՝ց մեր հոգիի աչքերը՝ց մեր հոգիի աչքերը՝ց մեր հոգիի աչքերը՝    
Որպէսզի ընդունինք Քեզ եւ ընդունինք մեր նմանը:Որպէսզի ընդունինք Քեզ եւ ընդունինք մեր նմանը:Որպէսզի ընդունինք Քեզ եւ ընդունինք մեր նմանը:Որպէսզի ընդունինք Քեզ եւ ընդունինք մեր նմանը:    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց մեր սրտի աչքերը՝ց մեր սրտի աչքերը՝ց մեր սրտի աչքերը՝ց մեր սրտի աչքերը՝    
Որպէսզի սիրենք Քեզ եւ սիրենք մեր նմանը:Որպէսզի սիրենք Քեզ եւ սիրենք մեր նմանը:Որպէսզի սիրենք Քեզ եւ սիրենք մեր նմանը:Որպէսզի սիրենք Քեզ եւ սիրենք մեր նմանը:    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց մեր մտքի աչքերը՝ց մեր մտքի աչքերը՝ց մեր մտքի աչքերը՝ց մեր մտքի աչքերը՝    
Որպէսզի ճանչնանք Քեզ եւ ճանչնանք մեր նմանը,Որպէսզի ճանչնանք Քեզ եւ ճանչնանք մեր նմանը,Որպէսզի ճանչնանք Քեզ եւ ճանչնանք մեր նմանը,Որպէսզի ճանչնանք Քեզ եւ ճանչնանք մեր նմանը,    
Որպէսզի Որպէսզի Որպէսզի Որպէսզի ՃՃՃՃանչնանք Քեզ՝ տուիչը լոյսին,անչնանք Քեզ՝ տուիչը լոյսին,անչնանք Քեզ՝ տուիչը լոյսին,անչնանք Քեզ՝ տուիչը լոյսին,    
Եւ աշխարհին երթալով վկայենքԵւ աշխարհին երթալով վկայենքԵւ աշխարհին երթալով վկայենքԵւ աշխարհին երթալով վկայենք    
Որ ԴոՈր ԴոՈր ԴոՈր Դո´́́́ւն ես մարդիկը լուսաւորողը,ւն ես մարդիկը լուսաւորողը,ւն ես մարդիկը լուսաւորողը,ւն ես մարդիկը լուսաւորողը,    
ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես մարդիկը մեղքի խաւարէն դուրս բերողը,ւն ես մարդիկը մեղքի խաւարէն դուրս բերողը,ւն ես մարդիկը մեղքի խաւարէն դուրս բերողը,ւն ես մարդիկը մեղքի խաւարէն դուրս բերողը,    
Եւ զանոնք երկնային լոյսի ջահակիրներ դարձնողը,Եւ զանոնք երկնային լոյսի ջահակիրներ դարձնողը,Եւ զանոնք երկնային լոյսի ջահակիրներ դարձնողը,Եւ զանոնք երկնային լոյսի ջահակիրներ դարձնողը,    
Եւ միայն ՔեզիԵւ միայն ՔեզիԵւ միայն ՔեզիԵւ միայն Քեզի´ ´ ´ ´ կը վայելէկը վայելէկը վայելէկը վայելէ    
Ամէն փառք ոԱմէն փառք ոԱմէն փառք ոԱմէն փառք ու փառաբանութիւն,ւ փառաբանութիւն,ւ փառաբանութիւն,ւ փառաբանութիւն,    
ՀՀՀՀիմաիմաիմաիմա´ ´ ´ ´ ու յաւիտու յաւիտու յաւիտու յաւիտեաեաեաեա´́́́ն: Ամէն:ն: Ամէն:ն: Ամէն:ն: Ամէն:    
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Յայրոսի աղջկան յարութՅայրոսի աղջկան յարութՅայրոսի աղջկան յարութՅայրոսի աղջկան յարութիւնըիւնըիւնըիւնը    
((((Մարկոս 5.21Մարկոս 5.21Մարկոս 5.21Մարկոս 5.21----24, 3524, 3524, 3524, 35----43)43)43)43)    

    

    
    

Երբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմոԵրբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմոԵրբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմոԵրբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմութիւն ւթիւն ւթիւն ւթիւն 
մը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքը:մը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքը:մը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքը:մը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքը:    

Եւ ահա տեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս Եւ ահա տեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս Եւ ահա տեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս Եւ ահա տեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս 
կը կոչուէր, եկաւ Յիսուսի մօտ: Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ կը կոչուէր, եկաւ Յիսուսի մօտ: Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ կը կոչուէր, եկաւ Յիսուսի մօտ: Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ կը կոչուէր, եկաւ Յիսուսի մօտ: Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ 
անոր ոտքերուն առջեւ եւ շատ կանոր ոտքերուն առջեւ եւ շատ կանոր ոտքերուն առջեւ եւ շատ կանոր ոտքերուն առջեւ եւ շատ կ’’’’աղաչէր, ըսելով.աղաչէր, ըսելով.աղաչէր, ըսելով.աղաչէր, ըսելով.----    

««««Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, 
որպէսզի առողջորպէսզի առողջորպէսզի առողջորպէսզի առողջանայ եւ ապրիանայ եւ ապրիանայ եւ ապրիանայ եւ ապրի»:»:»:»:    

Յիսուս գնաց Յայրոսի հետ: Իրեն հետ խուռն Յիսուս գնաց Յայրոսի հետ: Իրեն հետ խուռն Յիսուս գնաց Յայրոսի հետ: Իրեն հետ խուռն Յիսուս գնաց Յայրոսի հետ: Իրեն հետ խուռն 
բազմութիւն մըն ալ կբազմութիւն մըն ալ կբազմութիւն մըն ալ կբազմութիւն մըն ալ կ’’’’երթար եւ կը նեղէր զինք:երթար եւ կը նեղէր զինք:երթար եւ կը նեղէր զինք:երթար եւ կը նեղէր զինք:    

((((Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ 
ի վեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մը: Երբ տակաւին ի վեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մը: Երբ տակաւին ի վեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մը: Երբ տակաւին ի վեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մը: Երբ տակաւին 
Յիսուս կը խօսէր կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն), Յիսուս կը խօսէր կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն), Յիսուս կը խօսէր կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն), Յիսուս կը խօսէր կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն), 
ժողովրդապետիժողովրդապետիժողովրդապետիժողովրդապետին տունէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոսի.ն տունէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոսի.ն տունէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոսի.ն տունէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոսի.----    

««««Աղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես ՎարդապեԱղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես ՎարդապեԱղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես ՎարդապեԱղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես Վարդապե----
տըտըտըտը»:»:»:»:    

Յիսուս այս խօսքերը երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդաՅիսուս այս խօսքերը երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդաՅիսուս այս խօսքերը երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդաՅիսուս այս խօսքերը երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդա----
պետին.պետին.պետին.պետին.----    

««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ վախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատա´́́́»:»:»:»:    
Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի 

Պետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ ՅովՊետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ ՅովՊետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ ՅովՊետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէն:հաննէսէն:հաննէսէն:հաննէսէն:    
Երբ հասաւ ժողովրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ Երբ հասաւ ժողովրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ Երբ հասաւ ժողովրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ Երբ հասաւ ժողովրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ 

մը, որ կու լար եւ ողբ ու կոծ կմը, որ կու լար եւ ողբ ու կոծ կմը, որ կու լար եւ ողբ ու կոծ կմը, որ կու լար եւ ողբ ու կոծ կ’’’’ընէր: Յիսուս ներս մտաւ եւ ընէր: Յիսուս ներս մտաւ եւ ընէր: Յիսուս ներս մտաւ եւ ընէր: Յիսուս ներս մտաւ եւ 
ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.----    
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««««Երբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմութիւն Երբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմութիւն Երբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմութիւն Երբ Յիսուս լիճին միւս կողմը անցաւ, մեծ բազմութիւն 

մը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքըմը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքըմը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքըմը հաւաքուեցաւ իր շուրջ, լիճին եզերքը»»»» ( ( ( (Մր 5.21)Մր 5.21)Մր 5.21)Մր 5.21)::::    
Գալիլեայի լիճին վրայ փոթորիկի խաղաղեցման հրաշԳալիլեայի լիճին վրայ փոթորիկի խաղաղեցման հրաշԳալիլեայի լիճին վրայ փոթորիկի խաղաղեցման հրաշԳալիլեայի լիճին վրայ փոթորիկի խաղաղեցման հրաշ----

քէն ետք, աշակերտները շարունակեցին նաւարկել եւ հասան քէն ետք, աշակերտները շարունակեցին նաւարկել եւ հասան քէն ետք, աշակերտները շարունակեցին նաւարկել եւ հասան քէն ետք, աշակերտները շարունակեցին նաւարկել եւ հասան 
Գերգեսացիներու երկիրըԳերգեսացիներու երկիրըԳերգեսացիներու երկիրըԳերգեսացիներու երկիրը::::    Հոս տեղի ունեցաւ Գերգեսացի Հոս տեղի ունեցաւ Գերգեսացի Հոս տեղի ունեցաւ Գերգեսացի Հոս տեղի ունեցաւ Գերգեսացի 
դիւահարին բժշկութիւնըդիւահարին բժշկութիւնըդիւահարին բժշկութիւնըդիւահարին բժշկութիւնը::::    Տիրոջ հրամանով, չար ոգիները Տիրոջ հրամանով, չար ոգիները Տիրոջ հրամանով, չար ոգիները Տիրոջ հրամանով, չար ոգիները 
մարդէն դուրս ելան եւ մտան խոզերուն մէջ, եւ խոզերը մարդէն դուրս ելան եւ մտան խոզերուն մէջ, եւ խոզերը մարդէն դուրս ելան եւ մտան խոզերուն մէջ, եւ խոզերը մարդէն դուրս ելան եւ մտան խոզերուն մէջ, եւ խոզերը 
զառիթափէն վար խուժելով՝ լիճ նետուեցան եւ խեղդուեցանզառիթափէն վար խուժելով՝ լիճ նետուեցան եւ խեղդուեցանզառիթափէն վար խուժելով՝ լիճ նետուեցան եւ խեղդուեցանզառիթափէն վար խուժելով՝ լիճ նետուեցան եւ խեղդուեցան::::    
Ի տես պատահածին, այդտեղի ժողովուրդը աղաչեց Յիսուսի Ի տես պատահածին, այդտեղի ժողովուրդը աղաչեց Յիսուսի Ի տես պատահածին, այդտեղի ժողովուրդը աղաչեց Յիսուսի Ի տես պատահածին, այդտեղի ժողովուրդը աղաչեց Յիսուսի 
որ հեռանայ իրենց սահմաոր հեռանայ իրենց սահմաոր հեռանայ իրենց սահմաոր հեռանայ իրենց սահմաններէնններէնններէնններէն::::    Յիսուս դարձեալ նաւակ Յիսուս դարձեալ նաւակ Յիսուս դարձեալ նաւակ Յիսուս դարձեալ նաւակ 
նստելով՝ աշակերտներուն հետ եկաւ Կափառնաումնստելով՝ աշակերտներուն հետ եկաւ Կափառնաումնստելով՝ աշակերտներուն հետ եկաւ Կափառնաումնստելով՝ աշակերտներուն հետ եկաւ Կափառնաում::::    Երբ ՅիԵրբ ՅիԵրբ ՅիԵրբ Յի----
սուս հասաւ լիճին եզերքը՝ սուս հասաւ լիճին եզերքը՝ սուս հասաւ լիճին եզերքը՝ սուս հասաւ լիճին եզերքը՝ ««««մեծ բազմութիւն մը հաւաքուեցաւ մեծ բազմութիւն մը հաւաքուեցաւ մեծ բազմութիւն մը հաւաքուեցաւ մեծ բազմութիւն մը հաւաքուեցաւ 
իր շուրջիր շուրջիր շուրջիր շուրջ»»»»::::    Գերգեսայի բնակիչները մերժեցին Յիսուսը, իսկ Գերգեսայի բնակիչները մերժեցին Յիսուսը, իսկ Գերգեսայի բնակիչները մերժեցին Յիսուսը, իսկ Գերգեսայի բնակիչները մերժեցին Յիսուսը, իսկ 
Կափառնաումի բնակիչները սիրով ընդունեցին զայնԿափառնաումի բնակիչները սիրով ընդունեցին զայնԿափառնաումի բնակիչները սիրով ընդունեցին զայնԿափառնաումի բնակիչները սիրով ընդունեցին զայն::::    
Պատմութեան ընթացքին Պատմութեան ընթացքին Պատմութեան ընթացքին Պատմութեան ընթացքին միշտ նոյնը եղած էմիշտ նոյնը եղած էմիշտ նոյնը եղած էմիշտ նոյնը եղած է::::    Այսօր ալ նոյնը Այսօր ալ նոյնը Այսօր ալ նոյնը Այսօր ալ նոյնը 
կը կատարուիկը կատարուիկը կատարուիկը կատարուի::::    Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’ընդունին Յիսուսը, ոմանք կը ընդունին Յիսուսը, ոմանք կը ընդունին Յիսուսը, ոմանք կը ընդունին Յիսուսը, ոմանք կը 

««««Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, 
այլ կը քնանայայլ կը քնանայայլ կը քնանայայլ կը քնանայ»:»:»:»:    

Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել: Յիսուս բոլորն ալ Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել: Յիսուս բոլորն ալ Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել: Յիսուս բոլորն ալ Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրել: Յիսուս բոլորն ալ 
դուրս հանեց եւ իրդուրս հանեց եւ իրդուրս հանեց եւ իրդուրս հանեց եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու են հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու են հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու են հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու 
մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենմայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենմայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենմայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սեն----
եակը ուր փոքրիկը պառկած էր: Յիսուս բռնեց փոքրիկին եակը ուր փոքրիկը պառկած էր: Յիսուս բռնեց փոքրիկին եակը ուր փոքրիկը պառկած էր: Յիսուս բռնեց փոքրիկին եակը ուր փոքրիկը պառկած էր: Յիսուս բռնեց փոքրիկին 
ձեռքէն եւ ըսաւ.ձեռքէն եւ ըսաւ.ձեռքէն եւ ըսաւ.ձեռքէն եւ ըսաւ.----    

««««ՏալիթաՏալիթաՏալիթաՏալիթա´, ´, ´, ´, կումիկումիկումիկումի´», ´», ´», ´», որ կը նշանակէ՝ որ կը նշանակէ՝ որ կը նշանակէ՝ որ կը նշանակէ՝ ««««Աղջիկ, քեզի Աղջիկ, քեզի Աղջիկ, քեզի Աղջիկ, քեզի 
կկկկ’’’’ըսեմ՝ եըսեմ՝ եըսեմ՝ եըսեմ՝ ե´́́́լլլլ»:»:»:»:    

Աղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաԱղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաԱղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաԱղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջա----
պէս ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ: Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն պէս ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ: Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն պէս ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ: Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն պէս ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ: Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն 
ալ զարմացան: Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ալ զարմացան: Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ալ զարմացան: Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ալ զարմացան: Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ 
ոեւէ մէկուն բան չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր:ոեւէ մէկուն բան չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր:ոեւէ մէկուն բան չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր:ոեւէ մէկուն բան չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր:    
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մերժենմերժենմերժենմերժեն::::    Ոմանք կը խնդրեն որ հեռանայ իրենցմէ եւ ազատ Ոմանք կը խնդրեն որ հեռանայ իրենցմէ եւ ազատ Ոմանք կը խնդրեն որ հեռանայ իրենցմէ եւ ազատ Ոմանք կը խնդրեն որ հեռանայ իրենցմէ եւ ազատ 
թողու զիրենք, ոմանք ալ կը խնդրեն որ մօտենայ իրենց եւ թողու զիրենք, ոմանք ալ կը խնդրեն որ մօտենայ իրենց եւ թողու զիրենք, ոմանք ալ կը խնդրեն որ մօտենայ իրենց եւ թողու զիրենք, ոմանք ալ կը խնդրեն որ մօտենայ իրենց եւ 
երբեք առանձին չթողուերբեք առանձին չթողուերբեք առանձին չթողուերբեք առանձին չթողու::::    Մենք ի՞նչ կը խնդրենքՄենք ի՞նչ կը խնդրենքՄենք ի՞նչ կը խնդրենքՄենք ի՞նչ կը խնդրենք::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
հեռացո՞ւմը մեզմէ, թէհեռացո՞ւմը մեզմէ, թէհեռացո՞ւմը մեզմէ, թէհեռացո՞ւմը մեզմէ, թէ՝ անոր մօտենալը մեզի՝ անոր մօտենալը մեզի՝ անոր մօտենալը մեզի՝ անոր մօտենալը մեզի::::    Ոմանք կը Ոմանք կը Ոմանք կը Ոմանք կը 
խորհին որ Յիսուսի ներկայութիւնը կրնայ կաշկանդել մեր խորհին որ Յիսուսի ներկայութիւնը կրնայ կաշկանդել մեր խորհին որ Յիսուսի ներկայութիւնը կրնայ կաշկանդել մեր խորհին որ Յիսուսի ներկայութիւնը կրնայ կաշկանդել մեր 
ազատութիւնը եւ մեզ ողորմելի դարձնելազատութիւնը եւ մեզ ողորմելի դարձնելազատութիւնը եւ մեզ ողորմելի դարձնելազատութիւնը եւ մեզ ողորմելի դարձնել::::    ԻԻԻԻ՜՜՜՜նչ դժբախտութիւն նչ դժբախտութիւն նչ դժբախտութիւն նչ դժբախտութիւն 
է մտածել որ Ազատարարը կրնայ մեր ազատութիւնը կաշէ մտածել որ Ազատարարը կրնայ մեր ազատութիւնը կաշէ մտածել որ Ազատարարը կրնայ մեր ազատութիւնը կաշէ մտածել որ Ազատարարը կրնայ մեր ազատութիւնը կաշ----
կանդել, կամ Ողորմածը կրնայ մեզ ողորմելի դարձնելկանդել, կամ Ողորմածը կրնայ մեզ ողորմելի դարձնելկանդել, կամ Ողորմածը կրնայ մեզ ողորմելի դարձնելկանդել, կամ Ողորմածը կրնայ մեզ ողորմելի դարձնել::::    
Յիսուս մեր ազատութիւնՅիսուս մեր ազատութիւնՅիսուս մեր ազատութիւնՅիսուս մեր ազատութիւնը չէ որ կը կաշկանդէ, այլ կը կաշը չէ որ կը կաշկանդէ, այլ կը կաշը չէ որ կը կաշկանդէ, այլ կը կաշը չէ որ կը կաշկանդէ, այլ կը կաշ----
կանդէ ազատութիւնը Չարին՝ որ կկանդէ ազատութիւնը Չարին՝ որ կկանդէ ազատութիւնը Չարին՝ որ կկանդէ ազատութիւնը Չարին՝ որ կ’’’’ուզէ կաշկանդել մեր հոուզէ կաշկանդել մեր հոուզէ կաշկանդել մեր հոուզէ կաշկանդել մեր հո----
գիի ու սրտի ազատութիւնը մեղքէն ու մեղքի տիրապետութեգիի ու սրտի ազատութիւնը մեղքէն ու մեղքի տիրապետութեգիի ու սրտի ազատութիւնը մեղքէն ու մեղքի տիրապետութեգիի ու սրտի ազատութիւնը մեղքէն ու մեղքի տիրապետութե----
նէննէննէննէն::::    

Տեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս կը կոչՏեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս կը կոչՏեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս կը կոչՏեղւոյն ժողովրդապետներէն մէկը, որ Յայրոս կը կոչ----
ուէր, եկաւ Յիսուսի մօտուէր, եկաւ Յիսուսի մօտուէր, եկաւ Յիսուսի մօտուէր, եկաւ Յիսուսի մօտ::::    Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ անոր Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ անոր Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ անոր Հազիւ զայն տեսած, ինկաւ անոր 
ոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւ    եւ շատ կեւ շատ կեւ շատ կեւ շատ կ’’’’աղաչէր, ըսելով.աղաչէր, ըսելով.աղաչէր, ըսելով.աղաչէր, ըսելով.----    

""""Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, Աղջիկս մահամերձ է, եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, 
որպէսզի առողջանայ եւ ապրի"որպէսզի առողջանայ եւ ապրի"որպէսզի առողջանայ եւ ապրի"որպէսզի առողջանայ եւ ապրի"»»»» ( ( ( (Մր 5.22Մր 5.22Մր 5.22Մր 5.22----23)23)23)23)::::    

1.1.1.1.----    Կափառնաումի ժողովրդապետներէն մին, որուն Կափառնաումի ժողովրդապետներէն մին, որուն Կափառնաումի ժողովրդապետներէն մին, որուն Կափառնաումի ժողովրդապետներէն մին, որուն 
անունն էր Յայրոս, անունն էր Յայրոս, անունն էր Յայրոս, անունն էր Յայրոս, ««««եկաւ Յիսուսի մօտեկաւ Յիսուսի մօտեկաւ Յիսուսի մօտեկաւ Յիսուսի մօտ»»»»::::    Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. 
Ազնաւորեան կԱզնաւորեան կԱզնաւորեան կԱզնաւորեան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հրէական ժողովարանները կՀրէական ժողովարանները կՀրէական ժողովարանները կՀրէական ժողովարանները կ’’’’ոոոունենային ւնենային ւնենային ւնենային 
պետեր կամ պատասխանատուներ, որոնք կը կոչուէին՝ պետեր կամ պատասխանատուներ, որոնք կը կոչուէին՝ պետեր կամ պատասխանատուներ, որոնք կը կոչուէին՝ պետեր կամ պատասխանատուներ, որոնք կը կոչուէին՝ 
Ժողովրդապետ (Մր 5.22, 35.36Ժողովրդապետ (Մր 5.22, 35.36Ժողովրդապետ (Մր 5.22, 35.36Ժողովրդապետ (Մր 5.22, 35.36::::    Գրծ 13.15, 18.8 եւ այլն), եւ Գրծ 13.15, 18.8 եւ այլն), եւ Գրծ 13.15, 18.8 եւ այլն), եւ Գրծ 13.15, 18.8 եւ այլն), եւ 
պաշտամունքներուն կը նախագահէինպաշտամունքներուն կը նախագահէինպաշտամունքներուն կը նախագահէինպաշտամունքներուն կը նախագահէին::::    ԻւրԻւրԻւրԻւրաքանչիւր Ժաքանչիւր Ժաքանչիւր Ժաքանչիւր Ժողոողոողոողո----
վարան ընդհանրապէս կվարան ընդհանրապէս կվարան ընդհանրապէս կվարան ընդհանրապէս կ’’’’ունենար երեք ժողովրդապետներ եւ ունենար երեք ժողովրդապետներ եւ ունենար երեք ժողովրդապետներ եւ ունենար երեք ժողովրդապետներ եւ 
ասոնց օգնական ծառայող մը (Ղկ 4.20)ասոնց օգնական ծառայող մը (Ղկ 4.20)ասոնց օգնական ծառայող մը (Ղկ 4.20)ասոնց օգնական ծառայող մը (Ղկ 4.20)::::    Այս երեԱյս երեԱյս երեԱյս երեք ժողովք ժողովք ժողովք ժողովըըըըրրրր----
դապետները նաեւ իրենց շրջանի ժողովուրդին դատերով կը դապետները նաեւ իրենց շրջանի ժողովուրդին դատերով կը դապետները նաեւ իրենց շրջանի ժողովուրդին դատերով կը դապետները նաեւ իրենց շրջանի ժողովուրդին դատերով կը 
զբաղէինզբաղէինզբաղէինզբաղէին»»»»::::    

2.2.2.2.----    Յայրոս, հազիւ Յիսուսը տեսած, Յայրոս, հազիւ Յիսուսը տեսած, Յայրոս, հազիւ Յիսուսը տեսած, Յայրոս, հազիւ Յիսուսը տեսած, ««««ինկաւ անոր ոտքեինկաւ անոր ոտքեինկաւ անոր ոտքեինկաւ անոր ոտքե----
րուն առջեւրուն առջեւրուն առջեւրուն առջեւ»»»»    եւ սկսաւ աղաչելեւ սկսաւ աղաչելեւ սկսաւ աղաչելեւ սկսաւ աղաչել::::    Ան որ Յիսուսը կը տեսնէ՝ չի Ան որ Յիսուսը կը տեսնէ՝ չի Ան որ Յիսուսը կը տեսնէ՝ չի Ան որ Յիսուսը կը տեսնէ՝ չի 
կրնար չիյնալ անոր ոտքերուն առջեւ եւ չաղաչելկրնար չիյնալ անոր ոտքերուն առջեւ եւ չաղաչելկրնար չիյնալ անոր ոտքերուն առջեւ եւ չաղաչելկրնար չիյնալ անոր ոտքերուն առջեւ եւ չաղաչել::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
անունին ծունկի պիտի գան բոանունին ծունկի պիտի գան բոանունին ծունկի պիտի գան բոանունին ծունկի պիտի գան բոլորը՝ լորը՝ լորը՝ լորը՝ ««««երկնաւորներն ու երկնաւորներն ու երկնաւորներն ու երկնաւորներն ու 
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երկրաւորները եւ սանդարամետականները եւ ամէն լեզու երկրաւորները եւ սանդարամետականները եւ ամէն լեզու երկրաւորները եւ սանդարամետականները եւ ամէն լեզու երկրաւորները եւ սանդարամետականները եւ ամէն լեզու 
դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս դաւանի թէ Յիսուս Քրիստոս """"Տէր" էՏէր" էՏէր" էՏէր" է»»»» ( ( ( (Փլպ 2.10Փլպ 2.10Փլպ 2.10Փլպ 2.10----11)11)11)11)::::    

3.3.3.3.----    Յայրոս հասարակ անձ մը չէր, այլ բարձր պաշտօն ու Յայրոս հասարակ անձ մը չէր, այլ բարձր պաշտօն ու Յայրոս հասարակ անձ մը չէր, այլ բարձր պաշտօն ու Յայրոս հասարակ անձ մը չէր, այլ բարձր պաշտօն ու 
դիրք ունեցող մէկն էրդիրք ունեցող մէկն էրդիրք ունեցող մէկն էրդիրք ունեցող մէկն էր::::    Ժողովուրդին կեանքին մէջ տիրական Ժողովուրդին կեանքին մէջ տիրական Ժողովուրդին կեանքին մէջ տիրական Ժողովուրդին կեանքին մէջ տիրական 
ու յարգուած ներկայութիւն էրու յարգուած ներկայութիւն էրու յարգուած ներկայութիւն էրու յարգուած ներկայութիւն էր::::    ՍՍՍՍտեղծուած զանազան տեղծուած զանազան տեղծուած զանազան տեղծուած զանազան 
հարցերու վերաբերեալ վճիռներ արձակելու իշխանութիւն հարցերու վերաբերեալ վճիռներ արձակելու իշխանութիւն հարցերու վերաբերեալ վճիռներ արձակելու իշխանութիւն հարցերու վերաբերեալ վճիռներ արձակելու իշխանութիւն 
ունեցող մէկն էրունեցող մէկն էրունեցող մէկն էրունեցող մէկն էր::::    Յայրոս այս բոլորը ըլլալով՝ չքաշուեցաւ Յայրոս այս բոլորը ըլլալով՝ չքաշուեցաւ Յայրոս այս բոլորը ըլլալով՝ չքաշուեցաւ Յայրոս այս բոլորը ըլլալով՝ չքաշուեցաւ 
փռուելու Տէր Յիսուսի ոտքերուն առջեւփռուելու Տէր Յիսուսի ոտքերուն առջեւփռուելու Տէր Յիսուսի ոտքերուն առջեւփռուելու Տէր Յիսուսի ոտքերուն առջեւ::::    Իշխանութեան Իշխանութեան Իշխանութեան Իշխանութեան 
գլուխը գտնուող ամէն մարդ, պէտք է Յայրոսէն սորվի գլուխը գտնուող ամէն մարդ, պէտք է Յայրոսէն սորվի գլուխը գտնուող ամէն մարդ, պէտք է Յայրոսէն սորվի գլուխը գտնուող ամէն մարդ, պէտք է Յայրոսէն սորվի 
խոնարհիլ Տիրոջ ոտքերուն առջեւխոնարհիլ Տիրոջ ոտքերուն առջեւխոնարհիլ Տիրոջ ոտքերուն առջեւխոնարհիլ Տիրոջ ոտքերուն առջեւ::::    Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր դիրքերու ու դիրքերու ու դիրքերու ու դիրքերու ու 
պաշտօններու վրայ գտնուողներ, Յայրոսի օրինակով, երբ պաշտօններու վրայ գտնուողներ, Յայրոսի օրինակով, երբ պաշտօններու վրայ գտնուողներ, Յայրոսի օրինակով, երբ պաշտօններու վրայ գտնուողներ, Յայրոսի օրինակով, երբ 
Յիսուսի կը հանդիպին, պէտք է աղաչեՅիսուսի կը հանդիպին, պէտք է աղաչեՅիսուսի կը հանդիպին, պէտք է աղաչեՅիսուսի կը հանդիպին, պէտք է աղաչե´́́́ն, խնդրեն, խնդրեն, խնդրեն, խնդրե´́́́ն, հայցեն, հայցեն, հայցեն, հայցե´́́́ն, ն, ն, ն, 
արցոարցոարցոարցո´́́́ւնք թափեն, ծունկիւնք թափեն, ծունկիւնք թափեն, ծունկիւնք թափեն, ծունկի´́́́    գան ու երկրպագեգան ու երկրպագեգան ու երկրպագեգան ու երկրպագե´́́́նննն::::    

4.4.4.4.----    Յայրոս ցաւ մը ունէր իր սրտին մէջ եւ եկաւ այդ ցաւին Յայրոս ցաւ մը ունէր իր սրտին մէջ եւ եկաւ այդ ցաւին Յայրոս ցաւ մը ունէր իր սրտին մէջ եւ եկաւ այդ ցաւին Յայրոս ցաւ մը ունէր իր սրտին մէջ եւ եկաւ այդ ցաւին 
մասին խօսելու Յիսուսի եւ դարման մը գտնելմասին խօսելու Յիսուսի եւ դարման մը գտնելմասին խօսելու Յիսուսի եւ դարման մը գտնելմասին խօսելու Յիսուսի եւ դարման մը գտնելուուուու::::    Մենք երբ Մենք երբ Մենք երբ Մենք երբ 
ցաւ մը ունենանք՝ որո՞ւ կը դիմենքցաւ մը ունենանք՝ որո՞ւ կը դիմենքցաւ մը ունենանք՝ որո՞ւ կը դիմենքցաւ մը ունենանք՝ որո՞ւ կը դիմենք::::    Երբ մտահոգութիւն մը Երբ մտահոգութիւն մը Երբ մտահոգութիւն մը Երբ մտահոգութիւն մը 
մեզ կը չարչարէ՝ որո՞ւ կմեզ կը չարչարէ՝ որո՞ւ կմեզ կը չարչարէ՝ որո՞ւ կմեզ կը չարչարէ՝ որո՞ւ կ’’’’աղաչենքաղաչենքաղաչենքաղաչենք::::    Երբ գալիքին վախը մեզ կը Երբ գալիքին վախը մեզ կը Երբ գալիքին վախը մեզ կը Երբ գալիքին վախը մեզ կը 
պատէ՝ որո՞ւ կպատէ՝ որո՞ւ կպատէ՝ որո՞ւ կպատէ՝ որո՞ւ կ’’’’ապաւինինքապաւինինքապաւինինքապաւինինք::::    ««««Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ Անիծեալ ըլլայ այն մարդը, որ 
մարդու կմարդու կմարդու կմարդու կ’’’’ապաւինիապաւինիապաւինիապաւինի»»»»    կը յայտարարէ Աստուած (Եր 17.5)կը յայտարարէ Աստուած (Եր 17.5)կը յայտարարէ Աստուած (Եր 17.5)կը յայտարարէ Աստուած (Եր 17.5)::::    Շատ Շատ Շատ Շատ 
կարեւոր է գիտնալ, որ Աստկարեւոր է գիտնալ, որ Աստկարեւոր է գիտնալ, որ Աստկարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած կրնայ հեռացնել մեզմէ ուած կրնայ հեռացնել մեզմէ ուած կրնայ հեռացնել մեզմէ ուած կրնայ հեռացնել մեզմէ 
բոլոր այն մարդիկը եւ բոլոր այն բաները որոնց կը վստահինք բոլոր այն մարդիկը եւ բոլոր այն բաները որոնց կը վստահինք բոլոր այն մարդիկը եւ բոլոր այն բաները որոնց կը վստահինք բոլոր այն մարդիկը եւ բոլոր այն բաները որոնց կը վստահինք 
ու կու կու կու կ’’’’ապաւինինք, որպէսզի մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնէ ապաւինինք, որպէսզի մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնէ ապաւինինք, որպէսզի մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնէ ապաւինինք, որպէսզի մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնէ 
իիիի´́́́ր վրայ, եւ միր վրայ, եւ միր վրայ, եւ միր վրայ, եւ մի´́́́այն իր վրայայն իր վրայայն իր վրայայն իր վրայ::::    Աստուած անարգուած կը զգայ Աստուած անարգուած կը զգայ Աստուած անարգուած կը զգայ Աստուած անարգուած կը զգայ 
երբ իր անձէն զատ ուրիշի մը կամ ուրիշ բանի մը կը երբ իր անձէն զատ ուրիշի մը կամ ուրիշ բանի մը կը երբ իր անձէն զատ ուրիշի մը կամ ուրիշ բանի մը կը երբ իր անձէն զատ ուրիշի մը կամ ուրիշ բանի մը կը 
վստահինք մեր ապահովստահինք մեր ապահովստահինք մեր ապահովստահինք մեր ապահովութիւնըվութիւնըվութիւնըվութիւնը::::    

5.5.5.5.----    Ժողովրդապետներ ունէին իրենց ծառաներըԺողովրդապետներ ունէին իրենց ծառաներըԺողովրդապետներ ունէին իրենց ծառաներըԺողովրդապետներ ունէին իրենց ծառաները::::    Յայրոս Յայրոս Յայրոս Յայրոս 
նաեւ ունէրնաեւ ունէրնաեւ ունէրնաեւ ունէր::::    Ան սակայն չղրկեց իր ծառաներէն մին Յիսուսի Ան սակայն չղրկեց իր ծառաներէն մին Յիսուսի Ան սակայն չղրկեց իր ծառաներէն մին Յիսուսի Ան սակայն չղրկեց իր ծառաներէն մին Յիսուսի 
մօտ, այլ ինք անձամբ եկաւմօտ, այլ ինք անձամբ եկաւմօտ, այլ ինք անձամբ եկաւմօտ, այլ ինք անձամբ եկաւ::::    Ան իր սրտի խնդրանքը ուրիշի Ան իր սրտի խնդրանքը ուրիշի Ան իր սրտի խնդրանքը ուրիշի Ան իր սրտի խնդրանքը ուրիշի 
մը միջոցաւ չներկայացուց Տիրոջ, այլ ինք անձամբ ներկամը միջոցաւ չներկայացուց Տիրոջ, այլ ինք անձամբ ներկամը միջոցաւ չներկայացուց Տիրոջ, այլ ինք անձամբ ներկամը միջոցաւ չներկայացուց Տիրոջ, այլ ինք անձամբ ներկա----
յացուցյացուցյացուցյացուց::::    Այսօր շաԱյսօր շաԱյսօր շաԱյսօր շա՜՜՜՜տ մարդիկ կան որոնք իրտ մարդիկ կան որոնք իրտ մարդիկ կան որոնք իրտ մարդիկ կան որոնք իրենց սրտի ենց սրտի ենց սրտի ենց սրտի 
խնդրանքները Աստուծոյ կը ներկայացնեն ուրիշներու խնդրանքները Աստուծոյ կը ներկայացնեն ուրիշներու խնդրանքները Աստուծոյ կը ներկայացնեն ուրիշներու խնդրանքները Աստուծոյ կը ներկայացնեն ուրիշներու 
միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ::::    Մարդիկ իրարմէ աղօթք կը խնդրեն իրենց գործերու Մարդիկ իրարմէ աղօթք կը խնդրեն իրենց գործերու Մարդիկ իրարմէ աղօթք կը խնդրեն իրենց գործերու Մարդիկ իրարմէ աղօթք կը խնդրեն իրենց գործերու 
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յաջողութեան համար, իրենց զաւակներու դարձին համար, յաջողութեան համար, իրենց զաւակներու դարձին համար, յաջողութեան համար, իրենց զաւակներու դարձին համար, յաջողութեան համար, իրենց զաւակներու դարձին համար, 
իրենց առողջութեան համարիրենց առողջութեան համարիրենց առողջութեան համարիրենց առողջութեան համար::::    Իրարմէ աղօթք խնդրելը սխալ Իրարմէ աղօթք խնդրելը սխալ Իրարմէ աղօթք խնդրելը սխալ Իրարմէ աղօթք խնդրելը սխալ 
չէչէչէչէ::::    Աստուածաշունչն ալ կը պատուիրէ իրարու համաԱստուածաշունչն ալ կը պատուիրէ իրարու համաԱստուածաշունչն ալ կը պատուիրէ իրարու համաԱստուածաշունչն ալ կը պատուիրէ իրարու համար ր ր ր 
աղօթելաղօթելաղօթելաղօթել::::    Բայց սխաԲայց սխաԲայց սխաԲայց սխա´́́́լ է խնդրել ուրիշէն աղօթել իսկ մենք լ է խնդրել ուրիշէն աղօթել իսկ մենք լ է խնդրել ուրիշէն աղօթել իսկ մենք լ է խնդրել ուրիշէն աղօթել իսկ մենք 
աղօթքէ հեռու կենանքաղօթքէ հեռու կենանքաղօթքէ հեռու կենանքաղօթքէ հեռու կենանք::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք 
այսինչ կամ այնինչ հաւատացեալէն կամ եկեղեցականէն այսինչ կամ այնինչ հաւատացեալէն կամ եկեղեցականէն այսինչ կամ այնինչ հաւատացեալէն կամ եկեղեցականէն այսինչ կամ այնինչ հաւատացեալէն կամ եկեղեցականէն 
յատուկ բանի մը համար աղօթք կը խնդրեն, բայց իրենք չեյատուկ բանի մը համար աղօթք կը խնդրեն, բայց իրենք չեյատուկ բանի մը համար աղօթք կը խնդրեն, բայց իրենք չեյատուկ բանի մը համար աղօթք կը խնդրեն, բայց իրենք չե´́́́ն ն ն ն 
աղօթեր, այլ պարզապէս կը վստահին իրենց փոխարէն աղօթեր, այլ պարզապէս կը վստահին իրենց փոխարէն աղօթեր, այլ պարզապէս կը վստահին իրենց փոխարէն աղօթեր, այլ պարզապէս կը վստահին իրենց փոխարէն 
աղօաղօաղօաղօթողներունթողներունթողներունթողներուն::::    Այսպիսի մարդոց համար, աղօթողը կարծէք Այսպիսի մարդոց համար, աղօթողը կարծէք Այսպիսի մարդոց համար, աղօթողը կարծէք Այսպիսի մարդոց համար, աղօթողը կարծէք 
պարզապէս խողովակ մըն է որուն միջոցաւ կրնան իրենց պարզապէս խողովակ մըն է որուն միջոցաւ կրնան իրենց պարզապէս խողովակ մըն է որուն միջոցաւ կրնան իրենց պարզապէս խողովակ մըն է որուն միջոցաւ կրնան իրենց 
սրտի խնդրանքներն ու փափաքները կատարուած տեսնելսրտի խնդրանքներն ու փափաքները կատարուած տեսնելսրտի խնդրանքներն ու փափաքները կատարուած տեսնելսրտի խնդրանքներն ու փափաքները կատարուած տեսնել::::    
Աստուած գիտէԱստուած գիտէԱստուած գիտէԱստուած գիտէ´́́́    այս բոլորը, կը տեսնէայս բոլորը, կը տեսնէայս բոլորը, կը տեսնէայս բոլորը, կը տեսնէ´́́́    այս բոլորը ու կը այս բոլորը ու կը այս բոլորը ու կը այս բոլորը ու կը 
տրտմիտրտմիտրտմիտրտմի´́́́    այս բոլորին համար, որովհետեւ, ան չայս բոլորին համար, որովհետեւ, ան չայս բոլորին համար, որովհետեւ, ան չայս բոլորին համար, որովհետեւ, ան չ’’’’ուզեր որ մարուզեր որ մարուզեր որ մարուզեր որ մար----
դիկդիկդիկդիկ    զինք նկատեն աղօթքներու պատասխանող Աստուած մը զինք նկատեն աղօթքներու պատասխանող Աստուած մը զինք նկատեն աղօթքներու պատասխանող Աստուած մը զինք նկատեն աղօթքներու պատասխանող Աստուած մը 
լոկ, փափաքներ կատարող Տէր մը պարզապէս, այլ կլոկ, փափաքներ կատարող Տէր մը պարզապէս, այլ կլոկ, փափաքներ կատարող Տէր մը պարզապէս, այլ կլոկ, փափաքներ կատարող Տէր մը պարզապէս, այլ կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
մարդիկ զինք նկատեն համարդիկ զինք նկատեն համարդիկ զինք նկատեն համարդիկ զինք նկատեն հա´́́́յր մը, քայր մը, քայր մը, քայր մը, քա´́́́ղցր ու գթառաղցր ու գթառաղցր ու գթառաղցր ու գթառա´́́́տ հայր տ հայր տ հայր տ հայր 
մը, բարեգոմը, բարեգոմը, բարեգոմը, բարեգո´́́́ւթ ու բարիւթ ու բարիւթ ու բարիւթ ու բարի´́́́    հայր մը, մարդոց հետ սիրալիհայր մը, մարդոց հետ սիրալիհայր մը, մարդոց հետ սիրալիհայր մը, մարդոց հետ սիրալի´́́́ր ու ր ու ր ու ր ու 
մտերիմտերիմտերիմտերի´́́́մ յարաբերութիւն ունենալ ուզող հայր մըմ յարաբերութիւն ունենալ ուզող հայր մըմ յարաբերութիւն ունենալ ուզող հայր մըմ յարաբերութիւն ունենալ ուզող հայր մը::::    

6.6.6.6.----    ՅՅՅՅայրոս ինկաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւայրոս ինկաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւայրոս ինկաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւայրոս ինկաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
ոտքերուն առջեւ իյնալը՝ զայն երկրպագել կը նշանակէրոտքերուն առջեւ իյնալը՝ զայն երկրպագել կը նշանակէրոտքերուն առջեւ իյնալը՝ զայն երկրպագել կը նշանակէրոտքերուն առջեւ իյնալը՝ զայն երկրպագել կը նշանակէր::::    
Անոնք որոնք Յիսուսի կու գան՝ պէտք է զայն երկրպագելու Անոնք որոնք Յիսուսի կու գան՝ պէտք է զայն երկրպագելու Անոնք որոնք Յիսուսի կու գան՝ պէտք է զայն երկրպագելու Անոնք որոնք Յիսուսի կու գան՝ պէտք է զայն երկրպագելու 
նպատակով գաննպատակով գաննպատակով գաննպատակով գան::::    Մոգերը Երուսաղէմ եկան եւ ըսին. Մոգերը Երուսաղէմ եկան եւ ըսին. Մոգերը Երուսաղէմ եկան եւ ըսին. Մոգերը Երուսաղէմ եկան եւ ըսին. ««««Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է 
հրեաներու նորածին թագաւորը, եկանք երկրպագելու իրենհրեաներու նորածին թագաւորը, եկանք երկրպագելու իրենհրեաներու նորածին թագաւորը, եկանք երկրպագելու իրենհրեաներու նորածին թագաւորը, եկանք երկրպագելու իրեն»»»»    
((((ՄտՄտՄտՄտ 2.2) 2.2) 2.2) 2.2)::::    Մոգերուն այցելութեան հիմնական նպատակը՝ Մոգերուն այցելութեան հիմնական նպատակը՝ Մոգերուն այցելութեան հիմնական նպատակը՝ Մոգերուն այցելութեան հիմնական նպատակը՝ 
մանուկ Յիսուսը երկրպագելն էր (Մտ 2.11)մանուկ Յիսուսը երկրպագելն էր (Մտ 2.11)մանուկ Յիսուսը երկրպագելն էր (Մտ 2.11)մանուկ Յիսուսը երկրպագելն էր (Մտ 2.11)::::    Այսօր արդեօք Այսօր արդեօք Այսօր արդեօք Այսօր արդեօք 
քանի՞ հոգի եկեղեցի եկողներուն մէջ՝ զԱստուած երկրպաքանի՞ հոգի եկեղեցի եկողներուն մէջ՝ զԱստուած երկրպաքանի՞ հոգի եկեղեցի եկողներուն մէջ՝ զԱստուած երկրպաքանի՞ հոգի եկեղեցի եկողներուն մէջ՝ զԱստուած երկրպա----
գելու նպատակով կու գանգելու նպատակով կու գանգելու նպատակով կու գանգելու նպատակով կու գան::::    Չմոռնանք նաեւ որ Յիսուսի Չմոռնանք նաեւ որ Յիսուսի Չմոռնանք նաեւ որ Յիսուսի Չմոռնանք նաեւ որ Յիսուսի 
խաչելութեան նպատակը լոկ մարդիկը փրկելը չէր, այլ՝ խաչելութեան նպատակը լոկ մարդիկը փրկելը չէր, այլ՝ խաչելութեան նպատակը լոկ մարդիկը փրկելը չէր, այլ՝ խաչելութեան նպատակը լոկ մարդիկը փրկելը չէր, այլ՝ 
զանոնք Ազանոնք Ազանոնք Ազանոնք Աստուծոյ երկրպագութեան բերելն էրստուծոյ երկրպագութեան բերելն էրստուծոյ երկրպագութեան բերելն էրստուծոյ երկրպագութեան բերելն էր::::    Ինքն իսկ Ինքն իսկ Ինքն իսկ Ինքն իսկ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Ժամանակը կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ Ժամանակը կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ Ժամանակը կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ Ժամանակը կու գայ եւ արդէն իսկ եկած է, երբ 
ճշմարիտ երկրպագուները հոգիով եւ ճշմարտութեամբ պիտի ճշմարիտ երկրպագուները հոգիով եւ ճշմարտութեամբ պիտի ճշմարիտ երկրպագուները հոգիով եւ ճշմարտութեամբ պիտի ճշմարիտ երկրպագուները հոգիով եւ ճշմարտութեամբ պիտի 
պաշտեն Հայրը, որովհետեւ Հայրն ալ կպաշտեն Հայրը, որովհետեւ Հայրն ալ կպաշտեն Հայրը, որովհետեւ Հայրն ալ կպաշտեն Հայրը, որովհետեւ Հայրն ալ կ’’’’ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր 
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երկրպագուները այդպիսին ըլլաներկրպագուները այդպիսին ըլլաներկրպագուները այդպիսին ըլլաներկրպագուները այդպիսին ըլլան::::    Հոգի է Աստուած, եւ անոր Հոգի է Աստուած, եւ անոր Հոգի է Աստուած, եւ անոր Հոգի է Աստուած, եւ անոր 
երկրպագուները երկրպագուները երկրպագուները երկրպագուները պէտք է հոգիով եւ ճշմարտութեամբ զայն պէտք է հոգիով եւ ճշմարտութեամբ զայն պէտք է հոգիով եւ ճշմարտութեամբ զայն պէտք է հոգիով եւ ճշմարտութեամբ զայն 
պաշտենպաշտենպաշտենպաշտեն»»»» ( ( ( (Յհ 4.23Յհ 4.23Յհ 4.23Յհ 4.23----24)24)24)24)::::    

7.7.7.7.----    ««««Աղջիկս մահամերձ էԱղջիկս մահամերձ էԱղջիկս մահամերձ էԱղջիկս մահամերձ է»»»»::::    Յայրոս աղաչեց իր մահամերձ Յայրոս աղաչեց իր մահամերձ Յայրոս աղաչեց իր մահամերձ Յայրոս աղաչեց իր մահամերձ 
աղջկան համարաղջկան համարաղջկան համարաղջկան համար::::    Դուն չունի՞ս հոգեպէս մահամերձ մէկը Դուն չունի՞ս հոգեպէս մահամերձ մէկը Դուն չունի՞ս հոգեպէս մահամերձ մէկը Դուն չունի՞ս հոգեպէս մահամերձ մէկը 
ընտանիքիդ կամ սիրելիներուդ մէջ, եւ եթէ ունիս, ի՞նչ կընտանիքիդ կամ սիրելիներուդ մէջ, եւ եթէ ունիս, ի՞նչ կընտանիքիդ կամ սիրելիներուդ մէջ, եւ եթէ ունիս, ի՞նչ կընտանիքիդ կամ սիրելիներուդ մէջ, եւ եթէ ունիս, ի՞նչ կ’’’’ընես ընես ընես ընես 
անոր համար. կանոր համար. կանոր համար. կանոր համար. կ’’’’աղաչե՞ս Տիրոջաղաչե՞ս Տիրոջաղաչե՞ս Տիրոջաղաչե՞ս Տիրոջ::::    Մահամերձ մաՄահամերձ մաՄահամերձ մաՄահամերձ մարդիկը շատ րդիկը շատ րդիկը շատ րդիկը շատ 
են աշխարհի մէջեն աշխարհի մէջեն աշխարհի մէջեն աշխարհի մէջ::::    Անապաշխար մարդիկը մահամերձ ենԱնապաշխար մարդիկը մահամերձ ենԱնապաշխար մարդիկը մահամերձ ենԱնապաշխար մարդիկը մահամերձ են::::    
Մեղքի մէջ ապրող մարդիկը մահամերձ ենՄեղքի մէջ ապրող մարդիկը մահամերձ ենՄեղքի մէջ ապրող մարդիկը մահամերձ ենՄեղքի մէջ ապրող մարդիկը մահամերձ են::::    Առանց աղօթքի Առանց աղօթքի Առանց աղօթքի Առանց աղօթքի 
եւ առանց Աստուծոյ ապրող մարդիկը մահամերձ ենեւ առանց Աստուծոյ ապրող մարդիկը մահամերձ ենեւ առանց Աստուծոյ ապրող մարդիկը մահամերձ ենեւ առանց Աստուծոյ ապրող մարդիկը մահամերձ են::::    Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը 
իր սրտին մէջ իբրեւ իր անձին Փրկիչը չունեցող մարդը իր սրտին մէջ իբրեւ իր անձին Փրկիչը չունեցող մարդը իր սրտին մէջ իբրեւ իր անձին Փրկիչը չունեցող մարդը իր սրտին մէջ իբրեւ իր անձին Փրկիչը չունեցող մարդը 
մահամերձ էմահամերձ էմահամերձ էմահամերձ է::::    Դուն ապաշխարա՞ծ ես, խոստովանա՞ծ եսԴուն ապաշխարա՞ծ ես, խոստովանա՞ծ եսԴուն ապաշխարա՞ծ ես, խոստովանա՞ծ եսԴուն ապաշխարա՞ծ ես, խոստովանա՞ծ ես    
մեղքերդ Յիսուսի, խոստովանա՞ծ ես որ մեղքերովդ մեղքերդ Յիսուսի, խոստովանա՞ծ ես որ մեղքերովդ մեղքերդ Յիսուսի, խոստովանա՞ծ ես որ մեղքերովդ մեղքերդ Յիսուսի, խոստովանա՞ծ ես որ մեղքերովդ 
ցաւցուցած ես զինք, ընդունա՞ծ ես խաչով իր իրագործած ցաւցուցած ես զինք, ընդունա՞ծ ես խաչով իր իրագործած ցաւցուցած ես զինք, ընդունա՞ծ ես խաչով իր իրագործած ցաւցուցած ես զինք, ընդունա՞ծ ես խաչով իր իրագործած 
փրկութիւնը, ընդունա՞ծ ես զինք իբրեւ Տէրդ ու Փրկիչդ, իբրեւ փրկութիւնը, ընդունա՞ծ ես զինք իբրեւ Տէրդ ու Փրկիչդ, իբրեւ փրկութիւնը, ընդունա՞ծ ես զինք իբրեւ Տէրդ ու Փրկիչդ, իբրեւ փրկութիւնը, ընդունա՞ծ ես զինք իբրեւ Տէրդ ու Փրկիչդ, իբրեւ 
թագաւորդ ու առաջնորդդթագաւորդ ու առաջնորդդթագաւորդ ու առաջնորդդթագաւորդ ու առաջնորդդ::::    Եթէ չես ըրած այս բոլորը, դուն ալ Եթէ չես ըրած այս բոլորը, դուն ալ Եթէ չես ըրած այս բոլորը, դուն ալ Եթէ չես ըրած այս բոլորը, դուն ալ 
պէտք է Յայրոսի նման ծունկի գաս Յիսուսի ոտքերոպէտք է Յայրոսի նման ծունկի գաս Յիսուսի ոտքերոպէտք է Յայրոսի նման ծունկի գաս Յիսուսի ոտքերոպէտք է Յայրոսի նման ծունկի գաս Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, ւն առջեւ, ւն առջեւ, ւն առջեւ, 
աղաչես անոր մեղքերուդ քաւութեան եւ փրկութեանդ աղաչես անոր մեղքերուդ քաւութեան եւ փրկութեանդ աղաչես անոր մեղքերուդ քաւութեան եւ փրկութեանդ աղաչես անոր մեղքերուդ քաւութեան եւ փրկութեանդ 
համարհամարհամարհամար::::    Տիրոջ համար աւելի հաճելի բան չկայ քան մեր եւ Տիրոջ համար աւելի հաճելի բան չկայ քան մեր եւ Տիրոջ համար աւելի հաճելի բան չկայ քան մեր եւ Տիրոջ համար աւելի հաճելի բան չկայ քան մեր եւ 
ուրիշներու փրկութեան համար դէպի իրեն բարձրացուած ուրիշներու փրկութեան համար դէպի իրեն բարձրացուած ուրիշներու փրկութեան համար դէպի իրեն բարձրացուած ուրիշներու փրկութեան համար դէպի իրեն բարձրացուած 
աղաղակըաղաղակըաղաղակըաղաղակը::::    

8.8.8.8.----    ««««Մահամերձ էՄահամերձ էՄահամերձ էՄահամերձ է»»»»::::    Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ 
մեռած սիրտ մը ունիս, եկոմեռած սիրտ մը ունիս, եկոմեռած սիրտ մը ունիս, եկոմեռած սիրտ մը ունիս, եկո´́́́ւր սիրտերու կենդանարւր սիրտերու կենդանարւր սիրտերու կենդանարւր սիրտերու կենդանարար Տէր ար Տէր ար Տէր ար Տէր 
Յիսուսին, եւ խնդրէ անկէ որ քարեղէն սրտի փոխարէն՝ Յիսուսին, եւ խնդրէ անկէ որ քարեղէն սրտի փոխարէն՝ Յիսուսին, եւ խնդրէ անկէ որ քարեղէն սրտի փոխարէն՝ Յիսուսին, եւ խնդրէ անկէ որ քարեղէն սրտի փոխարէն՝ 
մսեղէն սիմսեղէն սիմսեղէն սիմսեղէն սի´́́́րտ տայ քեզի, իրեն հանդէպ անտարբեր եղող րտ տայ քեզի, իրեն հանդէպ անտարբեր եղող րտ տայ քեզի, իրեն հանդէպ անտարբեր եղող րտ տայ քեզի, իրեն հանդէպ անտարբեր եղող 
սրտի փոխարէն՝ իրեն համար եսրտի փոխարէն՝ իրեն համար եսրտի փոխարէն՝ իրեն համար եսրտի փոխարէն՝ իրեն համար ե´́́́րգ ու փառաբանութիրգ ու փառաբանութիրգ ու փառաբանութիրգ ու փառաբանութի´́́́ւն ւն ւն ւն 
արտաբերող սիարտաբերող սիարտաբերող սիարտաբերող սի´́́́րտ տայ քեզիրտ տայ քեզիրտ տայ քեզիրտ տայ քեզի::::    

Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած հոգի մը ունիս, Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած հոգի մը ունիս, Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած հոգի մը ունիս, Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած հոգի մը ունիս, 
եկոեկոեկոեկո´́́́ւր հոգիներու տէր ու տեսոււր հոգիներու տէր ու տեսոււր հոգիներու տէր ու տեսոււր հոգիներու տէր ու տեսուչ՝ երկնաւոր Հօր, եւ աղաչէ չ՝ երկնաւոր Հօր, եւ աղաչէ չ՝ երկնաւոր Հօր, եւ աղաչէ չ՝ երկնաւոր Հօր, եւ աղաչէ 
անոր որ մեղքերով մեհեանացած հոգիդ՝ իր սրբարար անոր որ մեղքերով մեհեանացած հոգիդ՝ իր սրբարար անոր որ մեղքերով մեհեանացած հոգիդ՝ իր սրբարար անոր որ մեղքերով մեհեանացած հոգիդ՝ իր սրբարար 
ներկայութեամբ տաճարացնէ ու աստուածպաշտութեան ներկայութեամբ տաճարացնէ ու աստուածպաշտութեան ներկայութեամբ տաճարացնէ ու աստուածպաշտութեան ներկայութեամբ տաճարացնէ ու աստուածպաշտութեան 
կրակրակրակրա´́́́կ վառէ հոնկ վառէ հոնկ վառէ հոնկ վառէ հոն::::    
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Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած միտք մը ունիս, Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած միտք մը ունիս, Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած միտք մը ունիս, Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած միտք մը ունիս, 
եկոեկոեկոեկո´́́́ւր միտքերու նորոգիչ՝ Սուրբ Հոգիին, եւ հայցէ որ ւր միտքերու նորոգիչ՝ Սուրբ Հոգիին, եւ հայցէ որ ւր միտքերու նորոգիչ՝ Սուրբ Հոգիին, եւ հայցէ որ ւր միտքերու նորոգիչ՝ Սուրբ Հոգիին, եւ հայցէ որ 
փոխակերպէ միտքդ ու մտածեփոխակերպէ միտքդ ու մտածեփոխակերպէ միտքդ ու մտածեփոխակերպէ միտքդ ու մտածելակերպդ, որպէսզի այսուհելակերպդ, որպէսզի այսուհելակերպդ, որպէսզի այսուհելակերպդ, որպէսզի այսուհե----
տեւ ալ չմտածես երկրաւոր իրականութեանց մասին, այլ՝ տեւ ալ չմտածես երկրաւոր իրականութեանց մասին, այլ՝ տեւ ալ չմտածես երկրաւոր իրականութեանց մասին, այլ՝ տեւ ալ չմտածես երկրաւոր իրականութեանց մասին, այլ՝ 
երկնաւոր իրականութեանց մասիներկնաւոր իրականութեանց մասիներկնաւոր իրականութեանց մասիներկնաւոր իրականութեանց մասին::::    

Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած յարաբերութիւն Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած յարաբերութիւն Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած յարաբերութիւն Եթէ մահամերձ կամ արդէն իսկ մեռած յարաբերութիւն 
ունիս քու նմաններուդ հետ, քու սիրելիներուդ ու հարազատունիս քու նմաններուդ հետ, քու սիրելիներուդ ու հարազատունիս քու նմաններուդ հետ, քու սիրելիներուդ ու հարազատունիս քու նմաններուդ հետ, քու սիրելիներուդ ու հարազատ----
ներուդ հետ, քու ընկերներուդ ու բարեկամներուդ հետ, ներուդ հետ, քու ընկերներուդ ու բարեկամներուդ հետ, ներուդ հետ, քու ընկերներուդ ու բարեկամներուդ հետ, ներուդ հետ, քու ընկերներուդ ու բարեկամներուդ հետ, քու քու քու քու 
վարպետիդ կամ գործընկերներուդ հետ, եկովարպետիդ կամ գործընկերներուդ հետ, եկովարպետիդ կամ գործընկերներուդ հետ, եկովարպետիդ կամ գործընկերներուդ հետ, եկո´́́́ւր Աստուծոյ եւ ւր Աստուծոյ եւ ւր Աստուծոյ եւ ւր Աստուծոյ եւ 
արցունքով աղաչէարցունքով աղաչէարցունքով աղաչէարցունքով աղաչէ::::    Ան կը վերականգնէ ու կը քաղցրացնէ Ան կը վերականգնէ ու կը քաղցրացնէ Ան կը վերականգնէ ու կը քաղցրացնէ Ան կը վերականգնէ ու կը քաղցրացնէ 
խզուած, լարուած, գրգռուած, պրկուած եւ ատելավառ խզուած, լարուած, գրգռուած, պրկուած եւ ատելավառ խզուած, լարուած, գրգռուած, պրկուած եւ ատելավառ խզուած, լարուած, գրգռուած, պրկուած եւ ատելավառ 
յարաբերութիւններդյարաբերութիւններդյարաբերութիւններդյարաբերութիւններդ::::    ՄիՄիՄիՄի´́́́    մոռնար, որ Յիսուս իր արիւնով մոռնար, որ Յիսուս իր արիւնով մոռնար, որ Յիսուս իր արիւնով մոռնար, որ Յիսուս իր արիւնով 
մարդը միայն Աստուծոյ հետ չհաշտեցուց, այլ նաեւ՝ մարմարդը միայն Աստուծոյ հետ չհաշտեցուց, այլ նաեւ՝ մարմարդը միայն Աստուծոյ հետ չհաշտեցուց, այլ նաեւ՝ մարմարդը միայն Աստուծոյ հետ չհաշտեցուց, այլ նաեւ՝ մարդուն դուն դուն դուն 
հետհետհետհետ::::    Աստուծոյ հետ առողջ յարաբերութեան մէջ եղող մարդը՝ Աստուծոյ հետ առողջ յարաբերութեան մէջ եղող մարդը՝ Աստուծոյ հետ առողջ յարաբերութեան մէջ եղող մարդը՝ Աստուծոյ հետ առողջ յարաբերութեան մէջ եղող մարդը՝ 
անպայման որ առողջ յարաբերութեան մէջ կանպայման որ առողջ յարաբերութեան մէջ կանպայման որ առողջ յարաբերութեան մէջ կանպայման որ առողջ յարաբերութեան մէջ կ’’’’ըլլայ նաեւ իր ըլլայ նաեւ իր ըլլայ նաեւ իր ըլլայ նաեւ իր 
նմանին հետ, որովհետեւ կարելի չէ պաշտել զԱստուած ու նմանին հետ, որովհետեւ կարելի չէ պաշտել զԱստուած ու նմանին հետ, որովհետեւ կարելի չէ պաշտել զԱստուած ու նմանին հետ, որովհետեւ կարելի չէ պաշտել զԱստուած ու 
անարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, կարելի անարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, կարելի անարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, կարելի անարգել Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, կարելի 
չէ սիրել Խաչեալը եւ ատել խաչին պտուղը՝ մարդըչէ սիրել Խաչեալը եւ ատել խաչին պտուղը՝ մարդըչէ սիրել Խաչեալը եւ ատել խաչին պտուղը՝ մարդըչէ սիրել Խաչեալը եւ ատել խաչին պտուղը՝ մարդը::::    

9.9.9.9.----    Աղջիկը ե՞րբ մահացաւԱղջիկը ե՞րբ մահացաւԱղջիկը ե՞րբ մահացաւԱղջիկը ե՞րբ մահացաւ::::    Երբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կԵրբ Յիսուս կ’’’’երթար Յայրոսի երթար Յայրոսի երթար Յայրոսի երթար Յայրոսի 
տո՞ւնը (Ղկ 8.49), թէ՝ երբ տակաւին Յայրոս չէր խօսած տո՞ւնը (Ղկ 8.49), թէ՝ երբ տակաւին Յայրոս չէր խօսած տո՞ւնը (Ղկ 8.49), թէ՝ երբ տակաւին Յայրոս չէր խօսած տո՞ւնը (Ղկ 8.49), թէ՝ երբ տակաւին Յայրոս չէր խօսած 
Յիսուսի հետ (Մտ 9.18)Յիսուսի հետ (Մտ 9.18)Յիսուսի հետ (Մտ 9.18)Յիսուսի հետ (Մտ 9.18)::::    Համապատասխան հատուածներու Համապատասխան հատուածներու Համապատասխան հատուածներու Համապատասխան հատուածներու 
ուշադիր քննութիւն մը, ցոյց կու տայ որ Յայրոսի աղջիկը ուշադիր քննութիւն մը, ցոյց կու տայ որ Յայրոսի աղջիկը ուշադիր քննութիւն մը, ցոյց կու տայ որ Յայրոսի աղջիկը ուշադիր քննութիւն մը, ցոյց կու տայ որ Յայրոսի աղջիկը 
մահացաւ այն միջոցին երբ Յիսուս կը խօսէր լիճին եզեմահացաւ այն միջոցին երբ Յիսուս կը խօսէր լիճին եզեմահացաւ այն միջոցին երբ Յիսուս կը խօսէր լիճին եզեմահացաւ այն միջոցին երբ Յիսուս կը խօսէր լիճին եզերքը րքը րքը րքը 
հաւաքուած բազմութեան եւ երբ Յայրոս իր խնդրանքը հաւաքուած բազմութեան եւ երբ Յայրոս իր խնդրանքը հաւաքուած բազմութեան եւ երբ Յայրոս իր խնդրանքը հաւաքուած բազմութեան եւ երբ Յայրոս իր խնդրանքը 
ներկայացուց Յիսուսիներկայացուց Յիսուսիներկայացուց Յիսուսիներկայացուց Յիսուսի::::    Ճիշդ է որ Ղուկասի Աւետարանը Ճիշդ է որ Ղուկասի Աւետարանը Ճիշդ է որ Ղուկասի Աւետարանը Ճիշդ է որ Ղուկասի Աւետարանը 
կարդացողը այն տպաւորութիւնը կկարդացողը այն տպաւորութիւնը կկարդացողը այն տպաւորութիւնը կկարդացողը այն տպաւորութիւնը կ’’’’ունենայ որ աղջկան ունենայ որ աղջկան ունենայ որ աղջկան ունենայ որ աղջկան 
մահուան լուրը Յայրոսի բերուեցաւ տեռատես կնոջ մահուան լուրը Յայրոսի բերուեցաւ տեռատես կնոջ մահուան լուրը Յայրոսի բերուեցաւ տեռատես կնոջ մահուան լուրը Յայրոսի բերուեցաւ տեռատես կնոջ 
բժշկութենէն ետք, երբ արդէն իրենք (Յիսուս եւ Յայրոս) բժշկութենէն ետք, երբ արդէն իրենք (Յիսուս եւ Յայրոս) բժշկութենէն ետք, երբ արդէն իրենք (Յիսուս եւ Յայրոս) բժշկութենէն ետք, երբ արդէն իրենք (Յիսուս եւ Յայրոս) 
ճամբայ ելածճամբայ ելածճամբայ ելածճամբայ ելած    էին երթալու Յայրոսի տունը, բայց ես կը էին երթալու Յայրոսի տունը, բայց ես կը էին երթալու Յայրոսի տունը, բայց ես կը էին երթալու Յայրոսի տունը, բայց ես կը 
կարծեմ որ Յայրոս նախքան տեռատես կնոջ բժշկութիւնը, կարծեմ որ Յայրոս նախքան տեռատես կնոջ բժշկութիւնը, կարծեմ որ Յայրոս նախքան տեռատես կնոջ բժշկութիւնը, կարծեմ որ Յայրոս նախքան տեռատես կնոջ բժշկութիւնը, 
արդէն իր աղջկան մահուան լուրը առեր էր, բայց երբ ճամբայ արդէն իր աղջկան մահուան լուրը առեր էր, բայց երբ ճամբայ արդէն իր աղջկան մահուան լուրը առեր էր, բայց երբ ճամբայ արդէն իր աղջկան մահուան լուրը առեր էր, բայց երբ ճամբայ 
ելան, ուրիշ ծառայ մը կամ ուրիշներ, երկրորդ անգամ ելան, ուրիշ ծառայ մը կամ ուրիշներ, երկրորդ անգամ ելան, ուրիշ ծառայ մը կամ ուրիշներ, երկրորդ անգամ ելան, ուրիշ ծառայ մը կամ ուրիշներ, երկրորդ անգամ 
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ըլլալով եկան եւ հաղորդեցին անոր իր աղջկան մահուան ըլլալով եկան եւ հաղորդեցին անոր իր աղջկան մահուան ըլլալով եկան եւ հաղորդեցին անոր իր աղջկան մահուան ըլլալով եկան եւ հաղորդեցին անոր իր աղջկան մահուան 
տխուր լուրըտխուր լուրըտխուր լուրըտխուր լուրը::::    

10.10.10.10.----    ««««Եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի առողջաԵկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի առողջաԵկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի առողջաԵկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի առողջա----
նայ եւ ապրինայ եւ ապրինայ եւ ապրինայ եւ ապրի»»»»::::    Այս հաստատումը Յայրոսի զօրեղ հաւատքին Այս հաստատումը Յայրոսի զօրեղ հաւատքին Այս հաստատումը Յայրոսի զօրեղ հաւատքին Այս հաստատումը Յայրոսի զօրեղ հաւատքին 
արտացոլացումն էարտացոլացումն էարտացոլացումն էարտացոլացումն է::::    Ան գիտէԱն գիտէԱն գիտէԱն գիտէ´́́́ր ու վստար ու վստար ու վստար ու վստա´́́́հ էր որ Յիսուս հ էր որ Յիսուս հ էր որ Յիսուս հ էր որ Յիսուս 
կրնար մահուան դուռը հասած իր աղջիկը՝ եկրնար մահուան դուռը հասած իր աղջիկը՝ եկրնար մահուան դուռը հասած իր աղջիկը՝ եկրնար մահուան դուռը հասած իր աղջիկը՝ ե´́́́տ կեանքի տ կեանքի տ կեանքի տ կեանքի 
բերելբերելբերելբերել::::    Մարդկօրէն յոյսի ամէն դուռ փակուած էր, բայց ՅայրոՄարդկօրէն յոյսի ամէն դուռ փակուած էր, բայց ՅայրոՄարդկօրէն յոյսի ամէն դուռ փակուած էր, բայց ՅայրոՄարդկօրէն յոյսի ամէն դուռ փակուած էր, բայց Յայրոս ս ս ս 
շարունակեց յուսալշարունակեց յուսալշարունակեց յուսալշարունակեց յուսալ::::    Գալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կ’’’’ընենք մենք երբ յոյսի ընենք մենք երբ յոյսի ընենք մենք երբ յոյսի ընենք մենք երբ յոյսի 
դռները փակ կը թուին կամ կը փակուինդռները փակ կը թուին կամ կը փակուինդռները փակ կը թուին կամ կը փակուինդռները փակ կը թուին կամ կը փակուին::::    Տեղի՞ կու տանք, թէ՝ Տեղի՞ կու տանք, թէ՝ Տեղի՞ կու տանք, թէ՝ Տեղի՞ կու տանք, թէ՝ 
կը շարունակենք Աստուծոյ ողորմութեան դուռը թակելկը շարունակենք Աստուծոյ ողորմութեան դուռը թակելկը շարունակենք Աստուծոյ ողորմութեան դուռը թակելկը շարունակենք Աստուծոյ ողորմութեան դուռը թակել::::    
Յայրոս կը սորվեցնէ մեզի, յուսալ նոյնիսկ երբ յոյս չկայՅայրոս կը սորվեցնէ մեզի, յուսալ նոյնիսկ երբ յոյս չկայՅայրոս կը սորվեցնէ մեզի, յուսալ նոյնիսկ երբ յոյս չկայՅայրոս կը սորվեցնէ մեզի, յուսալ նոյնիսկ երբ յոյս չկայ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ինչո՞ւ չյուսալ երբ Յիսուս անկարեինչո՞ւ չյուսալ երբ Յիսուս անկարեինչո՞ւ չյուսալ երբ Յիսուս անկարեինչո՞ւ չյուսալ երբ Յիսուս անկարելին գործող Աստուալին գործող Աստուալին գործող Աստուալին գործող Աստուա´́́́ծն էծն էծն էծն է::::    
Մարդուն համար, մանաւանդ Քրիստոսի ժամանակ, Մարդուն համար, մանաւանդ Քրիստոսի ժամանակ, Մարդուն համար, մանաւանդ Քրիստոսի ժամանակ, Մարդուն համար, մանաւանդ Քրիստոսի ժամանակ, 
անկարելի էր մահամերձ մը առողջացնել կամ արդէն իսկ անկարելի էր մահամերձ մը առողջացնել կամ արդէն իսկ անկարելի էր մահամերձ մը առողջացնել կամ արդէն իսկ անկարելի էր մահամերձ մը առողջացնել կամ արդէն իսկ 
մեռած մը եմեռած մը եմեռած մը եմեռած մը ե´́́́տ կեանքի բերելտ կեանքի բերելտ կեանքի բերելտ կեանքի բերել::::    Յիսուս սակայն, որ ՏէՅիսուս սակայն, որ ՏէՅիսուս սակայն, որ ՏէՅիսուս սակայն, որ Տէ´́́́րն է րն է րն է րն է ««««թէթէթէթէ´́́́    
ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´́́́    մեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէս»»»» ( ( ( (Հռ 14.9), Հռ 14.9), Հռ 14.9), Հռ 14.9), 
Դատաւորն է թէԴատաւորն է թէԴատաւորն է թէԴատաւորն է թէ´́́́    ողջերուն եւ թողջերուն եւ թողջերուն եւ թողջերուն եւ թէէէէ´́́́    մեռածներուն (Գրծ 10.42), մեռածներուն (Գրծ 10.42), մեռածներուն (Գրծ 10.42), մեռածներուն (Գրծ 10.42), 
կրնակրնակրնակրնա´́́́ր ու կրնար ու կրնար ու կրնար ու կրնա´́́́յ մահամերձ մը կամ արդէն իսկ մեռած անձ յ մահամերձ մը կամ արդէն իսկ մեռած անձ յ մահամերձ մը կամ արդէն իսկ մեռած անձ յ մահամերձ մը կամ արդէն իսկ մեռած անձ 
մը վերստին կեանքի կոչելմը վերստին կեանքի կոչելմը վերստին կեանքի կոչելմը վերստին կեանքի կոչել::::    Յիսուսի համար ի՞նչ Յիսուսի համար ի՞նչ Յիսուսի համար ի՞նչ Յիսուսի համար ի՞նչ 
տարբերութիւն կտարբերութիւն կտարբերութիւն կտարբերութիւն կ’’’’ընէ աղջիկը մեռած է թէ մեռնելու վրայընէ աղջիկը մեռած է թէ մեռնելու վրայընէ աղջիկը մեռած է թէ մեռնելու վրայընէ աղջիկը մեռած է թէ մեռնելու վրայ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Յիսուս գետնէն հող առաւ եւ անով մարդը կազմեց, պիտի Յիսուս գետնէն հող առաւ եւ անով մարդը կազմեց, պիտի Յիսուս գետնէն հող առաւ եւ անով մարդը կազմեց, պիտի Յիսուս գետնէն հող առաւ եւ անով մարդը կազմեց, պիտի 
չկրնա՞յ անկողինին վրայ փռչկրնա՞յ անկողինին վրայ փռչկրնա՞յ անկողինին վրայ փռչկրնա՞յ անկողինին վրայ փռուած աղջկան մարմինին շունչը ուած աղջկան մարմինին շունչը ուած աղջկան մարմինին շունչը ուած աղջկան մարմինին շունչը 
վերադարձնելվերադարձնելվերադարձնելվերադարձնել::::    Եթէ ան իր մահէն ետք գնաց ու մեռելներուն Եթէ ան իր մահէն ետք գնաց ու մեռելներուն Եթէ ան իր մահէն ետք գնաց ու մեռելներուն Եթէ ան իր մահէն ետք գնաց ու մեռելներուն 
քարոզեց (Ա.Պտ 4.6), կը նշանակէ թէ մեռելները իրեն համար քարոզեց (Ա.Պտ 4.6), կը նշանակէ թէ մեռելները իրեն համար քարոզեց (Ա.Պտ 4.6), կը նշանակէ թէ մեռելները իրեն համար քարոզեց (Ա.Պտ 4.6), կը նշանակէ թէ մեռելները իրեն համար 
մեռածներ չեն, այլ կենդանի են, կմեռածներ չեն, այլ կենդանի են, կմեռածներ չեն, այլ կենդանի են, կմեռածներ չեն, այլ կենդանի են, կ’’’’ապրին, եւ ուստի, ենթակայ ապրին, եւ ուստի, ենթակայ ապրին, եւ ուստի, ենթակայ ապրին, եւ ուստի, ենթակայ 
են իր իշխանութեան, խօսքին ու կամքինեն իր իշխանութեան, խօսքին ու կամքինեն իր իշխանութեան, խօսքին ու կամքինեն իր իշխանութեան, խօսքին ու կամքին::::    

11.11.11.11.----    Յայրոս մեծ վստահութիւՅայրոս մեծ վստահութիւՅայրոս մեծ վստահութիւՅայրոս մեծ վստահութիւն ունէր Յիսուսի բժշկարար ն ունէր Յիսուսի բժշկարար ն ունէր Յիսուսի բժշկարար ն ունէր Յիսուսի բժշկարար 
ձեռքի հպումին. ձեռքի հպումին. ձեռքի հպումին. ձեռքի հպումին. ««««Եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի Եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի Եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի Եկուր եւ ձեռքդ դիր անոր վրայ, որպէսզի 
առողջանայ եւ ապրիառողջանայ եւ ապրիառողջանայ եւ ապրիառողջանայ եւ ապրի»»»»::::    Յայրոսի խնդրածը լոկ ձեռքի հպում Յայրոսի խնդրածը լոկ ձեռքի հպում Յայրոսի խնդրածը լոկ ձեռքի հպում Յայրոսի խնդրածը լոկ ձեռքի հպում 
մըն էր, ուրիշ ոչինչմըն էր, ուրիշ ոչինչմըն էր, ուրիշ ոչինչմըն էր, ուրիշ ոչինչ::::    Սիրելի ընթերցող, Յիսուսի ձեռքերուն Սիրելի ընթերցող, Յիսուսի ձեռքերուն Սիրելի ընթերցող, Յիսուսի ձեռքերուն Սիրելի ընթերցող, Յիսուսի ձեռքերուն 
մէջ զօրութիմէջ զօրութիմէջ զօրութիմէջ զօրութի´́́́ւն կայ. երբ անոնք հպին մեզի՝ մեր կթոտ ւն կայ. երբ անոնք հպին մեզի՝ մեր կթոտ ւն կայ. երբ անոնք հպին մեզի՝ մեր կթոտ ւն կայ. երբ անոնք հպին մեզի՝ մեր կթոտ 
ծունկերն ու դողդոջոծունկերն ու դողդոջոծունկերն ու դողդոջոծունկերն ու դողդոջուն ձեռքերը կը զօրանանւն ձեռքերը կը զօրանանւն ձեռքերը կը զօրանանւն ձեռքերը կը զօրանան::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
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ձեռքերուն մէջ սրբութիւն կայ. երբ բռնենք զանոնք՝ կը ձեռքերուն մէջ սրբութիւն կայ. երբ բռնենք զանոնք՝ կը ձեռքերուն մէջ սրբութիւն կայ. երբ բռնենք զանոնք՝ կը ձեռքերուն մէջ սրբութիւն կայ. երբ բռնենք զանոնք՝ կը 
մաքրուինք ու կը սրբուինքմաքրուինք ու կը սրբուինքմաքրուինք ու կը սրբուինքմաքրուինք ու կը սրբուինք::::    Յիսուսի ձեռքերուն մէջ բժշկուՅիսուսի ձեռքերուն մէջ բժշկուՅիսուսի ձեռքերուն մէջ բժշկուՅիսուսի ձեռքերուն մէջ բժշկու----
թիւն կայ. երբ անոնք դպնան մեզի՝ կը բժշկուինք ու կթիւն կայ. երբ անոնք դպնան մեզի՝ կը բժշկուինք ու կթիւն կայ. երբ անոնք դպնան մեզի՝ կը բժշկուինք ու կթիւն կայ. երբ անոնք դպնան մեզի՝ կը բժշկուինք ու կ’’’’առողառողառողառող----
ջանանքջանանքջանանքջանանք::::    Յիսուսի ձեռքերուն մէջ բալասան ու մխիթարութիւն Յիսուսի ձեռքերուն մէջ բալասան ու մխիթարութիւն Յիսուսի ձեռքերուն մէջ բալասան ու մխիթարութիւն Յիսուսի ձեռքերուն մէջ բալասան ու մխիթարութիւն 
կայ. երբ ակայ. երբ ակայ. երբ ակայ. երբ անոնք հանգչին մեր վրայ, կը գօտեպնդուինք, կը նոնք հանգչին մեր վրայ, կը գօտեպնդուինք, կը նոնք հանգչին մեր վրայ, կը գօտեպնդուինք, կը նոնք հանգչին մեր վրայ, կը գօտեպնդուինք, կը 
սփոփուինք, կսփոփուինք, կսփոփուինք, կսփոփուինք, կ’’’’ամոքուինք, եւ մեր հոգիները կը նորոգուինամոքուինք, եւ մեր հոգիները կը նորոգուինամոքուինք, եւ մեր հոգիները կը նորոգուինամոքուինք, եւ մեր հոգիները կը նորոգուին::::    

12.12.12.12.----    Եկէք Յայրոսի բառերը փոխ առնելով՝ ըսենք. Եկէք Յայրոսի բառերը փոխ առնելով՝ ըսենք. Եկէք Յայրոսի բառերը փոխ առնելով՝ ըսենք. Եկէք Յայրոսի բառերը փոխ առնելով՝ ըսենք. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ր, ր, ր, 
եկուր եւ ձեռքդ դիր հոգեպէս մահամերձ եղող հարազատեկուր եւ ձեռքդ դիր հոգեպէս մահամերձ եղող հարազատեկուր եւ ձեռքդ դիր հոգեպէս մահամերձ եղող հարազատեկուր եւ ձեռքդ դիր հոգեպէս մահամերձ եղող հարազատ----
ներուս վրայ, որպէսզի առողջանան եւ ապրիններուս վրայ, որպէսզի առողջանան եւ ապրիններուս վրայ, որպէսզի առողջանան եւ ապրիններուս վրայ, որպէսզի առողջանան եւ ապրին::::    Եկուր եւ Եկուր եւ Եկուր եւ Եկուր եւ 
ձեռքդ դիձեռքդ դիձեռքդ դիձեռքդ դիր իմ մեռած հաւատքիս վրայ, որպէսզի կենդանանայ ր իմ մեռած հաւատքիս վրայ, որպէսզի կենդանանայ ր իմ մեռած հաւատքիս վրայ, որպէսզի կենդանանայ ր իմ մեռած հաւատքիս վրայ, որպէսզի կենդանանայ 
ու քեզի համար վկայութիւն տայու քեզի համար վկայութիւն տայու քեզի համար վկայութիւն տայու քեզի համար վկայութիւն տայ::::    Եկուր եւ ձեռքդ դիր խաւաԵկուր եւ ձեռքդ դիր խաւաԵկուր եւ ձեռքդ դիր խաւաԵկուր եւ ձեռքդ դիր խաւա----
րապատ աչքերուս վրայ, որպէսզի անոնք տեսնեն լոյսդ ու րապատ աչքերուս վրայ, որպէսզի անոնք տեսնեն լոյսդ ու րապատ աչքերուս վրայ, որպէսզի անոնք տեսնեն լոյսդ ու րապատ աչքերուս վրայ, որպէսզի անոնք տեսնեն լոյսդ ու 
դառնան անոր տարածիչներըդառնան անոր տարածիչներըդառնան անոր տարածիչներըդառնան անոր տարածիչները::::    Եկուր եւ ձեռքդ դիր ականջԵկուր եւ ձեռքդ դիր ականջԵկուր եւ ձեռքդ դիր ականջԵկուր եւ ձեռքդ դիր ականջ----
ներուս վրայ, որպէսզի անոնք ալ չախորժին աշխարհային ներուս վրայ, որպէսզի անոնք ալ չախորժին աշխարհային ներուս վրայ, որպէսզի անոնք ալ չախորժին աշխարհային ներուս վրայ, որպէսզի անոնք ալ չախորժին աշխարհային 
լուրերլուրերլուրերլուրերէն եւ ականջ տան Սուրբ Հոգիի կենդանարար ձայնին էն եւ ականջ տան Սուրբ Հոգիի կենդանարար ձայնին էն եւ ականջ տան Սուրբ Հոգիի կենդանարար ձայնին էն եւ ականջ տան Սուրբ Հոգիի կենդանարար ձայնին 
միայնմիայնմիայնմիայն::::    Եկուր եւ ձեռքդ դիր շրթներուս վրայ, որպէսզի անոնք Եկուր եւ ձեռքդ դիր շրթներուս վրայ, որպէսզի անոնք Եկուր եւ ձեռքդ դիր շրթներուս վրայ, որպէսզի անոնք Եկուր եւ ձեռքդ դիր շրթներուս վրայ, որպէսզի անոնք 
բացուին ճշմարտութեամբ, պատմեն փրկութիւնդ եւ հրապաբացուին ճշմարտութեամբ, պատմեն փրկութիւնդ եւ հրապաբացուին ճշմարտութեամբ, պատմեն փրկութիւնդ եւ հրապաբացուին ճշմարտութեամբ, պատմեն փրկութիւնդ եւ հրապա----
րակեն սքանչելի գործերդրակեն սքանչելի գործերդրակեն սքանչելի գործերդրակեն սքանչելի գործերդ»»»»::::    

««««Յիսուս գնաց Յայրոսի հետՅիսուս գնաց Յայրոսի հետՅիսուս գնաց Յայրոսի հետՅիսուս գնաց Յայրոսի հետ::::    Իրեն հետ խուռն բազմուԻրեն հետ խուռն բազմուԻրեն հետ խուռն բազմուԻրեն հետ խուռն բազմու----
թիւն մըն ալ կթիւն մըն ալ կթիւն մըն ալ կթիւն մըն ալ կ’’’’երթար եւ կը նեղէրերթար եւ կը նեղէրերթար եւ կը նեղէրերթար եւ կը նեղէր    զինքզինքզինքզինք»»»» ( ( ( (Մր 5.24)Մր 5.24)Մր 5.24)Մր 5.24)::::    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար ««««Յիսուս գնաց Յայրոսի հետՅիսուս գնաց Յայրոսի հետՅիսուս գնաց Յայրոսի հետՅիսուս գնաց Յայրոսի հետ»»»»::::    Չէ՞ր Չէ՞ր Չէ՞ր Չէ՞ր 
կրնար առանց երթալու բժշկել, ինչպէս բժշկեց պալատակրնար առանց երթալու բժշկել, ինչպէս բժշկեց պալատակրնար առանց երթալու բժշկել, ինչպէս բժշկեց պալատակրնար առանց երթալու բժշկել, ինչպէս բժշկեց պալատակակակակա----
նին որդին (Յհ 4.50)նին որդին (Յհ 4.50)նին որդին (Յհ 4.50)նին որդին (Յհ 4.50)::::    Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.Այս մասին քանի մը մատնանշումներ.----    

ա) Յիսուս հրապարակաւ գնահատելու համար Յայրոսի ա) Յիսուս հրապարակաւ գնահատելու համար Յայրոսի ա) Յիսուս հրապարակաւ գնահատելու համար Յայրոսի ա) Յիսուս հրապարակաւ գնահատելու համար Յայրոսի 
հաւատքը՝ ընկերացաւ անոր, իր աշակերտնհաւատքը՝ ընկերացաւ անոր, իր աշակերտնհաւատքը՝ ընկերացաւ անոր, իր աշակերտնհաւատքը՝ ընկերացաւ անոր, իր աշակերտներուն հետ երուն հետ երուն հետ երուն հետ 
միասինմիասինմիասինմիասին::::    Տէրը գիտէ գնահատել հաւատացեալին հաւատքըՏէրը գիտէ գնահատել հաւատացեալին հաւատքըՏէրը գիտէ գնահատել հաւատացեալին հաւատքըՏէրը գիտէ գնահատել հաւատացեալին հաւատքը::::    
Իր օրինակին հետեւելով՝ մենք ալ կը գնահատե՞նք ուրիշին Իր օրինակին հետեւելով՝ մենք ալ կը գնահատե՞նք ուրիշին Իր օրինակին հետեւելով՝ մենք ալ կը գնահատե՞նք ուրիշին Իր օրինակին հետեւելով՝ մենք ալ կը գնահատե՞նք ուրիշին 
հաւատքը, թէ ընդհակառակը՝ կը ծաղրենքհաւատքը, թէ ընդհակառակը՝ կը ծաղրենքհաւատքը, թէ ընդհակառակը՝ կը ծաղրենքհաւատքը, թէ ընդհակառակը՝ կը ծաղրենք::::    Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան 
ծաղրել մեր հաւատքը, բայց մեր հաւատքի Հիմնադիրը՝ ծաղրել մեր հաւատքը, բայց մեր հաւատքի Հիմնադիրը՝ ծաղրել մեր հաւատքը, բայց մեր հաւատքի Հիմնադիրը՝ ծաղրել մեր հաւատքը, բայց մեր հաւատքի Հիմնադիրը՝ 
Քրիստոս (Եբր 12.2), կը գնահատէ ու կը քաջալերէՔրիստոս (Եբր 12.2), կը գնահատէ ու կը քաջալերէՔրիստոս (Եբր 12.2), կը գնահատէ ու կը քաջալերէՔրիստոս (Եբր 12.2), կը գնահատէ ու կը քաջալերէ::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
հաւատքը ծաղրող մարդը՝ մեր հաւատքի Հիմնադիրն է որ հաւատքը ծաղրող մարդը՝ մեր հաւատքի Հիմնադիրն է որ հաւատքը ծաղրող մարդը՝ մեր հաւատքի Հիմնադիրն է որ հաւատքը ծաղրող մարդը՝ մեր հաւատքի Հիմնադիրն է որ 
ծաղրած կծաղրած կծաղրած կծաղրած կ’’’’ըլլայ, բայց զգոըլլայ, բայց զգոըլլայ, բայց զգոըլլայ, բայց զգո´́́́յշ, Աստուած ծաղր չյշ, Աստուած ծաղր չյշ, Աստուած ծաղր չյշ, Աստուած ծաղր չ’’’’ըլլար (Գղ 6.7)ըլլար (Գղ 6.7)ըլլար (Գղ 6.7)ըլլար (Գղ 6.7)::::    
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բ) Յիսուս տարբերբ) Յիսուս տարբերբ) Յիսուս տարբերբ) Յիսուս տարբեր----տարբեր ձեւերով կատարեց իր տարբեր ձեւերով կատարեց իր տարբեր ձեւերով կատարեց իր տարբեր ձեւերով կատարեց իր 
բժշկութիւններն ու հրաշագործութիւնները, որպէսզի ցոյց բժշկութիւններն ու հրաշագործութիւնները, որպէսզի ցոյց բժշկութիւններն ու հրաշագործութիւնները, որպէսզի ցոյց բժշկութիւններն ու հրաշագործութիւնները, որպէսզի ցոյց 
տայ թէ իր բժշկելու ու հրաշագործելու կարողութիւնտայ թէ իր բժշկելու ու հրաշագործելու կարողութիւնտայ թէ իր բժշկելու ու հրաշագործելու կարողութիւնտայ թէ իր բժշկելու ու հրաշագործելու կարողութիւնը միակ ը միակ ը միակ ը միակ 
ձեւով մը չէր սահմանափակուածձեւով մը չէր սահմանափակուածձեւով մը չէր սահմանափակուածձեւով մը չէր սահմանափակուած::::    Կը տեսնենք որ Յիսուս Կը տեսնենք որ Յիսուս Կը տեսնենք որ Յիսուս Կը տեսնենք որ Յիսուս 
երբեմն առանց հիւանդին տունը երթալու՝ զայն կը բժշկէ (Մտ երբեմն առանց հիւանդին տունը երթալու՝ զայն կը բժշկէ (Մտ երբեմն առանց հիւանդին տունը երթալու՝ զայն կը բժշկէ (Մտ երբեմն առանց հիւանդին տունը երթալու՝ զայն կը բժշկէ (Մտ 
8.13), 8.13), 8.13), 8.13), եւ երբեմն անոր քով երթալով զայն կը բժշկէ (Մտ 9.25)եւ երբեմն անոր քով երթալով զայն կը բժշկէ (Մտ 9.25)եւ երբեմն անոր քով երթալով զայն կը բժշկէ (Մտ 9.25)եւ երբեմն անոր քով երթալով զայն կը բժշկէ (Մտ 9.25)::::    
Երբեմն թուքով ու ցեխով կը բժշկէ կոյրեր (Յհ 9.6), երբեմն Երբեմն թուքով ու ցեխով կը բժշկէ կոյրեր (Յհ 9.6), երբեմն Երբեմն թուքով ու ցեխով կը բժշկէ կոյրեր (Յհ 9.6), երբեմն Երբեմն թուքով ու ցեխով կը բժշկէ կոյրեր (Յհ 9.6), երբեմն 
միայն թուքով (Մր 8.23միայն թուքով (Մր 8.23միայն թուքով (Մր 8.23միայն թուքով (Մր 8.23----25), 25), 25), 25), եւեւեւեւ    երբեմն ալ առանց թուքի ու երբեմն ալ առանց թուքի ու երբեմն ալ առանց թուքի ու երբեմն ալ առանց թուքի ու 
ցեխի կը բժշկէ զանոնք (Մտ 9.29ցեխի կը բժշկէ զանոնք (Մտ 9.29ցեխի կը բժշկէ զանոնք (Մտ 9.29ցեխի կը բժշկէ զանոնք (Մտ 9.29----30)30)30)30)::::    Երբեմն բժշկեց բառ մը Երբեմն բժշկեց բառ մը Երբեմն բժշկեց բառ մը Երբեմն բժշկեց բառ մը 
կամ բառեր արտասանելով (Ղկ 7.14կամ բառեր արտասանելով (Ղկ 7.14կամ բառեր արտասանելով (Ղկ 7.14կամ բառեր արտասանելով (Ղկ 7.14::::    Մտ 8.3), եւ երբեմն ալ Մտ 8.3), եւ երբեմն ալ Մտ 8.3), եւ երբեմն ալ Մտ 8.3), եւ երբեմն ալ 
բժշկեց ու հրաշագործեց առանց բառ մը իսկ արտասանելու բժշկեց ու հրաշագործեց առանց բառ մը իսկ արտասանելու բժշկեց ու հրաշագործեց առանց բառ մը իսկ արտասանելու բժշկեց ու հրաշագործեց առանց բառ մը իսկ արտասանելու 
((((Մտ 8.15Մտ 8.15Մտ 8.15Մտ 8.15::::    Յհ 2.7Յհ 2.7Յհ 2.7Յհ 2.7----8)8)8)8)::::    Երբեմն բժշկեց հրամայելով (Մտ 8.32Երբեմն բժշկեց հրամայելով (Մտ 8.32Երբեմն բժշկեց հրամայելով (Մտ 8.32Երբեմն բժշկեց հրամայելով (Մտ 8.32::::    Յհ Յհ Յհ Յհ 
5.8), 5.8), 5.8), 5.8), եւ եեւ եեւ եեւ երբեմն ալ բժշկեց հրահանգելով (Ղկ 17.14)րբեմն ալ բժշկեց հրահանգելով (Ղկ 17.14)րբեմն ալ բժշկեց հրահանգելով (Ղկ 17.14)րբեմն ալ բժշկեց հրահանգելով (Ղկ 17.14)::::    Երբեմն Երբեմն Երբեմն Երբեմն 
բժշկեց սաստելով (Մր 1.25բժշկեց սաստելով (Մր 1.25բժշկեց սաստելով (Մր 1.25բժշկեց սաստելով (Մր 1.25::::    Մտ 17.18), եւ երբեմն ալ բժշկեց Մտ 17.18), եւ երբեմն ալ բժշկեց Մտ 17.18), եւ երբեմն ալ բժշկեց Մտ 17.18), եւ երբեմն ալ բժշկեց 
քաղցրութեամբ (Մտ 8.15)քաղցրութեամբ (Մտ 8.15)քաղցրութեամբ (Մտ 8.15)քաղցրութեամբ (Մտ 8.15)::::    Երբեմն բժշկեց ձեռքի հպումով Երբեմն բժշկեց ձեռքի հպումով Երբեմն բժշկեց ձեռքի հպումով Երբեմն բժշկեց ձեռքի հպումով 
((((Մտ 9.29, 20.34Մտ 9.29, 20.34Մտ 9.29, 20.34Մտ 9.29, 20.34::::    Ղկ 13.13, 14.4), եւ երբեմն ալ առանց ձեռքի Ղկ 13.13, 14.4), եւ երբեմն ալ առանց ձեռքի Ղկ 13.13, 14.4), եւ երբեմն ալ առանց ձեռքի Ղկ 13.13, 14.4), եւ երբեմն ալ առանց ձեռքի 
հպումի (Մտ 9.33)հպումի (Մտ 9.33)հպումի (Մտ 9.33)հպումի (Մտ 9.33)::::    

գ) Մատթէոս կգ) Մատթէոս կգ) Մատթէոս կգ) Մատթէոս կ’’’’ըսէ թէ Յիսըսէ թէ Յիսըսէ թէ Յիսըսէ թէ Յիսուս իր աշակերտներուն հետ ուս իր աշակերտներուն հետ ուս իր աշակերտներուն հետ ուս իր աշակերտներուն հետ 
միասին ընկերացաւ Յայրոսի (Մտ 9.19)միասին ընկերացաւ Յայրոսի (Մտ 9.19)միասին ընկերացաւ Յայրոսի (Մտ 9.19)միասին ընկերացաւ Յայրոսի (Մտ 9.19)::::    Աշակերտներուն ալ Աշակերտներուն ալ Աշակերտներուն ալ Աշակերտներուն ալ 
ներկայութիւնը կարեւոր էր, որպէսզի անոնք տեսնէին որ ներկայութիւնը կարեւոր էր, որպէսզի անոնք տեսնէին որ ներկայութիւնը կարեւոր էր, որպէսզի անոնք տեսնէին որ ներկայութիւնը կարեւոր էր, որպէսզի անոնք տեսնէին որ 
աղջիկը իսկապէս մեռած էր եւ չկարծէին որ ան պարզապէս աղջիկը իսկապէս մեռած էր եւ չկարծէին որ ան պարզապէս աղջիկը իսկապէս մեռած էր եւ չկարծէին որ ան պարզապէս աղջիկը իսկապէս մեռած էր եւ չկարծէին որ ան պարզապէս 
ծանր հիւանդ էրծանր հիւանդ էրծանր հիւանդ էրծանր հիւանդ էր::::    Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ուզեր որ իր գործերը անտեսուին ուզեր որ իր գործերը անտեսուին ուզեր որ իր գործերը անտեսուին ուզեր որ իր գործերը անտեսուին 
կամ ստորագնահատուինկամ ստորագնահատուինկամ ստորագնահատուինկամ ստորագնահատուին::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ իր գործերը բաուզէ որ իր գործերը բաուզէ որ իր գործերը բաուզէ որ իր գործերը բա----
ցայայտ կերպով կատարուին, ոցայայտ կերպով կատարուին, ոցայայտ կերպով կատարուին, ոցայայտ կերպով կատարուին, ո´́́́չ միայն մարդոց մէջ չ միայն մարդոց մէջ չ միայն մարդոց մէջ չ միայն մարդոց մէջ 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տք արթնցնելու համար, այլ նաեւ ու մանաւանդ՝ տք արթնցնելու համար, այլ նաեւ ու մանաւանդ՝ տք արթնցնելու համար, այլ նաեւ ու մանաւանդ՝ տք արթնցնելու համար, այլ նաեւ ու մանաւանդ՝ 
զԱստուած փառաբանողներուն թիւը աւելցնելուզԱստուած փառաբանողներուն թիւը աւելցնելուզԱստուած փառաբանողներուն թիւը աւելցնելուզԱստուած փառաբանողներուն թիւը աւելցնելու::::    

դ) Աշակերտները ապագային Քրիստոսի զօրութեան ու դ) Աշակերտները ապագային Քրիստոսի զօրութեան ու դ) Աշակերտները ապագային Քրիստոսի զօրութեան ու դ) Աշակերտները ապագային Քրիստոսի զօրութեան ու 
փրկութեան, Քրիստոսի հաւատքին ու սիրոյն տարափրկութեան, Քրիստոսի հաւատքին ու սիրոյն տարափրկութեան, Քրիստոսի հաւատքին ու սիրոյն տարափրկութեան, Քրիստոսի հաւատքին ու սիրոյն տարածիչներն ծիչներն ծիչներն ծիչներն 
ու քարոզիչները պիտի ըլլայինու քարոզիչները պիտի ըլլայինու քարոզիչները պիտի ըլլայինու քարոզիչները պիտի ըլլային::::    Ուստի անոնց ներկայութիւնը Ուստի անոնց ներկայութիւնը Ուստի անոնց ներկայութիւնը Ուստի անոնց ներկայութիւնը 
նման հրաշագործութիւններու, մանաւանդ մեռելներու յարունման հրաշագործութիւններու, մանաւանդ մեռելներու յարունման հրաշագործութիւններու, մանաւանդ մեռելներու յարունման հրաշագործութիւններու, մանաւանդ մեռելներու յարու----
թեան՝ խիթեան՝ խիթեան՝ խիթեան՝ խի´́́́ստ կարեւոր էր, որպէսզի անոնք ամբողջովին ստ կարեւոր էր, որպէսզի անոնք ամբողջովին ստ կարեւոր էր, որպէսզի անոնք ամբողջովին ստ կարեւոր էր, որպէսզի անոնք ամբողջովին 
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համոզուէին որ Յիսուս խոստացեալ Փրկիչն էր աշխարհին, համոզուէին որ Յիսուս խոստացեալ Փրկիչն էր աշխարհին, համոզուէին որ Յիսուս խոստացեալ Փրկիչն էր աշխարհին, համոզուէին որ Յիսուս խոստացեալ Փրկիչն էր աշխարհին, 
կենսատու Աստուածն էր մարդկութեանկենսատու Աստուածն էր մարդկութեանկենսատու Աստուածն էր մարդկութեանկենսատու Աստուածն էր մարդկութեան::::    

2.2.2.2.----    ««««ԻԻԻԻրեն հետ խուռն բազմութիւն մըն ալ կրեն հետ խուռն բազմութիւն մըն ալ կրեն հետ խուռն բազմութիւն մըն ալ կրեն հետ խուռն բազմութիւն մըն ալ կ’’’’երթար եւ կը երթար եւ կը երթար եւ կը երթար եւ կը 
նեղէր զինքնեղէր զինքնեղէր զինքնեղէր զինք»»»»::::    Ահաւասիկ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ Ահաւասիկ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ Ահաւասիկ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ Ահաւասիկ Աստուծոյ խօսքին հանդէպ ծարաւ 
ունեցող բազմութիւն մը, որ կը հետեւի Աստուծոյ կենդանի ունեցող բազմութիւն մը, որ կը հետեւի Աստուծոյ կենդանի ունեցող բազմութիւն մը, որ կը հետեւի Աստուծոյ կենդանի ունեցող բազմութիւն մը, որ կը հետեւի Աստուծոյ կենդանի 
խօսքի քարոզիչ՝ Տէր Յիսուսինխօսքի քարոզիչ՝ Տէր Յիսուսինխօսքի քարոզիչ՝ Տէր Յիսուսինխօսքի քարոզիչ՝ Տէր Յիսուսին::::    Յաճախ կը տեսնենք Յիսուսը Յաճախ կը տեսնենք Յիսուսը Յաճախ կը տեսնենք Յիսուսը Յաճախ կը տեսնենք Յիսուսը 
բազմութեամբ շրջապատուած (Մտ 15.32, 20.29բազմութեամբ շրջապատուած (Մտ 15.32, 20.29բազմութեամբ շրջապատուած (Մտ 15.32, 20.29բազմութեամբ շրջապատուած (Մտ 15.32, 20.29::::    Մր 2.4, 5.Մր 2.4, 5.Մր 2.4, 5.Մր 2.4, 5.21212121::::    
Ղկ 5.19, 19.3)Ղկ 5.19, 19.3)Ղկ 5.19, 19.3)Ղկ 5.19, 19.3)::::    Յիսուս միշտ իր զաւակներով պէտք է Յիսուս միշտ իր զաւակներով պէտք է Յիսուս միշտ իր զաւակներով պէտք է Յիսուս միշտ իր զաւակներով պէտք է 
շրջապատուած ըլլայշրջապատուած ըլլայշրջապատուած ըլլայշրջապատուած ըլլայ::::    Իրենք զիրենք Յիսուսի զաւակները Իրենք զիրենք Յիսուսի զաւակները Իրենք զիրենք Յիսուսի զաւակները Իրենք զիրենք Յիսուսի զաւակները 
դաւանող մարդիկ՝ պէտք չէ հեռու ըլլան Յիսուսէնդաւանող մարդիկ՝ պէտք չէ հեռու ըլլան Յիսուսէնդաւանող մարդիկ՝ պէտք չէ հեռու ըլլան Յիսուսէնդաւանող մարդիկ՝ պէտք չէ հեռու ըլլան Յիսուսէն::::    Իրենք Իրենք Իրենք Իրենք 
զիրենք Յիսուսի աշակերտ նկատողներ՝ պէտք է միշտ իրենց զիրենք Յիսուսի աշակերտ նկատողներ՝ պէտք է միշտ իրենց զիրենք Յիսուսի աշակերտ նկատողներ՝ պէտք է միշտ իրենց զիրենք Յիսուսի աշակերտ նկատողներ՝ պէտք է միշտ իրենց 
Ուսուցիչին կողքին ըլլան, որպէսզի հաւատքի ու սիրոյՈւսուցիչին կողքին ըլլան, որպէսզի հաւատքի ու սիրոյՈւսուցիչին կողքին ըլլան, որպէսզի հաւատքի ու սիրոյՈւսուցիչին կողքին ըլլան, որպէսզի հաւատքի ու սիրոյ    
դասեր սորվին անկէդասեր սորվին անկէդասեր սորվին անկէդասեր սորվին անկէ::::    Ուր որ երթայ Փրկիչը՝ փրկութեան Ուր որ երթայ Փրկիչը՝ փրկութեան Ուր որ երթայ Փրկիչը՝ փրկութեան Ուր որ երթայ Փրկիչը՝ փրկութեան 
կարօտ հոգիները պէտք է անոր հետեւինկարօտ հոգիները պէտք է անոր հետեւինկարօտ հոգիները պէտք է անոր հետեւինկարօտ հոգիները պէտք է անոր հետեւին::::    Ուր որ երթայ Ուր որ երթայ Ուր որ երթայ Ուր որ երթայ 
Զօրավարը՝ իր զինուորները պէտք է հետը երթանԶօրավարը՝ իր զինուորները պէտք է հետը երթանԶօրավարը՝ իր զինուորները պէտք է հետը երթանԶօրավարը՝ իր զինուորները պէտք է հետը երթան::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Ուխտի Տապանակը շարժի՝ հետը պէտք է շարժին անոր Ուխտի Տապանակը շարժի՝ հետը պէտք է շարժին անոր Ուխտի Տապանակը շարժի՝ հետը պէտք է շարժին անոր Ուխտի Տապանակը շարժի՝ հետը պէտք է շարժին անոր 
ապաւինողներըապաւինողներըապաւինողներըապաւինողները::::    

Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ ի Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ ի Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ ի Ճամբու ընթացքին Յիսուս բուժեց տասներկու տարիէ ի 
վեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մըվեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մըվեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մըվեր արիւնահոսութենէ տառապող կին մը::::    Երբ տակաւին Երբ տակաւին Երբ տակաւին Երբ տակաւին 
Յիսուս կը խօսէրՅիսուս կը խօսէրՅիսուս կը խօսէրՅիսուս կը խօսէր    կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն,կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն,կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն,կնոջ հետ ու կը քաջալերէր զայն,    

««««ժժժժողովրդապետին տունողովրդապետին տունողովրդապետին տունողովրդապետին տունէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրոէն ոմանք եկան եւ ըսին Յայրո----
սի.սի.սի.սի.----    

""""Աղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես Վարդապետը"Աղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես Վարդապետը"Աղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես Վարդապետը"Աղջիկդ մեռաւ, ալ ինչո՞ւ կը յոգնեցնես Վարդապետը"»»»»    
((((Մր 5.35)Մր 5.35)Մր 5.35)Մր 5.35)::::    

1.1.1.1.----    Մահուան այս լուրը բերող մարդոց համար Յիսուս Մահուան այս լուրը բերող մարդոց համար Յիսուս Մահուան այս լուրը բերող մարդոց համար Յիսուս Մահուան այս լուրը բերող մարդոց համար Յիսուս լոկ լոկ լոկ լոկ 
Վարդապետ մըն էրՎարդապետ մըն էրՎարդապետ մըն էրՎարդապետ մըն էր::::    Մէկը՝ որ կրնար ուսուցանել ու խրատել. Մէկը՝ որ կրնար ուսուցանել ու խրատել. Մէկը՝ որ կրնար ուսուցանել ու խրատել. Մէկը՝ որ կրնար ուսուցանել ու խրատել. 
մէկը՝ որ կրնար բուժել երբ տակաւին հիւանդը չէր մահացածմէկը՝ որ կրնար բուժել երբ տակաւին հիւանդը չէր մահացածմէկը՝ որ կրնար բուժել երբ տակաւին հիւանդը չէր մահացածմէկը՝ որ կրնար բուժել երբ տակաւին հիւանդը չէր մահացած::::    
Իրենց համար Յիսուս անկարելին գործող Աստուածը չէրԻրենց համար Յիսուս անկարելին գործող Աստուածը չէրԻրենց համար Յիսուս անկարելին գործող Աստուածը չէրԻրենց համար Յիսուս անկարելին գործող Աստուածը չէր::::    
Գուցէ անոնք կը հաւատային Քրիստոսի բժշկարար զօրուԳուցէ անոնք կը հաւատային Քրիստոսի բժշկարար զօրուԳուցէ անոնք կը հաւատային Քրիստոսի բժշկարար զօրուԳուցէ անոնք կը հաւատային Քրիստոսի բժշկարար զօրու----
թեան, բայց կը հաւատային՝ այնքան ատեն երբ տակթեան, բայց կը հաւատային՝ այնքան ատեն երբ տակթեան, բայց կը հաւատային՝ այնքան ատեն երբ տակթեան, բայց կը հաւատային՝ այնքան ատեն երբ տակաւին աւին աւին աւին 
աղջիկը ողջ էրաղջիկը ողջ էրաղջիկը ողջ էրաղջիկը ողջ էր::::    Բայց հիմա որ մեռաւ աղջիկը, կարծէք անոր Բայց հիմա որ մեռաւ աղջիկը, կարծէք անոր Բայց հիմա որ մեռաւ աղջիկը, կարծէք անոր Բայց հիմա որ մեռաւ աղջիկը, կարծէք անոր 
հետ՝ իրենց հաւահետ՝ իրենց հաւահետ՝ իրենց հաւահետ՝ իրենց հաւա´́́́տքն ալ մեռաւտքն ալ մեռաւտքն ալ մեռաւտքն ալ մեռաւ::::    Գալով մեզի, ո՞վ է Քրիստոս Գալով մեզի, ո՞վ է Քրիստոս Գալով մեզի, ո՞վ է Քրիստոս Գալով մեզի, ո՞վ է Քրիստոս 
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մեզի համարմեզի համարմեզի համարմեզի համար::::    Կասկած չկայ որ կը հաւատանք ՔրիստոսիԿասկած չկայ որ կը հաւատանք ՔրիստոսիԿասկած չկայ որ կը հաւատանք ՔրիստոսիԿասկած չկայ որ կը հաւատանք Քրիստոսի::::    
Բայց մի՞շտ կը հաւատանքԲայց մի՞շտ կը հաւատանքԲայց մի՞շտ կը հաւատանքԲայց մի՞շտ կը հաւատանք::::    Կը հաւատա՞նք երբ յոյսի բոլոր Կը հաւատա՞նք երբ յոյսի բոլոր Կը հաւատա՞նք երբ յոյսի բոլոր Կը հաւատա՞նք երբ յոյսի բոլոր 
դռները գոդռները գոդռները գոդռները գո´́́́ց կը թուինց կը թուինց կը թուինց կը թուին::::    Կը հաւատա՞նք որ ՅԿը հաւատա՞նք որ ՅԿը հաւատա՞նք որ ՅԿը հաւատա՞նք որ Յիսուս կրնայ իսուս կրնայ իսուս կրնայ իսուս կրնայ 
ճամբայ մը ստեղծել՝ երբ բոլոր ճամբաները փաճամբայ մը ստեղծել՝ երբ բոլոր ճամբաները փաճամբայ մը ստեղծել՝ երբ բոլոր ճամբաները փաճամբայ մը ստեղծել՝ երբ բոլոր ճամբաները փա´́́́կ կը թուինկ կը թուինկ կը թուինկ կը թուին::::    
Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս Սինայի անապատներուն մէջ Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս Սինայի անապատներուն մէջ Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս Սինայի անապատներուն մէջ Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս Սինայի անապատներուն մէջ 
ժայռերէն ջուր բղխեցնող Աստուածն էժայռերէն ջուր բղխեցնող Աստուածն էժայռերէն ջուր բղխեցնող Աստուածն էժայռերէն ջուր բղխեցնող Աստուածն է::::    Կը հաւատա՞նք որ Կը հաւատա՞նք որ Կը հաւատա՞նք որ Կը հաւատա՞նք որ 
Յիսուս ամայի վայրերուն մէջ ժողովուրդը միսով կերակրող Յիսուս ամայի վայրերուն մէջ ժողովուրդը միսով կերակրող Յիսուս ամայի վայրերուն մէջ ժողովուրդը միսով կերակրող Յիսուս ամայի վայրերուն մէջ ժողովուրդը միսով կերակրող 
ամենակալ Աստուածն էամենակալ Աստուածն էամենակալ Աստուածն էամենակալ Աստուածն է::::    Կը հաւատա՞նք որ ՅիԿը հաւատա՞նք որ ՅիԿը հաւատա՞նք որ ՅիԿը հաւատա՞նք որ Յիսուս երերուն սուս երերուն սուս երերուն սուս երերուն 
ծովուն մէջ հաստատուն ճամբայ բացող Արարիչն էծովուն մէջ հաստատուն ճամբայ բացող Արարիչն էծովուն մէջ հաստատուն ճամբայ բացող Արարիչն էծովուն մէջ հաստատուն ճամբայ բացող Արարիչն է::::    

2.2.2.2.----    ««««Աղջիկդ մեռաւԱղջիկդ մեռաւԱղջիկդ մեռաւԱղջիկդ մեռաւ»»»»::::    Յիսուսի համար չկաՅիսուսի համար չկաՅիսուսի համար չկաՅիսուսի համար չկա´́́́յ մեռած մարդ յ մեռած մարդ յ մեռած մարդ յ մեռած մարդ 
կամ մեռած բանկամ մեռած բանկամ մեռած բանկամ մեռած բան::::    Յիսուս կրնայ ամենէն մեռած կեանքերն Յիսուս կրնայ ամենէն մեռած կեանքերն Յիսուս կրնայ ամենէն մեռած կեանքերն Յիսուս կրնայ ամենէն մեռած կեանքերն 
անգամ վերակենդանացնելանգամ վերակենդանացնելանգամ վերակենդանացնելանգամ վերակենդանացնել::::    Կրնայ ատելութեամբ լեցուն Կրնայ ատելութեամբ լեցուն Կրնայ ատելութեամբ լեցուն Կրնայ ատելութեամբ լեցուն 
հոգիները՝ սիրոյ հրաբուխ դարձնելհոգիները՝ սիրոյ հրաբուխ դարձնելհոգիները՝ սիրոյ հրաբուխ դարձնելհոգիները՝ սիրոյ հրաբուխ դարձնել::::    Կրնայ կռատուն դաԿրնայ կռատուն դաԿրնայ կռատուն դաԿրնայ կռատուն դարձած րձած րձած րձած 
սիրտերը՝ փառաբանութեան տաճարի վերածելսիրտերը՝ փառաբանութեան տաճարի վերածելսիրտերը՝ փառաբանութեան տաճարի վերածելսիրտերը՝ փառաբանութեան տաճարի վերածել::::    

««««Յիսուս այս խօսքերըՅիսուս այս խօսքերըՅիսուս այս խօսքերըՅիսուս այս խօսքերը    երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդապետին.երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդապետին.երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդապետին.երբ լսեց, ըսաւ ժողովրդապետին.----    
""""ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատա´́́́""""»»»» ( ( ( (Մր 5.36)Մր 5.36)Մր 5.36)Մր 5.36)::::    
1.1.1.1.----    Եկող մարդիկը Յայրոսին յուսահատեցուցիչ խօսքեր Եկող մարդիկը Յայրոսին յուսահատեցուցիչ խօսքեր Եկող մարդիկը Յայրոսին յուսահատեցուցիչ խօսքեր Եկող մարդիկը Յայրոսին յուսահատեցուցիչ խօսքեր 

ըսին, բայց մեր Տէրը յուսատու խօսքեր ըսաւըսին, բայց մեր Տէրը յուսատու խօսքեր ըսաւըսին, բայց մեր Տէրը յուսատու խօսքեր ըսաւըսին, բայց մեր Տէրը յուսատու խօսքեր ըսաւ::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
տրտմեցուցին Յայրոսը, բայտրտմեցուցին Յայրոսը, բայտրտմեցուցին Յայրոսը, բայտրտմեցուցին Յայրոսը, բայց Յիսուս ուրախացուց զայնց Յիսուս ուրախացուց զայնց Յիսուս ուրախացուց զայնց Յիսուս ուրախացուց զայն::::    
Անոնք վշտացուցին, բայց Յիսուս մխիթարեց ու քաջալերեցԱնոնք վշտացուցին, բայց Յիսուս մխիթարեց ու քաջալերեցԱնոնք վշտացուցին, բայց Յիսուս մխիթարեց ու քաջալերեցԱնոնք վշտացուցին, բայց Յիսուս մխիթարեց ու քաջալերեց::::    
Յիսուս ուզեց որ Յայրոս յուսար, վստահէր ու հաւատար, որ Յիսուս ուզեց որ Յայրոս յուսար, վստահէր ու հաւատար, որ Յիսուս ուզեց որ Յայրոս յուսար, վստահէր ու հաւատար, որ Յիսուս ուզեց որ Յայրոս յուսար, վստահէր ու հաւատար, որ 
իր աղջիկը յարութիւն պիտի առնէրիր աղջիկը յարութիւն պիտի առնէրիր աղջիկը յարութիւն պիտի առնէրիր աղջիկը յարութիւն պիտի առնէր::::    Երբ մարդ արարածը Երբ մարդ արարածը Երբ մարդ արարածը Երբ մարդ արարածը 
կորսնցնէ իր յոյսը, վստահութիւնն ու հաւատքը՝ կը կորսնցնէ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահութիւնն ու հաւատքը՝ կը կորսնցնէ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահութիւնն ու հաւատքը՝ կը կորսնցնէ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահութիւնն ու հաւատքը՝ կը կորսնցնէ 
ամէն բան, կը կորսնամէն բան, կը կորսնամէն բան, կը կորսնամէն բան, կը կորսնցնէ ապրելու իր կամքն ու փափաքը, կը ցնէ ապրելու իր կամքն ու փափաքը, կը ցնէ ապրելու իր կամքն ու փափաքը, կը ցնէ ապրելու իր կամքն ու փափաքը, կը 
կորսնցնէ իր ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ կորսնցնէ իր ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ կորսնցնէ իր ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ կորսնցնէ իր ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ 
յաղթելու, բարձրանալու եւ ինքզինք իրագործելու ամէն յաղթելու, բարձրանալու եւ ինքզինք իրագործելու ամէն յաղթելու, բարձրանալու եւ ինքզինք իրագործելու ամէն յաղթելու, բարձրանալու եւ ինքզինք իրագործելու ամէն 
զօրութիւնզօրութիւնզօրութիւնզօրութիւն::::    Տակաւին, երբ մարդ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահուՏակաւին, երբ մարդ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահուՏակաւին, երբ մարդ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահուՏակաւին, երբ մարդ կորսնցնէ իր յոյսը, վստահու----
թիւնն ու հաւատքը՝ կը դառնայ դժբախտ ու թշուառ, եւ ամէն թիւնն ու հաւատքը՝ կը դառնայ դժբախտ ու թշուառ, եւ ամէն թիւնն ու հաւատքը՝ կը դառնայ դժբախտ ու թշուառ, եւ ամէն թիւնն ու հաւատքը՝ կը դառնայ դժբախտ ու թշուառ, եւ ամէն 
բան դժնբան դժնբան դժնբան դժնդակ ու դժուար, անտանելի ու անախորժ կը սկսկի դակ ու դժուար, անտանելի ու անախորժ կը սկսկի դակ ու դժուար, անտանելի ու անախորժ կը սկսկի դակ ու դժուար, անտանելի ու անախորժ կը սկսկի 
թուիլ իրենթուիլ իրենթուիլ իրենթուիլ իրեն::::    

2.2.2.2.----    ««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատավախնար, միայն հաւատա´́́́»»»»::::    ՎաՎաՎաՎա´́́́խն է որ կը խն է որ կը խն է որ կը խն է որ կը 
ջլատէ մեր հաւատքին զօրութիւնըջլատէ մեր հաւատքին զօրութիւնըջլատէ մեր հաւատքին զօրութիւնըջլատէ մեր հաւատքին զօրութիւնը::::    ՎաՎաՎաՎա´́́́խն է որ մեր հաւատխն է որ մեր հաւատխն է որ մեր հաւատխն է որ մեր հաւատ----
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քին մէջ թերահաւատութիւն կը խառնէքին մէջ թերահաւատութիւն կը խառնէքին մէջ թերահաւատութիւն կը խառնէքին մէջ թերահաւատութիւն կը խառնէ::::    ՎաՎաՎաՎա´́́́խն է որ մեզ խն է որ մեզ խն է որ մեզ խն է որ մեզ 
փորձութեանց ալիքներուն մէջ խեղդել կու տայ ինչպէս եղափորձութեանց ալիքներուն մէջ խեղդել կու տայ ինչպէս եղափորձութեանց ալիքներուն մէջ խեղդել կու տայ ինչպէս եղափորձութեանց ալիքներուն մէջ խեղդել կու տայ ինչպէս եղաւ ւ ւ ւ 
Պետրոսին (Մտ 14.30)Պետրոսին (Մտ 14.30)Պետրոսին (Մտ 14.30)Պետրոսին (Մտ 14.30)::::    ՎաՎաՎաՎա´́́́խն է որ հաւատացեալը կասկախն է որ հաւատացեալը կասկախն է որ հաւատացեալը կասկախն է որ հաւատացեալը կասկա----
ծով կը լեցնէծով կը լեցնէծով կը լեցնէծով կը լեցնէ::::    Ահա թէ ինչու Յիսուս Յայրոսին պատուիրեց Ահա թէ ինչու Յիսուս Յայրոսին պատուիրեց Ահա թէ ինչու Յիսուս Յայրոսին պատուիրեց Ահա թէ ինչու Յիսուս Յայրոսին պատուիրեց 
չվախնալչվախնալչվախնալչվախնալ::::    

Եթէ մարդիկ գիտնան որ Աստուած զիրենք կը սիրէ Եթէ մարդիկ գիտնան որ Աստուած զիրենք կը սիրէ Եթէ մարդիկ գիտնան որ Աստուած զիրենք կը սիրէ Եթէ մարդիկ գիտնան որ Աստուած զիրենք կը սիրէ 
առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան, եթէ գիտնան որ առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան, եթէ գիտնան որ առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան, եթէ գիտնան որ առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան, եթէ գիտնան որ 
ամենակարողն Աստուած իրենց կողքին է դժուարին պահամենակարողն Աստուած իրենց կողքին է դժուարին պահամենակարողն Աստուած իրենց կողքին է դժուարին պահամենակարողն Աստուած իրենց կողքին է դժուարին պահեեեե----
րուն, եթէ գիտնան որ Աստուած իրենց թիկնապահն է պատերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած իրենց թիկնապահն է պատերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած իրենց թիկնապահն է պատերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած իրենց թիկնապահն է պատե----
րազմի օրերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած առիւծի նման րազմի օրերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած առիւծի նման րազմի օրերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած առիւծի նման րազմի օրերուն, եթէ գիտնան որ Աստուած առիւծի նման 
մռնչող Սատանային բերանը կապողն է իրենց կեանքին մէջ, մռնչող Սատանային բերանը կապողն է իրենց կեանքին մէջ, մռնչող Սատանային բերանը կապողն է իրենց կեանքին մէջ, մռնչող Սատանային բերանը կապողն է իրենց կեանքին մէջ, 
այն ատեն պիտի կարենան ուրախութեամբ եւ համարձակուայն ատեն պիտի կարենան ուրախութեամբ եւ համարձակուայն ատեն պիտի կարենան ուրախութեամբ եւ համարձակուայն ատեն պիտի կարենան ուրախութեամբ եւ համարձակու----
թեամբ ըսել. թեամբ ըսել. թեամբ ըսել. թեամբ ըսել. ««««Տէրը ինծի հեՏէրը ինծի հեՏէրը ինծի հեՏէրը ինծի հե´́́́տ է, չետ է, չետ է, չետ է, չե´́́́մ վախնարմ վախնարմ վախնարմ վախնար»»»» ( ( ( (Սղ 118.6Սղ 118.6Սղ 118.6Սղ 118.6))))::::    

3.3.3.3.----    Յայրոսի համար բերուած լուրը անակնկալ էրՅայրոսի համար բերուած լուրը անակնկալ էրՅայրոսի համար բերուած լուրը անակնկալ էրՅայրոսի համար բերուած լուրը անակնկալ էր::::    
Կեանքը անակնկալներով լեցուն էԿեանքը անակնկալներով լեցուն էԿեանքը անակնկալներով լեցուն էԿեանքը անակնկալներով լեցուն է::::    Այդ անակնկալները Այդ անակնկալները Այդ անակնկալները Այդ անակնկալները 
կրնան ուրախ անակնկալներ ըլլալ եւ կրնան տխուր կրնան ուրախ անակնկալներ ըլլալ եւ կրնան տխուր կրնան ուրախ անակնկալներ ըլլալ եւ կրնան տխուր կրնան ուրախ անակնկալներ ըլլալ եւ կրնան տխուր 
անակնկալներ ըլլալանակնկալներ ըլլալանակնկալներ ըլլալանակնկալներ ըլլալ::::    Տխուր անակնկալները միշտ իրենց հետ Տխուր անակնկալները միշտ իրենց հետ Տխուր անակնկալները միշտ իրենց հետ Տխուր անակնկալները միշտ իրենց հետ 
վախ կը բերենվախ կը բերենվախ կը բերենվախ կը բերեն::::    Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. Յոբի գիրքին մէջ կը կարդանք. ««««ՅանկարՅանկարՅանկարՅանկար----
ծահաս վախը քծահաս վախը քծահաս վախը քծահաս վախը քեզ կը զարհուրեցնէեզ կը զարհուրեցնէեզ կը զարհուրեցնէեզ կը զարհուրեցնէ»»»» ( ( ( (Յոբ 22.10)Յոբ 22.10)Յոբ 22.10)Յոբ 22.10)::::    Բայց յանԲայց յանԲայց յանԲայց յան----
կարծահաս վախն անգամ չի կրնար զարհուրանքի մատնել կարծահաս վախն անգամ չի կրնար զարհուրանքի մատնել կարծահաս վախն անգամ չի կրնար զարհուրանքի մատնել կարծահաս վախն անգամ չի կրնար զարհուրանքի մատնել 
հաւատացեալին սիրտը, եթէ այդ սրտին գահակալը Տէր հաւատացեալին սիրտը, եթէ այդ սրտին գահակալը Տէր հաւատացեալին սիրտը, եթէ այդ սրտին գահակալը Տէր հաւատացեալին սիրտը, եթէ այդ սրտին գահակալը Տէր 
Յիսուս Քրիստոսն է, եթէ այդ սիրտը լեցուն է Սուրբ ՀոգիովՅիսուս Քրիստոսն է, եթէ այդ սիրտը լեցուն է Սուրբ ՀոգիովՅիսուս Քրիստոսն է, եթէ այդ սիրտը լեցուն է Սուրբ ՀոգիովՅիսուս Քրիստոսն է, եթէ այդ սիրտը լեցուն է Սուրբ Հոգիով::::    

««««Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի Յետոյ չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ, բացի 
Պետրոսէն, ՅակոբոսՊետրոսէն, ՅակոբոսՊետրոսէն, ՅակոբոսՊետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէնէն եւ անոր եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէնէն եւ անոր եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէնէն եւ անոր եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէն»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
5.37)5.37)5.37)5.37)::::    

Ըստ երեւոյթին, կնոջ բժշկութենէն ետք, Յիսուս արձակեց Ըստ երեւոյթին, կնոջ բժշկութենէն ետք, Յիսուս արձակեց Ըստ երեւոյթին, կնոջ բժշկութենէն ետք, Յիսուս արձակեց Ըստ երեւոյթին, կնոջ բժշկութենէն ետք, Յիսուս արձակեց 
ժողովուրդը եւ ժողովուրդը եւ ժողովուրդը եւ ժողովուրդը եւ ««««չձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայչձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայչձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայչձգեց որ ոեւէ մէկը իրեն հետ երթայ»»»»    
Յայրոսին տունը,Յայրոսին տունը,Յայրոսին տունը,Յայրոսին տունը, « « « «բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր բացի Պետրոսէն, Յակոբոսէն եւ անոր 
եղբօրմէն՝ Յովհաննէսէնեղբօրմէն՝ Յովհաննէսէնեղբօրմէն՝ Յովհաննէսէնեղբօրմէն՝ Յովհաննէսէն»»»»::::    Վստահաբար միւս աշակերտները Վստահաբար միւս աշակերտները Վստահաբար միւս աշակերտները Վստահաբար միւս աշակերտները 
նաեւ ընկնաեւ ընկնաեւ ընկնաեւ ընկերացան Յիսուսիերացան Յիսուսիերացան Յիսուսիերացան Յիսուսի::::    Բայց որովհետեւ միայն այս երեք Բայց որովհետեւ միայն այս երեք Բայց որովհետեւ միայն այս երեք Բայց որովհետեւ միայն այս երեք 
աշակերտները Յիսուսի հետ պիտի մտնէին մեռած աղջկան աշակերտները Յիսուսի հետ պիտի մտնէին մեռած աղջկան աշակերտները Յիսուսի հետ պիտի մտնէին մեռած աղջկան աշակերտները Յիսուսի հետ պիտի մտնէին մեռած աղջկան 
սենեակը (Ղկ 8.51) եւ ականատես վկաները ըլլային անոր սենեակը (Ղկ 8.51) եւ ականատես վկաները ըլլային անոր սենեակը (Ղկ 8.51) եւ ականատես վկաները ըլլային անոր սենեակը (Ղկ 8.51) եւ ականատես վկաները ըլլային անոր 
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յարութեան՝ Մարկոս կը նախընտրէ անոնց անունները միայն յարութեան՝ Մարկոս կը նախընտրէ անոնց անունները միայն յարութեան՝ Մարկոս կը նախընտրէ անոնց անունները միայն յարութեան՝ Մարկոս կը նախընտրէ անոնց անունները միայն 
յիշել, իբրեւ Յիսուսի ընկերացող աշակերտներյիշել, իբրեւ Յիսուսի ընկերացող աշակերտներյիշել, իբրեւ Յիսուսի ընկերացող աշակերտներյիշել, իբրեւ Յիսուսի ընկերացող աշակերտներ::::    

««««Երբ հասաւ ժողոԵրբ հասաւ ժողոԵրբ հասաւ ժողոԵրբ հասաւ ժողովրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ մը, վրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ մը, վրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ մը, վրդապետին տունը, տեսաւ ամբոխ մը, 
որ կու լար եւ ողբ ու կոծ կոր կու լար եւ ողբ ու կոծ կոր կու լար եւ ողբ ու կոծ կոր կու լար եւ ողբ ու կոծ կ’’’’ընէրընէրընէրընէր»»»» ( ( ( (Մր 5.38)Մր 5.38)Մր 5.38)Մր 5.38)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս հասաւ Յայրոսի տունը եւ տեսաւ բազմութիւն Յիսուս հասաւ Յայրոսի տունը եւ տեսաւ բազմութիւն Յիսուս հասաւ Յայրոսի տունը եւ տեսաւ բազմութիւն Յիսուս հասաւ Յայրոսի տունը եւ տեսաւ բազմութիւն 
մը հաւաքուած՝ ողբ ու կոծ կմը հաւաքուած՝ ողբ ու կոծ կմը հաւաքուած՝ ողբ ու կոծ կմը հաւաքուած՝ ողբ ու կոծ կ’’’’ընէրընէրընէրընէր::::    Անցեալէն ի վեր Արեւելքի Անցեալէն ի վեր Արեւելքի Անցեալէն ի վեր Արեւելքի Անցեալէն ի վեր Արեւելքի 
մէջ սովորութիւն եղած է, հաւաքուիլ սիրելի մը կորսնցուցած մէջ սովորութիւն եղած է, հաւաքուիլ սիրելի մը կորսնցուցած մէջ սովորութիւն եղած է, հաւաքուիլ սիրելի մը կորսնցուցած մէջ սովորութիւն եղած է, հաւաքուիլ սիրելի մը կորսնցուցած 
անձին տունը եւ անձին տունը եւ անձին տունը եւ անձին տունը եւ լալ ու ողբալլալ ու ողբալլալ ու ողբալլալ ու ողբալ::::    Նման պարագաներու, Նման պարագաներու, Նման պարագաներու, Նման պարագաներու, 
հրեաներ սովորութիւն ունէին կանչելու յատուկ նուագածուհրեաներ սովորութիւն ունէին կանչելու յատուկ նուագածուհրեաներ սովորութիւն ունէին կանչելու յատուկ նուագածուհրեաներ սովորութիւն ունէին կանչելու յատուկ նուագածու----
ներ, որոնց պարտականութիւնն էր նուագել տխրեցուցիչ ներ, որոնց պարտականութիւնն էր նուագել տխրեցուցիչ ներ, որոնց պարտականութիւնն էր նուագել տխրեցուցիչ ներ, որոնց պարտականութիւնն էր նուագել տխրեցուցիչ 
եղանակներ, որպէսզի բոլորը ողբային ու կոծէին, եւ այդ եղանակներ, որպէսզի բոլորը ողբային ու կոծէին, եւ այդ եղանակներ, որպէսզի բոլորը ողբային ու կոծէին, եւ այդ եղանակներ, որպէսզի բոլորը ողբային ու կոծէին, եւ այդ 
ձեւով, իրենց մասնակցութիւնը բերած ըլլային սուգինձեւով, իրենց մասնակցութիւնը բերած ըլլային սուգինձեւով, իրենց մասնակցութիւնը բերած ըլլային սուգինձեւով, իրենց մասնակցութիւնը բերած ըլլային սուգին::::    Այս Այս Այս Այս 
սովորութիւնը հեթսովորութիւնը հեթսովորութիւնը հեթսովորութիւնը հեթանոսներէն իրենց փոխանցուած պէտք է անոսներէն իրենց փոխանցուած պէտք է անոսներէն իրենց փոխանցուած պէտք է անոսներէն իրենց փոխանցուած պէտք է 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

2.2.2.2.----    Երեւակայեցէք թէ որքան դժբախտ կԵրեւակայեցէք թէ որքան դժբախտ կԵրեւակայեցէք թէ որքան դժբախտ կԵրեւակայեցէք թէ որքան դժբախտ կ’’’’ըլլայ այն անձը, ըլլայ այն անձը, ըլլայ այն անձը, ըլլայ այն անձը, 
որ կը կորսնցնէ սիրելի մը, եւ ինք, իր շուրջ չունի որ կը կորսնցնէ սիրելի մը, եւ ինք, իր շուրջ չունի որ կը կորսնցնէ սիրելի մը, եւ ինք, իր շուրջ չունի որ կը կորսնցնէ սիրելի մը, եւ ինք, իր շուրջ չունի 
մխիթարական խօսք մը ըսող մէկը, այլ միայն արցունք մխիթարական խօսք մը ըսող մէկը, այլ միայն արցունք մխիթարական խօսք մը ըսող մէկը, այլ միայն արցունք մխիթարական խօսք մը ըսող մէկը, այլ միայն արցունք 
թափող, ողբ ու կոծ ընող մարդիկ, որոնք ուրիշ բան չեն ըներ թափող, ողբ ու կոծ ընող մարդիկ, որոնք ուրիշ բան չեն ըներ թափող, ողբ ու կոծ ընող մարդիկ, որոնք ուրիշ բան չեն ըներ թափող, ողբ ու կոծ ընող մարդիկ, որոնք ուրիշ բան չեն ըներ 
եթէ ոչ՝ սգաեթէ ոչ՝ սգաեթէ ոչ՝ սգաեթէ ոչ՝ սգաւորին ցաւին վրայ ցաւ աւելցնել, եւ տրտմութեան ւորին ցաւին վրայ ցաւ աւելցնել, եւ տրտմութեան ւորին ցաւին վրայ ցաւ աւելցնել, եւ տրտմութեան ւորին ցաւին վրայ ցաւ աւելցնել, եւ տրտմութեան 
վրայ՝ տրտմութիւնվրայ՝ տրտմութիւնվրայ՝ տրտմութիւնվրայ՝ տրտմութիւն::::    Հաւատացեալ մարդը, նման պահերու Հաւատացեալ մարդը, նման պահերու Հաւատացեալ մարդը, նման պահերու Հաւատացեալ մարդը, նման պահերու 
պէտք է իր բերնին մէջ սփոփիչ ու ամոքիչ խօսք մը կամ բառ պէտք է իր բերնին մէջ սփոփիչ ու ամոքիչ խօսք մը կամ բառ պէտք է իր բերնին մէջ սփոփիչ ու ամոքիչ խօսք մը կամ բառ պէտք է իր բերնին մէջ սփոփիչ ու ամոքիչ խօսք մը կամ բառ 
մը ունենայմը ունենայմը ունենայմը ունենայ::::    

3.3.3.3.----    Ինչպէս այսօր, նոյնպէս ալ անցեալին, սգաւորին Ինչպէս այսօր, նոյնպէս ալ անցեալին, սգաւորին Ինչպէս այսօր, նոյնպէս ալ անցեալին, սգաւորին Ինչպէս այսօր, նոյնպէս ալ անցեալին, սգաւորին 
տունը աւելիտունը աւելիտունը աւելիտունը աւելի´́́́    մեծ բազմութիւն կը հաւաքուէր եւ աւելմեծ բազմութիւն կը հաւաքուէր եւ աւելմեծ բազմութիւն կը հաւաքուէր եւ աւելմեծ բազմութիւն կը հաւաքուէր եւ աւելիիիի´́́́    
արցունք կը թափուէր եւ ողբ ու կոծ կարցունք կը թափուէր եւ ողբ ու կոծ կարցունք կը թափուէր եւ ողբ ու կոծ կարցունք կը թափուէր եւ ողբ ու կոծ կ’’’’ըլլար, եթէ երբեք ըլլար, եթէ երբեք ըլլար, եթէ երբեք ըլլար, եթէ երբեք 
մահացողը փոքրիկ մը ըլլարմահացողը փոքրիկ մը ըլլարմահացողը փոքրիկ մը ըլլարմահացողը փոքրիկ մը ըլլար::::    Փոքրիկի մը մահը ծանր Փոքրիկի մը մահը ծանր Փոքրիկի մը մահը ծանր Փոքրիկի մը մահը ծանր 
պարագայ մըն էպարագայ մըն էպարագայ մըն էպարագայ մըն է::::    Իր փոքրիկը կորսնցուցած մայր մը, դժուար Իր փոքրիկը կորսնցուցած մայր մը, դժուար Իր փոքրիկը կորսնցուցած մայր մը, դժուար Իր փոքրիկը կորսնցուցած մայր մը, դժուար 
կրնայ մխիթարուիլկրնայ մխիթարուիլկրնայ մխիթարուիլկրնայ մխիթարուիլ::::    Մխիթարական խօսք ունեցող մարդիկն Մխիթարական խօսք ունեցող մարդիկն Մխիթարական խօսք ունեցող մարդիկն Մխիթարական խօսք ունեցող մարդիկն 
անգամ զգոանգամ զգոանգամ զգոանգամ զգո´́́́յշ պէտք է ըլլան թէ իյշ պէտք է ըլլան թէ իյշ պէտք է ըլլան թէ իյշ պէտք է ըլլան թէ ի´́́́նչ խօսք կնչ խօսք կնչ խօսք կնչ խօսք կ’’’’ըսենըսենըսենըսեն::::    ՓոքՓոքՓոքՓոքրիկ րիկ րիկ րիկ 
զաւակ կորսնցնելը դիւրին չէ մօր մը համարզաւակ կորսնցնելը դիւրին չէ մօր մը համարզաւակ կորսնցնելը դիւրին չէ մօր մը համարզաւակ կորսնցնելը դիւրին չէ մօր մը համար::::    Արտասանուած Արտասանուած Արտասանուած Արտասանուած 
խօսք մը (թէկուզ մխիթարական ըլլայ ատիկա) կրնայ աւելիխօսք մը (թէկուզ մխիթարական ըլլայ ատիկա) կրնայ աւելիխօսք մը (թէկուզ մխիթարական ըլլայ ատիկա) կրնայ աւելիխօսք մը (թէկուզ մխիթարական ըլլայ ատիկա) կրնայ աւելի´́́́    
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ցաւցնել մօր սիրտը, եթէ զայն ըսող անհատը Սուրբ Հոգիին ցաւցնել մօր սիրտը, եթէ զայն ըսող անհատը Սուրբ Հոգիին ցաւցնել մօր սիրտը, եթէ զայն ըսող անհատը Սուրբ Հոգիին ցաւցնել մօր սիրտը, եթէ զայն ըսող անհատը Սուրբ Հոգիին 
առաջնորդութեամբ ու թելադրութեամբ չէ որ կառաջնորդութեամբ ու թելադրութեամբ չէ որ կառաջնորդութեամբ ու թելադրութեամբ չէ որ կառաջնորդութեամբ ու թելադրութեամբ չէ որ կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ::::    

4.4.4.4.----    Արցունքը կԱրցունքը կԱրցունքը կԱրցունքը կ’’’’ուրախացնէ ու կը տրտմեցնէ զԱստուաուրախացնէ ու կը տրտմեցնէ զԱստուաուրախացնէ ու կը տրտմեցնէ զԱստուաուրախացնէ ու կը տրտմեցնէ զԱստուածծծծ::::    
ԿԿԿԿ’’’’ուրախացնէ՝ երբ ատիկա կը թափուի փոքրիկի մը փրկուուրախացնէ՝ երբ ատիկա կը թափուի փոքրիկի մը փրկուուրախացնէ՝ երբ ատիկա կը թափուի փոքրիկի մը փրկուուրախացնէ՝ երբ ատիկա կը թափուի փոքրիկի մը փրկու----
թեան համար երբ տակաւին անիկա ողջ է, բայց կը թեան համար երբ տակաւին անիկա ողջ է, բայց կը թեան համար երբ տակաւին անիկա ողջ է, բայց կը թեան համար երբ տակաւին անիկա ողջ է, բայց կը 
տրտմեցնէ՝ երբ կը թափուի մեռած փոքրիկի մը համար, որ տրտմեցնէ՝ երբ կը թափուի մեռած փոքրիկի մը համար, որ տրտմեցնէ՝ երբ կը թափուի մեռած փոքրիկի մը համար, որ տրտմեցնէ՝ երբ կը թափուի մեռած փոքրիկի մը համար, որ 
արդէն իսկ երկինք փոխադրուած՝ Աստուծոյ ուրախարար արդէն իսկ երկինք փոխադրուած՝ Աստուծոյ ուրախարար արդէն իսկ երկինք փոխադրուած՝ Աստուծոյ ուրախարար արդէն իսկ երկինք փոխադրուած՝ Աստուծոյ ուրախարար 
ներկայութեան մէջ կներկայութեան մէջ կներկայութեան մէջ կներկայութեան մէջ կ’’’’ապրիապրիապրիապրի::::    Աղօթքի պահուն կենդանի Աղօթքի պահուն կենդանի Աղօթքի պահուն կենդանի Աղօթքի պահուն կենդանի 
փոքրիկի մը փրփոքրիկի մը փրփոքրիկի մը փրփոքրիկի մը փրկութեան համար թափուող արցունքը, Ասկութեան համար թափուող արցունքը, Ասկութեան համար թափուող արցունքը, Ասկութեան համար թափուող արցունքը, Աս----
տուծոյ համար շատուծոյ համար շատուծոյ համար շատուծոյ համար շա՜՜՜՜տ աւելի արժէք կը ներկայացնէ, քան սուգի տ աւելի արժէք կը ներկայացնէ, քան սուգի տ աւելի արժէք կը ներկայացնէ, քան սուգի տ աւելի արժէք կը ներկայացնէ, քան սուգի 
ժամանակ թափուող արցունքըժամանակ թափուող արցունքըժամանակ թափուող արցունքըժամանակ թափուող արցունքը::::    Աստուծոյ սպասածը ծնողնեԱստուծոյ սպասածը ծնողնեԱստուծոյ սպասածը ծնողնեԱստուծոյ սպասածը ծնողնե----
րէն՝ իրենց զաւակներուն փրկութեան համար թափուող րէն՝ իրենց զաւակներուն փրկութեան համար թափուող րէն՝ իրենց զաւակներուն փրկութեան համար թափուող րէն՝ իրենց զաւակներուն փրկութեան համար թափուող 
աղօթքի արցունքն է եւ ոաղօթքի արցունքն է եւ ոաղօթքի արցունքն է եւ ոաղօթքի արցունքն է եւ ո´́́́չ թէ սուգի արցունքըչ թէ սուգի արցունքըչ թէ սուգի արցունքըչ թէ սուգի արցունքը::::    

5.5.5.5.----    Լալը, ողբալը եւ կոծելԼալը, ողբալը եւ կոծելԼալը, ողբալը եւ կոծելԼալը, ողբալը եւ կոծելը յաւելեալ ապացոյցներ են, որ ը յաւելեալ ապացոյցներ են, որ ը յաւելեալ ապացոյցներ են, որ ը յաւելեալ ապացոյցներ են, որ 
փոքրիկ աղջիկը իրապէփոքրիկ աղջիկը իրապէփոքրիկ աղջիկը իրապէփոքրիկ աղջիկը իրապէ´́́́ս մեռած էրս մեռած էրս մեռած էրս մեռած էր::::    Եթէ մարմնապէս մեռած Եթէ մարմնապէս մեռած Եթէ մարմնապէս մեռած Եթէ մարմնապէս մեռած 
մէկու մը համար մարդիկ այսքան արցունք կը թափեն ու կը մէկու մը համար մարդիկ այսքան արցունք կը թափեն ու կը մէկու մը համար մարդիկ այսքան արցունք կը թափեն ու կը մէկու մը համար մարդիկ այսքան արցունք կը թափեն ու կը 
սգան, որքասգան, որքասգան, որքասգան, որքա՜՜՜՜ն աւելի պէտք է սգան ու արցունք թափեն ն աւելի պէտք է սգան ու արցունք թափեն ն աւելի պէտք է սգան ու արցունք թափեն ն աւելի պէտք է սգան ու արցունք թափեն 
հոգեպէս մեռած մարդոց համարհոգեպէս մեռած մարդոց համարհոգեպէս մեռած մարդոց համարհոգեպէս մեռած մարդոց համար::::    Մարմնապէս մեռած մարՄարմնապէս մեռած մարՄարմնապէս մեռած մարՄարմնապէս մեռած մար----
դոց համար արցունք թափողը՝ ոդոց համար արցունք թափողը՝ ոդոց համար արցունք թափողը՝ ոդոց համար արցունք թափողը՝ ո´́́́չ մէկ վարձք պիտի ստանայ չ մէկ վարձք պիտի ստանայ չ մէկ վարձք պիտի ստանայ չ մէկ վարձք պիտի ստանայ 
Աստուծմէ, մինչդեռ հոգեպէս մեռած մարդոց համար արցունք Աստուծմէ, մինչդեռ հոգեպէս մեռած մարդոց համար արցունք Աստուծմէ, մինչդեռ հոգեպէս մեռած մարդոց համար արցունք Աստուծմէ, մինչդեռ հոգեպէս մեռած մարդոց համար արցունք 
թափողները՝ մեթափողները՝ մեթափողները՝ մեթափողները՝ մե´́́́ծ վարձք ունին ստանալիքծ վարձք ունին ստանալիքծ վարձք ունին ստանալիքծ վարձք ունին ստանալիք::::    Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ Յիշեցէք որ 
Յիսուս երանի տուաւ սգաւորներուն եւ խոստացաւ Յիսուս երանի տուաւ սգաւորներուն եւ խոստացաւ Յիսուս երանի տուաւ սգաւորներուն եւ խոստացաւ Յիսուս երանի տուաւ սգաւորներուն եւ խոստացաւ 
մխիթարել զանոնք (Մտ 5.4)մխիթարել զանոնք (Մտ 5.4)մխիթարել զանոնք (Մտ 5.4)մխիթարել զանոնք (Մտ 5.4)::::    Հոս յիշուած սգաւորները Հոս յիշուած սգաւորները Հոս յիշուած սգաւորները Հոս յիշուած սգաւորները 
մարմնապէս մեռած մարդոց համար սգացողնմարմնապէս մեռած մարդոց համար սգացողնմարմնապէս մեռած մարդոց համար սգացողնմարմնապէս մեռած մարդոց համար սգացողները չեն, այլ՝ երը չեն, այլ՝ երը չեն, այլ՝ երը չեն, այլ՝ 
մեղքի պատճառով՝ հոգեպէս մեռած մարդոց ազատագրումեղքի պատճառով՝ հոգեպէս մեռած մարդոց ազատագրումեղքի պատճառով՝ հոգեպէս մեռած մարդոց ազատագրումեղքի պատճառով՝ հոգեպէս մեռած մարդոց ազատագրու----
թեան ու փրկութեան համար սգացողներն են, կթեան ու փրկութեան համար սգացողներն են, կթեան ու փրկութեան համար սգացողներն են, կթեան ու փրկութեան համար սգացողներն են, կ’’’’ըսէ Ս. ըսէ Ս. ըսէ Ս. ըսէ Ս. 
Ներսէս Շնորհալի ՀայրապետՆերսէս Շնորհալի ՀայրապետՆերսէս Շնորհալի ՀայրապետՆերսէս Շնորհալի Հայրապետ::::    

««««ՅՅՅՅիսուս ներս մտաւ եւ ըսաւ անոնց.իսուս ներս մտաւ եւ ըսաւ անոնց.իսուս ներս մտաւ եւ ըսաւ անոնց.իսուս ներս մտաւ եւ ըսաւ անոնց.----    
""""Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, Ինչո՞ւ իրար անցեր էք եւ կու լաք. փոքրիկը մեռած չէ, 

այլ կը քնանայ"այլ կը քնանայ"այլ կը քնանայ"այլ կը քնանայ"»»»» ( ( ( (Մր 5.39)Մր 5.39)Մր 5.39)Մր 5.39)::::    
1.1.1.1.----    ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուսի այս արտայայտութիւնը ցոյց կու տայ որ ինք ւսի այս արտայայտութիւնը ցոյց կու տայ որ ինք ւսի այս արտայայտութիւնը ցոյց կու տայ որ ինք ւսի այս արտայայտութիւնը ցոյց կու տայ որ ինք 

չչչչ’’’’ուզեր որ մարդիկ իրար անցնին եւ լան ու ողբան, երբ կը ուզեր որ մարդիկ իրար անցնին եւ լան ու ողբան, երբ կը ուզեր որ մարդիկ իրար անցնին եւ լան ու ողբան, երբ կը ուզեր որ մարդիկ իրար անցնին եւ լան ու ողբան, երբ կը 
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կորսնցնեն սիրելի մըկորսնցնեն սիրելի մըկորսնցնեն սիրելի մըկորսնցնեն սիրելի մը::::    Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ Յիսուս Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ Յիսուս Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ Յիսուս Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ Յիսուս 
անտարբեր է մարդոց ցաւին հանդէպանտարբեր է մարդոց ցաւին հանդէպանտարբեր է մարդոց ցաւին հանդէպանտարբեր է մարդոց ցաւին հանդէպ::::    Ան լացաւ Ղազարոսի Ան լացաւ Ղազարոսի Ան լացաւ Ղազարոսի Ան լացաւ Ղազարոսի 
մահուան առիթով (Յհ 11.35)մահուան առիթով (Յհ 11.35)մահուան առիթով (Յհ 11.35)մահուան առիթով (Յհ 11.35)::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ սակայն, որ մարդիկ ուզէ սակայն, որ մարդիկ ուզէ սակայն, որ մարդիկ ուզէ սակայն, որ մարդիկ 
զուսպ ու չափաւոր ըլլան իրենց սուգին ու արցունքի հեղման զուսպ ու չափաւոր ըլլան իրենց սուգին ու արցունքի հեղման զուսպ ու չափաւոր ըլլան իրենց սուգին ու արցունքի հեղման զուսպ ու չափաւոր ըլլան իրենց սուգին ու արցունքի հեղման 
մէջմէջմէջմէջ::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացածՅիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացածՅիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացածՅիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    
Մենք գիտենք որ քնացած մարդը՝ շուտով պիտի արթննայ, Մենք գիտենք որ քնացած մարդը՝ շուտով պիտի արթննայ, Մենք գիտենք որ քնացած մարդը՝ շուտով պիտի արթննայ, Մենք գիտենք որ քնացած մարդը՝ շուտով պիտի արթննայ, 
կամ աւելի ճիշդ՝ իր ժամանակը ունի արթննալուկամ աւելի ճիշդ՝ իր ժամանակը ունի արթննալուկամ աւելի ճիշդ՝ իր ժամանակը ունի արթննալուկամ աւելի ճիշդ՝ իր ժամանակը ունի արթննալու::::    ՀետեՀետեՀետեՀետե----
ւաբար, Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալւաբար, Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալւաբար, Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալւաբար, Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալու համար ու համար ու համար ու համար 
թէ մեռելները որոնք գերեզմաններու մէջ կը գտնուին, թէ մեռելները որոնք գերեզմաններու մէջ կը գտնուին, թէ մեռելները որոնք գերեզմաններու մէջ կը գտնուին, թէ մեռելները որոնք գերեզմաններու մէջ կը գտնուին, 
ժամանակ պիտի գայ երբ պիտի արթննան եւ իրենց ժամանակ պիտի գայ երբ պիտի արթննան եւ իրենց ժամանակ պիտի գայ երբ պիտի արթննան եւ իրենց ժամանակ պիտի գայ երբ պիտի արթննան եւ իրենց 
գերեզմաններէն դուրս գան (Յհ 5.28գերեզմաններէն դուրս գան (Յհ 5.28գերեզմաններէն դուրս գան (Յհ 5.28գերեզմաններէն դուրս գան (Յհ 5.28----29)29)29)29)::::    Եսայի մարգարէն եւս Եսայի մարգարէն եւս Եսայի մարգարէն եւս Եսայի մարգարէն եւս 
կը խօսի մեռելներու արթննալուն մասինկը խօսի մեռելներու արթննալուն մասինկը խօսի մեռելներու արթննալուն մասինկը խօսի մեռելներու արթննալուն մասին::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քու Քու Քու Քու 
մեռելներդ պիտի ողջննանմեռելներդ պիտի ողջննանմեռելներդ պիտի ողջննանմեռելներդ պիտի ողջննան::::    Մեռելներուդ մարմիններըՄեռելներուդ մարմիններըՄեռելներուդ մարմիններըՄեռելներուդ մարմինները    
յարութիւն պիտի առնենյարութիւն պիտի առնենյարութիւն պիտի առնենյարութիւն պիտի առնեն::::    ԱրթնցէԱրթնցէԱրթնցէԱրթնցէ´́́́ք ու ցնծութեամբ երգեցէք ու ցնծութեամբ երգեցէք ու ցնծութեամբ երգեցէք ու ցնծութեամբ երգեցէ´́́́ք, ք, ք, ք, 
ոոոո´́́́վ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ էվ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ էվ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ էվ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու ցօղ է::::    
Երկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէԵրկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէԵրկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէԵրկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէ»»»» ( ( ( (Ես 26.19)Ես 26.19)Ես 26.19)Ես 26.19)::::    Դանիէլ Դանիէլ Դանիէլ Դանիէլ 
մարգարէն մեռելները կը կոչէ՝ քնացող, իսկ անոնց յարութիւն մարգարէն մեռելները կը կոչէ՝ քնացող, իսկ անոնց յարութիւն մարգարէն մեռելները կը կոչէ՝ քնացող, իսկ անոնց յարութիւն մարգարէն մեռելները կը կոչէ՝ քնացող, իսկ անոնց յարութիւն 
առնելը՝ կը նմանցնէ արթննալու արարքառնելը՝ կը նմանցնէ արթննալու արարքառնելը՝ կը նմանցնէ արթննալու արարքառնելը՝ կը նմանցնէ արթննալու արարքինինինին::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երկրի Երկրի Երկրի Երկրի 
հողին մէջ քնացողներուն շատերը պիտի արթննան, ոմանք հողին մէջ քնացողներուն շատերը պիտի արթննան, ոմանք հողին մէջ քնացողներուն շատերը պիտի արթննան, ոմանք հողին մէջ քնացողներուն շատերը պիտի արթննան, ոմանք 
յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք ալ նախատինքի ու յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք ալ նախատինքի ու 
յաւիտենական անարգանքի համարյաւիտենական անարգանքի համարյաւիտենական անարգանքի համարյաւիտենական անարգանքի համար»»»» ( ( ( (Դն 12.2)Դն 12.2)Դն 12.2)Դն 12.2)::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ նաեւ մեռած հաւատացեալներուն համար կը առաքեալ նաեւ մեռած հաւատացեալներուն համար կը առաքեալ նաեւ մեռած հաւատացեալներուն համար կը առաքեալ նաեւ մեռած հաւատացեալներուն համար կը 
գործածէ գործածէ գործածէ գործածէ ««««ննջածննջածննջածննջած» » » » բառը (Ա.Թս 4.14բառը (Ա.Թս 4.14բառը (Ա.Թս 4.14բառը (Ա.Թս 4.14::::    Ա.Կր 15.18 հիԱ.Կր 15.18 հիԱ.Կր 15.18 հիԱ.Կր 15.18 հին թրգմ.)ն թրգմ.)ն թրգմ.)ն թրգմ.)::::    
Ստեփանոսի համար նաեւ կը գործածուի Ստեփանոսի համար նաեւ կը գործածուի Ստեփանոսի համար նաեւ կը գործածուի Ստեփանոսի համար նաեւ կը գործածուի ««««ննջեցննջեցննջեցննջեց» » » » բառը (Գրծ բառը (Գրծ բառը (Գրծ բառը (Գրծ 
7.60 7.60 7.60 7.60 հին թրգմ.)հին թրգմ.)հին թրգմ.)հին թրգմ.)::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալու որ Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալու որ Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալու որ Յիսուս փոքրիկը կը կոչէ՝ քնացած, ցոյց տալու որ 
իրեն համար մեռածն անգամ քնացածի պէս էիրեն համար մեռածն անգամ քնացածի պէս էիրեն համար մեռածն անգամ քնացածի պէս էիրեն համար մեռածն անգամ քնացածի պէս է::::    Խօսքս հարկաւ Խօսքս հարկաւ Խօսքս հարկաւ Խօսքս հարկաւ 
հոգեպէս մեռածի մասին էհոգեպէս մեռածի մասին էհոգեպէս մեռածի մասին էհոգեպէս մեռածի մասին է::::    Ինչպէս Յիսուսի համար դիւրին է Ինչպէս Յիսուսի համար դիւրին է Ինչպէս Յիսուսի համար դիւրին է Ինչպէս Յիսուսի համար դիւրին է 
մարմնապէս մեռածը ոտքիմարմնապէս մեռածը ոտքիմարմնապէս մեռածը ոտքիմարմնապէս մեռածը ոտքի    հանել, նոյնպէս ալ դիւրին է, հանել, նոյնպէս ալ դիւրին է, հանել, նոյնպէս ալ դիւրին է, հանել, նոյնպէս ալ դիւրին է, 
հոգեպէս մեռածները կենդանացնել, կենսաւորել, լուսաւորելհոգեպէս մեռածները կենդանացնել, կենսաւորել, լուսաւորելհոգեպէս մեռածները կենդանացնել, կենսաւորել, լուսաւորելհոգեպէս մեռածները կենդանացնել, կենսաւորել, լուսաւորել::::    
Աստուածաշունչը ոԱստուածաշունչը ոԱստուածաշունչը ոԱստուածաշունչը ո´́́́չ միայն մարմինով մեռածները կը կոչէ՝ չ միայն մարմինով մեռածները կը կոչէ՝ չ միայն մարմինով մեռածները կը կոչէ՝ չ միայն մարմինով մեռածները կը կոչէ՝ 
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մեռած, այլեւ՝ հոգիով մեռածները, եւ կոչ կմեռած, այլեւ՝ հոգիով մեռածները, եւ կոչ կմեռած, այլեւ՝ հոգիով մեռածները, եւ կոչ կմեռած, այլեւ՝ հոգիով մեռածները, եւ կոչ կ’’’’ուղղէ անոնց ուղղէ անոնց ուղղէ անոնց ուղղէ անոնց 
արթննալու եւ դուրս գալու իրենց մեռելութենէն. արթննալու եւ դուրս գալու իրենց մեռելութենէն. արթննալու եւ դուրս գալու իրենց մեռելութենէն. արթննալու եւ դուրս գալու իրենց մեռելութենէն. ««««ԱրթնցիԱրթնցիԱրթնցիԱրթնցի´́́́ր, ր, ր, ր, 
ոոոո՜՜՜՜վ քնացածվ քնացածվ քնացածվ քնացած. . . . դոդոդոդո´́́́ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ Քրիստոս պիտի 
լուսաւորէ քեզլուսաւորէ քեզլուսաւորէ քեզլուսաւորէ քեզ»»»» ( ( ( (Եփ 5.14)Եփ 5.14)Եփ 5.14)Եփ 5.14)::::    

««««Բայց անոնք սկսան զինք ծաղրելԲայց անոնք սկսան զինք ծաղրելԲայց անոնք սկսան զինք ծաղրելԲայց անոնք սկսան զինք ծաղրել::::    Յիսուս բոլորն ալ Յիսուս բոլորն ալ Յիսուս բոլորն ալ Յիսուս բոլորն ալ 
դուրս հանեց եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու դուրս հանեց եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու դուրս հանեց եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու դուրս հանեց եւ իրեն հետ առնելով փոքրիկին հայրն ու 
մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենեակը մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենեակը մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենեակը մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտները, մտաւ այն սենեակը 
ուր փոքրիկը պառկած էրուր փոքրիկը պառկած էրուր փոքրիկը պառկած էրուր փոքրիկը պառկած էր»»»» ( ( ( (Մր 5.40)Մր 5.40)Մր 5.40)Մր 5.40)::::    

1.1.1.1.----    ««««Անոնք սկսան զինք ծաղրելԱնոնք սկսան զինք ծաղրելԱնոնք սկսան զինք ծաղրելԱնոնք սկսան զինք ծաղրել»»»»::::    Փոքրիկին համար Փոքրիկին համար Փոքրիկին համար Փոքրիկին համար 
լացող ամբոխը չհաւատաց որ Յիսուս կրնար յարութիւն տալ լացող ամբոխը չհաւատաց որ Յիսուս կրնար յարութիւն տալ լացող ամբոխը չհաւատաց որ Յիսուս կրնար յարութիւն տալ լացող ամբոխը չհաւատաց որ Յիսուս կրնար յարութիւն տալ 
փոքրիկ աղջկանփոքրիկ աղջկանփոքրիկ աղջկանփոքրիկ աղջկան::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք կը ն մարդիկ կան որոնք կը ն մարդիկ կան որոնք կը ն մարդիկ կան որոնք կը 
ծաղրեն մարմնաւոր յարութեան գաղափարը, որոնք չեն ծաղրեն մարմնաւոր յարութեան գաղափարը, որոնք չեն ծաղրեն մարմնաւոր յարութեան գաղափարը, որոնք չեն ծաղրեն մարմնաւոր յարութեան գաղափարը, որոնք չեն 
հաւատար թէ Տիրոջ գալստեան ժամանակ, բոլոր մեռելները հաւատար թէ Տիրոջ գալստեան ժամանակ, բոլոր մեռելները հաւատար թէ Տիրոջ գալստեան ժամանակ, բոլոր մեռելները հաւատար թէ Տիրոջ գալստեան ժամանակ, բոլոր մեռելները 
յարութիւն պյարութիւն պյարութիւն պյարութիւն պիտի առնեն իրենց տրուելիք նոր մարմիններովիտի առնեն իրենց տրուելիք նոր մարմիններովիտի առնեն իրենց տրուելիք նոր մարմիններովիտի առնեն իրենց տրուելիք նոր մարմիններով::::    
Աստուածաշունչին մէջ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ Աստուածաշունչին մէջ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ Աստուածաշունչին մէջ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ Աստուածաշունչին մէջ մարմնաւոր յարութեան վերաբերեալ 
ակնարկութիւնները բազմաթիւ ենակնարկութիւնները բազմաթիւ ենակնարկութիւնները բազմաթիւ ենակնարկութիւնները բազմաթիւ են::::    Յիշենք մի քանին Յիշենք մի քանին Յիշենք մի քանին Յիշենք մի քանին 
պարզապէս.պարզապէս.պարզապէս.պարզապէս.----    

ա) ա) ա) ա) ««««Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, 
որ Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին որ Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին որ Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին որ Յիսուս Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին 
միջոմիջոմիջոմիջոցաւ որ ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր ցաւ որ ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր ցաւ որ ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր ցաւ որ ձեր մէջ կը բնակի՝ պիտի կենդանացնէ նաեւ ձեր 
մահկանացու մարմիններըմահկանացու մարմիններըմահկանացու մարմիններըմահկանացու մարմինները»»»» ( ( ( (Հռ 8.11)Հռ 8.11)Հռ 8.11)Հռ 8.11)::::    Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ 
յստակօրէն կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասինյստակօրէն կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասինյստակօրէն կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասինյստակօրէն կը խօսի մարմիններու կենդանացումին մասին::::    

բ) բ) բ) բ) ««««Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ սպասելով Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ սպասելով Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ սպասելով Ներքնապէս կը հեծենք՝ ակնդէտ սպասելով 
որդեգրութեան, այսինքն մեր մարմինին փրկութեանորդեգրութեան, այսինքն մեր մարմինին փրկութեանորդեգրութեան, այսինքն մեր մարմինին փրկութեանորդեգրութեան, այսինքն մեր մարմինին փրկութեան»»»» ( ( ( (Հռ Հռ Հռ Հռ 
8.23)8.23)8.23)8.23)::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Աստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկուԱստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկուԱստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկուԱստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկու----
թեան մասին (Ա.Պտ 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմինթեան մասին (Ա.Պտ 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմինթեան մասին (Ա.Պտ 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմինթեան մասին (Ա.Պտ 1.9), նոյնպէս ալ կը խօսի մարմիններու ներու ներու ներու 
որդեգրութեան եւ փրկութեան մասինորդեգրութեան եւ փրկութեան մասինորդեգրութեան եւ փրկութեան մասինորդեգրութեան եւ փրկութեան մասին::::    Եթէ կը ժխտենք Եթէ կը ժխտենք Եթէ կը ժխտենք Եթէ կը ժխտենք 
մարմիններու փրկութիւնը, պէտք է ժխտենք նաեւ հոգիներու մարմիններու փրկութիւնը, պէտք է ժխտենք նաեւ հոգիներու մարմիններու փրկութիւնը, պէտք է ժխտենք նաեւ հոգիներու մարմիններու փրկութիւնը, պէտք է ժխտենք նաեւ հոգիներու 
փրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնըփրկութիւնը::::    

գ) գ) գ) գ) ««««Մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպարանաՄեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպարանաՄեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպարանաՄեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպարանա----
փոխէ փոխէ փոխէ փոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ իր 
զօրութեամբըզօրութեամբըզօրութեամբըզօրութեամբը»»»» ( ( ( (Փլպ 3.21)Փլպ 3.21)Փլպ 3.21)Փլպ 3.21)::::    Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ թէ Քրիստոս իր ըսէ թէ Քրիստոս իր ըսէ թէ Քրիստոս իր ըսէ թէ Քրիստոս իր 
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փառաւոր մարմինին նման` փառաւոր մարմիններ պիտի փառաւոր մարմինին նման` փառաւոր մարմիններ պիտի փառաւոր մարմինին նման` փառաւոր մարմիններ պիտի փառաւոր մարմինին նման` փառաւոր մարմիններ պիտի 
շնորհէ մեզիշնորհէ մեզիշնորհէ մեզիշնորհէ մեզի::::    Մեր մարմինները իրենց ներկայ վիճակով, Մեր մարմինները իրենց ներկայ վիճակով, Մեր մարմինները իրենց ներկայ վիճակով, Մեր մարմինները իրենց ներկայ վիճակով, 
ինչպէս առաքեալը կինչպէս առաքեալը կինչպէս առաքեալը կինչպէս առաքեալը կ’’’’ըսէ, եղծանելի են, անարգ են, տկար են, ըսէ, եղծանելի են, անարգ են, տկար են, ըսէ, եղծանելի են, անարգ են, տկար են, ըսէ, եղծանելի են, անարգ են, տկար են, 
եւ շնչաւոր են,եւ շնչաւոր են,եւ շնչաւոր են,եւ շնչաւոր են,    բայց յարութեան օրը, անոնք պիտի ըլլան բայց յարութեան օրը, անոնք պիտի ըլլան բայց յարութեան օրը, անոնք պիտի ըլլան բայց յարութեան օրը, անոնք պիտի ըլլան 
անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին (Ա.Կր 15.42անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին (Ա.Կր 15.42անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին (Ա.Կր 15.42անեղծ, փառաւոր, զօրաւոր եւ հոգեւոր մարմին (Ա.Կր 15.42----
44)44)44)44)::::    Աստուած յարուցեալ իւրաքանչիւր հաւատացեալի պիտի Աստուած յարուցեալ իւրաքանչիւր հաւատացեալի պիտի Աստուած յարուցեալ իւրաքանչիւր հաւատացեալի պիտի Աստուած յարուցեալ իւրաքանչիւր հաւատացեալի պիտի 
տայ մարմին մը, տայ մարմին մը, տայ մարմին մը, տայ մարմին մը, ««««ինչպէս որ ինք կը կամենայինչպէս որ ինք կը կամենայինչպէս որ ինք կը կամենայինչպէս որ ինք կը կամենայ» » » » (Ա.Կր 15.38)(Ա.Կր 15.38)(Ա.Կր 15.38)(Ա.Կր 15.38)::::    

դ) դ) դ) դ) ««««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, որպէկանգնինք, որպէկանգնինք, որպէկանգնինք, որպէսզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի սզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի սզի իւրաքանչիւրը իր մարմինով ընդունի սզի 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.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)Բ.Կր 5.10)::::    Առաքեալը հոս մարմինով հատուԱռաքեալը հոս մարմինով հատուԱռաքեալը հոս մարմինով հատուԱռաքեալը հոս մարմինով հատու----
ցում ստանալու մասին կը խօսի. վկայութիւն մը՝ որ մարմնացում ստանալու մասին կը խօսի. վկայութիւն մը՝ որ մարմնացում ստանալու մասին կը խօսի. վկայութիւն մը՝ որ մարմնացում ստանալու մասին կը խօսի. վկայութիւն մը՝ որ մարմնա----
ւոր յարութեան կապակցաբար կասկածելու տեղ չի ձգերւոր յարութեան կապակցաբար կասկածելու տեղ չի ձգերւոր յարութեան կապակցաբար կասկածելու տեղ չի ձգերւոր յարութեան կապակցաբար կասկածելու տեղ չի ձգեր::::    

ե) Վերեւ տեսանք թէե) Վերեւ տեսանք թէե) Վերեւ տեսանք թէե) Վերեւ տեսանք թէ    ինչպէս Եսայի մարգարէն խօսքը ինչպէս Եսայի մարգարէն խօսքը ինչպէս Եսայի մարգարէն խօսքը ինչպէս Եսայի մարգարէն խօսքը 
ուղղելով Աստուծոյ՝ կուղղելով Աստուծոյ՝ կուղղելով Աստուծոյ՝ կուղղելով Աստուծոյ՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեռելներուդ Մեռելներուդ Մեռելներուդ Մեռելներուդ մարմինները մարմինները մարմինները մարմինները 
յարութիւն պիտի առնենյարութիւն պիտի առնենյարութիւն պիտի առնենյարութիւն պիտի առնեն»»»» ( ( ( (Ես 26.19)Ես 26.19)Ես 26.19)Ես 26.19)::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս ըսաւ թէ աղջիկը քնացած է ու մարդիկ Յիսուս ըսաւ թէ աղջիկը քնացած է ու մարդիկ Յիսուս ըսաւ թէ աղջիկը քնացած է ու մարդիկ Յիսուս ըսաւ թէ աղջիկը քնացած է ու մարդիկ 
ծաղրեցին իր խօսքըծաղրեցին իր խօսքըծաղրեցին իր խօսքըծաղրեցին իր խօսքը::::    Պատմութեան ընթացքին միշտ ալ եղած Պատմութեան ընթացքին միշտ ալ եղած Պատմութեան ընթացքին միշտ ալ եղած Պատմութեան ընթացքին միշտ ալ եղած 
են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կը ծաղրեն Յիսոեն եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կը ծաղրեն Յիսոեն եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կը ծաղրեն Յիսոեն եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք կը ծաղրեն Յիսուսի ւսի ւսի ւսի 
խօսքերը, Աստուածաշունչին խօսքերըխօսքերը, Աստուածաշունչին խօսքերըխօսքերը, Աստուածաշունչին խօսքերըխօսքերը, Աստուածաշունչին խօսքերը::::    Բայց Յիսուս մեռած Բայց Յիսուս մեռած Բայց Յիսուս մեռած Բայց Յիսուս մեռած 
աղջկան յարութիւն տալով, իր խօսքը ծաղրող մարդոց աղջկան յարութիւն տալով, իր խօսքը ծաղրող մարդոց աղջկան յարութիւն տալով, իր խօսքը ծաղրող մարդոց աղջկան յարութիւն տալով, իր խօսքը ծաղրող մարդոց 
զգաստութեան հրաւիրեց, եւ ցոյց տուաւ անոնց թէ իր զգաստութեան հրաւիրեց, եւ ցոյց տուաւ անոնց թէ իր զգաստութեան հրաւիրեց, եւ ցոյց տուաւ անոնց թէ իր զգաստութեան հրաւիրեց, եւ ցոյց տուաւ անոնց թէ իր 
խօսքերը ճշմարիտ են ու չեն կրնար ծաղրուիլ, անտեսուիլ, խօսքերը ճշմարիտ են ու չեն կրնար ծաղրուիլ, անտեսուիլ, խօսքերը ճշմարիտ են ու չեն կրնար ծաղրուիլ, անտեսուիլ, խօսքերը ճշմարիտ են ու չեն կրնար ծաղրուիլ, անտեսուիլ, 
կամ հերքուիլկամ հերքուիլկամ հերքուիլկամ հերքուիլ::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս բոլոր ծաղրողները եւ իր խօսքՅիսուս բոլոր ծաղրողները եւ իր խօսքՅիսուս բոլոր ծաղրողները եւ իր խօսքՅիսուս բոլոր ծաղրողները եւ իր խօսքին չհաւատաին չհաւատաին չհաւատաին չհաւատա----
ցողները ցողները ցողները ցողները ««««դուրս հանեցդուրս հանեցդուրս հանեցդուրս հանեց»»»»::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Սորվեցնելու համար Սորվեցնելու համար Սորվեցնելու համար Սորվեցնելու համար 
չորս բան.չորս բան.չորս բան.չորս բան.----    

ա) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրալից ա) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրալից ա) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրալից ա) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրալից 
մարդիկ, արժանի պիտի չըլլան հաւատացեալներու փառամարդիկ, արժանի պիտի չըլլան հաւատացեալներու փառամարդիկ, արժանի պիտի չըլլան հաւատացեալներու փառամարդիկ, արժանի պիտի չըլլան հաւատացեալներու փառա----
ւոր յարութեան մասնակից դառնալու եւ Աստուծոյ արքայոււոր յարութեան մասնակից դառնալու եւ Աստուծոյ արքայոււոր յարութեան մասնակից դառնալու եւ Աստուծոյ արքայոււոր յարութեան մասնակից դառնալու եւ Աստուծոյ արքայու----
թիւնը ժառանգելութիւնը ժառանգելութիւնը ժառանգելութիւնը ժառանգելու::::    
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բ) Սորվեցնելու հաբ) Սորվեցնելու հաբ) Սորվեցնելու հաբ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ մար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ մար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ մար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ 
չեն կրնար ականատես վկաները ըլլալ Յիսուսի գործած չեն կրնար ականատես վկաները ըլլալ Յիսուսի գործած չեն կրնար ականատես վկաները ըլլալ Յիսուսի գործած չեն կրնար ականատես վկաները ըլլալ Յիսուսի գործած 
հրաշքներուն, որոնցմէ մին էր այս փոքրիկ աղջկան յարուհրաշքներուն, որոնցմէ մին էր այս փոքրիկ աղջկան յարուհրաշքներուն, որոնցմէ մին էր այս փոքրիկ աղջկան յարուհրաշքներուն, որոնցմէ մին էր այս փոքրիկ աղջկան յարու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

գ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդոց գ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդոց գ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդոց գ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդոց 
ներկայութիւնը, կրնայ արգելք ըլլալ որ Աստուած իր ներկայութիւնը, կրնայ արգելք ըլլալ որ Աստուած իր ներկայութիւնը, կրնայ արգելք ըլլալ որ Աստուած իր ներկայութիւնը, կրնայ արգելք ըլլալ որ Աստուած իր 
հրաշքները գործէ մարդհրաշքները գործէ մարդհրաշքները գործէ մարդհրաշքները գործէ մարդոց կեանքին մէջոց կեանքին մէջոց կեանքին մէջոց կեանքին մէջ::::    

դ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ դ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ դ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ դ) Սորվեցնելու համար թէ անհաւատ ու ծաղրող մարդիկ 
չեն կրնար Քրիստոսի ներկայութեան կանգնիլ, ոչեն կրնար Քրիստոսի ներկայութեան կանգնիլ, ոչեն կրնար Քրիստոսի ներկայութեան կանգնիլ, ոչեն կրնար Քրիստոսի ներկայութեան կանգնիլ, ո´́́́չ երկրի չ երկրի չ երկրի չ երկրի 
վրայ, ովրայ, ովրայ, ովրայ, ո´́́́չ ալ երկինքի մէջչ ալ երկինքի մէջչ ալ երկինքի մէջչ ալ երկինքի մէջ::::    Քրիստոս զանոնք դոՔրիստոս զանոնք դոՔրիստոս զանոնք դոՔրիստոս զանոնք դո´́́́ւրս պիտի ւրս պիտի ւրս պիտի ւրս պիտի 
շպրտէ իր ներկայութենէն, ճիշդ ինչպէս ըրաւ այս ծաղրող շպրտէ իր ներկայութենէն, ճիշդ ինչպէս ըրաւ այս ծաղրող շպրտէ իր ներկայութենէն, ճիշդ ինչպէս ըրաւ այս ծաղրող շպրտէ իր ներկայութենէն, ճիշդ ինչպէս ըրաւ այս ծաղրող 
մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս փոքրիկին սենեակըՅիսուս փոքրիկին սենեակըՅիսուս փոքրիկին սենեակըՅիսուս փոքրիկին սենեակը    մտաւ, հետը մտաւ, հետը մտաւ, հետը մտաւ, հետը ««««առնելով առնելով առնելով առնելով 
փոքրիկին հայրն ու մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտփոքրիկին հայրն ու մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտփոքրիկին հայրն ու մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտփոքրիկին հայրն ու մայրը, ինչպէս նաեւ երեք աշակերտ----
ներըներըներըները»»»»::::    Փոքրիկին հայրն ու մայրը հետը առաւ, որպէսզի Փոքրիկին հայրն ու մայրը հետը առաւ, որպէսզի Փոքրիկին հայրն ու մայրը հետը առաւ, որպէսզի Փոքրիկին հայրն ու մայրը հետը առաւ, որպէսզի 
գնահատած ու առաւել եւս ամրապնդած ըլլայ անոնց գնահատած ու առաւել եւս ամրապնդած ըլլայ անոնց գնահատած ու առաւել եւս ամրապնդած ըլլայ անոնց գնահատած ու առաւել եւս ամրապնդած ըլլայ անոնց 
հաւատքը, ինչպէս նաեւ որպէսզի հետագային անոնք դառհաւատքը, ինչպէս նաեւ որպէսզի հետագային անոնք դառհաւատքը, ինչպէս նաեւ որպէսզի հետագային անոնք դառհաւատքը, ինչպէս նաեւ որպէսզի հետագային անոնք դառ----
նային ճշմարիտ վկաները Քրիստոսի զօրութեաննային ճշմարիտ վկաները Քրիստոսի զօրութեաննային ճշմարիտ վկաները Քրիստոսի զօրութեաննային ճշմարիտ վկաները Քրիստոսի զօրութեան::::    Իսկ ինչո՞ւ Իսկ ինչո՞ւ Իսկ ինչո՞ւ Իսկ ինչո՞ւ 
համար միայն Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալհամար միայն Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալհամար միայն Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալհամար միայն Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալ----
ները հետը մեռած աղջկան սենեակը մտցուցները հետը մեռած աղջկան սենեակը մտցուցները հետը մեռած աղջկան սենեակը մտցուցները հետը մեռած աղջկան սենեակը մտցուց::::    Երբ պիտի Երբ պիտի Երբ պիտի Երբ պիտի 
այլակերպուէր նաեւ միայն այս երեքը հետը առաւ (Մտ 17.1)այլակերպուէր նաեւ միայն այս երեքը հետը առաւ (Մտ 17.1)այլակերպուէր նաեւ միայն այս երեքը հետը առաւ (Մտ 17.1)այլակերպուէր նաեւ միայն այս երեքը հետը առաւ (Մտ 17.1)::::    
Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.----    

ա) Պօղոս առաքեալ կը յիշէ թէ Յակոբոս, Պետրոս եւ Յովա) Պօղոս առաքեալ կը յիշէ թէ Յակոբոս, Պետրոս եւ Յովա) Պօղոս առաքեալ կը յիշէ թէ Յակոբոս, Պետրոս եւ Յովա) Պօղոս առաքեալ կը յիշէ թէ Յակոբոս, Պետրոս եւ Յով----
հաննէս հաննէս հաննէս հաննէս առաքեալները առաքեալները առաքեալները առաքեալները ««««Եկեղեցւոյ սիւները կը համարուէինԵկեղեցւոյ սիւները կը համարուէինԵկեղեցւոյ սիւները կը համարուէինԵկեղեցւոյ սիւները կը համարուէին»»»»    
((((Գղ 2.9)Գղ 2.9)Գղ 2.9)Գղ 2.9)::::    Քանի որ անոնք հետագային եկեղեցւոյ սիւները Քանի որ անոնք հետագային եկեղեցւոյ սիւները Քանի որ անոնք հետագային եկեղեցւոյ սիւները Քանի որ անոնք հետագային եկեղեցւոյ սիւները 
պիտի դառնային, բնականօրէն Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն պիտի դառնային, բնականօրէն Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն պիտի դառնային, բնականօրէն Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն պիտի դառնային, բնականօրէն Յիսուս յատուկ ուշադրութիւն 
կը դարձնէր անոնցկը դարձնէր անոնցկը դարձնէր անոնցկը դարձնէր անոնց::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէր որ անոնք զինք ճանչնային ուզէր որ անոնք զինք ճանչնային ուզէր որ անոնք զինք ճանչնային ուզէր որ անոնք զինք ճանչնային 
մեռածները կենդանացնող Աստուած իբրեւմեռածները կենդանացնող Աստուած իբրեւմեռածները կենդանացնող Աստուած իբրեւմեռածները կենդանացնող Աստուած իբրեւ::::    Աղջկան Աղջկան Աղջկան Աղջկան 
յարութիւյարութիւյարութիւյարութիւնը առ յաւէտ պիտի մնար իրենց յիշողութեան մէջնը առ յաւէտ պիտի մնար իրենց յիշողութեան մէջնը առ յաւէտ պիտի մնար իրենց յիշողութեան մէջնը առ յաւէտ պիտի մնար իրենց յիշողութեան մէջ::::    

բ) Յիսուս հետը առաւ այս երեքը, որովհետեւ անոնք բ) Յիսուս հետը առաւ այս երեքը, որովհետեւ անոնք բ) Յիսուս հետը առաւ այս երեքը, որովհետեւ անոնք բ) Յիսուս հետը առաւ այս երեքը, որովհետեւ անոնք 
պիտի դառնային խորհրդանիշները հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ, պիտի դառնային խորհրդանիշները հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ, պիտի դառնային խորհրդանիշները հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ, պիտի դառնային խորհրդանիշները հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ, 
որոնց մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Ա.Կր 13.13)որոնց մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Ա.Կր 13.13)որոնց մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Ա.Կր 13.13)որոնց մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Ա.Կր 13.13)::::    Կրնանք Կրնանք Կրնանք Կրնանք 
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ըսել որ Պետրոսը կը ներկայացնէ հաւատքը, Յակոբոսը՝ ըսել որ Պետրոսը կը ներկայացնէ հաւատքը, Յակոբոսը՝ ըսել որ Պետրոսը կը ներկայացնէ հաւատքը, Յակոբոսը՝ ըսել որ Պետրոսը կը ներկայացնէ հաւատքը, Յակոբոսը՝ 
յոյսը,յոյսը,յոյսը,յոյսը,    իսկ Յովհաննէսը՝ սէրըիսկ Յովհաննէսը՝ սէրըիսկ Յովհաննէսը՝ սէրըիսկ Յովհաննէսը՝ սէրը::::    Ի՞նչ տրամաբանութեամբԻ՞նչ տրամաբանութեամբԻ՞նչ տրամաբանութեամբԻ՞նչ տրամաբանութեամբ::::    
Պետրոս խոստովանեցաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը (Մտ Պետրոս խոստովանեցաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը (Մտ Պետրոս խոստովանեցաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը (Մտ Պետրոս խոստովանեցաւ Քրիստոսի աստուածութիւնը (Մտ 
16.16), 16.16), 16.16), 16.16), եւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ հաւատքըեւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ հաւատքըեւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ հաւատքըեւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ հաւատքը::::    Յակոբոս Յակոբոս Յակոբոս Յակոբոս 
նահատակուեցաւ Քրիստոսի համար (Գրծ 12.2), եւ ուստի, կը նահատակուեցաւ Քրիստոսի համար (Գրծ 12.2), եւ ուստի, կը նահատակուեցաւ Քրիստոսի համար (Գրծ 12.2), եւ ուստի, կը նահատակուեցաւ Քրիստոսի համար (Գրծ 12.2), եւ ուստի, կը 
ներկայացնէ՝ յոյսը, որուն համար նահատակուեցաւներկայացնէ՝ յոյսը, որուն համար նահատակուեցաւներկայացնէ՝ յոյսը, որուն համար նահատակուեցաւներկայացնէ՝ յոյսը, որուն համար նահատակուեցաւ::::    ՅովհանՅովհանՅովհանՅովհան----
նէս իննէս իննէս իննէս ինքզինք յաճախ կը կոչէ՝ քզինք յաճախ կը կոչէ՝ քզինք յաճախ կը կոչէ՝ քզինք յաճախ կը կոչէ՝ ««««Այն աշակերտը զոր Յիսուս կը Այն աշակերտը զոր Յիսուս կը Այն աշակերտը զոր Յիսուս կը Այն աշակերտը զոր Յիսուս կը 
սիրէրսիրէրսիրէրսիրէր»»»» ( ( ( (Յհ 13.23, 19.26, 20.2, 21.7, 20)Յհ 13.23, 19.26, 20.2, 21.7, 20)Յհ 13.23, 19.26, 20.2, 21.7, 20)Յհ 13.23, 19.26, 20.2, 21.7, 20)::::    Իր Աւետարանին ու Իր Աւետարանին ու Իր Աւետարանին ու Իր Աւետարանին ու 
նամակներուն մէջ նաեւ շեշտը կը դնէ սիրոյ վրայ, եւ ուստի, նամակներուն մէջ նաեւ շեշտը կը դնէ սիրոյ վրայ, եւ ուստի, նամակներուն մէջ նաեւ շեշտը կը դնէ սիրոյ վրայ, եւ ուստի, նամակներուն մէջ նաեւ շեշտը կը դնէ սիրոյ վրայ, եւ ուստի, 
կը ներկայացնէ՝ սէրըկը ներկայացնէ՝ սէրըկը ներկայացնէ՝ սէրըկը ներկայացնէ՝ սէրը::::    

5.5.5.5.----    ««««Մտաւ այն սենեակը ուր փոքրիկը պառկած էրՄտաւ այն սենեակը ուր փոքրիկը պառկած էրՄտաւ այն սենեակը ուր փոքրիկը պառկած էրՄտաւ այն սենեակը ուր փոքրիկը պառկած էր»»»»::::    
Ուշագրաւ է որ ԱւետարանիչըՈւշագրաւ է որ ԱւետարանիչըՈւշագրաւ է որ ԱւետարանիչըՈւշագրաւ է որ Աւետարանիչը    ինք նաեւ փոքրիկին համար չի ինք նաեւ փոքրիկին համար չի ինք նաեւ փոքրիկին համար չի ինք նաեւ փոքրիկին համար չի 
գործածեր գործածեր գործածեր գործածեր ««««մեռածմեռածմեռածմեռած» » » » բառը, այլ՝ պառկածբառը, այլ՝ պառկածբառը, այլ՝ պառկածբառը, այլ՝ պառկած::::    Յիսուս մտաւ մեռած Յիսուս մտաւ մեռած Յիսուս մտաւ մեռած Յիսուս մտաւ մեռած 
փոքրիկին սենեակը եւ մեռած փոքրիկը ոտքի հանեցփոքրիկին սենեակը եւ մեռած փոքրիկը ոտքի հանեցփոքրիկին սենեակը եւ մեռած փոքրիկը ոտքի հանեցփոքրիկին սենեակը եւ մեռած փոքրիկը ոտքի հանեց::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
Յիսուս մտնէ՝ հետը կենդանութիՅիսուս մտնէ՝ հետը կենդանութիՅիսուս մտնէ՝ հետը կենդանութիՅիսուս մտնէ՝ հետը կենդանութի´́́́ւն կը բերէւն կը բերէւն կը բերէւն կը բերէ::::    Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս 
մտնէ մեղքով մեռած սրտէ մը ներս՝ այդ սիրտը կը մտնէ մեղքով մեռած սրտէ մը ներս՝ այդ սիրտը կը մտնէ մեղքով մեռած սրտէ մը ներս՝ այդ սիրտը կը մտնէ մեղքով մեռած սրտէ մը ներս՝ այդ սիրտը կը 
կենդանանայ, կկենդանանայ, կկենդանանայ, կկենդանանայ, կ’’’’առողջանայառողջանայառողջանայառողջանայ, , , , կը կենսաւորուիկը կենսաւորուիկը կենսաւորուիկը կենսաւորուի::::    

««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէն եւ ըսաւ.բռնեց փոքրիկին ձեռքէն եւ ըսաւ.բռնեց փոքրիկին ձեռքէն եւ ըսաւ.բռնեց փոքրիկին ձեռքէն եւ ըսաւ.----    
""""ՏալիթաՏալիթաՏալիթաՏալիթա´́́́, , , , կումիկումիկումիկումի´́́́", ", ", ", որ կը նշանակէ՝ "Աղջիկ, քեզի կոր կը նշանակէ՝ "Աղջիկ, քեզի կոր կը նշանակէ՝ "Աղջիկ, քեզի կոր կը նշանակէ՝ "Աղջիկ, քեզի կ’’’’ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ ըսեմ՝ 

եեեե´́́́լ"լ"լ"լ"»»»» ( ( ( (Մր 5.41)Մր 5.41)Մր 5.41)Մր 5.41)::::    
1.1.1.1.----    ««««Յիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէնՅիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէնՅիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէնՅիսուս բռնեց փոքրիկին ձեռքէն»»»»::::    Յիսուս կարիքը Յիսուս կարիքը Յիսուս կարիքը Յիսուս կարիքը 

չունէր փոքրիկին ձեռքէն բռնելու, որպէսզի յարութիւն տար չունէր փոքրիկին ձեռքէն բռնելու, որպէսզի յարութիւն տար չունէր փոքրիկին ձեռքէն բռնելու, որպէսզի յարութիւն տար չունէր փոքրիկին ձեռքէն բռնելու, որպէսզի յարութիւն տար 
անորանորանորանոր::::    Ան կրնար լոկ խօսԱն կրնար լոկ խօսԱն կրնար լոկ խօսԱն կրնար լոկ խօսք մը արտասանելով զայն ոտքի ք մը արտասանելով զայն ոտքի ք մը արտասանելով զայն ոտքի ք մը արտասանելով զայն ոտքի 
հանել, ինչպէս ըրած էր Ղազարոսին (Յհ 11.43հանել, ինչպէս ըրած էր Ղազարոսին (Յհ 11.43հանել, ինչպէս ըրած էր Ղազարոսին (Յհ 11.43հանել, ինչպէս ըրած էր Ղազարոսին (Յհ 11.43----44), 44), 44), 44), կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ 
Նային քաղաքէն այրի կնոջ մը որդիին (Ղկ 7.14Նային քաղաքէն այրի կնոջ մը որդիին (Ղկ 7.14Նային քաղաքէն այրի կնոջ մը որդիին (Ղկ 7.14Նային քաղաքէն այրի կնոջ մը որդիին (Ղկ 7.14----15)15)15)15)::::    ԱւետաԱւետաԱւետաԱւետա----
րաններուն մէջ յարութեան միակ երեք դրուագներն են րաններուն մէջ յարութեան միակ երեք դրուագներն են րաններուն մէջ յարութեան միակ երեք դրուագներն են րաններուն մէջ յարութեան միակ երեք դրուագներն են 
ասոնքասոնքասոնքասոնք::::    

Հետաքրքրական է նկատի առնել երեքին միջեւ գոյութիւն Հետաքրքրական է նկատի առնել երեքին միջեւ գոյութիւն Հետաքրքրական է նկատի առնել երեքին միջեւ գոյութիւն Հետաքրքրական է նկատի առնել երեքին միջեւ գոյութիւն 
ունեցող տարբերութիունեցող տարբերութիունեցող տարբերութիունեցող տարբերութիւն մըւն մըւն մըւն մը::::    Ղազարոս մեռած եւ չորս օրերէ ի Ղազարոս մեռած եւ չորս օրերէ ի Ղազարոս մեռած եւ չորս օրերէ ի Ղազարոս մեռած եւ չորս օրերէ ի 
վեր թաղուած էր արդէն (Յհ 11.39) երբ Յիսուս յարութիւն վեր թաղուած էր արդէն (Յհ 11.39) երբ Յիսուս յարութիւն վեր թաղուած էր արդէն (Յհ 11.39) երբ Յիսուս յարութիւն վեր թաղուած էր արդէն (Յհ 11.39) երբ Յիսուս յարութիւն 
տուաւ անորտուաւ անորտուաւ անորտուաւ անոր::::    Այրի կնոջ որդին դագաղի մէջ դրուած՝ կը Այրի կնոջ որդին դագաղի մէջ դրուած՝ կը Այրի կնոջ որդին դագաղի մէջ դրուած՝ կը Այրի կնոջ որդին դագաղի մէջ դրուած՝ կը 
տարուէր թաղուելու երբ Յիսուս մօտեցաւ անոր եւ յարութիւն տարուէր թաղուելու երբ Յիսուս մօտեցաւ անոր եւ յարութիւն տարուէր թաղուելու երբ Յիսուս մօտեցաւ անոր եւ յարութիւն տարուէր թաղուելու երբ Յիսուս մօտեցաւ անոր եւ յարութիւն 
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տուաւ (Ղկ 7.14տուաւ (Ղկ 7.14տուաւ (Ղկ 7.14տուաւ (Ղկ 7.14----15)15)15)15)::::    Իսկ Յայրոսի աղջիկը տակաւին նոր Իսկ Յայրոսի աղջիկը տակաւին նոր Իսկ Յայրոսի աղջիկը տակաւին նոր Իսկ Յայրոսի աղջիկը տակաւին նոր 
մեռած էր եմեռած էր եմեռած էր եմեռած էր եւ մարմինը տակաւին անկողինին վրայ էրւ մարմինը տակաւին անկողինին վրայ էրւ մարմինը տակաւին անկողինին վրայ էրւ մարմինը տակաւին անկողինին վրայ էր::::    
Առաջինը՝ թաղուած էր, երկրորդը՝ կը տարուէր թաղուելու, Առաջինը՝ թաղուած էր, երկրորդը՝ կը տարուէր թաղուելու, Առաջինը՝ թաղուած էր, երկրորդը՝ կը տարուէր թաղուելու, Առաջինը՝ թաղուած էր, երկրորդը՝ կը տարուէր թաղուելու, 
իսկ երրորդը՝ պիտի տարուէր թաղուելուիսկ երրորդը՝ պիտի տարուէր թաղուելուիսկ երրորդը՝ պիտի տարուէր թաղուելուիսկ երրորդը՝ պիտի տարուէր թաղուելու::::    Կամ ուրիշ Կամ ուրիշ Կամ ուրիշ Կամ ուրիշ 
բացատրութեամբ մը, Ղազարոս՝ գերեզմանի մէջ էր, այրի բացատրութեամբ մը, Ղազարոս՝ գերեզմանի մէջ էր, այրի բացատրութեամբ մը, Ղազարոս՝ գերեզմանի մէջ էր, այրի բացատրութեամբ մը, Ղազարոս՝ գերեզմանի մէջ էր, այրի 
կնոջ որդին՝ դագաղի մէջ էր, իսկ Յայրոսի աղջիկը՝ անկողինի կնոջ որդին՝ դագաղի մէջ էր, իսկ Յայրոսի աղջիկը՝ անկողինի կնոջ որդին՝ դագաղի մէջ էր, իսկ Յայրոսի աղջիկը՝ անկողինի կնոջ որդին՝ դագաղի մէջ էր, իսկ Յայրոսի աղջիկը՝ անկողինի 
վրայ էրվրայ էրվրայ էրվրայ էր::::    ԵրեքԵրեքԵրեքԵրեք    մեռելները, երեք տարբեր իրավիճակներու մէջ մեռելները, երեք տարբեր իրավիճակներու մէջ մեռելները, երեք տարբեր իրավիճակներու մէջ մեռելները, երեք տարբեր իրավիճակներու մէջ 
էին երբ Յիսուս անոնց մօտ եկաւ, որպէսզի ցոյց տայ մեզի թէ էին երբ Յիսուս անոնց մօտ եկաւ, որպէսզի ցոյց տայ մեզի թէ էին երբ Յիսուս անոնց մօտ եկաւ, որպէսզի ցոյց տայ մեզի թէ էին երբ Յիսուս անոնց մօտ եկաւ, որպէսզի ցոյց տայ մեզի թէ 
իր յարուցիչ զօրութեան դիմաց տարբերութիւն չիր յարուցիչ զօրութեան դիմաց տարբերութիւն չիր յարուցիչ զօրութեան դիմաց տարբերութիւն չիր յարուցիչ զօրութեան դիմաց տարբերութիւն չ’’’’ըներ եըներ եըներ եըներ ե´́́́րբ րբ րբ րբ 
մեռած ենք. նո՞ր, օր մը առա՞ջ, թէ՝ շատոնց. ոմեռած ենք. նո՞ր, օր մը առա՞ջ, թէ՝ շատոնց. ոմեռած ենք. նո՞ր, օր մը առա՞ջ, թէ՝ շատոնց. ոմեռած ենք. նո՞ր, օր մը առա՞ջ, թէ՝ շատոնց. ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
տարբերութիւն կտարբերութիւն կտարբերութիւն կտարբերութիւն կ’’’’ընէ թէ ո՞ւր են մեր մարմինները. անկողինի՞ ընէ թէ ո՞ւր են մեր մարմինները. անկողինի՞ ընէ թէ ո՞ւր են մեր մարմինները. անկողինի՞ ընէ թէ ո՞ւր են մեր մարմինները. անկողինի՞ 
վրայ, դագաղի՞ մէջ, թէ՝ գերեզմանի մէջվրայ, դագաղի՞ մէջ, թէ՝ գերեզմանի մէջվրայ, դագաղի՞ մէջ, թէ՝ գերեզմանի մէջվրայ, դագաղի՞ մէջ, թէ՝ գերեզմանի մէջ::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքէն, որպէսզի ցոյց տար Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքէն, որպէսզի ցոյց տար Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքէն, որպէսզի ցոյց տար Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքէն, որպէսզի ցոյց տար 
անոր հօրն ու մօրը, որ ինք պարզապէս հրաշագործ մարգարէ անոր հօրն ու մօրը, որ ինք պարզապէս հրաշագործ մարգարէ անոր հօրն ու մօրը, որ ինք պարզապէս հրաշագործ մարգարէ անոր հօրն ու մօրը, որ ինք պարզապէս հրաշագործ մարգարէ 
մը կամ վարդապետ մը չէր, այլ գուրգուրացող, կարեկցող, մը կամ վարդապետ մը չէր, այլ գուրգուրացող, կարեկցող, մը կամ վարդապետ մը չէր, այլ գուրգուրացող, կարեկցող, մը կամ վարդապետ մը չէր, այլ գուրգուրացող, կարեկցող, 
սիրազեղ եւ գթառատ Փրկիչ մըսիրազեղ եւ գթառատ Փրկիչ մըսիրազեղ եւ գթառատ Փրկիչ մըսիրազեղ եւ գթառատ Փրկիչ մը::::    Բռնեց ձեռքէն՝ նաեւ որպէսզի Բռնեց ձեռքէն՝ նաեւ որպէսզի Բռնեց ձեռքէն՝ նաեւ որպէսզի Բռնեց ձեռքէն՝ նաեւ որպէսզի 
ցոյց տար ցոյց տար ցոյց տար ցոյց տար անոնց, թէ ոանոնց, թէ ոանոնց, թէ ոանոնց, թէ ո´́́́չ միայն իր բառերուն մէջ զօրութիւն չ միայն իր բառերուն մէջ զօրութիւն չ միայն իր բառերուն մէջ զօրութիւն չ միայն իր բառերուն մէջ զօրութիւն 
կար, այլ նաեւ՝ իր ձեռքի հպումին մէջկար, այլ նաեւ՝ իր ձեռքի հպումին մէջկար, այլ նաեւ՝ իր ձեռքի հպումին մէջկար, այլ նաեւ՝ իր ձեռքի հպումին մէջ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տիրոջ ձեռքի Տիրոջ ձեռքի Տիրոջ ձեռքի Տիրոջ ձեռքի 
հպումին մէջ բժշկութիւն ու նորոգութիւն կայ, մխիթարութիւն հպումին մէջ բժշկութիւն ու նորոգութիւն կայ, մխիթարութիւն հպումին մէջ բժշկութիւն ու նորոգութիւն կայ, մխիթարութիւն հպումին մէջ բժշկութիւն ու նորոգութիւն կայ, մխիթարութիւն 
ու քաջալերանք կայ, սէր ու գորով կայու քաջալերանք կայ, սէր ու գորով կայու քաջալերանք կայ, սէր ու գորով կայու քաջալերանք կայ, սէր ու գորով կայ::::    Ան կրնայ դպնալ Ան կրնայ դպնալ Ան կրնայ դպնալ Ան կրնայ դպնալ 
մեղքի մէջ մեռած մարդուն եւ զայն դարձնել նոմեղքի մէջ մեռած մարդուն եւ զայն դարձնել նոմեղքի մէջ մեռած մարդուն եւ զայն դարձնել նոմեղքի մէջ մեռած մարդուն եւ զայն դարձնել նո´́́́ր արր արր արր արարածարածարածարած::::    
Կրնայ դպնալ սգաւոր սրտին եւ զայն վերածել ուրախութեան Կրնայ դպնալ սգաւոր սրտին եւ զայն վերածել ուրախութեան Կրնայ դպնալ սգաւոր սրտին եւ զայն վերածել ուրախութեան Կրնայ դպնալ սգաւոր սրտին եւ զայն վերածել ուրախութեան 
ակիակիակիակի::::    Կրնայ դպնալ մոլութիւններով ճահճացած հոգիին եւ Կրնայ դպնալ մոլութիւններով ճահճացած հոգիին եւ Կրնայ դպնալ մոլութիւններով ճահճացած հոգիին եւ Կրնայ դպնալ մոլութիւններով ճահճացած հոգիին եւ 
զայն փոխակերպել զուլալ աղբիւրիզայն փոխակերպել զուլալ աղբիւրիզայն փոխակերպել զուլալ աղբիւրիզայն փոխակերպել զուլալ աղբիւրի::::    

3.3.3.3.----    Մտաբերենք նաեւ որ քահանայապետ մը պէտք չէր Մտաբերենք նաեւ որ քահանայապետ մը պէտք չէր Մտաբերենք նաեւ որ քահանայապետ մը պէտք չէր Մտաբերենք նաեւ որ քահանայապետ մը պէտք չէր 
մեռած մարդու մը մարմինին դպնար, ոմեռած մարդու մը մարմինին դպնար, ոմեռած մարդու մը մարմինին դպնար, ոմեռած մարդու մը մարմինին դպնար, ո´́́́չ իսկ անոր քով չ իսկ անոր քով չ իսկ անոր քով չ իսկ անոր քով 
երթար, որպէսզի չպղծերթար, որպէսզի չպղծերթար, որպէսզի չպղծերթար, որպէսզի չպղծուէր եւ ուէր եւ ուէր եւ ուէր եւ ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » չսեպուէր (Ղւ չսեպուէր (Ղւ չսեպուէր (Ղւ չսեպուէր (Ղւ 
21.1021.1021.1021.10----11)11)11)11)::::    Բայց իսկական քահանայապետը՝ Յիսուս, դպաւ Բայց իսկական քահանայապետը՝ Յիսուս, դպաւ Բայց իսկական քահանայապետը՝ Յիսուս, դպաւ Բայց իսկական քահանայապետը՝ Յիսուս, դպաւ 
մեռած մարդոց մարմիններուն, ցոյց տալու համար թէ ինք չէր մեռած մարդոց մարմիններուն, ցոյց տալու համար թէ ինք չէր մեռած մարդոց մարմիններուն, ցոյց տալու համար թէ ինք չէր մեռած մարդոց մարմիններուն, ցոյց տալու համար թէ ինք չէր 
կրնար պղծուիլ, որովհետեւ մեղքը իշխանութիւն չունէր իր կրնար պղծուիլ, որովհետեւ մեղքը իշխանութիւն չունէր իր կրնար պղծուիլ, որովհետեւ մեղքը իշխանութիւն չունէր իր կրնար պղծուիլ, որովհետեւ մեղքը իշխանութիւն չունէր իր 
անձին վրայանձին վրայանձին վրայանձին վրայ::::    Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ոՅիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ոՅիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ոՅիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » ըլլալու ըլլալու ըլլալու ըլլալու անով, այլ ընդհակառակը՝ մաքրելու անով, այլ ընդհակառակը՝ մաքրելու անով, այլ ընդհակառակը՝ մաքրելու անով, այլ ընդհակառակը՝ մաքրելու 
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համար անոր սիրտն ու հոգին ամէն տեսակ անմաքրութենէհամար անոր սիրտն ու հոգին ամէն տեսակ անմաքրութենէհամար անոր սիրտն ու հոգին ամէն տեսակ անմաքրութենէհամար անոր սիրտն ու հոգին ամէն տեսակ անմաքրութենէ::::    
Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ցոյց տալու համար որ ինք Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ցոյց տալու համար որ ինք Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ցոյց տալու համար որ ինք Յիսուս բռնեց աղջկան ձեռքը, ցոյց տալու համար որ ինք 
ենթակայ չէր Օրէնքի անէծքինենթակայ չէր Օրէնքի անէծքինենթակայ չէր Օրէնքի անէծքինենթակայ չէր Օրէնքի անէծքին::::    Արդարեւ, Տէրը ի՞նչպէս Արդարեւ, Տէրը ի՞նչպէս Արդարեւ, Տէրը ի՞նչպէս Արդարեւ, Տէրը ի՞նչպէս 
կրնար պղծուիլ, ինք՝ որ եկած էր մեղքի պղծութիւնը կրնար պղծուիլ, ինք՝ որ եկած էր մեղքի պղծութիւնը կրնար պղծուիլ, ինք՝ որ եկած էր մեղքի պղծութիւնը կրնար պղծուիլ, ինք՝ որ եկած էր մեղքի պղծութիւնը 
վերցնելու մեր վրայէնվերցնելու մեր վրայէնվերցնելու մեր վրայէնվերցնելու մեր վրայէն::::    

4.4.4.4.----    ««««Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.----    """"ՏալիթաՏալիթաՏալիթաՏալիթա´́́́, , , , կումիկումիկումիկումի´́́́", ", ", ", որ կը նշանակէ՝ որ կը նշանակէ՝ որ կը նշանակէ՝ որ կը նշանակէ՝ 
""""Աղջիկ, քեզի կԱղջիկ, քեզի կԱղջիկ, քեզի կԱղջիկ, քեզի կ’’’’ըսեմ՝ եըսեմ՝ եըսեմ՝ եըսեմ՝ ե´́́́լ"լ"լ"լ"»»»»::::    Մարկոսի Աւետարանին մէջ Մարկոսի Աւետարանին մէջ Մարկոսի Աւետարանին մէջ Մարկոսի Աւետարանին մէջ 
երբեմն կը հանդիպինք Արամերէն բառերու կամ բացատրուերբեմն կը հանդիպինք Արամերէն բառերու կամ բացատրուերբեմն կը հանդիպինք Արամերէն բառերու կամ բացատրուերբեմն կը հանդիպինք Արամերէն բառերու կամ բացատրու----
թիւններու եւ թիւններու եւ թիւններու եւ թիւններու եւ ««««Տալիթա կումիՏալիթա կումիՏալիթա կումիՏալիթա կումի´́́́»»»»ն անոնցմէ մին էն անոնցմէ մին էն անոնցմէ մին էն անոնցմէ մին է::::    Արամերէնը Արամերէնը Արամերէնը Արամերէնը 
Յիսուսի խօսած լեզուն էրՅիսուսի խօսած լեզուն էրՅիսուսի խօսած լեզուն էրՅիսուսի խօսած լեզուն էր::::    

Աղջկան ուղղուած խօսքը, ուղղոԱղջկան ուղղուած խօսքը, ուղղոԱղջկան ուղղուած խօսքը, ուղղոԱղջկան ուղղուած խօսքը, ուղղուած է ամէն մարդու. ւած է ամէն մարդու. ւած է ամէն մարդու. ւած է ամէն մարդու. 
««««ՈՈՈՈ´́́́վ մարդ, քեզի կվ մարդ, քեզի կվ մարդ, քեզի կվ մարդ, քեզի կ’’’’ըսեմ՝ եըսեմ՝ եըսեմ՝ եըսեմ՝ ե´́́́լլլլ::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ել մեղքի այն հորերէն ւրս ել մեղքի այն հորերէն ւրս ել մեղքի այն հորերէն ւրս ել մեղքի այն հորերէն 
որոնց մէջ կը լողաս, որպէսզի Տէրը քեզ իր գահին վրայ որոնց մէջ կը լողաս, որպէսզի Տէրը քեզ իր գահին վրայ որոնց մէջ կը լողաս, որպէսզի Տէրը քեզ իր գահին վրայ որոնց մէջ կը լողաս, որպէսզի Տէրը քեզ իր գահին վրայ 
բազմեցնէբազմեցնէբազմեցնէբազմեցնէ::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ել այն վիհերէն որոնց մէջ գլորած ես, ւրս ել այն վիհերէն որոնց մէջ գլորած ես, ւրս ել այն վիհերէն որոնց մէջ գլորած ես, ւրս ել այն վիհերէն որոնց մէջ գլորած ես, 
որպէսզի Աստուծոյ սրտի սիրոյն մէջ մխրճուիսորպէսզի Աստուծոյ սրտի սիրոյն մէջ մխրճուիսորպէսզի Աստուծոյ սրտի սիրոյն մէջ մխրճուիսորպէսզի Աստուծոյ սրտի սիրոյն մէջ մխրճուիս::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ել ւրս ել ւրս ել ւրս ել 
մոլութեանց փշալից պարտէմոլութեանց փշալից պարտէմոլութեանց փշալից պարտէմոլութեանց փշալից պարտէզէն, որպէսզի արժանի դառնաս զէն, որպէսզի արժանի դառնաս զէն, որպէսզի արժանի դառնաս զէն, որպէսզի արժանի դառնաս 
Աստուծոյ դրախտին մէջ քալելուԱստուծոյ դրախտին մէջ քալելուԱստուծոյ դրախտին մէջ քալելուԱստուծոյ դրախտին մէջ քալելու::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ել ու բաժնուիր ւրս ել ու բաժնուիր ւրս ել ու բաժնուիր ւրս ել ու բաժնուիր 
չարերուն խումբերէն, որպէսզի հրեշտակներու բանակներուն չարերուն խումբերէն, որպէսզի հրեշտակներու բանակներուն չարերուն խումբերէն, որպէսզի հրեշտակներու բանակներուն չարերուն խումբերէն, որպէսզի հրեշտակներու բանակներուն 
դասակից ու երգակից դառնասդասակից ու երգակից դառնասդասակից ու երգակից դառնասդասակից ու երգակից դառնաս::::    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ել ու զատուիր ւրս ել ու զատուիր ւրս ել ու զատուիր ւրս ել ու զատուիր 
խաւարագործ մարդոց բանակներէն, որպէսզի արեւի նման խաւարագործ մարդոց բանակներէն, որպէսզի արեւի նման խաւարագործ մարդոց բանակներէն, որպէսզի արեւի նման խաւարագործ մարդոց բանակներէն, որպէսզի արեւի նման 
փայլիս Տիրոջ արքայութեան մէփայլիս Տիրոջ արքայութեան մէփայլիս Տիրոջ արքայութեան մէփայլիս Տիրոջ արքայութեան մէջջջջ::::    ՈտքիՈտքիՈտքիՈտքի´́́́    ել Տիրոջ անունով եւ ել Տիրոջ անունով եւ ել Տիրոջ անունով եւ ել Տիրոջ անունով եւ 
Տիրոջ փառքին համար եւ Տէրը իՏիրոջ փառքին համար եւ Տէրը իՏիրոջ փառքին համար եւ Տէրը իՏիրոջ փառքին համար եւ Տէրը ի´́́́նք զօրավիգ պիտի ըլլայ նք զօրավիգ պիտի ըլլայ նք զօրավիգ պիտի ըլլայ նք զօրավիգ պիտի ըլլայ 
քեզիքեզիքեզիքեզի::::    ԿամեցիԿամեցիԿամեցիԿամեցի´́́́ր ոտքի ելլել եւ ահա կար ոտքի ելլել եւ ահա կար ոտքի ելլել եւ ահա կար ոտքի ելլել եւ ահա կա´́́́մքը Աստուծոյ քեզ մքը Աստուծոյ քեզ մքը Աստուծոյ քեզ մքը Աստուծոյ քեզ 
ոտքիոտքիոտքիոտքի´́́́    պիտի հանէ եւ զօրացնէ ի գործ դնելու իր սուրբ պիտի հանէ եւ զօրացնէ ի գործ դնելու իր սուրբ պիտի հանէ եւ զօրացնէ ի գործ դնելու իր սուրբ պիտի հանէ եւ զօրացնէ ի գործ դնելու իր սուրբ 
կամքըկամքըկամքըկամքը»»»»::::    

««««Աղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաԱղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաԱղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջաԱղջիկը, որ շուրջ տասներկու տարեկան էր, անմիջա----
պէս ոտքի ելաւ եւ սպէս ոտքի ելաւ եւ սպէս ոտքի ելաւ եւ սպէս ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլկսաւ շրջիլկսաւ շրջիլկսաւ շրջիլ::::    Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ 
զարմացանզարմացանզարմացանզարմացան»»»» ( ( ( (Մր 5.42)Մր 5.42)Մր 5.42)Մր 5.42)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս հրամայեց եւ աղջիկը ոտքի ելաւՅիսուս հրամայեց եւ աղջիկը ոտքի ելաւՅիսուս հրամայեց եւ աղջիկը ոտքի ելաւՅիսուս հրամայեց եւ աղջիկը ոտքի ելաւ::::    Անմահը Անմահը Անմահը Անմահը 
խօսեցաւ եւ մահացածը կանգնեցաւխօսեցաւ եւ մահացածը կանգնեցաւխօսեցաւ եւ մահացածը կանգնեցաւխօսեցաւ եւ մահացածը կանգնեցաւ::::    Յաւիտենականը ձայն Յաւիտենականը ձայն Յաւիտենականը ձայն Յաւիտենականը ձայն 
տուաւ եւ ժամանակաւորը ականջ տուաւտուաւ եւ ժամանակաւորը ականջ տուաւտուաւ եւ ժամանակաւորը ականջ տուաւտուաւ եւ ժամանակաւորը ականջ տուաւ::::    Արարիչը հրաւէր Արարիչը հրաւէր Արարիչը հրաւէր Արարիչը հրաւէր 
կարդաց եւ արարածը ընդառաջեցկարդաց եւ արարածը ընդառաջեցկարդաց եւ արարածը ընդառաջեցկարդաց եւ արարածը ընդառաջեց::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , երբ Տէրը հրամայերբ Տէրը հրամայերբ Տէրը հրամայերբ Տէրը հրամայէ՝ է՝ է՝ է՝ 
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իր խօսքը անմիջապէիր խօսքը անմիջապէիր խօսքը անմիջապէիր խօսքը անմիջապէ´́́́ս ի գործ կը դրուիս ի գործ կը դրուիս ի գործ կը դրուիս ի գործ կը դրուի::::    Երբ Տէրը կամենայ՝ Երբ Տէրը կամենայ՝ Երբ Տէրը կամենայ՝ Երբ Տէրը կամենայ՝ 
իր կամքը իսկոիր կամքը իսկոիր կամքը իսկոիր կամքը իսկո´́́́յն կը կատարուիյն կը կատարուիյն կը կատարուիյն կը կատարուի::::    Եսայի մարգարէին բերնով Եսայի մարգարէին բերնով Եսայի մարգարէին բերնով Եսայի մարգարէին բերնով 
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իմ խորհուրդս պիտի հաստատուիԻմ խորհուրդս պիտի հաստատուիԻմ խորհուրդս պիտի հաստատուիԻմ խորհուրդս պիտի հաստատուի´́́́    եւ իմ եւ իմ եւ իմ եւ իմ 
ամէն կամքս պիտի կատարուիամէն կամքս պիտի կատարուիամէն կամքս պիտի կատարուիամէն կամքս պիտի կատարուի´:´:´:´:    ԵԵԵԵ´́́́ս խօսեցայ ու ես խօսեցայ ու ես խօսեցայ ու ես խօսեցայ ու ե´́́́ս պիտի ս պիտի ս պիտի ս պիտի 
կատարեմկատարեմկատարեմկատարեմ::::    ԵԵԵԵ´́́́ս խորհեցայ ու ես խորհեցայ ու ես խորհեցայ ու ես խորհեցայ ու ե´́́́ս պիտի գործադրեմս պիտի գործադրեմս պիտի գործադրեմս պիտի գործադրեմ»»»» ( ( ( (Ես Ես Ես Ես 
46.1046.1046.1046.10----11)11)11)11)::::    

2.2.2.2.----    Տասներկու տարեկան աղջիկըՏասներկու տարեկան աղջիկըՏասներկու տարեկան աղջիկըՏասներկու տարեկան աղջիկը « « « «անմիջապէս ոտքի անմիջապէս ոտքի անմիջապէս ոտքի անմիջապէս ոտքի 
ելաւ եւ սկսաւ շրջիլելաւ եւ սկսաւ շրջիլելաւ եւ սկսաւ շրջիլելաւ եւ սկսաւ շրջիլ»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , անմիջապէանմիջապէանմիջապէանմիջապէ´́́́ս ելաւ, շուտոս ելաւ, շուտոս ելաւ, շուտոս ելաւ, շուտո´́́́վ ելաւ, վ ելաւ, վ ելաւ, վ ելաւ, 
իսկոիսկոիսկոիսկո´́́́յն ելաւ, եւ ոյն ելաւ, եւ ոյն ելաւ, եւ ոյն ելաւ, եւ ո´́́́չ թէ դանդաղօրէնչ թէ դանդաղօրէնչ թէ դանդաղօրէնչ թէ դանդաղօրէն::::    Յիսուսի խօսքին ու Յիսուսի խօսքին ու Յիսուսի խօսքին ու Յիսուսի խօսքին ու 
հրամանին զօրութիւնն է որ կը բացայայտէ հրամանին զօրութիւնն է որ կը բացայայտէ հրամանին զօրութիւնն է որ կը բացայայտէ հրամանին զօրութիւնն է որ կը բացայայտէ ««««անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս» » » » 
բառըբառըբառըբառը::::    Երբ Տէրը խօսի՝ մարդիկ անմԵրբ Տէրը խօսի՝ մարդիկ անմԵրբ Տէրը խօսի՝ մարդիկ անմԵրբ Տէրը խօսի՝ մարդիկ անմիջապէս պէտք է մտիկ իջապէս պէտք է մտիկ իջապէս պէտք է մտիկ իջապէս պէտք է մտիկ 
ընենընենընենընեն::::    Երբ պատուիրէ՝ անմիջապէս պէտք է գործադրենԵրբ պատուիրէ՝ անմիջապէս պէտք է գործադրենԵրբ պատուիրէ՝ անմիջապէս պէտք է գործադրենԵրբ պատուիրէ՝ անմիջապէս պէտք է գործադրեն::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
կոչ ուղղէ՝ անմիջապէս պէտք է ընդառաջենկոչ ուղղէ՝ անմիջապէս պէտք է ընդառաջենկոչ ուղղէ՝ անմիջապէս պէտք է ընդառաջենկոչ ուղղէ՝ անմիջապէս պէտք է ընդառաջեն::::    

3.3.3.3.----    ««««Ոտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլՈտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլՈտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլՈտքի ելաւ եւ սկսաւ շրջիլ»»»»::::    ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի՜՜՜՜    այս փոքրիկ այս փոքրիկ այս փոքրիկ այս փոքրիկ 
աղջկանաղջկանաղջկանաղջկան::::    Ան քալեց երկինքի ու երկրի Արարիչ Աստուծոյն Ան քալեց երկինքի ու երկրի Արարիչ Աստուծոյն Ան քալեց երկինքի ու երկրի Արարիչ Աստուծոյն Ան քալեց երկինքի ու երկրի Արարիչ Աստուծոյն 
սոսոսոսո´́́́ւրբ աչքերուն դիմացւրբ աչքերուն դիմացւրբ աչքերուն դիմացւրբ աչքերուն դիմաց::::    Ան քալեց իր Ստեղծիչին Ան քալեց իր Ստեղծիչին Ան քալեց իր Ստեղծիչին Ան քալեց իր Ստեղծիչին 
պատուէրովպատուէրովպատուէրովպատուէրով::::    ՈւրախութեաՈւրախութեաՈւրախութեաՈւրախութեա´́́́մբ քալեց ու քալելով ուրախամբ քալեց ու քալելով ուրախամբ քալեց ու քալելով ուրախամբ քալեց ու քալելով ուրախա----
ցուց բոլորըցուց բոլորըցուց բոլորըցուց բոլորը::::    ԲժշկուաԲժշկուաԲժշկուաԲժշկուա´́́́ծ քալեց ու քալելով բժշկեց կոտրած ծ քալեց ու քալելով բժշկեց կոտրած ծ քալեց ու քալելով բժշկեց կոտրած ծ քալեց ու քալելով բժշկեց կոտրած 
սիրտերըսիրտերըսիրտերըսիրտերը::::    Ոտքի ելաւ ու քալեց Տիրոջ խօսքին զօրութեամբՈտքի ելաւ ու քալեց Տիրոջ խօսքին զօրութեամբՈտքի ելաւ ու քալեց Տիրոջ խօսքին զօրութեամբՈտքի ելաւ ու քալեց Տիրոջ խօսքին զօրութեամբ::::    
Եկէք մենք ալ ոտքի ելլենք ու քալենք Տիրոջ խօսքին Եկէք մենք ալ ոտքի ելլենք ու քալենք Տիրոջ խօսքին Եկէք մենք ալ ոտքի ելլենք ու քալենք Տիրոջ խօսքին Եկէք մենք ալ ոտքի ելլենք ու քալենք Տիրոջ խօսքին 
զօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբ::::    Քալենք Տիրոջ հետ ու Տիրոջ համարՔալենք Տիրոջ հետ ու Տիրոջ համարՔալենք Տիրոջ հետ ու Տիրոջ համարՔալենք Տիրոջ հետ ու Տիրոջ համար::::    Քալենք Քալենք Քալենք Քալենք 
Տիրոջ անունով ու Տիրոջ անուան համարՏիրոջ անունով ու Տիրոջ անուան համարՏիրոջ անունով ու Տիրոջ անուան համարՏիրոջ անունով ու Տիրոջ անուան համար::::    Քալենք Տիրոջ Քալենք Տիրոջ Քալենք Տիրոջ Քալենք Տիրոջ 
ճամբէն, սիրոյ ճամբէն, սրբութեան ճամբէնճամբէն, սիրոյ ճամբէն, սրբութեան ճամբէնճամբէն, սիրոյ ճամբէն, սրբութեան ճամբէնճամբէն, սիրոյ ճամբէն, սրբութեան ճամբէն::::    

4.4.4.4.----    ««««Ասիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ զարմացանԱսիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ զարմացանԱսիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ զարմացանԱսիկա տեսնելով՝ ամէնքն ալ զարմացան»»»»::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
գործերը միշտ ալ զարմանալի են, որովհետեւ մարդոց գործերը միշտ ալ զարմանալի են, որովհետեւ մարդոց գործերը միշտ ալ զարմանալի են, որովհետեւ մարդոց գործերը միշտ ալ զարմանալի են, որովհետեւ մարդոց մտքիմտքիմտքիմտքի    
հասողութենէն վեր ենհասողութենէն վեր ենհասողութենէն վեր ենհասողութենէն վեր են::::    Մեռած էր աղջիկը բայց հիմա Մեռած էր աղջիկը բայց հիմա Մեռած էր աղջիկը բայց հիմա Մեռած էր աղջիկը բայց հիմա 
կենդանիկենդանիկենդանիկենդանի´́́́    է, կը քալէէ, կը քալէէ, կը քալէէ, կը քալէ´́́́, , , , կը շրջիկը շրջիկը շրջիկը շրջի´́́́, , , , կարծես բնաւ մեռած անգամ կարծես բնաւ մեռած անգամ կարծես բնաւ մեռած անգամ կարծես բնաւ մեռած անգամ 
չըլլար, յոգնած անգամ չըլլարչըլլար, յոգնած անգամ չըլլարչըլլար, յոգնած անգամ չըլլարչըլլար, յոգնած անգամ չըլլար::::    Երբ անդամալոյծ մը քալելու Երբ անդամալոյծ մը քալելու Երբ անդամալոյծ մը քալելու Երբ անդամալոյծ մը քալելու 
սկսի, դանդաղօրէսկսի, դանդաղօրէսկսի, դանդաղօրէսկսի, դանդաղօրէ´́́́ն կը քալէ, կաման կը քալէ, կաման կը քալէ, կաման կը քալէ, կամա´́́́ց կը քալէ, վախոց կը քալէ, վախոց կը քալէ, վախոց կը քալէ, վախո´́́́վ կը վ կը վ կը վ կը 
քալէ, տատանելոքալէ, տատանելոքալէ, տատանելոքալէ, տատանելո´́́́վ ու վարանելով ու վարանելով ու վարանելով ու վարանելո´́́́վ կը քալէ, մինչեւ որ վ կը քալէ, մինչեւ որ վ կը քալէ, մինչեւ որ վ կը քալէ, մինչեւ որ 
ոտքերը իրենց զօրութիւնը գտնեն ամբողջութեամբոտքերը իրենց զօրութիւնը գտնեն ամբողջութեամբոտքերը իրենց զօրութիւնը գտնեն ամբողջութեամբոտքերը իրենց զօրութիւնը գտնեն ամբողջութեամբ::::    Բայց հոս Բայց հոս Բայց հոս Բայց հոս 
խօսքը բխօսքը բխօսքը բխօսքը բժշկուող անդամալոյծի մասին չէ, այլ՝ յարութիւն ժշկուող անդամալոյծի մասին չէ, այլ՝ յարութիւն ժշկուող անդամալոյծի մասին չէ, այլ՝ յարութիւն ժշկուող անդամալոյծի մասին չէ, այլ՝ յարութիւն 
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առնող մեռելի մը մասին, որ շաառնող մեռելի մը մասին, որ շաառնող մեռելի մը մասին, որ շաառնող մեռելի մը մասին, որ շա՜՜՜՜տ աւելի տատանումով ու տ աւելի տատանումով ու տ աւելի տատանումով ու տ աւելի տատանումով ու 
վարանումով պէտք էր քալէր մինչեւ որ ինքզինք գտնէրվարանումով պէտք էր քալէր մինչեւ որ ինքզինք գտնէրվարանումով պէտք էր քալէր մինչեւ որ ինքզինք գտնէրվարանումով պէտք էր քալէր մինչեւ որ ինքզինք գտնէր::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
չէ՞ որ Տիրոջ գործերը կատարեալ ենչէ՞ որ Տիրոջ գործերը կատարեալ ենչէ՞ որ Տիրոջ գործերը կատարեալ ենչէ՞ որ Տիրոջ գործերը կատարեալ են::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , կատարեալ են կատարեալ են կատարեալ են կատարեալ են 
Կատարեալին գործերըԿատարեալին գործերըԿատարեալին գործերըԿատարեալին գործերը::::    Ահա թէ ինչու աղջիկը իր յարութենէնԱհա թէ ինչու աղջիկը իր յարութենէնԱհա թէ ինչու աղջիկը իր յարութենէնԱհա թէ ինչու աղջիկը իր յարութենէն    
անմիջապէս ետք՝ կայտաանմիջապէս ետք՝ կայտաանմիջապէս ետք՝ կայտաանմիջապէս ետք՝ կայտա´́́́ռ էր, առոռ էր, առոռ էր, առոռ էր, առո´́́́յգ էր, աշխոյգ էր, աշխոյգ էր, աշխոյգ էր, աշխո´́́́յժ էր, յժ էր, յժ էր, յժ էր, 
կենսունակենսունակենսունակենսունա´́́́կ էր, վառվռոկ էր, վառվռոկ էր, վառվռոկ էր, վառվռո´́́́ւն էրւն էրւն էրւն էր::::    

5.5.5.5.----    Մեռելներու յարութիւնը Տիրոջ հրամանով, կը նախաՄեռելներու յարութիւնը Տիրոջ հրամանով, կը նախաՄեռելներու յարութիւնը Տիրոջ հրամանով, կը նախաՄեռելներու յարութիւնը Տիրոջ հրամանով, կը նախա----
պատկերացնէ ժամանակներու աւարտին տեղի ունենալիք պատկերացնէ ժամանակներու աւարտին տեղի ունենալիք պատկերացնէ ժամանակներու աւարտին տեղի ունենալիք պատկերացնէ ժամանակներու աւարտին տեղի ունենալիք 
մեռելներու յարութիւնը, որ դարձեալ Տիրոջ հրամանով տեղի մեռելներու յարութիւնը, որ դարձեալ Տիրոջ հրամանով տեղի մեռելներու յարութիւնը, որ դարձեալ Տիրոջ հրամանով տեղի մեռելներու յարութիւնը, որ դարձեալ Տիրոջ հրամանով տեղի 
պիտի ունենայ, ինչպէս Տէրըպիտի ունենայ, ինչպէս Տէրըպիտի ունենայ, ինչպէս Տէրըպիտի ունենայ, ինչպէս Տէրը    ինք կինք կինք կինք կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««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 անոր (Յիսուսի) ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ պիտի լսեն անոր (Յիսուսի) ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ պիտի լսեն անոր (Յիսուսի) ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ պիտի լսեն անոր (Յիսուսի) ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ 
բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ 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»»»» ( ( ( (Յհ 5.2Յհ 5.2Յհ 5.2Յհ 5.28888----29)29)29)29)::::    

6.6.6.6.----    Օգոստինոս կը բացատրէ թէ Յիսուս յարութիւն տալով Օգոստինոս կը բացատրէ թէ Յիսուս յարութիւն տալով Օգոստինոս կը բացատրէ թէ Յիսուս յարութիւն տալով Օգոստինոս կը բացատրէ թէ Յիսուս յարութիւն տալով 
Յայրոսի աղջկան, Ղազարոսին (Յհ 11.43Յայրոսի աղջկան, Ղազարոսին (Յհ 11.43Յայրոսի աղջկան, Ղազարոսին (Յհ 11.43Յայրոսի աղջկան, Ղազարոսին (Յհ 11.43----44), 44), 44), 44), եւ այրի կնոջ մը եւ այրի կնոջ մը եւ այրի կնոջ մը եւ այրի կնոջ մը 
որդիին (Ղկ 7.14որդիին (Ղկ 7.14որդիին (Ղկ 7.14որդիին (Ղկ 7.14----15), 15), 15), 15), ցոյց տուաւ թէ իցոյց տուաւ թէ իցոյց տուաւ թէ իցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը 
կենդանացնէ հոգեպէս մեռած մարդիկը, մեղքով մեռած կենդանացնէ հոգեպէս մեռած մարդիկը, մեղքով մեռած կենդանացնէ հոգեպէս մեռած մարդիկը, մեղքով մեռած կենդանացնէ հոգեպէս մեռած մարդիկը, մեղքով մեռած 
սիրտերըսիրտերըսիրտերըսիրտերը::::    

7.7.7.7.----    Քրիստոս փոքրիկ աղջիկը յարուցանելՔրիստոս փոքրիկ աղջիկը յարուցանելՔրիստոս փոքրիկ աղջիկը յարուցանելՔրիստոս փոքրիկ աղջիկը յարուցանելով, ցոյց տուաւ ով, ցոյց տուաւ ով, ցոյց տուաւ ով, ցոյց տուաւ 
որ արդէն իսկ սկսած էր պարտութիւնը մահուան ու դժոխքին, որ արդէն իսկ սկսած էր պարտութիւնը մահուան ու դժոխքին, որ արդէն իսկ սկսած էր պարտութիւնը մահուան ու դժոխքին, որ արդէն իսկ սկսած էր պարտութիւնը մահուան ու դժոխքին, 
սկսած էր կեանքի յաղթանակը ընդդէմ մահուան ու սկսած էր կեանքի յաղթանակը ընդդէմ մահուան ու սկսած էր կեանքի յաղթանակը ընդդէմ մահուան ու սկսած էր կեանքի յաղթանակը ընդդէմ մահուան ու 
գերեզմանինգերեզմանինգերեզմանինգերեզմանին::::    Եւ այդ յաղթանակը իր կատարելութեան պիտի Եւ այդ յաղթանակը իր կատարելութեան պիտի Եւ այդ յաղթանակը իր կատարելութեան պիտի Եւ այդ յաղթանակը իր կատարելութեան պիտի 
հասնէր իր մահուամբն ու յարութեամբըհասնէր իր մահուամբն ու յարութեամբըհասնէր իր մահուամբն ու յարութեամբըհասնէր իր մահուամբն ու յարութեամբը::::    

««««Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ոեւէ մէկուն Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ոեւէ մէկուն Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ոեւէ մէկուն Բայց Յիսուս անոնց խստիւ պատուիրեց որ ոեւէ մէկուն 
բան չըբան չըբան չըբան չըսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անորսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անորսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անորսեն. եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր»»»» ( ( ( (Մր 5.43)Մր 5.43)Մր 5.43)Մր 5.43)::::    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց ծնողներուն որ Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց ծնողներուն որ Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց ծնողներուն որ Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց ծնողներուն որ 
իրենց աղջկան յարութեան մասին իրենց աղջկան յարութեան մասին իրենց աղջկան յարութեան մասին իրենց աղջկան յարութեան մասին ««««ոեւէ մէկուն բան չըսենոեւէ մէկուն բան չըսենոեւէ մէկուն բան չըսենոեւէ մէկուն բան չըսեն»»»»::::    
Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Ոսկեբերան Հայրապետը կա) Ոսկեբերան Հայրապետը կա) Ոսկեբերան Հայրապետը կա) Ոսկեբերան Հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս չուզեց որ այս Յիսուս չուզեց որ այս Յիսուս չուզեց որ այս Յիսուս չուզեց որ այս 
աղջկան յարութեան աւետիսը ամէն կողմ աղջկան յարութեան աւետիսը ամէն կողմ աղջկան յարութեան աւետիսը ամէն կողմ աղջկան յարութեան աւետիսը ամէն կողմ տարածուէր, տարածուէր, տարածուէր, տարածուէր, 
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որովհետեւ իսկական յարութեան աւետիսը՝ Քրիստոսիորովհետեւ իսկական յարութեան աւետիսը՝ Քրիստոսիորովհետեւ իսկական յարութեան աւետիսը՝ Քրիստոսիորովհետեւ իսկական յարութեան աւետիսը՝ Քրիստոսի´́́́    
յարութեան աւետիսը պէտք էր ըլլար, եւ այս աւետիսն էր, որ յարութեան աւետիսը պէտք էր ըլլար, եւ այս աւետիսն էր, որ յարութեան աւետիսը պէտք էր ըլլար, եւ այս աւետիսն էր, որ յարութեան աւետիսը պէտք էր ըլլար, եւ այս աւետիսն էր, որ 
ամէն կողմ պէտք էր տարածուէր, եւ յայտարարուէր մահուան ամէն կողմ պէտք էր տարածուէր, եւ յայտարարուէր մահուան ամէն կողմ պէտք էր տարածուէր, եւ յայտարարուէր մահուան ամէն կողմ պէտք էր տարածուէր, եւ յայտարարուէր մահուան 
պարտութիւնըպարտութիւնըպարտութիւնըպարտութիւնը»»»»::::    

բ) Վերեւ յիշեցինք թէ Հին Կտակարանը կը խօսի բ) Վերեւ յիշեցինք թէ Հին Կտակարանը կը խօսի բ) Վերեւ յիշեցինք թէ Հին Կտակարանը կը խօսի բ) Վերեւ յիշեցինք թէ Հին Կտակարանը կը խօսի 
մեռելներու յարութեան մասին (Ես 26մեռելներու յարութեան մասին (Ես 26մեռելներու յարութեան մասին (Ես 26մեռելներու յարութեան մասին (Ես 26.19.19.19.19::::    Դն 12.2Դն 12.2Դն 12.2Դն 12.2::::    Եզ 37.4Եզ 37.4Եզ 37.4Եզ 37.4----6)6)6)6)::::    
Անոնք որոնք աղջկան յարութեան մասին լսէին, կրնային Անոնք որոնք աղջկան յարութեան մասին լսէին, կրնային Անոնք որոնք աղջկան յարութեան մասին լսէին, կրնային Անոնք որոնք աղջկան յարութեան մասին լսէին, կրնային 
մտածել որ մեռելները յարուցանելու Հին Կտակարանի մտածել որ մեռելները յարուցանելու Հին Կտակարանի մտածել որ մեռելները յարուցանելու Հին Կտակարանի մտածել որ մեռելները յարուցանելու Հին Կտակարանի 
խոստումն է որ սկսած էր կատարուիլ իրենց ժամանակով. խոստումն է որ սկսած էր կատարուիլ իրենց ժամանակով. խոստումն է որ սկսած էր կատարուիլ իրենց ժամանակով. խոստումն է որ սկսած էր կատարուիլ իրենց ժամանակով. 
անոր առաջքը առնելու համար էր նաեւ որ Յիսուս անոր առաջքը առնելու համար էր նաեւ որ Յիսուս անոր առաջքը առնելու համար էր նաեւ որ Յիսուս անոր առաջքը առնելու համար էր նաեւ որ Յիսուս 
պատուիրեց պատահածին մասին մէկուն բան մըպատուիրեց պատահածին մասին մէկուն բան մըպատուիրեց պատահածին մասին մէկուն բան մըպատուիրեց պատահածին մասին մէկուն բան մը    չըսելչըսելչըսելչըսել::::    

գ) Յիսուս գիտէր որ աղջկան յարութեան մասին լսելով՝ գ) Յիսուս գիտէր որ աղջկան յարութեան մասին լսելով՝ գ) Յիսուս գիտէր որ աղջկան յարութեան մասին լսելով՝ գ) Յիսուս գիտէր որ աղջկան յարութեան մասին լսելով՝ 
ամէն մարդ պիտի խօսէր, պիտի զրուցէր, պիտի պատմէր, ամէն մարդ պիտի խօսէր, պիտի զրուցէր, պիտի պատմէր, ամէն մարդ պիտի խօսէր, պիտի զրուցէր, պիտի պատմէր, ամէն մարդ պիտի խօսէր, պիտի զրուցէր, պիտի պատմէր, 
պիտի զարմանար, բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատքի պիտի զարմանար, բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատքի պիտի զարմանար, բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատքի պիտի զարմանար, բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատքի 
պիտի գային, քանի՞ հոգիներ Քրիստոսի մէջ խոստացեալ եւ պիտի գային, քանի՞ հոգիներ Քրիստոսի մէջ խոստացեալ եւ պիտի գային, քանի՞ հոգիներ Քրիստոսի մէջ խոստացեալ եւ պիտի գային, քանի՞ հոգիներ Քրիստոսի մէջ խոստացեալ եւ 
ազատարար Փրկիչին ներկայութիւնը պիտի տեսնէինազատարար Փրկիչին ներկայութիւնը պիտի տեսնէինազատարար Փրկիչին ներկայութիւնը պիտի տեսնէինազատարար Փրկիչին ներկայութիւնը պիտի տեսնէին::::    
ՈւսՈւսՈւսՈւստի, Յիսուս արգիլեց անոնց որ մէկուն բան մը ըսեն, տի, Յիսուս արգիլեց անոնց որ մէկուն բան մը ըսեն, տի, Յիսուս արգիլեց անոնց որ մէկուն բան մը ըսեն, տի, Յիսուս արգիլեց անոնց որ մէկուն բան մը ըսեն, 
որովհետեւ չէր ուզեր գործուած հրաշքը մարդոց համար որովհետեւ չէր ուզեր գործուած հրաշքը մարդոց համար որովհետեւ չէր ուզեր գործուած հրաշքը մարդոց համար որովհետեւ չէր ուզեր գործուած հրաշքը մարդոց համար 
պարզապէս խօսելու առիթ մը դառնար, պարզապէս խօսելու առիթ մը դառնար, պարզապէս խօսելու առիթ մը դառնար, պարզապէս խօսելու առիթ մը դառնար, ««««ըսիըսիըսիըսի----ըսաւըսաւըսաւըսաւ»»»»ի առիթ ի առիթ ի առիթ ի առիթ 
մըմըմըմը::::    Յիսուս իր գործերուն մասին խօսող մարդիկ չէՅիսուս իր գործերուն մասին խօսող մարդիկ չէՅիսուս իր գործերուն մասին խօսող մարդիկ չէՅիսուս իր գործերուն մասին խօսող մարդիկ չէ´́́́ր ր ր ր 
փնտռեր, այլ իր գործերուն հաւատացոփնտռեր, այլ իր գործերուն հաւատացոփնտռեր, այլ իր գործերուն հաւատացոփնտռեր, այլ իր գործերուն հաւատացո´́́́ղ մարդիկ, իր անձին ղ մարդիկ, իր անձին ղ մարդիկ, իր անձին ղ մարդիկ, իր անձին 
հաւատացոհաւատացոհաւատացոհաւատացո´́́́ղ մարդիկղ մարդիկղ մարդիկղ մարդիկ::::    

դ) Վերջապէս, Տէրը չուզեց այդ մասին խօսուի ու դ) Վերջապէս, Տէրը չուզեց այդ մասին խօսուի ու դ) Վերջապէս, Տէրը չուզեց այդ մասին խօսուի ու դ) Վերջապէս, Տէրը չուզեց այդ մասին խօսուի ու 
խօսակցութիւնը տարածում գտնէ, որպէսզի գրգռած չըլլայ խօսակցութիւնը տարածում գտնէ, որպէսզի գրգռած չըլլայ խօսակցութիւնը տարածում գտնէ, որպէսզի գրգռած չըլլայ խօսակցութիւնը տարածում գտնէ, որպէսզի գրգռած չըլլայ 
հրեայ ղեկավարները, յատկապէս Փարիսեցիներն ու աւագ հրեայ ղեկավարները, յատկապէս Փարիսեցիներն ու աւագ հրեայ ղեկավարները, յատկապէս Փարիսեցիներն ու աւագ հրեայ ղեկավարները, յատկապէս Փարիսեցիներն ու աւագ 
քահանաներըքահանաներըքահանաներըքահանաները::::    Յիշենք որ Ղազարոսի յարութեան առիթով, Յիշենք որ Ղազարոսի յարութեան առիթով, Յիշենք որ Ղազարոսի յարութեան առիթով, Յիշենք որ Ղազարոսի յարութեան առիթով, 
անոնք ուզեցին սպաննել թէանոնք ուզեցին սպաննել թէանոնք ուզեցին սպաննել թէանոնք ուզեցին սպաննել թէ´́́́    Յիսուսը (Յհ 11.53) եւ թէՅիսուսը (Յհ 11.53) եւ թէՅիսուսը (Յհ 11.53) եւ թէՅիսուսը (Յհ 11.53) եւ թէ´́́́    
Ղազարոսը (Յհ 12.10)Ղազարոսը (Յհ 12.10)Ղազարոսը (Յհ 12.10)Ղազարոսը (Յհ 12.10)::::    

2.2.2.2.----    ««««Եւ ըսաւ որ ուտելիք տան անորԵւ ըսաւ որ ուտելիք տան անորԵւ ըսաւ որ ուտելիք տան անորԵւ ըսաւ որ ուտելիք տան անոր»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
Յիսուս պատուիրեց ուտելիք տալ փոքրիկինՅիսուս պատուիրեց ուտելիք տալ փոքրիկինՅիսուս պատուիրեց ուտելիք տալ փոքրիկինՅիսուս պատուիրեց ուտելիք տալ փոքրիկին::::    Ի՞նչ ցոյց կու Ի՞նչ ցոյց կու Ի՞նչ ցոյց կու Ի՞նչ ցոյց կու 
տայ ատիկատայ ատիկատայ ատիկատայ ատիկա::::    Քանի մը բան.Քանի մը բան.Քանի մը բան.Քանի մը բան.----    
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ա) Որոգինէս կա) Որոգինէս կա) Որոգինէս կա) Որոգինէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս պատուիրեց որ ուտելիք Յիսուս պատուիրեց որ ուտելիք Յիսուս պատուիրեց որ ուտելիք Յիսուս պատուիրեց որ ուտելիք 
տան իրեն, որպէսզի շուրջինները գիտնան որ աղջիկը տան իրեն, որպէսզի շուրջինները գիտնան որ աղջիկը տան իրեն, որպէսզի շուրջինները գիտնան որ աղջիկը տան իրեն, որպէսզի շուրջինները գիտնան որ աղջիկը 
իսկապէիսկապէիսկապէիսկապէ´́́́ս յարոս յարոս յարոս յարութիւն առաւ, մարմինութիւն առաւ, մարմինութիւն առաւ, մարմինութիւն առաւ, մարմինո´́́́վ յարութիւն առաւ, եւ վ յարութիւն առաւ, եւ վ յարութիւն առաւ, եւ վ յարութիւն առաւ, եւ 
չկարծեն որ աղջկան յարութիւնը խաբկանք էր, կամ չկարծեն որ աղջկան յարութիւնը խաբկանք էր, կամ չկարծեն որ աղջկան յարութիւնը խաբկանք էր, կամ չկարծեն որ աղջկան յարութիւնը խաբկանք էր, կամ 
երեւակայութիւն էր, կամ երեւցածը ուրուական մըն էր երեւակայութիւն էր, կամ երեւցածը ուրուական մըն էր երեւակայութիւն էր, կամ երեւցածը ուրուական մըն էր երեւակայութիւն էր, կամ երեւցածը ուրուական մըն էր 
պարզապէսպարզապէսպարզապէսպարզապէս»»»»::::    Գրեթէ նոյնը կը հաստատէ Ամբրոսիոս նաեւԳրեթէ նոյնը կը հաստատէ Ամբրոսիոս նաեւԳրեթէ նոյնը կը հաստատէ Ամբրոսիոս նաեւԳրեթէ նոյնը կը հաստատէ Ամբրոսիոս նաեւ::::    

բ) Երբ մարդուն մահուան օրերը մօտենան, ուտելու իր բ) Երբ մարդուն մահուան օրերը մօտենան, ուտելու իր բ) Երբ մարդուն մահուան օրերը մօտենան, ուտելու իր բ) Երբ մարդուն մահուան օրերը մօտենան, ուտելու իր 
ախորժակը կը կորսնցնէախորժակը կը կորսնցնէախորժակը կը կորսնցնէախորժակը կը կորսնցնէ::::    Յիսուս կը պատուիրէ փոքրիկին Յիսուս կը պատուիրէ փոքրիկին Յիսուս կը պատուիրէ փոքրիկին Յիսուս կը պատուիրէ փոքրիկին 
ուտելիք տալ, ցոյց տալու համար որ մահուան շուքը ուտելիք տալ, ցոյց տալու համար որ մահուան շուքը ուտելիք տալ, ցոյց տալու համար որ մահուան շուքը ուտելիք տալ, ցոյց տալու համար որ մահուան շուքը 
ամբողջութեամբ հեռացած էր անկէամբողջութեամբ հեռացած էր անկէամբողջութեամբ հեռացած էր անկէամբողջութեամբ հեռացած էր անկէ::::    

գ) Յիսուս ոգ) Յիսուս ոգ) Յիսուս ոգ) Յիսուս ո´́́́չ միայն կը յարուցանէ մեռելները, այլեւ՝ կը չ միայն կը յարուցանէ մեռելները, այլեւ՝ կը չ միայն կը յարուցանէ մեռելները, այլեւ՝ կը չ միայն կը յարուցանէ մեռելները, այլեւ՝ կը 
կերակրէ զանոնքկերակրէ զանոնքկերակրէ զանոնքկերակրէ զանոնք::::    Յիսուս լոկ հրաշագործ Աստուած մը չէ, Յիսուս լոկ հրաշագործ Աստուած մը չէ, Յիսուս լոկ հրաշագործ Աստուած մը չէ, Յիսուս լոկ հրաշագործ Աստուած մը չէ, 
այլ՝ գորովալից ու մարդասէր Աստուած մը, մարդոայլ՝ գորովալից ու մարդասէր Աստուած մը, մարդոայլ՝ գորովալից ու մարդասէր Աստուած մը, մարդոայլ՝ գորովալից ու մարդասէր Աստուած մը, մարդուն ւն ւն ւն 
կարիքները գոհացնող Աստուած մը, անօթիին կերակուր ու կարիքները գոհացնող Աստուած մը, անօթիին կերակուր ու կարիքները գոհացնող Աստուած մը, անօթիին կերակուր ու կարիքները գոհացնող Աստուած մը, անօթիին կերակուր ու 
ծարաւին ջուր տուող Աստուած մըծարաւին ջուր տուող Աստուած մըծարաւին ջուր տուող Աստուած մըծարաւին ջուր տուող Աստուած մը::::    Ասիկա փաստելու Ասիկա փաստելու Ասիկա փաստելու Ասիկա փաստելու 
համար էր, որ ան պատուիրեց աղջկան ուտելիք տալհամար էր, որ ան պատուիրեց աղջկան ուտելիք տալհամար էր, որ ան պատուիրեց աղջկան ուտելիք տալհամար էր, որ ան պատուիրեց աղջկան ուտելիք տալ::::    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՈՈՈՈ´́́́վ մեր Տէրն ու բժիշկը՝ Յիսուս Քրիստոս,վ մեր Տէրն ու բժիշկը՝ Յիսուս Քրիստոս,վ մեր Տէրն ու բժիշկը՝ Յիսուս Քրիստոս,վ մեր Տէրն ու բժիշկը՝ Յիսուս Քրիստոս,    
Ինչպէս բռնեցիր Յայրոսի աղջկան ձեռքէնԻնչպէս բռնեցիր Յայրոսի աղջկան ձեռքէնԻնչպէս բռնեցիր Յայրոսի աղջկան ձեռքէնԻնչպէս բռնեցիր Յայրոսի աղջկան ձեռքէն    
Եւ զայն ոտքի հանեցիր եւ ան քալեց ու կերաւԵւ զայն ոտքի հանեցիր եւ ան քալեց ու կերաւԵւ զայն ոտքի հանեցիր եւ ան քալեց ու կերաւԵւ զայն ոտքի հանեցիր եւ ան քալեց ու կերաւ    
Սուրբ ներկայութեանդ մէջ, այնպէս ալ, ոՍուրբ ներկայութեանդ մէջ, այնպէս ալ, ոՍուրբ ներկայութեանդ մէջ, այնպէս ալ, ոՍուրբ ներկայութեանդ մէջ, այնպէս ալ, ո´́́́վ Տէր,վ Տէր,վ Տէր,վ Տէր,    
Բռնէ մեր ձեռքէն ու մեԲռնէ մեր ձեռքէն ու մեԲռնէ մեր ձեռքէն ու մեԲռնէ մեր ձեռքէն ու մե´́́́զ ալ ոտքի հանէ,զ ալ ոտքի հանէ,զ ալ ոտքի հանէ,զ ալ ոտքի հանէ,    
Որպէսզի մեՈրպէսզի մեՈրպէսզի մեՈրպէսզի մե´́́́նք ալ քալենք Քնք ալ քալենք Քնք ալ քալենք Քնք ալ քալենք Քու ներկայութեանդու ներկայութեանդու ներկայութեանդու ներկայութեանդ    մէջ,մէջ,մէջ,մէջ,    
Եւ ուտենք այն հոգեւոր կերակուրըԵւ ուտենք այն հոգեւոր կերակուրըԵւ ուտենք այն հոգեւոր կերակուրըԵւ ուտենք այն հոգեւոր կերակուրը    
ՈՈՈՈր մեզի պիտի տաս:ր մեզի պիտի տաս:ր մեզի պիտի տաս:ր մեզի պիտի տաս:    
ԲարիԲարիԲարիԲարի´́́́    Տէր,Տէր,Տէր,Տէր,    
ԻԻԻԻնչպէս ձեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբնչպէս ձեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբնչպէս ձեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբնչպէս ձեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբ    
Մարմնապէս մեռածը ոտքի հանեցիր,Մարմնապէս մեռածը ոտքի հանեցիր,Մարմնապէս մեռածը ոտքի հանեցիր,Մարմնապէս մեռածը ոտքի հանեցիր,    
ԱԱԱԱյնպէս ալ, կյնպէս ալ, կյնպէս ալ, կյնպէս ալ, կ’’’’աղաչենք,աղաչենք,աղաչենք,աղաչենք,    
Ձեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբՁեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբՁեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբՁեռքիդ հպումով ու խօսքիդ զօրութեամբ    
Կենդանացուր հոգեպէս մեռած մարդիկը,Կենդանացուր հոգեպէս մեռած մարդիկը,Կենդանացուր հոգեպէս մեռած մարդիկը,Կենդանացուր հոգեպէս մեռած մարդիկը,    
Որովհետեւ ԴոՈրովհետեւ ԴոՈրովհետեւ ԴոՈրովհետեւ Դո´́́́ւն ես կեաւն ես կեաւն ես կեաւն ես կեանքն ու կենդանարար Տէրը,նքն ու կենդանարար Տէրը,նքն ու կենդանարար Տէրը,նքն ու կենդանարար Տէրը,    
ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես որ անկենդան սիրտերը կը կենդանացնես.ւն ես որ անկենդան սիրտերը կը կենդանացնես.ւն ես որ անկենդան սիրտերը կը կենդանացնես.ւն ես որ անկենդան սիրտերը կը կենդանացնես.    
Ուստի, միայն ՔեզիՈւստի, միայն ՔեզիՈւստի, միայն ՔեզիՈւստի, միայն Քեզի´ ´ ´ ´ կը վայելէ ամէն փառք ու պատիւ:կը վայելէ ամէն փառք ու պատիւ:կը վայելէ ամէն փառք ու պատիւ:կը վայելէ ամէն փառք ու պատիւ:    
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Տեռատես կնոջ բժշկութիւնըՏեռատես կնոջ բժշկութիւնըՏեռատես կնոջ բժշկութիւնըՏեռատես կնոջ բժշկութիւնը    
((((Մարկոս 5.25Մարկոս 5.25Մարկոս 5.25Մարկոս 5.25----34)34)34)34)    

    
    

Կին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոԿին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոԿին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոԿին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահո----
սութենէ կը տառապէր: Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շսութենէ կը տառապէր: Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շսութենէ կը տառապէր: Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շսութենէ կը տառապէր: Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ ատ ատ ատ 
նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, 
բայց օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը բայց օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը բայց օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը բայց օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը 
աւելի վատթարացեր էր: Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին աւելի վատթարացեր էր: Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին աւելի վատթարացեր էր: Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին աւելի վատթարացեր էր: Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին 
մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստին: մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստին: մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստին: մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստին: 
Որովհետեւ ինքնիրեն կը խորհէր եւ կՈրովհետեւ ինքնիրեն կը խորհէր եւ կՈրովհետեւ ինքնիրեն կը խորհէր եւ կՈրովհետեւ ինքնիրեն կը խորհէր եւ կ’’’’ըսէր.ըսէր.ըսէր.ըսէր.----    

««««Միայն դպՄիայն դպՄիայն դպՄիայն դպչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ»:»:»:»:    
Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ 

ինք մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւինք մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւինք մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւինք մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւ: : : : 
Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս 
եկաւ. ամբոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.եկաւ. ամբոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.եկաւ. ամբոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.եկաւ. ամբոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.----    

««««Ո՞վ դպաւ հագուստիսՈ՞վ դպաւ հագուստիսՈ՞վ դպաւ հագուստիսՈ՞վ դպաւ հագուստիս»:»:»:»:    
ԱշակերԱշակերԱշակերԱշակերտները ըսին իրեն.տները ըսին իրեն.տները ըսին իրեն.տները ըսին իրեն.----    
««««Կը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն Կը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն Կը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն Կը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն 

կկկկ’’’’ըսես, "Ո՞վ դպաւ հագուստիս"ըսես, "Ո՞վ դպաւ հագուստիս"ըսես, "Ո՞վ դպաւ հագուստիս"ըսես, "Ո՞վ դպաւ հագուստիս"»:»:»:»:    
Յիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ոՅիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ոՅիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ոՅիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ո´́́́վ վ վ վ 

ըրաւ: Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով ըրաւ: Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով ըրաւ: Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով ըրաւ: Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով 
թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ 
ինկաւ անոր ոտքինկաւ անոր ոտքինկաւ անոր ոտքինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ: երուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ: երուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ: երուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ: 
Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    

««««ԱղջիԱղջիԱղջիԱղջի´́́́կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա 
եւ բժշկուէեւ բժշկուէեւ բժշկուէեւ բժշկուէ´ ´ ´ ´ քու ցաւերէդքու ցաւերէդքու ցաւերէդքու ցաւերէդ»:»:»:»:    
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««««Կին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահԿին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահԿին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահԿին մը կար, որ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոոոո----
սութենէ կը տառապէրսութենէ կը տառապէրսութենէ կը տառապէրսութենէ կը տառապէր::::    Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ 
նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, բայց նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, բայց նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, բայց նեղութիւն քաշած էր, իր ամբողջ ունեցածը վատներ էր, բայց 
օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը աւելի օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը աւելի օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը աւելի օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը աւելի 
վատթարացեր էրվատթարացեր էրվատթարացեր էրվատթարացեր էր»»»» ( ( ( (Մր 5.25Մր 5.25Մր 5.25Մր 5.25----26)26)26)26)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս իր ճամբան էր դէպի Յայրոս անունով ժողոՅիսուս իր ճամբան էր դէպի Յայրոս անունով ժողոՅիսուս իր ճամբան էր դէպի Յայրոս անունով ժողոՅիսուս իր ճամբան էր դէպի Յայրոս անունով ժողո----
վվվվըըըըրդապետի մը տունը, յարրդապետի մը տունը, յարրդապետի մը տունը, յարրդապետի մը տունը, յարուցանելու համար անոր աղջիկը, ուցանելու համար անոր աղջիկը, ուցանելու համար անոր աղջիկը, ուցանելու համար անոր աղջիկը, 
երբ կատարեց արիւնահոսութենէ տառապող այս կնոջ երբ կատարեց արիւնահոսութենէ տառապող այս կնոջ երբ կատարեց արիւնահոսութենէ տառապող այս կնոջ երբ կատարեց արիւնահոսութենէ տառապող այս կնոջ 
բժշկութիւնըբժշկութիւնըբժշկութիւնըբժշկութիւնը::::    Ասիկա միակ բժշկութիւնը չէր որ Յիսուս Ասիկա միակ բժշկութիւնը չէր որ Յիսուս Ասիկա միակ բժշկութիւնը չէր որ Յիսուս Ասիկա միակ բժշկութիւնը չէր որ Յիսուս 
կատարեց ճամբու ընթացքին, այլ խօսքով՝ ուրիշ գործի մը կատարեց ճամբու ընթացքին, այլ խօսքով՝ ուրիշ գործի մը կատարեց ճամբու ընթացքին, այլ խօսքով՝ ուրիշ գործի մը կատարեց ճամբու ընթացքին, այլ խօսքով՝ ուրիշ գործի մը 
համար՝ ուրիշ տեղ մը գացած միջոցինհամար՝ ուրիշ տեղ մը գացած միջոցինհամար՝ ուրիշ տեղ մը գացած միջոցինհամար՝ ուրիշ տեղ մը գացած միջոցին::::    Ճամբու ընթացքին Ճամբու ընթացքին Ճամբու ընթացքին Ճամբու ընթացքին 
կատարուած բժշկութիւնները յստակատարուած բժշկութիւնները յստակատարուած բժշկութիւնները յստակատարուած բժշկութիւնները յստակօրէն ցոյց կու տան, որ կօրէն ցոյց կու տան, որ կօրէն ցոյց կու տան, որ կօրէն ցոյց կու տան, որ 
Յիսուս երբեք իր ժամանակի վայրկեանները զուր տեղ Յիսուս երբեք իր ժամանակի վայրկեանները զուր տեղ Յիսուս երբեք իր ժամանակի վայրկեանները զուր տեղ Յիսուս երբեք իր ժամանակի վայրկեանները զուր տեղ 
չվատնեցչվատնեցչվատնեցչվատնեց::::    Ան ամէն օր, ամէն ժամ եւ ամէն վայրկեան ընելիք Ան ամէն օր, ամէն ժամ եւ ամէն վայրկեան ընելիք Ան ամէն օր, ամէն ժամ եւ ամէն վայրկեան ընելիք Ան ամէն օր, ամէն ժամ եւ ամէն վայրկեան ընելիք 
ունէրունէրունէրունէր::::    Մենք ի՞նչպէս կՄենք ի՞նչպէս կՄենք ի՞նչպէս կՄենք ի՞նչպէս կ’’’’օգտագործենք մեր ժամերն ու օգտագործենք մեր ժամերն ու օգտագործենք մեր ժամերն ու օգտագործենք մեր ժամերն ու 
վայրկեաններըվայրկեաններըվայրկեաններըվայրկեանները::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք եթէ մէկու մը տունը ընենք մենք եթէ մէկու մը տունը ընենք մենք եթէ մէկու մը տունը ընենք մենք եթէ մէկու մը տունը 
կկկկ’’’’երթանք ընթրիք ընելու եւ ճամբու երթանք ընթրիք ընելու եւ ճամբու երթանք ընթրիք ընելու եւ ճամբու երթանք ընթրիք ընելու եւ ճամբու ընթացքին ծեր կին մը ընթացքին ծեր կին մը ընթացքին ծեր կին մը ընթացքին ծեր կին մը կը կը կը կը 
հանդիպհանդիպհանդիպհանդիպիիիի    մեզի եւ մեզի եւ մեզի եւ մեզի եւ կկկկ’’’’ուզուզուզուզէէէէ    քանի մը հարցումներ հարցնելքանի մը հարցումներ հարցնելքանի մը հարցումներ հարցնելքանի մը հարցումներ հարցնել::::    
Ժամանակ կը յատկացնե՞նք պատասխանելու անոր հարԺամանակ կը յատկացնե՞նք պատասխանելու անոր հարԺամանակ կը յատկացնե՞նք պատասխանելու անոր հարԺամանակ կը յատկացնե՞նք պատասխանելու անոր հար----
ցումներուն, թէ ցումներուն, թէ ցումներուն, թէ ցումներուն, թէ ««««գործ ունիմ մայրիկգործ ունիմ մայրիկգործ ունիմ մայրիկգործ ունիմ մայրիկ» » » » կկկկ’’’’ըսենք ու կը քալենքըսենք ու կը քալենքըսենք ու կը քալենքըսենք ու կը քալենք::::    
Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք եթէ մեր գործատեղը բանալու կընենք եթէ մեր գործատեղը բանալու կընենք եթէ մեր գործատեղը բանալու կընենք եթէ մեր գործատեղը բանալու կ’’’’երթանք եւ երթանք եւ երթանք եւ երթանք եւ 
յանկարծ հայրիկ մը յանկարծ հայրիկ մը յանկարծ հայրիկ մը յանկարծ հայրիկ մը կը կը կը կը մօտեմօտեմօտեմօտենայնայնայնայ    եւ եւ եւ եւ կկկկ’’’’ուզուզուզուզէէէէ    երկու խօսք ըսելերկու խօսք ըսելերկու խօսք ըսելերկու խօսք ըսել::::    
Ժամանակ կու տա՞նք մտիկ ընելու անոր խօսքերը, թէ՝ Ժամանակ կու տա՞նք մտիկ ընելու անոր խօսքերը, թէ՝ Ժամանակ կու տա՞նք մտիկ ընելու անոր խօսքերը, թէ՝ Ժամանակ կու տա՞նք մտիկ ընելու անոր խօսքերը, թէ՝ 
կկկկ’’’’անտեսենք ու կը քալենքանտեսենք ու կը քալենքանտեսենք ու կը քալենքանտեսենք ու կը քալենք::::    

2.2.2.2.----    Ահաւասիկ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոսուԱհաւասիկ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոսուԱհաւասիկ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոսուԱհաւասիկ տասներկու տարիէ ի վեր արիւնահոսու----
թենէ տառապող կին մը, որ անկասկած բաւական տկարաթենէ տառապող կին մը, որ անկասկած բաւական տկարաթենէ տառապող կին մը, որ անկասկած բաւական տկարաթենէ տառապող կին մը, որ անկասկած բաւական տկարա----
ցած պիտի ըլլար մարմնապէս, իր ունեցած արիւնահոսուցած պիտի ըլլար մարմնապէս, իր ունեցած արիւնահոսուցած պիտի ըլլար մարմնապէս, իր ունեցած արիւնահոսուցած պիտի ըլլար մարմնապէս, իր ունեցած արիւնահոսու----
թիւններուն պաթիւններուն պաթիւններուն պաթիւններուն պատճառովտճառովտճառովտճառով::::    Բայց երբ կը տեսնէ Յիսուսը, որուն Բայց երբ կը տեսնէ Յիսուսը, որուն Բայց երբ կը տեսնէ Յիսուսը, որուն Բայց երբ կը տեսնէ Յիսուսը, որուն 
մասին շատ բան լսած էր վստահաբար, կը մոռնայ իր մասին շատ բան լսած էր վստահաբար, կը մոռնայ իր մասին շատ բան լսած էր վստահաբար, կը մոռնայ իր մասին շատ բան լսած էր վստահաբար, կը մոռնայ իր 
մարմնական տկարութիւնը, հաւատքոմարմնական տկարութիւնը, հաւատքոմարմնական տկարութիւնը, հաւատքոմարմնական տկարութիւնը, հաւատքո´́́́վ կը ճեղքէ Յիսուսի վ կը ճեղքէ Յիսուսի վ կը ճեղքէ Յիսուսի վ կը ճեղքէ Յիսուսի 
շուրջ գտնուող ամբոխը՝ հասնելու համար իր ու բոլորիս շուրջ գտնուող ամբոխը՝ հասնելու համար իր ու բոլորիս շուրջ գտնուող ամբոխը՝ հասնելու համար իր ու բոլորիս շուրջ գտնուող ամբոխը՝ հասնելու համար իր ու բոլորիս 
սիրելի Փրկիչինսիրելի Փրկիչինսիրելի Փրկիչինսիրելի Փրկիչին::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք երբ տկար կը զգանքընենք մենք երբ տկար կը զգանքընենք մենք երբ տկար կը զգանքընենք մենք երբ տկար կը զգանք::::    Կը Կը Կը Կը 
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սպասենք զօրասպասենք զօրասպասենք զօրասպասենք զօրանա՞լ, որպէսզի հետեւինք Տիրոջ, թէ՝ մեր տկար նա՞լ, որպէսզի հետեւինք Տիրոջ, թէ՝ մեր տկար նա՞լ, որպէսզի հետեւինք Տիրոջ, թէ՝ մեր տկար նա՞լ, որպէսզի հետեւինք Տիրոջ, թէ՝ մեր տկար 
վիճակով անգամ կը հետեւինք իրենվիճակով անգամ կը հետեւինք իրենվիճակով անգամ կը հետեւինք իրենվիճակով անգամ կը հետեւինք իրեն::::    Կնոջ նման ունի՞նք Կնոջ նման ունի՞նք Կնոջ նման ունի՞նք Կնոջ նման ունի՞նք 
քաջութիւնը ճեղքելու մեր շուրջ գտնուող ամբոխները, այլ քաջութիւնը ճեղքելու մեր շուրջ գտնուող ամբոխները, այլ քաջութիւնը ճեղքելու մեր շուրջ գտնուող ամբոխները, այլ քաջութիւնը ճեղքելու մեր շուրջ գտնուող ամբոխները, այլ 
խօսքով՝ դժուարութիւնները, հասնելու համար Յիսուսինխօսքով՝ դժուարութիւնները, հասնելու համար Յիսուսինխօսքով՝ դժուարութիւնները, հասնելու համար Յիսուսինխօսքով՝ դժուարութիւնները, հասնելու համար Յիսուսին::::        

3.3.3.3.----    Բժիշկներուն կողմէ իրեն թելադրուած ամէն դեղ Բժիշկներուն կողմէ իրեն թելադրուած ամէն դեղ Բժիշկներուն կողմէ իրեն թելադրուած ամէն դեղ Բժիշկներուն կողմէ իրեն թելադրուած ամէն դեղ 
գործածած էրգործածած էրգործածած էրգործածած էր, , , , ամէն խօսք կատարած էր, ամէն հրահանգի ամէն խօսք կատարած էր, ամէն հրահանգի ամէն խօսք կատարած էր, ամէն հրահանգի ամէն խօսք կատարած էր, ամէն հրահանգի 
հնազանդած էր, եւ իր ամբողջ ունեցածը անոնց յանձնած էր հնազանդած էր, եւ իր ամբողջ ունեցածը անոնց յանձնած էր հնազանդած էր, եւ իր ամբողջ ունեցածը անոնց յանձնած էր հնազանդած էր, եւ իր ամբողջ ունեցածը անոնց յանձնած էր 
եւ հիմա ոչինչ մնացեր էր քովը, բայց չէր բժշկուածեւ հիմա ոչինչ մնացեր էր քովը, բայց չէր բժշկուածեւ հիմա ոչինչ մնացեր էր քովը, բայց չէր բժշկուածեւ հիմա ոչինչ մնացեր էր քովը, բայց չէր բժշկուած::::    Այս կնոջ Այս կնոջ Այս կնոջ Այս կնոջ 
նման որքանման որքանման որքանման որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց կեանքը երկրի վրայ ն մարդիկ կան որոնք իրենց կեանքը երկրի վրայ ն մարդիկ կան որոնք իրենց կեանքը երկրի վրայ ն մարդիկ կան որոնք իրենց կեանքը երկրի վրայ 
քիչ մը աւելի երկարելու համար, կամ մարմնապէս քիչ մը աւելի երկարելու համար, կամ մարմնապէս քիչ մը աւելի երկարելու համար, կամ մարմնապէս քիչ մը աւելի երկարելու համար, կամ մարմնապէս 
առողջանալոառողջանալոառողջանալոառողջանալու համար, պատրաւ համար, պատրաւ համար, պատրաւ համար, պատրա´́́́ստ են իրենց ամբողջ ստ են իրենց ամբողջ ստ են իրենց ամբողջ ստ են իրենց ամբողջ 
ունեցածը տալու, պատրաունեցածը տալու, պատրաունեցածը տալու, պատրաունեցածը տալու, պատրա´́́́ստ են կատարելու բժիշկներու ստ են կատարելու բժիշկներու ստ են կատարելու բժիշկներու ստ են կատարելու բժիշկներու 
բոլոր խօսքերը, պատուէրները, հրամանները, հրահանգները, բոլոր խօսքերը, պատուէրները, հրամանները, հրահանգները, բոլոր խօսքերը, պատուէրները, հրամանները, հրահանգները, բոլոր խօսքերը, պատուէրները, հրամանները, հրահանգները, 
խրատներըխրատներըխրատներըխրատները::::    Եթէ պատրաստ ենք տալու մեր ամբողջ Եթէ պատրաստ ենք տալու մեր ամբողջ Եթէ պատրաստ ենք տալու մեր ամբողջ Եթէ պատրաստ ենք տալու մեր ամբողջ 
ունեցածը, միայն թէ կարենանք մեր կեանքը քանի մը ամիսով ունեցածը, միայն թէ կարենանք մեր կեանքը քանի մը ամիսով ունեցածը, միայն թէ կարենանք մեր կեանքը քանի մը ամիսով ունեցածը, միայն թէ կարենանք մեր կեանքը քանի մը ամիսով 
կամ քանի մը տարիով երկրկամ քանի մը տարիով երկրկամ քանի մը տարիով երկրկամ քանի մը տարիով երկրի վրայ երկարելու, որքա՞ն աւելի ի վրայ երկարելու, որքա՞ն աւելի ի վրայ երկարելու, որքա՞ն աւելի ի վրայ երկարելու, որքա՞ն աւելի 
պէտք է պատրաստ ըլլանք զոհելու ամէն բան, ի խնդիր պէտք է պատրաստ ըլլանք զոհելու ամէն բան, ի խնդիր պէտք է պատրաստ ըլլանք զոհելու ամէն բան, ի խնդիր պէտք է պատրաստ ըլլանք զոհելու ամէն բան, ի խնդիր 
յաւիտենական կեանքին՝ Աստուծոյ արքայութեանյաւիտենական կեանքին՝ Աստուծոյ արքայութեանյաւիտենական կեանքին՝ Աստուծոյ արքայութեանյաւիտենական կեանքին՝ Աստուծոյ արքայութեան::::    Եթէ ամէն Եթէ ամէն Եթէ ամէն Եթէ ամէն 
ինչ կինչ կինչ կինչ կ’’’’ընենք մարմնաւոր առողջութեան համար, ինչո՞ւ բան մը ընենք մարմնաւոր առողջութեան համար, ինչո՞ւ բան մը ընենք մարմնաւոր առողջութեան համար, ինչո՞ւ բան մը ընենք մարմնաւոր առողջութեան համար, ինչո՞ւ բան մը 
չենք ըներ հոգեպէս առողջանալու համարչենք ըներ հոգեպէս առողջանալու համարչենք ըներ հոգեպէս առողջանալու համարչենք ըներ հոգեպէս առողջանալու համար::::    

4.4.4.4.----    ««««Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ Անիկա բժիշկներու ձեռքէն շատ նեղութիւն քաշած նեղութիւն քաշած նեղութիւն քաշած նեղութիւն քաշած 
էրէրէրէր»»»»::::    Այս հաստատումը շատ յստակ ցոյց կու տայ, որ Այս հաստատումը շատ յստակ ցոյց կու տայ, որ Այս հաստատումը շատ յստակ ցոյց կու տայ, որ Այս հաստատումը շատ յստակ ցոյց կու տայ, որ 
բժիշկները եղած են անգութ այս խեղճ կնոջ հանդէպ, եւ բժիշկները եղած են անգութ այս խեղճ կնոջ հանդէպ, եւ բժիշկները եղած են անգութ այս խեղճ կնոջ հանդէպ, եւ բժիշկները եղած են անգութ այս խեղճ կնոջ հանդէպ, եւ 
անտարբեր՝ անոր ցաւին հանդէպանտարբեր՝ անոր ցաւին հանդէպանտարբեր՝ անոր ցաւին հանդէպանտարբեր՝ անոր ցաւին հանդէպ::::    Ըստ երեւոյթին, յիշեալ Ըստ երեւոյթին, յիշեալ Ըստ երեւոյթին, յիշեալ Ըստ երեւոյթին, յիշեալ 
բժիշկները կամ այն է որ գիտէին անոր հիւանդութեան բժիշկները կամ այն է որ գիտէին անոր հիւանդութեան բժիշկները կամ այն է որ գիտէին անոր հիւանդութեան բժիշկները կամ այն է որ գիտէին անոր հիւանդութեան 
անբուժելի ըլլալը եւ գիտակցօրէն շարունակ սխալանբուժելի ըլլալը եւ գիտակցօրէն շարունակ սխալանբուժելի ըլլալը եւ գիտակցօրէն շարունակ սխալանբուժելի ըլլալը եւ գիտակցօրէն շարունակ սխալ    դեղեր դեղեր դեղեր դեղեր 
տուած կամ յանձնարարած են, որպէսզի կողոպտէին զայն, եւ տուած կամ յանձնարարած են, որպէսզի կողոպտէին զայն, եւ տուած կամ յանձնարարած են, որպէսզի կողոպտէին զայն, եւ տուած կամ յանձնարարած են, որպէսզի կողոպտէին զայն, եւ 
կամ՝ փորձեցին զայն բուժել այնքան ատեն որ տալիք ունէր կամ՝ փորձեցին զայն բուժել այնքան ատեն որ տալիք ունէր կամ՝ փորձեցին զայն բուժել այնքան ատեն որ տալիք ունէր կամ՝ փորձեցին զայն բուժել այնքան ատեն որ տալիք ունէր 
իրենցիրենցիրենցիրենց::::    Մեծ ողբերգութիւն է իյնալ դրամասէր բժիշկի մը Մեծ ողբերգութիւն է իյնալ դրամասէր բժիշկի մը Մեծ ողբերգութիւն է իյնալ դրամասէր բժիշկի մը Մեծ ողբերգութիւն է իյնալ դրամասէր բժիշկի մը 
ձեռքըձեռքըձեռքըձեռքը::::    Դրամասէր բժիշկ մը կրնայ սխալ դեղեր պատուիրել, Դրամասէր բժիշկ մը կրնայ սխալ դեղեր պատուիրել, Դրամասէր բժիշկ մը կրնայ սխալ դեղեր պատուիրել, Դրամասէր բժիշկ մը կրնայ սխալ դեղեր պատուիրել, 
կամ իր կատարած ախտաճանաչումին մասին շիտկամ իր կատարած ախտաճանաչումին մասին շիտկամ իր կատարած ախտաճանաչումին մասին շիտկամ իր կատարած ախտաճանաչումին մասին շիտակը չըսել, ակը չըսել, ակը չըսել, ակը չըսել, 
կամ անոր մէկ մասը բացայայտել, պարզապէս որպէսզի կամ անոր մէկ մասը բացայայտել, պարզապէս որպէսզի կամ անոր մէկ մասը բացայայտել, պարզապէս որպէսզի կամ անոր մէկ մասը բացայայտել, պարզապէս որպէսզի 
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հիւանդը վերստին քովը դառնայ ժամանակ մը ետք, եւ հիւանդը վերստին քովը դառնայ ժամանակ մը ետք, եւ հիւանդը վերստին քովը դառնայ ժամանակ մը ետք, եւ հիւանդը վերստին քովը դառնայ ժամանակ մը ետք, եւ 
որպէսզի օգտուի անկէ դրամականօրէնորպէսզի օգտուի անկէ դրամականօրէնորպէսզի օգտուի անկէ դրամականօրէնորպէսզի օգտուի անկէ դրամականօրէն::::    

5.5.5.5.----    Այնքան ատեն որ կնոջ հետ դրամ կար՝ կարծէք Այնքան ատեն որ կնոջ հետ դրամ կար՝ կարծէք Այնքան ատեն որ կնոջ հետ դրամ կար՝ կարծէք Այնքան ատեն որ կնոջ հետ դրամ կար՝ կարծէք 
բժիշկները անոր շուրջ կը դառնային, անոր հոգ կը տանէին, բժիշկները անոր շուրջ կը դառնային, անոր հոգ կը տանէին, բժիշկները անոր շուրջ կը դառնային, անոր հոգ կը տանէին, բժիշկները անոր շուրջ կը դառնային, անոր հոգ կը տանէին, 
ոոոո´́́́չ թէ որովհետեւ զչ թէ որովհետեւ զչ թէ որովհետեւ զչ թէ որովհետեւ զայն կը սիրէին, այլ որովհետեւ անոր այն կը սիրէին, այլ որովհետեւ անոր այն կը սիրէին, այլ որովհետեւ անոր այն կը սիրէին, այլ որովհետեւ անոր 
ունեցածը կը սիրէինունեցածը կը սիրէինունեցածը կը սիրէինունեցածը կը սիրէին::::    Բայց երբ Բայց երբ Բայց երբ Բայց երբ ««««իր ամբողջ ունեցածըիր ամբողջ ունեցածըիր ամբողջ ունեցածըիր ամբողջ ունեցածը»»»»    
սպառեցաւ՝ բժիշկները լքեցին զայն, երեսի վրայ թողուցին, եւ սպառեցաւ՝ բժիշկները լքեցին զայն, երեսի վրայ թողուցին, եւ սպառեցաւ՝ բժիշկները լքեցին զայն, երեսի վրայ թողուցին, եւ սպառեցաւ՝ բժիշկները լքեցին զայն, երեսի վրայ թողուցին, եւ 
ինչպէս հայր մը կինչպէս հայր մը կինչպէս հայր մը կինչպէս հայր մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Զայն անմաքուր ու անբժշկելի Զայն անմաքուր ու անբժշկելի Զայն անմաքուր ու անբժշկելի Զայն անմաքուր ու անբժշկելի 
յայտարարեցին, որպէսզի մէկը չմօտենայ անորյայտարարեցին, որպէսզի մէկը չմօտենայ անորյայտարարեցին, որպէսզի մէկը չմօտենայ անորյայտարարեցին, որպէսզի մէկը չմօտենայ անոր»»»»::::    ՈչիՈչիՈչիՈչի´́́́նչ նչ նչ նչ 
փոխուած է պատմոփոխուած է պատմոփոխուած է պատմոփոխուած է պատմութենէնւթենէնւթենէնւթենէն::::    Այսօր ալ նոյնը կը պատահիԱյսօր ալ նոյնը կը պատահիԱյսօր ալ նոյնը կը պատահիԱյսօր ալ նոյնը կը պատահի::::    
Բժիշկներ հոգ կը տանին քեզի այնքան ատեն որ գրպանդ Բժիշկներ հոգ կը տանին քեզի այնքան ատեն որ գրպանդ Բժիշկներ հոգ կը տանին քեզի այնքան ատեն որ գրպանդ Բժիշկներ հոգ կը տանին քեզի այնքան ատեն որ գրպանդ 
դրամ կայդրամ կայդրամ կայդրամ կայ::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն հիւանդներ կան որոնք դրամ չունին ն հիւանդներ կան որոնք դրամ չունին ն հիւանդներ կան որոնք դրամ չունին ն հիւանդներ կան որոնք դրամ չունին 
ըսելով՝ չեն կրնար հիւանդանոց մտնել, եւ ոեւէ հիւանդանոց ըսելով՝ չեն կրնար հիւանդանոց մտնել, եւ ոեւէ հիւանդանոց ըսելով՝ չեն կրնար հիւանդանոց մտնել, եւ ոեւէ հիւանդանոց ըսելով՝ չեն կրնար հիւանդանոց մտնել, եւ ոեւէ հիւանդանոց 
չչչչ’’’’ընդունիր զանոնքընդունիր զանոնքընդունիր զանոնքընդունիր զանոնք::::    Բժիշկները լքեցին հիւանդ կինը երբ Բժիշկները լքեցին հիւանդ կինը երբ Բժիշկները լքեցին հիւանդ կինը երբ Բժիշկները լքեցին հիւանդ կինը երբ ««««իր իր իր իր 
ամբողջ ամբողջ ամբողջ ամբողջ ունեցածըունեցածըունեցածըունեցածը»»»»    սպառեցաւսպառեցաւսպառեցաւսպառեցաւ::::    Միայն բժիշկները չեն որ կը Միայն բժիշկները չեն որ կը Միայն բժիշկները չեն որ կը Միայն բժիշկները չեն որ կը 
լքեն մեզ երբ մեր գրպանները կը դատարկուին, այլեւ՝ մեր լքեն մեզ երբ մեր գրպանները կը դատարկուին, այլեւ՝ մեր լքեն մեզ երբ մեր գրպանները կը դատարկուին, այլեւ՝ մեր լքեն մեզ երբ մեր գրպանները կը դատարկուին, այլեւ՝ մեր 
կողմէ բարեկամ համարուածները, երբեմն մեր ազգականկողմէ բարեկամ համարուածները, երբեմն մեր ազգականկողմէ բարեկամ համարուածները, երբեմն մեր ազգականկողմէ բարեկամ համարուածները, երբեմն մեր ազգական----
ները, նոյնիսկ մեր հարազատներըները, նոյնիսկ մեր հարազատներըները, նոյնիսկ մեր հարազատներըները, նոյնիսկ մեր հարազատները::::    

6.6.6.6.----    ««««Օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը Օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը Օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը Օգուտ չէր տեսած, ընդհակառակը, հիւանդութիւնը 
աւելի վատթարացեր էրաւելի վատթարացեր էրաւելի վատթարացեր էրաւելի վատթարացեր էր»»»»::::    Երբ հիւԵրբ հիւԵրբ հիւԵրբ հիւանդի մը սխալ դեղ կը անդի մը սխալ դեղ կը անդի մը սխալ դեղ կը անդի մը սխալ դեղ կը 
տրուի կամ սխալ թելադրանք կտրուի կամ սխալ թելադրանք կտրուի կամ սխալ թելադրանք կտրուի կամ սխալ թելադրանք կ’’’’ըլլայ, կամ երբ անհրաժեշտ ըլլայ, կամ երբ անհրաժեշտ ըլլայ, կամ երբ անհրաժեշտ ըլլայ, կամ երբ անհրաժեշտ 
դեղը չի տրուիր, հիւանդութիւն մը աւելի կը վատթարանայդեղը չի տրուիր, հիւանդութիւն մը աւելի կը վատթարանայդեղը չի տրուիր, հիւանդութիւն մը աւելի կը վատթարանայդեղը չի տրուիր, հիւանդութիւն մը աւելի կը վատթարանայ::::    
««««Աւելի վատթարացեր էրԱւելի վատթարացեր էրԱւելի վատթարացեր էրԱւելի վատթարացեր էր» » » » բառերը կու գան անգամ մը եւս բառերը կու գան անգամ մը եւս բառերը կու գան անգամ մը եւս բառերը կու գան անգամ մը եւս 
համոզելու մեզ, որ կնոջ տրուած դեղերը կամ կատարուած համոզելու մեզ, որ կնոջ տրուած դեղերը կամ կատարուած համոզելու մեզ, որ կնոջ տրուած դեղերը կամ կատարուած համոզելու մեզ, որ կնոջ տրուած դեղերը կամ կատարուած 
թելադրանքները՝ ի վնաս իրեն եղաթելադրանքները՝ ի վնաս իրեն եղաթելադրանքները՝ ի վնաս իրեն եղաթելադրանքները՝ ի վնաս իրեն եղանննն::::    Ասիկա ճշմարիտ է Ասիկա ճշմարիտ է Ասիկա ճշմարիտ է Ասիկա ճշմարիտ է 
նաեւ հոգեւոր իմաստովնաեւ հոգեւոր իմաստովնաեւ հոգեւոր իմաստովնաեւ հոգեւոր իմաստով::::    Երբ սխալ թելադրութիւններ Երբ սխալ թելադրութիւններ Երբ սխալ թելադրութիւններ Երբ սխալ թելադրութիւններ 
կկկկ’’’’ընենք, երբ սխալ ուղղութիւն կամ խրատ կու տանք, վնաս ընենք, երբ սխալ ուղղութիւն կամ խրատ կու տանք, վնաս ընենք, երբ սխալ ուղղութիւն կամ խրատ կու տանք, վնաս ընենք, երբ սխալ ուղղութիւն կամ խրատ կու տանք, վնաս 
կը հասցնենք մեզ լսողներուն, եւ ոկը հասցնենք մեզ լսողներուն, եւ ոկը հասցնենք մեզ լսողներուն, եւ ոկը հասցնենք մեզ լսողներուն, եւ ո´́́́չ թէ օգուտչ թէ օգուտչ թէ օգուտչ թէ օգուտ::::    

««««Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի Լսելով Յիսուսի մասին, ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի 
ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստինետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստինետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստինետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր հագուստին::::    ՈրովհետեՈրովհետեՈրովհետեՈրովհետեւ ւ ւ ւ 
ինքնիրեն կը խորհէր եւ կինքնիրեն կը խորհէր եւ կինքնիրեն կը խորհէր եւ կինքնիրեն կը խորհէր եւ կ’’’’ըսէր.ըսէր.ըսէր.ըսէր.----    
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""""Միայն դպչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ"Միայն դպչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ"Միայն դպչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ"Միայն դպչիմ անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ"»»»»    
((((Մր 5.27Մր 5.27Մր 5.27Մր 5.27----28)28)28)28)::::    

1.1.1.1.----    Յիշեալ հիւանդ կինըՅիշեալ հիւանդ կինըՅիշեալ հիւանդ կինըՅիշեալ հիւանդ կինը    աննկուն ու զօրաւոր կամքաննկուն ու զօրաւոր կամքաննկուն ու զօրաւոր կամքաննկուն ու զօրաւոր կամք    
ունէրունէրունէրունէր::::    Հակառակ իր քաշած բոլոր տառապանքներուն, եւ Հակառակ իր քաշած բոլոր տառապանքներուն, եւ Հակառակ իր քաշած բոլոր տառապանքներուն, եւ Հակառակ իր քաշած բոլոր տառապանքներուն, եւ 
հակառակ իր ապրած բոլոր յուսահակառակ իր ապրած բոլոր յուսահակառակ իր ապրած բոլոր յուսահակառակ իր ապրած բոլոր յուսախախախախաբութիւններուն, երբեք բութիւններուն, երբեք բութիւններուն, երբեք բութիւններուն, երբեք 
տեղի չէտեղի չէտեղի չէտեղի չէ´́́́ր տուր տուր տուր տուած, չէած, չէած, չէած, չէ´́́́ր յուսահատած, չէր յուսահատած, չէր յուսահատած, չէր յուսահատած, չէ´́́́ր նահանջած, չէր նահանջած, չէր նահանջած, չէր նահանջած, չէ´́́́ր ր ր ր 
ընկճուածընկճուածընկճուածընկճուած::::    ՎճռաՎճռաՎճռաՎճռա´́́́ծ էր առողջանալ մարմնապէսծ էր առողջանալ մարմնապէսծ էր առողջանալ մարմնապէսծ էր առողջանալ մարմնապէս::::    Պատրաստ Պատրաստ Պատրաստ Պատրաստ 
էր ամէն բան ընելու միայն թէ բուժուէրէր ամէն բան ընելու միայն թէ բուժուէրէր ամէն բան ընելու միայն թէ բուժուէրէր ամէն բան ընելու միայն թէ բուժուէր::::    Եւ իր այդ Եւ իր այդ Եւ իր այդ Եւ իր այդ 
վճռակամութիւնը զինք առաջնորդեց՝ մեծ Առաջնորդին, վճռակամութիւնը զինք առաջնորդեց՝ մեծ Առաջնորդին, վճռակամութիւնը զինք առաջնորդեց՝ մեծ Առաջնորդին, վճռակամութիւնը զինք առաջնորդեց՝ մեծ Առաջնորդին, 
բժիշկներու Բժիշկինբժիշկներու Բժիշկինբժիշկներու Բժիշկինբժիշկներու Բժիշկին::::    Մենք այս կնոջ նման պատրա՞ստ ենք Մենք այս կնոջ նման պատրա՞ստ ենք Մենք այս կնոջ նման պատրա՞ստ ենք Մենք այս կնոջ նման պատրա՞ստ ենք 
ամէն բան ընելու՝ իամէն բան ընելու՝ իամէն բան ընելու՝ իամէն բան ընելու՝ ի    խնդիր մեր հոգեւոր բուժմանխնդիր մեր հոգեւոր բուժմանխնդիր մեր հոգեւոր բուժմանխնդիր մեր հոգեւոր բուժման::::    Վճռա՞ծ ենք Վճռա՞ծ ենք Վճռա՞ծ ենք Վճռա՞ծ ենք 
հասնիլ Յիսուսին, ինչպէս կինն էր վճռածհասնիլ Յիսուսին, ինչպէս կինն էր վճռածհասնիլ Յիսուսին, ինչպէս կինն էր վճռածհասնիլ Յիսուսին, ինչպէս կինն էր վճռած::::    

2.2.2.2.----    Ոեւէ հիւանդ կամ հիւանդի մը ծնողը համարձակօրէն Ոեւէ հիւանդ կամ հիւանդի մը ծնողը համարձակօրէն Ոեւէ հիւանդ կամ հիւանդի մը ծնողը համարձակօրէն Ոեւէ հիւանդ կամ հիւանդի մը ծնողը համարձակօրէն 
կրնար Տիրոջ մօտենալ եւ բժշկութիւն խնդրելկրնար Տիրոջ մօտենալ եւ բժշկութիւն խնդրելկրնար Տիրոջ մօտենալ եւ բժշկութիւն խնդրելկրնար Տիրոջ մօտենալ եւ բժշկութիւն խնդրել::::    Բայց այս Բայց այս Բայց այս Բայց այս 
հիւանդ կինը չէր կրնար հրապարակաւ իր խնդրանքը հիւանդ կինը չէր կրնար հրապարակաւ իր խնդրանքը հիւանդ կինը չէր կրնար հրապարակաւ իր խնդրանքը հիւանդ կինը չէր կրնար հրապարակաւ իր խնդրանքը 
ներկայացնելներկայացնելներկայացնելներկայացնել::::    Չէր կրնար, որովհետեՉէր կրնար, որովհետեՉէր կրնար, որովհետեՉէր կրնար, որովհետեւ արիւնահոսութենէ կը ւ արիւնահոսութենէ կը ւ արիւնահոսութենէ կը ւ արիւնահոսութենէ կը 
տառապէր, եւ բնականօրէն կը քաշուէր, կտառապէր, եւ բնականօրէն կը քաշուէր, կտառապէր, եւ բնականօրէն կը քաշուէր, կտառապէր, եւ բնականօրէն կը քաշուէր, կ’’’’ամչնար, եւ չէր ամչնար, եւ չէր ամչնար, եւ չէր ամչնար, եւ չէր 
ուզեր որ ամէն մարդ գիտնար այդ մասին, ահա թէ ինչու ուզեր որ ամէն մարդ գիտնար այդ մասին, ահա թէ ինչու ուզեր որ ամէն մարդ գիտնար այդ մասին, ահա թէ ինչու ուզեր որ ամէն մարդ գիտնար այդ մասին, ահա թէ ինչու 
««««ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր ամբոխին մէջէն եւ Յիսուսի ետեւէն եկաւ եւ դպաւ անոր 
հագուստինհագուստինհագուստինհագուստին»»»»::::    Յիսուսի շուրջ եղող բազմութիւնը եթէ գիտնար Յիսուսի շուրջ եղող բազմութիւնը եթէ գիտնար Յիսուսի շուրջ եղող բազմութիւնը եթէ գիտնար Յիսուսի շուրջ եղող բազմութիւնը եթէ գիտնար 
այս կնոջ հիւանդութեան մասին,այս կնոջ հիւանդութեան մասին,այս կնոջ հիւանդութեան մասին,այս կնոջ հիւանդութեան մասին,    գուցէ շատեր գայթակղէին, գուցէ շատեր գայթակղէին, գուցէ շատեր գայթակղէին, գուցէ շատեր գայթակղէին, 
կամ զայն մեղաւոր մը նկատէին, Աստուծոյ կողմէ պատժուած կամ զայն մեղաւոր մը նկատէին, Աստուծոյ կողմէ պատժուած կամ զայն մեղաւոր մը նկատէին, Աստուծոյ կողմէ պատժուած կամ զայն մեղաւոր մը նկատէին, Աստուծոյ կողմէ պատժուած 
յայտարարէին, մանաւանդ որ, ինչպէս տարբեր առիթով մը յայտարարէին, մանաւանդ որ, ինչպէս տարբեր առիթով մը յայտարարէին, մանաւանդ որ, ինչպէս տարբեր առիթով մը յայտարարէին, մանաւանդ որ, ինչպէս տարբեր առիթով մը 
բացատրեցինք, թէ հրեաներ համոզուած էին որ մարմնական բացատրեցինք, թէ հրեաներ համոզուած էին որ մարմնական բացատրեցինք, թէ հրեաներ համոզուած էին որ մարմնական բացատրեցինք, թէ հրեաներ համոզուած էին որ մարմնական 
հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժներ են՝ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժներ են՝ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժներ են՝ հիւանդութիւնները Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժներ են՝ 
մարդուն գործած մեղքերուն մարդուն գործած մեղքերուն մարդուն գործած մեղքերուն մարդուն գործած մեղքերուն իբրեւ հետեւանքիբրեւ հետեւանքիբրեւ հետեւանքիբրեւ հետեւանք::::    Այս կնոջ նման Այս կնոջ նման Այս կնոջ նման Այս կնոջ նման 
ոոոո´́́́վ գիտէ թէ որքավ գիտէ թէ որքավ գիտէ թէ որքավ գիտէ թէ որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք տեսակն մարդիկ կան որոնք տեսակն մարդիկ կան որոնք տեսակն մարդիկ կան որոնք տեսակ----տեսակ հոտեսակ հոտեսակ հոտեսակ հո----
գեւոր ցաւեր ու պակասութիւններ ունին, որոնք սակայն կը գեւոր ցաւեր ու պակասութիւններ ունին, որոնք սակայն կը գեւոր ցաւեր ու պակասութիւններ ունին, որոնք սակայն կը գեւոր ցաւեր ու պակասութիւններ ունին, որոնք սակայն կը 
վախնան կամ կվախնան կամ կվախնան կամ կվախնան կամ կ’’’’ամչնան խօսելու անոնց մասին, գուցէ ամչնան խօսելու անոնց մասին, գուցէ ամչնան խօսելու անոնց մասին, գուցէ ամչնան խօսելու անոնց մասին, գուցէ 
մերմերմերմերժուելուժուելուժուելուժուելու    կամ անարգանքի առարկայ դառնալու մտահոգուկամ անարգանքի առարկայ դառնալու մտահոգուկամ անարգանքի առարկայ դառնալու մտահոգուկամ անարգանքի առարկայ դառնալու մտահոգու----
թենէն մղուածթենէն մղուածթենէն մղուածթենէն մղուած::::    Հոգեւոր ցաՀոգեւոր ցաՀոգեւոր ցաՀոգեւոր ցաւերն ու տկարութիւնները կրնան ւերն ու տկարութիւնները կրնան ւերն ու տկարութիւնները կրնան ւերն ու տկարութիւնները կրնան 
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փարատիլ երբ կիսուին հոգեւոր եղբայրներու հետփարատիլ երբ կիսուին հոգեւոր եղբայրներու հետփարատիլ երբ կիսուին հոգեւոր եղբայրներու հետփարատիլ երբ կիսուին հոգեւոր եղբայրներու հետ::::    Իսկական Իսկական Իսկական Իսկական 
հոգեւոր եղբայրները՝ հոգեւոր բժիշկներ ենհոգեւոր եղբայրները՝ հոգեւոր բժիշկներ ենհոգեւոր եղբայրները՝ հոգեւոր բժիշկներ ենհոգեւոր եղբայրները՝ հոգեւոր բժիշկներ են::::    

3.3.3.3.----    Կինը Կինը Կինը Կինը ««««ինքնիրեն կը խորհէր եւ կինքնիրեն կը խորհէր եւ կինքնիրեն կը խորհէր եւ կինքնիրեն կը խորհէր եւ կ’’’’ըսէր.ըսէր.ըսէր.ըսէր.----    """"Միայն դպչիմ Միայն դպչիմ Միայն դպչիմ Միայն դպչիմ 
անոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմանոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմանոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմանոր հագուստին եւ պիտի բժշկուիմ""""»»»»::::    Նայեցէք թէ որքան Նայեցէք թէ որքան Նայեցէք թէ որքան Նայեցէք թէ որքան 
ուժեղ հաւաուժեղ հաւաուժեղ հաւաուժեղ հաւա´́́́տք ունէր այս կինտք ունէր այս կինտք ունէր այս կինտք ունէր այս կինըըըը::::    Ան չմտածեց Յիսուսէն խնդԱն չմտածեց Յիսուսէն խնդԱն չմտածեց Յիսուսէն խնդԱն չմտածեց Յիսուսէն խնդ----
րել որ յատուկ աղօթք մը ընէ իրեն համար, կամ ձեռքը դնէ իր րել որ յատուկ աղօթք մը ընէ իրեն համար, կամ ձեռքը դնէ իր րել որ յատուկ աղօթք մը ընէ իրեն համար, կամ ձեռքը դնէ իր րել որ յատուկ աղօթք մը ընէ իրեն համար, կամ ձեռքը դնէ իր 
գլխուն, կամ բժշկութեան հրաման մը արձակէգլխուն, կամ բժշկութեան հրաման մը արձակէգլխուն, կամ բժշկութեան հրաման մը արձակէգլխուն, կամ բժշկութեան հրաման մը արձակէ::::    Ան պարզաԱն պարզաԱն պարզաԱն պարզա----
պէս մտածեց դպնալ Յիսուսի հագուստին եւ հաւատաց որ պէս մտածեց դպնալ Յիսուսի հագուստին եւ հաւատաց որ պէս մտածեց դպնալ Յիսուսի հագուստին եւ հաւատաց որ պէս մտածեց դպնալ Յիսուսի հագուստին եւ հաւատաց որ 
եթէ դպնար՝ պիտի բժշկուէրեթէ դպնար՝ պիտի բժշկուէրեթէ դպնար՝ պիտի բժշկուէրեթէ դպնար՝ պիտի բժշկուէր::::    Շատ հիւանդներ դպան Յիսուսի Շատ հիւանդներ դպան Յիսուսի Շատ հիւանդներ դպան Յիսուսի Շատ հիւանդներ դպան Յիսուսի 
հագուստի քղանցքին եւ հագուստի քղանցքին եւ հագուստի քղանցքին եւ հագուստի քղանցքին եւ բժշկուեցանբժշկուեցանբժշկուեցանբժշկուեցան::::    Բայց այս կնոջ պարաԲայց այս կնոջ պարաԲայց այս կնոջ պարաԲայց այս կնոջ պարա----
գան տարբեր էր, որովհետեւ միւս հիւանդգան տարբեր էր, որովհետեւ միւս հիւանդգան տարբեր էր, որովհետեւ միւս հիւանդգան տարբեր էր, որովհետեւ միւս հիւանդներու պարագային, ներու պարագային, ներու պարագային, ներու պարագային, 
մարդիկ իրեմարդիկ իրեմարդիկ իրեմարդիկ իրե´́́́նք աղաչեցին Յիսուսին, նք աղաչեցին Յիսուսին, նք աղաչեցին Յիսուսին, նք աղաչեցին Յիսուսին, ««««որ գոնէ թոյլ տայ որ գոնէ թոյլ տայ որ գոնէ թոյլ տայ որ գոնէ թոյլ տայ 
հիւանդներուն, որ իր հագուստի քղանցքին դպչինհիւանդներուն, որ իր հագուստի քղանցքին դպչինհիւանդներուն, որ իր հագուստի քղանցքին դպչինհիւանդներուն, որ իր հագուստի քղանցքին դպչին::::    Եւ անոնք Եւ անոնք Եւ անոնք Եւ անոնք 
որ դպան՝ բժշկուեցանոր դպան՝ բժշկուեցանոր դպան՝ բժշկուեցանոր դպան՝ բժշկուեցան»»»» ( ( ( (Մտ 14.36)Մտ 14.36)Մտ 14.36)Մտ 14.36)::::    Այս կնոջ համար մէկը Այս կնոջ համար մէկը Այս կնոջ համար մէկը Այս կնոջ համար մէկը 
աղաչանք չներկաղաչանք չներկաղաչանք չներկաղաչանք չներկայացուց, մէկը միջնորդութիւն չըրաւ, այլ այացուց, մէկը միջնորդութիւն չըրաւ, այլ այացուց, մէկը միջնորդութիւն չըրաւ, այլ այացուց, մէկը միջնորդութիւն չըրաւ, այլ 
իիիի´́́́նք գնաց եւ նք գնաց եւ նք գնաց եւ նք գնաց եւ ««««իր իրաւունքըիր իրաւունքըիր իրաւունքըիր իրաւունքը» » » » առաւ կարծէք, ճիշդ ինչպէս առաւ կարծէք, ճիշդ ինչպէս առաւ կարծէք, ճիշդ ինչպէս առաւ կարծէք, ճիշդ ինչպէս 
Յակոբ նահապետ, չսպասեց որ Աստուած օրհնէ զինք, այլ Յակոբ նահապետ, չսպասեց որ Աստուած օրհնէ զինք, այլ Յակոբ նահապետ, չսպասեց որ Աստուած օրհնէ զինք, այլ Յակոբ նահապետ, չսպասեց որ Աստուած օրհնէ զինք, այլ 
իիիի´́́́նք պահանջեց անոր օրհնութիւնը. նք պահանջեց անոր օրհնութիւնը. նք պահանջեց անոր օրհնութիւնը. նք պահանջեց անոր օրհնութիւնը. ««««Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ 
որ զիս չօրհնեսոր զիս չօրհնեսոր զիս չօրհնեսոր զիս չօրհնես»»»» ( ( ( (Ծն 32.26)Ծն 32.26)Ծն 32.26)Ծն 32.26)::::    Այս իմաստով, կինը հոգեւոր Այս իմաստով, կինը հոգեւոր Այս իմաստով, կինը հոգեւոր Այս իմաստով, կինը հոգեւոր 
պատեպատեպատեպատերազմի իսկական պատկեր մը կը դնէ մեր առջեւրազմի իսկական պատկեր մը կը դնէ մեր առջեւրազմի իսկական պատկեր մը կը դնէ մեր առջեւրազմի իսկական պատկեր մը կը դնէ մեր առջեւ::::    
Հաւատացեալներս պէտք է հետեւինք կնոջ քայլերունՀաւատացեալներս պէտք է հետեւինք կնոջ քայլերունՀաւատացեալներս պէտք է հետեւինք կնոջ քայլերունՀաւատացեալներս պէտք է հետեւինք կնոջ քայլերուն::::    Պէտք է Պէտք է Պէտք է Պէտք է 
հաւատքոհաւատքոհաւատքոհաւատքո´́́́վ մօտենանք Տիրոջ ու ձեռք ձգենք մեզի բաժին վ մօտենանք Տիրոջ ու ձեռք ձգենք մեզի բաժին վ մօտենանք Տիրոջ ու ձեռք ձգենք մեզի բաժին վ մօտենանք Տիրոջ ու ձեռք ձգենք մեզի բաժին 
ինկող բժշկութիւնը, օրհնութիւնը, զօրութիւնը, օծուինկող բժշկութիւնը, օրհնութիւնը, զօրութիւնը, օծուինկող բժշկութիւնը, օրհնութիւնը, զօրութիւնը, օծուինկող բժշկութիւնը, օրհնութիւնը, զօրութիւնը, օծութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    

««««Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ Անմիջապէս անոր արիւնահոսութիւնը դադրեցաւ, եւ 
ինք մարմինք մարմինք մարմինք մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւ»»»»    
((((Մր 5.29)Մր 5.29)Մր 5.29)Մր 5.29)::::    

1.1.1.1.----    Կնոջ բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղի չունեցաւ, Կնոջ բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղի չունեցաւ, Կնոջ բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղի չունեցաւ, Կնոջ բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղի չունեցաւ, 
այլ՝ ակնթարթի մը մէջայլ՝ ակնթարթի մը մէջայլ՝ ակնթարթի մը մէջայլ՝ ակնթարթի մը մէջ::::    Ոեւէ երկրաւոր բժիշկ չի կրնար երկՈեւէ երկրաւոր բժիշկ չի կրնար երկՈեւէ երկրաւոր բժիշկ չի կրնար երկՈեւէ երկրաւոր բժիշկ չի կրնար երկ----
վայրկեանի մը կամ վայրկեանի մը ընթացքին բուժել հիւանդ վայրկեանի մը կամ վայրկեանի մը ընթացքին բուժել հիւանդ վայրկեանի մը կամ վայրկեանի մը ընթացքին բուժել հիւանդ վայրկեանի մը կամ վայրկեանի մը ընթացքին բուժել հիւանդ 
մըմըմըմը::::    Բայց տարբեր է մեր երկնաւոր ԲժիշկըԲայց տարբեր է մեր երկնաւոր ԲժիշկըԲայց տարբեր է մեր երկնաւոր ԲժիշկըԲայց տարբեր է մեր երկնաւոր Բժիշկը::::    Ան Ան Ան Ան ««««անմիջաանմիջաանմիջաանմիջա----
պէպէպէպէ´́́́սսսս» » » » բուժող Աստուած էբուժող Աստուած էբուժող Աստուած էբուժող Աստուած է::::    Երկվայրկեանի մը ընթացքին բուԵրկվայրկեանի մը ընթացքին բուԵրկվայրկեանի մը ընթացքին բուԵրկվայրկեանի մը ընթացքին բու----
ժող Արարիժող Արարիժող Արարիժող Արարի´́́́չ էչ էչ էչ է::::    Հարկաւ կան բուժումներ, ըլլաՀարկաւ կան բուժումներ, ըլլաՀարկաւ կան բուժումներ, ըլլաՀարկաւ կան բուժումներ, ըլլա´́́́յ մարմնաւոր, յ մարմնաւոր, յ մարմնաւոր, յ մարմնաւոր, 
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ըլլաըլլաըլլաըլլա´́́́յ հոգեւոր, որոնք աստիճանաբար տեղի կյ հոգեւոր, որոնք աստիճանաբար տեղի կյ հոգեւոր, որոնք աստիճանաբար տեղի կյ հոգեւոր, որոնք աստիճանաբար տեղի կ’’’’ունենանունենանունենանունենան::::    
Օրինակ, յիշենք Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըՕրինակ, յիշենք Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըՕրինակ, յիշենք Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըՕրինակ, յիշենք Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնը::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
մարմնաւոր բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղիմարմնաւոր բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղիմարմնաւոր բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղիմարմնաւոր բժշկութիւնը աստիճանաբար տեղի    ունեցաւունեցաւունեցաւունեցաւ::::    ՅիՅիՅիՅի----
սուս առաջին անգամ թուքով թրջելէ ետք անոր աչքերը եւ սուս առաջին անգամ թուքով թրջելէ ետք անոր աչքերը եւ սուս առաջին անգամ թուքով թրջելէ ետք անոր աչքերը եւ սուս առաջին անգամ թուքով թրջելէ ետք անոր աչքերը եւ 
ձեռքով դպնալէ ետք անոնց, հարցուց եթէ երբեք բան մը կը ձեռքով դպնալէ ետք անոնց, հարցուց եթէ երբեք բան մը կը ձեռքով դպնալէ ետք անոնց, հարցուց եթէ երբեք բան մը կը ձեռքով դպնալէ ետք անոնց, հարցուց եթէ երբեք բան մը կը 
տեսնէրտեսնէրտեսնէրտեսնէր::::    Կոյրը պատասխանեց. Կոյրը պատասխանեց. Կոյրը պատասխանեց. Կոյրը պատասխանեց. ««««Մարդիկ կը տեսնեմ, որոնք Մարդիկ կը տեսնեմ, որոնք Մարդիկ կը տեսնեմ, որոնք Մարդիկ կը տեսնեմ, որոնք 
կարծես ծառ են, բայց կը քալենկարծես ծառ են, բայց կը քալենկարծես ծառ են, բայց կը քալենկարծես ծառ են, բայց կը քալեն»»»» ( ( ( (Մր 8.24)Մր 8.24)Մր 8.24)Մր 8.24)::::    Յիսուս երկրորդ Յիսուս երկրորդ Յիսուս երկրորդ Յիսուս երկրորդ 
անգամ դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր անգամ դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր անգամ դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր անգամ դարձեալ ձեռքերը դրաւ անոր աչքերուն, աչքերուն, աչքերուն, աչքերուն, ««««անիկա աչանիկա աչանիկա աչանիկա աչ----
քերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն քերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն քերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն քերը բացաւ, նայեցաւ եւ տեսողութիւնը վերագտնելով՝ ամէն 
ինչ յստակ կը տեսնէրինչ յստակ կը տեսնէրինչ յստակ կը տեսնէրինչ յստակ կը տեսնէր»»»» ( ( ( (Մր 8.25)Մր 8.25)Մր 8.25)Մր 8.25)::::    Յիսուս չէ՞ր կրնար մէկ Յիսուս չէ՞ր կրնար մէկ Յիսուս չէ՞ր կրնար մէկ Յիսուս չէ՞ր կրնար մէկ 
դպնալով անոր տեսողութիւնը կատարեալ ձեւով վերականգդպնալով անոր տեսողութիւնը կատարեալ ձեւով վերականգդպնալով անոր տեսողութիւնը կատարեալ ձեւով վերականգդպնալով անոր տեսողութիւնը կատարեալ ձեւով վերականգ----
նելնելնելնել::::    ԿրնաԿրնաԿրնաԿրնա´́́́րրրր::::    Բայց Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի թէ ոմանց Բայց Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի թէ ոմանց Բայց Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի թէ ոմանց Բայց Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի թէ ոմանց 
բժշկութիւնը աստիճանական բժշկութիւնը աստիճանական բժշկութիւնը աստիճանական բժշկութիւնը աստիճանական կերպով տեղի կկերպով տեղի կկերպով տեղի կկերպով տեղի կ’’’’ունենայունենայունենայունենայ::::    Նոյնն Նոյնն Նոյնն Նոյնն 
է հոգեւոր բժշկութեանէ հոգեւոր բժշկութեանէ հոգեւոր բժշկութեանէ հոգեւոր բժշկութեանցցցց    պարագանպարագանպարագանպարագան::::    Պօղոս առաքեալին հոգեՊօղոս առաքեալին հոգեՊօղոս առաքեալին հոգեՊօղոս առաքեալին հոգե----
ւոր բժշկութիւնը ակնթարթի մը մէջ տեղի ունեցաւ, մինչդեռ ւոր բժշկութիւնը ակնթարթի մը մէջ տեղի ունեցաւ, մինչդեռ ւոր բժշկութիւնը ակնթարթի մը մէջ տեղի ունեցաւ, մինչդեռ ւոր բժշկութիւնը ակնթարթի մը մէջ տեղի ունեցաւ, մինչդեռ 
Պետրոս առաքեալին հոգեւոր բժշկութիւնը երկաՊետրոս առաքեալին հոգեւոր բժշկութիւնը երկաՊետրոս առաքեալին հոգեւոր բժշկութիւնը երկաՊետրոս առաքեալին հոգեւոր բժշկութիւնը երկա՜՜՜՜ր տարիներ ր տարիներ ր տարիներ ր տարիներ 
խլեցխլեցխլեցխլեց::::    Առաքելութեան սկսելէ բաւական տարիներ ետք, կը Առաքելութեան սկսելէ բաւական տարիներ ետք, կը Առաքելութեան սկսելէ բաւական տարիներ ետք, կը Առաքելութեան սկսելէ բաւական տարիներ ետք, կը 
տեսնենք թէ ինչպէս Պտեսնենք թէ ինչպէս Պտեսնենք թէ ինչպէս Պտեսնենք թէ ինչպէս Պետրոս առաքեալ կը յանդիմանուի ետրոս առաքեալ կը յանդիմանուի ետրոս առաքեալ կը յանդիմանուի ետրոս առաքեալ կը յանդիմանուի 
Պօղոսի կողմէ իր Պօղոսի կողմէ իր Պօղոսի կողմէ իր Պօղոսի կողմէ իր ««««կեղծաւոր ընթացքինկեղծաւոր ընթացքինկեղծաւոր ընթացքինկեղծաւոր ընթացքին»»»»    համար (Գղ 2.11համար (Գղ 2.11համար (Գղ 2.11համար (Գղ 2.11----14)14)14)14)::::    

2.2.2.2.----    ««««Մարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեՄարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեՄարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուեՄարմինին մէջ զգաց որ իր հիւանդութենէն բժշկուե----
ցաւցաւցաւցաւ»»»»::::    Կնոջ համար բժշկութիւնը զգացական իրականութիւն Կնոջ համար բժշկութիւնը զգացական իրականութիւն Կնոջ համար բժշկութիւնը զգացական իրականութիւն Կնոջ համար բժշկութիւնը զգացական իրականութիւն 
մը չէր, այլ՝ կատարեալ իրողութիւն մը, իր մարմինին մէջ ու մը չէր, այլ՝ կատարեալ իրողութիւն մը, իր մարմինին մէջ ու մը չէր, այլ՝ կատարեալ իրողութիւն մը, իր մարմինին մէջ ու մը չէր, այլ՝ կատարեալ իրողութիւն մը, իր մարմինին մէջ ու 
իր մարմինին վիր մարմինին վիր մարմինին վիր մարմինին վրայ հանդէս եկող բացարձակ ճշմարտութիւն րայ հանդէս եկող բացարձակ ճշմարտութիւն րայ հանդէս եկող բացարձակ ճշմարտութիւն րայ հանդէս եկող բացարձակ ճշմարտութիւն 
մըմըմըմը::::    Յիսուսի պարգեւած մարմնաւոր թէ հոգեւոր բժշկութիւնը Յիսուսի պարգեւած մարմնաւոր թէ հոգեւոր բժշկութիւնը Յիսուսի պարգեւած մարմնաւոր թէ հոգեւոր բժշկութիւնը Յիսուսի պարգեւած մարմնաւոր թէ հոգեւոր բժշկութիւնը 
զգացական բան մը չէ, այլ՝ իրակազգացական բան մը չէ, այլ՝ իրակազգացական բան մը չէ, այլ՝ իրակազգացական բան մը չէ, այլ՝ իրակա´́́́ն ու ճշմարին ու ճշմարին ու ճշմարին ու ճշմարի´́́́տտտտ::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
շատ աւելի շիտակ է երբ խօսքը հոգեւոր բժշկութեան մասին շատ աւելի շիտակ է երբ խօսքը հոգեւոր բժշկութեան մասին շատ աւելի շիտակ է երբ խօսքը հոգեւոր բժշկութեան մասին շատ աւելի շիտակ է երբ խօսքը հոգեւոր բժշկութեան մասին 
էէէէ:::: « « « «Հոգեւոր բժշկութիւնՀոգեւոր բժշկութիւնՀոգեւոր բժշկութիւնՀոգեւոր բժշկութիւն» » » » ըսելով, այս պարագայիս կը հասըսելով, այս պարագայիս կը հասըսելով, այս պարագայիս կը հասըսելով, այս պարագայիս կը հաս----
կկկկըըըըննննամ ամ ամ ամ մարդու մը հոգիին, սրտին ու մմարդու մը հոգիին, սրտին ու մմարդու մը հոգիին, սրտին ու մմարդու մը հոգիին, սրտին ու մտքին մաքրուիլը մեղքի տքին մաքրուիլը մեղքի տքին մաքրուիլը մեղքի տքին մաքրուիլը մեղքի 
ներկայութենէն, ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ սէրէն, Տէր ներկայութենէն, ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ սէրէն, Տէր ներկայութենէն, ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ սէրէն, Տէր ներկայութենէն, ազդեցութենէն, իշխանութենէն եւ սէրէն, Տէր 
Յիսուսի արիւնով եւ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբՅիսուսի արիւնով եւ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբՅիսուսի արիւնով եւ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբՅիսուսի արիւնով եւ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ::::    Այն Այն Այն Այն 
անձը որուն մեղքերը կը սրբուին, եւ կանձը որուն մեղքերը կը սրբուին, եւ կանձը որուն մեղքերը կը սրբուին, եւ կանձը որուն մեղքերը կը սրբուին, եւ կ’’’’ապրի Սուրբ Հոգիին ապրի Սուրբ Հոգիին ապրի Սուրբ Հոգիին ապրի Սուրբ Հոգիին 
բերած նորոգութիւնը, անպայման որ կը զգայ ատիկաբերած նորոգութիւնը, անպայման որ կը զգայ ատիկաբերած նորոգութիւնը, անպայման որ կը զգայ ատիկաբերած նորոգութիւնը, անպայման որ կը զգայ ատիկա    իր իր իր իր 
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մարմինին մէջ, ճիշդ ինչպէս կինը իր մարմինին մէջ, ճիշդ ինչպէս կինը իր մարմինին մէջ, ճիշդ ինչպէս կինը իր մարմինին մէջ, ճիշդ ինչպէս կինը իր ««««մարմինին մէջ զգաց որ մարմինին մէջ զգաց որ մարմինին մէջ զգաց որ մարմինին մէջ զգաց որ 
իր հիւանդութենէն բժշկուեցաւիր հիւանդութենէն բժշկուեցաւիր հիւանդութենէն բժշկուեցաւիր հիւանդութենէն բժշկուեցաւ»»»»::::    Ի՞նչպէս կը զգայԻ՞նչպէս կը զգայԻ՞նչպէս կը զգայԻ՞նչպէս կը զգայ::::    ՓոփոխուՓոփոխուՓոփոխուՓոփոխու----
թիւններ կը տեսնէ իր կեանքթիւններ կը տեսնէ իր կեանքթիւններ կը տեսնէ իր կեանքթիւններ կը տեսնէ իր կեանքին, իր հոգիին, իր սրտին ու իր ին, իր հոգիին, իր սրտին ու իր ին, իր հոգիին, իր սրտին ու իր ին, իր հոգիին, իր սրտին ու իր 
մմմմտքին մէջտքին մէջտքին մէջտքին մէջ::::    Փոփոխութիւններ հանդէս կու գան իր նկարագիՓոփոխութիւններ հանդէս կու գան իր նկարագիՓոփոխութիւններ հանդէս կու գան իր նկարագիՓոփոխութիւններ հանդէս կու գան իր նկարագի----
րին ու բնաւորութեան մէջ, իր ունեցարին ու բնաւորութեան մէջ, իր ունեցարին ու բնաւորութեան մէջ, իր ունեցարին ու բնաւորութեան մէջ, իր ունեցած սովորուծ սովորուծ սովորուծ սովորութեան եւ անթեան եւ անթեան եւ անթեան եւ ան----
հատականութեան մէջհատականութեան մէջհատականութեան մէջհատականութեան մէջ::::    Կը փոխուին իր մտածումԿը փոխուին իր մտածումԿը փոխուին իր մտածումԿը փոխուին իր մտածումները, իր ները, իր ները, իր ները, իր 
մտածութեան նիւթերը,մտածութեան նիւթերը,մտածութեան նիւթերը,մտածութեան նիւթերը,    իր մտածելակերպըիր մտածելակերպըիր մտածելակերպըիր մտածելակերպը::::    Կը փոխուի իր Կը փոխուի իր Կը փոխուի իր Կը փոխուի իր 
գործելու եւ գործակցութեան եղանակըգործելու եւ գործակցութեան եղանակըգործելու եւ գործակցութեան եղանակըգործելու եւ գործակցութեան եղանակը::::    Կը փոխուին իր խօԿը փոխուին իր խօԿը փոխուին իր խօԿը փոխուին իր խօ----
սակցութեան նիւթերը, իր խօսսակցութեան նիւթերը, իր խօսսակցութեան նիւթերը, իր խօսսակցութեան նիւթերը, իր խօսքերն ու խօսելակերպըքերն ու խօսելակերպըքերն ու խօսելակերպըքերն ու խօսելակերպը::::    Կը Կը Կը Կը 
փոխուին իր արտայայտութեան եղանակփոխուին իր արտայայտութեան եղանակփոխուին իր արտայայտութեան եղանակփոխուին իր արտայայտութեան եղանակներըներըներըները,,,,    իր վերաբերիր վերաբերիր վերաբերիր վերաբեր----
մունքը մարդոց հանդէպմունքը մարդոց հանդէպմունքը մարդոց հանդէպմունքը մարդոց հանդէպ::::    ՄրցակՄրցակՄրցակՄրցակցութեան հոգին՝ կը փոխացութեան հոգին՝ կը փոխացութեան հոգին՝ կը փոխացութեան հոգին՝ կը փոխա----
կերպուի գործակցութեան հոգիիկերպուի գործակցութեան հոգիիկերպուի գործակցութեան հոգիիկերպուի գործակցութեան հոգիի::::    Նախապէս սիրուած աշՆախապէս սիրուած աշՆախապէս սիրուած աշՆախապէս սիրուած աշ----
խարհային երեւոյթներ՝ կը դառնան զզուելի, իսկ զինք խարհային երեւոյթներ՝ կը դառնան զզուելի, իսկ զինք խարհային երեւոյթներ՝ կը դառնան զզուելի, իսկ զինք խարհային երեւոյթներ՝ կը դառնան զզուելի, իսկ զինք 
չհետաքրքրող հոգեւոր իրականութիւնչհետաքրքրող հոգեւոր իրականութիւնչհետաքրքրող հոգեւոր իրականութիւնչհետաքրքրող հոգեւոր իրականութիւնները՝ կը դառնան իր ները՝ կը դառնան իր ները՝ կը դառնան իր ները՝ կը դառնան իր 
հետաքրքրութեան առանցքըհետաքրքրութեան առանցքըհետաքրքրութեան առանցքըհետաքրքրութեան առանցքը::::    Եւ տակաԵւ տակաԵւ տակաԵւ տակաւին, Սուին, Սուին, Սուին, Սուրբ Հոգիիին ւրբ Հոգիիին ւրբ Հոգիիին ւրբ Հոգիիին 
կատարեալ նորոգութիւնը ապրած, նոկատարեալ նորոգութիւնը ապրած, նոկատարեալ նորոգութիւնը ապրած, նոկատարեալ նորոգութիւնը ապրած, նո´́́́ր սիրտ ու նոր սիրտ ու նոր սիրտ ու նոր սիրտ ու նո´́́́ր հոգի ր հոգի ր հոգի ր հոգի 
ստացած մարդուն համար, արժէստացած մարդուն համար, արժէստացած մարդուն համար, արժէստացած մարդուն համար, արժէ´́́́ք կը դառնան որբերն ու ք կը դառնան որբերն ու ք կը դառնան որբերն ու ք կը դառնան որբերն ու 
որբանոցները, աղքատներն ու աղքատաորբանոցները, աղքատներն ու աղքատաորբանոցները, աղքատներն ու աղքատաորբանոցները, աղքատներն ու աղքատանոցները, տառապող նոցները, տառապող նոցները, տառապող նոցները, տառապող 
ու զրկուած դասակարգի մարդիկը, հիու զրկուած դասակարգի մարդիկը, հիու զրկուած դասակարգի մարդիկը, հիու զրկուած դասակարգի մարդիկը, հիւանդներն ու հաշմանւանդներն ու հաշմանւանդներն ու հաշմանւանդներն ու հաշման----
դամները, վէրք ու վիշտ ունեցող բոլոր մարդիդամները, վէրք ու վիշտ ունեցող բոլոր մարդիդամները, վէրք ու վիշտ ունեցող բոլոր մարդիդամները, վէրք ու վիշտ ունեցող բոլոր մարդիկըկըկըկը::::    Կը դառնայ Կը դառնայ Կը դառնայ Կը դառնայ 
այս բոլորին այցելուն, հոգ տանողը, գուրգուրացողը, պաշտայս բոլորին այցելուն, հոգ տանողը, գուրգուրացողը, պաշտայս բոլորին այցելուն, հոգ տանողը, գուրգուրացողը, պաշտայս բոլորին այցելուն, հոգ տանողը, գուրգուրացողը, պաշտ----
պանըպանըպանըպանը::::    Ապրուած այս նորոգութեան արդիւնքներէն են նաեւ՝ Ապրուած այս նորոգութեան արդիւնքներէն են նաեւ՝ Ապրուած այս նորոգութեան արդիւնքներէն են նաեւ՝ Ապրուած այս նորոգութեան արդիւնքներէն են նաեւ՝ 
Աստուծոյ, Աստուածաշունչին եւ Աստուծոյ ժողովուրդին Աստուծոյ, Աստուածաշունչին եւ Աստուծոյ ժողովուրդին Աստուծոյ, Աստուածաշունչին եւ Աստուծոյ ժողովուրդին Աստուծոյ, Աստուածաշունչին եւ Աստուծոյ ժողովուրդին 
հանդէպ յատուկ սէրն ու կապուահանդէպ յատուկ սէրն ու կապուահանդէպ յատուկ սէրն ու կապուահանդէպ յատուկ սէրն ու կապուածութիւնը, կորսուած հոգիծութիւնը, կորսուած հոգիծութիւնը, կորսուած հոգիծութիւնը, կորսուած հոգի----
ներուն համար արցունք թափելու պատրներուն համար արցունք թափելու պատրներուն համար արցունք թափելու պատրներուն համար արցունք թափելու պատրաստակամութիւնը, աստակամութիւնը, աստակամութիւնը, աստակամութիւնը, 
մարդիկը Քրիստոսի բերելու կամքն ու ճիգը, եւ այլնմարդիկը Քրիստոսի բերելու կամքն ու ճիգը, եւ այլնմարդիկը Քրիստոսի բերելու կամքն ու ճիգը, եւ այլնմարդիկը Քրիստոսի բերելու կամքն ու ճիգը, եւ այլն::::    

««««Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս Նոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս 
եկաւ. ամեկաւ. ամեկաւ. ամեկաւ. ամբոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.բոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.բոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.բոխին մէջ ետեւ դարձաւ եւ ըսաւ.----    

""""Ո՞վ դպաւ հագուստիս"Ո՞վ դպաւ հագուստիս"Ո՞վ դպաւ հագուստիս"Ո՞վ դպաւ հագուստիս"»»»» ( ( ( (Մր 5.30)Մր 5.30)Մր 5.30)Մր 5.30)::::    
1.1.1.1.----    Հազիւ կինը հաւատքով դպաւ Յիսուսի հագուստին, Հազիւ կինը հաւատքով դպաւ Յիսուսի հագուստին, Հազիւ կինը հաւատքով դպաւ Յիսուսի հագուստին, Հազիւ կինը հաւատքով դպաւ Յիսուսի հագուստին, 

««««նոյն պահուն Յիսունոյն պահուն Յիսունոյն պահուն Յիսունոյն պահուն Յիսուս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս ս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս ս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս ս զգաց թէ իրմէ զօրութիւն մը դուրս 
եկաւեկաւեկաւեկաւ»»»»::::    Անոնք որոնք կնոջ նման հաւատքով կը դպնան ու կը Անոնք որոնք կնոջ նման հաւատքով կը դպնան ու կը Անոնք որոնք կնոջ նման հաւատքով կը դպնան ու կը Անոնք որոնք կնոջ նման հաւատքով կը դպնան ու կը 
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դիմեն Յիսուսին, անպայման որ Յիսուսի անձէն զօրութիւն, դիմեն Յիսուսին, անպայման որ Յիսուսի անձէն զօրութիւն, դիմեն Յիսուսին, անպայման որ Յիսուսի անձէն զօրութիւն, դիմեն Յիսուսին, անպայման որ Յիսուսի անձէն զօրութիւն, 
օրհնութիւն, օծութիւն եւ բժշկութիւն դուրս կու գայ եւ զանոնք օրհնութիւն, օծութիւն եւ բժշկութիւն դուրս կու գայ եւ զանոնք օրհնութիւն, օծութիւն եւ բժշկութիւն դուրս կու գայ եւ զանոնք օրհնութիւն, օծութիւն եւ բժշկութիւն դուրս կու գայ եւ զանոնք 
կը բժշկէ, կկը բժշկէ, կկը բժշկէ, կկը բժշկէ, կ’’’’օրհնէ, կը զօրացնէ, կը մխիթարէ, կը գօտեպնդէօրհնէ, կը զօրացնէ, կը մխիթարէ, կը գօտեպնդէօրհնէ, կը զօրացնէ, կը մխիթարէ, կը գօտեպնդէօրհնէ, կը զօրացնէ, կը մխիթարէ, կը գօտեպնդէ::::    
ՀՀՀՀաւատքով Յիսուսի մօտեցողը՝ ձեռնունայն չի վերադառնարաւատքով Յիսուսի մօտեցողը՝ ձեռնունայն չի վերադառնարաւատքով Յիսուսի մօտեցողը՝ ձեռնունայն չի վերադառնարաւատքով Յիսուսի մօտեցողը՝ ձեռնունայն չի վերադառնար::::    
Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. ««««Եթէ Յիսուսի կու գանք ու ձեռնունայն կը Եթէ Յիսուսի կու գանք ու ձեռնունայն կը Եթէ Յիսուսի կու գանք ու ձեռնունայն կը Եթէ Յիսուսի կու գանք ու ձեռնունայն կը 
դառնանք, ատիկա չի նշանակեր թէ Յիսուս չունի մեզի տալիք դառնանք, ատիկա չի նշանակեր թէ Յիսուս չունի մեզի տալիք դառնանք, ատիկա չի նշանակեր թէ Յիսուս չունի մեզի տալիք դառնանք, ատիկա չի նշանակեր թէ Յիսուս չունի մեզի տալիք 
բան, այլ կը նշանակէ թէ մեբան, այլ կը նշանակէ թէ մեբան, այլ կը նշանակէ թէ մեբան, այլ կը նշանակէ թէ մե´́́́նք անհրաժեշտ ուժեղ հաւատքը նք անհրաժեշտ ուժեղ հաւատքը նք անհրաժեշտ ուժեղ հաւատքը նք անհրաժեշտ ուժեղ հաւատքը 
չունինքչունինքչունինքչունինք»»»»::::    

2.2.2.2.----    ««««Իրմէ զօրութիւն մը դուրս եկաԻրմէ զօրութիւն մը դուրս եկաԻրմէ զօրութիւն մը դուրս եկաԻրմէ զօրութիւն մը դուրս եկաււււ»»»»::::    Թող տկար զգացող Թող տկար զգացող Թող տկար զգացող Թող տկար զգացող 
մարդիկ մօտենան ամենազօր Յիսուսին, որմէ զօրութիւն մարդիկ մօտենան ամենազօր Յիսուսին, որմէ զօրութիւն մարդիկ մօտենան ամենազօր Յիսուսին, որմէ զօրութիւն մարդիկ մօտենան ամենազօր Յիսուսին, որմէ զօրութիւն 
դուրս կու գայ ու կը զօրացնէ տկար ծունկերըդուրս կու գայ ու կը զօրացնէ տկար ծունկերըդուրս կու գայ ու կը զօրացնէ տկար ծունկերըդուրս կու գայ ու կը զօրացնէ տկար ծունկերը::::    Թող վեհերոտ Թող վեհերոտ Թող վեհերոտ Թող վեհերոտ 
մարդիկ մօտենան Յիսուսին, որմէ քաջութիւն դուրս կու գայ մարդիկ մօտենան Յիսուսին, որմէ քաջութիւն դուրս կու գայ մարդիկ մօտենան Յիսուսին, որմէ քաջութիւն դուրս կու գայ մարդիկ մօտենան Յիսուսին, որմէ քաջութիւն դուրս կու գայ 
ու քաջու քաջու քաջու քաջութեանութեանութեանութեան    հոգիով կը լեցնէ վեհերոտ հոգիներըհոգիով կը լեցնէ վեհերոտ հոգիներըհոգիով կը լեցնէ վեհերոտ հոգիներըհոգիով կը լեցնէ վեհերոտ հոգիները::::    Թող Թող Թող Թող 
սգաւոր մարդիկ մօտենան Յիսուսգաւոր մարդիկ մօտենան Յիսուսգաւոր մարդիկ մօտենան Յիսուսգաւոր մարդիկ մօտենան Յիսուսին, որմէ մխիթարութիւն սին, որմէ մխիթարութիւն սին, որմէ մխիթարութիւն սին, որմէ մխիթարութիւն 
դուրս կու գայ ու կը մխիթարէ տրտում սիրտերըդուրս կու գայ ու կը մխիթարէ տրտում սիրտերըդուրս կու գայ ու կը մխիթարէ տրտում սիրտերըդուրս կու գայ ու կը մխիթարէ տրտում սիրտերը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , թող թող թող թող 
ամէն մարդ մօտենայ Յիսուսին, որովհետեւ Յիսուսէն է որ ամէն մարդ մօտենայ Յիսուսին, որովհետեւ Յիսուսէն է որ ամէն մարդ մօտենայ Յիսուսին, որովհետեւ Յիսուսէն է որ ամէն մարդ մօտենայ Յիսուսին, որովհետեւ Յիսուսէն է որ 
դուրս կու գայ ամէն բարիք ու ձիրք, ամէն պարգեւ ու շնորհք, դուրս կու գայ ամէն բարիք ու ձիրք, ամէն պարգեւ ու շնորհք, դուրս կու գայ ամէն բարիք ու ձիրք, ամէն պարգեւ ու շնորհք, դուրս կու գայ ամէն բարիք ու ձիրք, ամէն պարգեւ ու շնորհք, 
ամէն կարողութիւն ու լաւութիւն, ամէն մխիթարութիւն եւ ամէն կարողութիւն ու լաւութիւն, ամէն մխիթարութիւն եւ ամէն կարողութիւն ու լաւութիւն, ամէն մխիթարութիւն եւ ամէն կարողութիւն ու լաւութիւն, ամէն մխիթարութիւն եւ 
սփոփանքսփոփանքսփոփանքսփոփանք::::    

3.3.3.3.----    ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս ետին կը նայի եւ հարց կու տայ. ս ետին կը նայի եւ հարց կու տայ. ս ետին կը նայի եւ հարց կու տայ. ս ետին կը նայի եւ հարց կու տայ. ««««Ո՞վ դպաւ Ո՞վ դպաւ Ո՞վ դպաւ Ո՞վ դպաւ 
հագուստիսհագուստիսհագուստիսհագուստիս»»»»::::    Յիսուս ուրախ ու գոհ էր որ իրմէ զօրութիւն Յիսուս ուրախ ու գոհ էր որ իրմէ զօրութիւն Յիսուս ուրախ ու գոհ էր որ իրմէ զօրութիւն Յիսուս ուրախ ու գոհ էր որ իրմէ զօրութիւն 
դուրս եկած ու բարիք գործած էրդուրս եկած ու բարիք գործած էրդուրս եկած ու բարիք գործած էրդուրս եկած ու բարիք գործած էր::::    Ան սակայն կԱն սակայն կԱն սակայն կԱն սակայն կ’’’’ուզէր իր այս ուզէր իր այս ուզէր իր այս ուզէր իր այս 
ուրախութիւնը բաժնել բոլորին հետուրախութիւնը բաժնել բոլորին հետուրախութիւնը բաժնել բոլորին հետուրախութիւնը բաժնել բոլորին հետ::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզէր բոլորը ուզէր բոլորը ուզէր բոլորը ուզէր բոլորը 
գիտնային այս մասին եւ ուրախակից ըլլային թէգիտնային այս մասին եւ ուրախակից ըլլային թէգիտնային այս մասին եւ ուրախակից ըլլային թէգիտնային այս մասին եւ ուրախակից ըլլային թէ´́́́    իրեն եւ թէիրեն եւ թէիրեն եւ թէիրեն եւ թէ´́́́    
կկկկնոջնոջնոջնոջ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ հաւատացեալներ Աստուծոյ ուզէ որ հաւատացեալներ Աստուծոյ ուզէ որ հաւատացեալներ Աստուծոյ ուզէ որ հաւատացեալներ Աստուծոյ 
կողմէ իրենց ստացած պարգեւներուն ու ամէն տեսակ կողմէ իրենց ստացած պարգեւներուն ու ամէն տեսակ կողմէ իրենց ստացած պարգեւներուն ու ամէն տեսակ կողմէ իրենց ստացած պարգեւներուն ու ամէն տեսակ 
բարիքներուն համար վկայութիւն տան, ուրախացնեն եւ բարիքներուն համար վկայութիւն տան, ուրախացնեն եւ բարիքներուն համար վկայութիւն տան, ուրախացնեն եւ բարիքներուն համար վկայութիւն տան, ուրախացնեն եւ 
ուրախանան, որպէսզի այդ բոլորին մէջ՝ Աստուած փառաուրախանան, որպէսզի այդ բոլորին մէջ՝ Աստուած փառաուրախանան, որպէսզի այդ բոլորին մէջ՝ Աստուած փառաուրախանան, որպէսզի այդ բոլորին մէջ՝ Աստուած փառա----
բանուի ու փառաւորուիբանուի ու փառաւորուիբանուի ու փառաւորուիբանուի ու փառաւորուի::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս հարցուց թէ ոՅիսուս հարցուց թէ ոՅիսուս հարցուց թէ ոՅիսուս հարցուց թէ ո´́́́վ դպաւ իր հագուսվ դպաւ իր հագուսվ դպաւ իր հագուսվ դպաւ իր հագուստին, որովտին, որովտին, որովտին, որով----
հետեւ չէր ուզեր իր միջոցաւ կատարուած բարիք մը ծածուկ հետեւ չէր ուզեր իր միջոցաւ կատարուած բարիք մը ծածուկ հետեւ չէր ուզեր իր միջոցաւ կատարուած բարիք մը ծածուկ հետեւ չէր ուզեր իր միջոցաւ կատարուած բարիք մը ծածուկ 
մնարմնարմնարմնար::::    Ատիկա ձեւով մը կատարուած բարիքը ուրանալ պիտի Ատիկա ձեւով մը կատարուած բարիքը ուրանալ պիտի Ատիկա ձեւով մը կատարուած բարիքը ուրանալ պիտի Ատիկա ձեւով մը կատարուած բարիքը ուրանալ պիտի 
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ըլլարըլլարըլլարըլլար::::    Ոեւէ հաւատացեալ երբ բարիք մը, բարերարութիւն մը, Ոեւէ հաւատացեալ երբ բարիք մը, բարերարութիւն մը, Ոեւէ հաւատացեալ երբ բարիք մը, բարերարութիւն մը, Ոեւէ հաւատացեալ երբ բարիք մը, բարերարութիւն մը, 
զօրութիւն մը, շնորհք մը, ձիրք մը, կարողութիւն մը, զօրութիւն մը, շնորհք մը, ձիրք մը, կարողութիւն մը, զօրութիւն մը, շնորհք մը, ձիրք մը, կարողութիւն մը, զօրութիւն մը, շնորհք մը, ձիրք մը, կարողութիւն մը, 
իմաստութիւն մը, ուրախութիւն մը, մխիթաիմաստութիւն մը, ուրախութիւն մը, մխիթաիմաստութիւն մը, ուրախութիւն մը, մխիթաիմաստութիւն մը, ուրախութիւն մը, մխիթարութիւն մը, րութիւն մը, րութիւն մը, րութիւն մը, 
քաջալերանք մը կամ ոեւէ բան ստանայ Յիսուսէն, պէտք չէ քաջալերանք մը կամ ոեւէ բան ստանայ Յիսուսէն, պէտք չէ քաջալերանք մը կամ ոեւէ բան ստանայ Յիսուսէն, պէտք չէ քաջալերանք մը կամ ոեւէ բան ստանայ Յիսուսէն, պէտք չէ 
զայն գերեզմանէ իր սրտին մէջ, պէտք չէ զայն պահէ լոկ իր զայն գերեզմանէ իր սրտին մէջ, պէտք չէ զայն պահէ լոկ իր զայն գերեզմանէ իր սրտին մէջ, պէտք չէ զայն պահէ լոկ իր զայն գերեզմանէ իր սրտին մէջ, պէտք չէ զայն պահէ լոկ իր 
անձին համար, այլ պէտք է զայն գործածէ ուրիշներուն անձին համար, այլ պէտք է զայն գործածէ ուրիշներուն անձին համար, այլ պէտք է զայն գործածէ ուրիշներուն անձին համար, այլ պէտք է զայն գործածէ ուրիշներուն 
բարիքին համարբարիքին համարբարիքին համարբարիքին համար::::    

5.5.5.5.----    Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչոՈւրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչոՈւրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչոՈւրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
Յիսուս ուզեց որ շուրջինները Յիսուս ուզեց որ շուրջինները Յիսուս ուզեց որ շուրջինները Յիսուս ուզեց որ շուրջինները գիտնային իր արիւնագիտնային իր արիւնագիտնային իր արիւնագիտնային իր արիւնահոհոհոհոսուսուսուսու----
թենէն բուժուող կնոջ պարագային մասինթենէն բուժուող կնոջ պարագային մասինթենէն բուժուող կնոջ պարագային մասինթենէն բուժուող կնոջ պարագային մասին::::    Վերեւ բացատրեՎերեւ բացատրեՎերեւ բացատրեՎերեւ բացատրե----
ցինք որ հրեաներ մարմնաւոր հիւանդութիւն ունեցող անձ մը, ցինք որ հրեաներ մարմնաւոր հիւանդութիւն ունեցող անձ մը, ցինք որ հրեաներ մարմնաւոր հիւանդութիւն ունեցող անձ մը, ցինք որ հրեաներ մարմնաւոր հիւանդութիւն ունեցող անձ մը, 
Աստուծոյ կողմէ պատժուած կը նկատէինԱստուծոյ կողմէ պատժուած կը նկատէինԱստուծոյ կողմէ պատժուած կը նկատէինԱստուծոյ կողմէ պատժուած կը նկատէին::::    Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս 
ուզեց որ անոնք պատահածին մասին գիտնային, որպէսզի ուզեց որ անոնք պատահածին մասին գիտնային, որպէսզի ուզեց որ անոնք պատահածին մասին գիտնային, որպէսզի ուզեց որ անոնք պատահածին մասին գիտնային, որպէսզի 
ցոյց տար իրենց, թէ ինք չիցոյց տար իրենց, թէ ինք չիցոյց տար իրենց, թէ ինք չիցոյց տար իրենց, թէ ինք չի    դատապարտեր այդպիսիները, ոդատապարտեր այդպիսիները, ոդատապարտեր այդպիսիները, ոդատապարտեր այդպիսիները, ո´́́́չ չ չ չ 
ալ Աստուծոյ կողմէ պատժուած կը համարէ զանոնք, այլ ալ Աստուծոյ կողմէ պատժուած կը համարէ զանոնք, այլ ալ Աստուծոյ կողմէ պատժուած կը համարէ զանոնք, այլ ալ Աստուծոյ կողմէ պատժուած կը համարէ զանոնք, այլ 
ընդհակառակը, կը գնահատէ, կը քաջալերէ, կը բուժէ ու կը ընդհակառակը, կը գնահատէ, կը քաջալերէ, կը բուժէ ու կը ընդհակառակը, կը գնահատէ, կը քաջալերէ, կը բուժէ ու կը ընդհակառակը, կը գնահատէ, կը քաջալերէ, կը բուժէ ու կը 
մխիթարէ զանոնքմխիթարէ զանոնքմխիթարէ զանոնքմխիթարէ զանոնք::::    

6.6.6.6.----    Եթէ Յիսուսի հագուստին հաւատքով դպնալով՝ կինը Եթէ Յիսուսի հագուստին հաւատքով դպնալով՝ կինը Եթէ Յիսուսի հագուստին հաւատքով դպնալով՝ կինը Եթէ Յիսուսի հագուստին հաւատքով դպնալով՝ կինը 
բուժուեցաւ, հապա որքաբուժուեցաւ, հապա որքաբուժուեցաւ, հապա որքաբուժուեցաւ, հապա որքա՜՜՜՜ն աւելի մարդիկ կրնան բուժուիլ, ն աւելի մարդիկ կրնան բուժուիլ, ն աւելի մարդիկ կրնան բուժուիլ, ն աւելի մարդիկ կրնան բուժուիլ, 
եթէ հաւեթէ հաւեթէ հաւեթէ հաւատքով մօտենան սուրբ Հաղորդութեան՝ Տիրոջ ատքով մօտենան սուրբ Հաղորդութեան՝ Տիրոջ ատքով մօտենան սուրբ Հաղորդութեան՝ Տիրոջ ատքով մօտենան սուրբ Հաղորդութեան՝ Տիրոջ 
Մարմինին եւ ԱրեանՄարմինին եւ ԱրեանՄարմինին եւ ԱրեանՄարմինին եւ Արեան::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս Յայրոսի հետ կՅիսուս Յայրոսի հետ կՅիսուս Յայրոսի հետ կՅիսուս Յայրոսի հետ կ’’’’երթար անոր աղջկան յարուերթար անոր աղջկան յարուերթար անոր աղջկան յարուերթար անոր աղջկան յարու----
թիւն տալու, եւ ահա ճամբու ընթացքին ուրիշի մը բժշկութիւթիւն տալու, եւ ահա ճամբու ընթացքին ուրիշի մը բժշկութիւթիւն տալու, եւ ահա ճամբու ընթացքին ուրիշի մը բժշկութիւթիւն տալու, եւ ահա ճամբու ընթացքին ուրիշի մը բժշկութիւ----
նը կը կատարէ, որպէսզի սորվեցնէր մեզի թէ բոլոր մարդիկ նը կը կատարէ, որպէսզի սորվեցնէր մեզի թէ բոլոր մարդիկ նը կը կատարէ, որպէսզի սորվեցնէր մեզի թէ բոլոր մարդիկ նը կը կատարէ, որպէսզի սորվեցնէր մեզի թէ բոլոր մարդիկ 
խնդրանքներ ու ցաւեր ունին եւ բոլոր մարդիխնդրանքներ ու ցաւեր ունին եւ բոլոր մարդիխնդրանքներ ու ցաւեր ունին եւ բոլոր մարդիխնդրանքներ ու ցաւեր ունին եւ բոլոր մարդիկ ուշադրութեան կ ուշադրութեան կ ուշադրութեան կ ուշադրութեան 
արժանի ենարժանի ենարժանի ենարժանի են::::    Նախ Յայրոսն էր որ իր խնդրանքը ներկայացուց, Նախ Յայրոսն էր որ իր խնդրանքը ներկայացուց, Նախ Յայրոսն էր որ իր խնդրանքը ներկայացուց, Նախ Յայրոսն էր որ իր խնդրանքը ներկայացուց, 
բայց բժշկութիւն ստացողը նախ կինը ինք եղաւբայց բժշկութիւն ստացողը նախ կինը ինք եղաւբայց բժշկութիւն ստացողը նախ կինը ինք եղաւբայց բժշկութիւն ստացողը նախ կինը ինք եղաւ::::    Մեր Մեր Մեր Մեր 
խնդրանքին կատարումը ուրիշներու խնդրանքին կատարուխնդրանքին կատարումը ուրիշներու խնդրանքին կատարուխնդրանքին կատարումը ուրիշներու խնդրանքին կատարուխնդրանքին կատարումը ուրիշներու խնդրանքին կատարու----
մէն աւելի առաջնահերթ պէտք չէ նկատենքմէն աւելի առաջնահերթ պէտք չէ նկատենքմէն աւելի առաջնահերթ պէտք չէ նկատենքմէն աւելի առաջնահերթ պէտք չէ նկատենք::::    

8.8.8.8.----    Վերջին կէտ մըՎերջին կէտ մըՎերջին կէտ մըՎերջին կէտ մը::::    Ճիշդ է որ կինը Յիսուսի հագուստին Ճիշդ է որ կինը Յիսուսի հագուստին Ճիշդ է որ կինը Յիսուսի հագուստին Ճիշդ է որ կինը Յիսուսի հագուստին 
դդդդպաւ, բայց զօրութիւնը Յիսուսի հագուստէն չէր որ ելաւ, այլ՝ պաւ, բայց զօրութիւնը Յիսուսի հագուստէն չէր որ ելաւ, այլ՝ պաւ, բայց զօրութիւնը Յիսուսի հագուստէն չէր որ ելաւ, այլ՝ պաւ, բայց զօրութիւնը Յիսուսի հագուստէն չէր որ ելաւ, այլ՝ 
Յիսուսէն, ինչպէս բնագիրն իսկ կը հաստատէՅիսուսէն, ինչպէս բնագիրն իսկ կը հաստատէՅիսուսէն, ինչպէս բնագիրն իսկ կը հաստատէՅիսուսէն, ինչպէս բնագիրն իսկ կը հաստատէ::::    Կարգ մը Կարգ մը Կարգ մը Կարգ մը 
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հոսանքներ հիմնուելով այս իրողութեան վրայ, կը մերժեն հոսանքներ հիմնուելով այս իրողութեան վրայ, կը մերժեն հոսանքներ հիմնուելով այս իրողութեան վրայ, կը մերժեն հոսանքներ հիմնուելով այս իրողութեան վրայ, կը մերժեն 
սուրբ տարրերու կամ սուրբ մասունքներու գործածութիւնը եւ սուրբ տարրերու կամ սուրբ մասունքներու գործածութիւնը եւ սուրբ տարրերու կամ սուրբ մասունքներու գործածութիւնը եւ սուրբ տարրերու կամ սուրբ մասունքներու գործածութիւնը եւ 
անոնց հանդէպ երկիւղալից յարգանքը, առարկելովանոնց հանդէպ երկիւղալից յարգանքը, առարկելովանոնց հանդէպ երկիւղալից յարգանքը, առարկելովանոնց հանդէպ երկիւղալից յարգանքը, առարկելով    որ հրաշք որ հրաշք որ հրաշք որ հրաշք 
կամ բժշկութիւն չի կրնար տեղի ունենալ սուրբի մը կամ բժշկութիւն չի կրնար տեղի ունենալ սուրբի մը կամ բժշկութիւն չի կրնար տեղի ունենալ սուրբի մը կամ բժշկութիւն չի կրնար տեղի ունենալ սուրբի մը 
մասունքին միջոցաւ, կամ ուրիշ սուրբ տարրի մը միջոցաւ, մասունքին միջոցաւ, կամ ուրիշ սուրբ տարրի մը միջոցաւ, մասունքին միջոցաւ, կամ ուրիշ սուրբ տարրի մը միջոցաւ, մասունքին միջոցաւ, կամ ուրիշ սուրբ տարրի մը միջոցաւ, 
ճիշդ ինչպէս այստեղ յիշուող հրաշքը Յիսուսի հագուստին ճիշդ ինչպէս այստեղ յիշուող հրաշքը Յիսուսի հագուստին ճիշդ ինչպէս այստեղ յիշուող հրաշքը Յիսուսի հագուստին ճիշդ ինչպէս այստեղ յիշուող հրաշքը Յիսուսի հագուստին 
միջոցաւ չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի միջոցաւմիջոցաւ չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի միջոցաւմիջոցաւ չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի միջոցաւմիջոցաւ չէ որ տեղի ունեցաւ, այլ՝ Յիսուսի միջոցաւ::::    
Առարկութիւնը տեղին էԱռարկութիւնը տեղին էԱռարկութիւնը տեղին էԱռարկութիւնը տեղին է::::    Անշունչ ու անշարժ իրի Անշունչ ու անշարժ իրի Անշունչ ու անշարժ իրի Անշունչ ու անշարժ իրի մը, նիւթի մը, նիւթի մը, նիւթի մը, նիւթի 
մը, տարրի մը, կամ մասունքի մը միջոցաւ հրաշքներ չեն մը, տարրի մը, կամ մասունքի մը միջոցաւ հրաշքներ չեն մը, տարրի մը, կամ մասունքի մը միջոցաւ հրաշքներ չեն մը, տարրի մը, կամ մասունքի մը միջոցաւ հրաշքներ չեն 
կրնար գործուիլ, եւ սակայն, եթէ մարդը հաւատքով ու կրնար գործուիլ, եւ սակայն, եթէ մարդը հաւատքով ու կրնար գործուիլ, եւ սակայն, եթէ մարդը հաւատքով ու կրնար գործուիլ, եւ սակայն, եթէ մարդը հաւատքով ու 
ակնկալութեամբ մօտենայ անոնց՝ Աստուած կը գնահատէակնկալութեամբ մօտենայ անոնց՝ Աստուած կը գնահատէակնկալութեամբ մօտենայ անոնց՝ Աստուած կը գնահատէակնկալութեամբ մօտենայ անոնց՝ Աստուած կը գնահատէ´́́́    
անոնց հաւատքը ու կը պատասխանէ անոնց սրտի անոնց հաւատքը ու կը պատասխանէ անոնց սրտի անոնց հաւատքը ու կը պատասխանէ անոնց սրտի անոնց հաւատքը ու կը պատասխանէ անոնց սրտի 
խնդրանքինխնդրանքինխնդրանքինխնդրանքին::::    Եւ միւս կողմէ, եթէ Աստուած ուզէ այդ սուրբ Եւ միւս կողմէ, եթէ Աստուած ուզէ այդ սուրբ Եւ միւս կողմէ, եթէ Աստուած ուզէ այդ սուրբ Եւ միւս կողմէ, եթէ Աստուած ուզէ այդ սուրբ 
տարտարտարտարրերուն միջոցաւ հրաշքներ գործել, ո՞վ է մարդը որ րերուն միջոցաւ հրաշքներ գործել, ո՞վ է մարդը որ րերուն միջոցաւ հրաշքներ գործել, ո՞վ է մարդը որ րերուն միջոցաւ հրաշքներ գործել, ո՞վ է մարդը որ 
կարենայ առարկութիւն ընել, եւ ի՞նչպէս արարածը կարենայ առարկութիւն ընել, եւ ի՞նչպէս արարածը կարենայ առարկութիւն ընել, եւ ի՞նչպէս արարածը կարենայ առարկութիւն ընել, եւ ի՞նչպէս արարածը 
Արարիչին գործն ու գործելակերպը կրնայ քննադատելԱրարիչին գործն ու գործելակերպը կրնայ քննադատելԱրարիչին գործն ու գործելակերպը կրնայ քննադատելԱրարիչին գործն ու գործելակերպը կրնայ քննադատել::::    

Աստուածաշունչը զանազան տարրերու միջոցաւ հրաշԱստուածաշունչը զանազան տարրերու միջոցաւ հրաշԱստուածաշունչը զանազան տարրերու միջոցաւ հրաշԱստուածաշունչը զանազան տարրերու միջոցաւ հրաշ----
քներու կատարման բազմաթիւ օրինակներ ցոյց կու տայ.քներու կատարման բազմաթիւ օրինակներ ցոյց կու տայ.քներու կատարման բազմաթիւ օրինակներ ցոյց կու տայ.քներու կատարման բազմաթիւ օրինակներ ցոյց կու տայ.----    

1.1.1.1.----    Մեռած մարդ մը նետՄեռած մարդ մը նետՄեռած մարդ մը նետՄեռած մարդ մը նետուեցաւուեցաւուեցաւուեցաւ    Եղիսէի գերեզմանին մէջ Եղիսէի գերեզմանին մէջ Եղիսէի գերեզմանին մէջ Եղիսէի գերեզմանին մէջ 
եւ եւ եւ եւ ««««այն մարդը Եղիսէի այն մարդը Եղիսէի այն մարդը Եղիսէի այն մարդը Եղիսէի ոսկորներոսկորներոսկորներոսկորներուն դպածին պէս կենդանաուն դպածին պէս կենդանաուն դպածին պէս կենդանաուն դպածին պէս կենդանա----
ցաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւցաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւցաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւցաւ ու իր ոտքերուն վրայ կայնեցաւ»»»» ( ( ( (Դ.Թգ 13.21)Դ.Թգ 13.21)Դ.Թգ 13.21)Դ.Թգ 13.21)::::    Եթէ սուրբի Եթէ սուրբի Եթէ սուրբի Եթէ սուրբի 
մը աճիւնները Աստուծոյ համար արժէք չունին, այդ պարամը աճիւնները Աստուծոյ համար արժէք չունին, այդ պարամը աճիւնները Աստուծոյ համար արժէք չունին, այդ պարամը աճիւնները Աստուծոյ համար արժէք չունին, այդ պարա----
գագագագային, ինչո՞ւ համար Տէրըյին, ինչո՞ւ համար Տէրըյին, ինչո՞ւ համար Տէրըյին, ինչո՞ւ համար Տէրը    թոյլ կու տայ որ Եղիսէ մարգարէին թոյլ կու տայ որ Եղիսէ մարգարէին թոյլ կու տայ որ Եղիսէ մարգարէին թոյլ կու տայ որ Եղիսէ մարգարէին 
ոսկորներոսկորներոսկորներոսկորներուն վրայ նետուող մեռելը վերակենդանանայուն վրայ նետուող մեռելը վերակենդանանայուն վրայ նետուող մեռելը վերակենդանանայուն վրայ նետուող մեռելը վերակենդանանայ::::    

2.2.2.2.----    Հիւանդներու բժշկութիւն եւ չար ոգիներու դուրս Հիւանդներու բժշկութիւն եւ չար ոգիներու դուրս Հիւանդներու բժշկութիւն եւ չար ոգիներու դուրս Հիւանդներու բժշկութիւն եւ չար ոգիներու դուրս 
շպրտում շպրտում շպրտում շպրտում Պօղոս առաքեալի Պօղոս առաքեալի Պօղոս առաքեալի Պօղոս առաքեալի քրտինքոտ թաշկինակքրտինքոտ թաշկինակքրտինքոտ թաշկինակքրտինքոտ թաշկինակին եւ ին եւ ին եւ ին եւ 
գործի հագուստգործի հագուստգործի հագուստգործի հագուստին միջոցաւ ին միջոցաւ ին միջոցաւ ին միջոցաւ ((((Գրծ 19.11Գրծ 19.11Գրծ 19.11Գրծ 19.11----12)12)12)12)::::    

3.3.3.3.----    Եղիսէ Յորդանանի Եղիսէ Յորդանանի Եղիսէ Յորդանանի Եղիսէ Յորդանանի ջուրջուրջուրջուրին միջոցաւ բժշկեց Նէեմաին միջոցաւ բժշկեց Նէեմաին միջոցաւ բժշկեց Նէեմաին միջոցաւ բժշկեց Նէեմանննն    
անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թգ 5.1անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թգ 5.1անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թգ 5.1անունով բորոտ Ասորի մը (Դ.Թգ 5.10000----14)14)14)14)::::    

4.4.4.4.----    Պղինձէ օձՊղինձէ օձՊղինձէ օձՊղինձէ օձի մը միջոցաւ բժշկութիւններ տեղի ի մը միջոցաւ բժշկութիւններ տեղի ի մը միջոցաւ բժշկութիւններ տեղի ի մը միջոցաւ բժշկութիւններ տեղի 
ունեցան (Թւ 21.5ունեցան (Թւ 21.5ունեցան (Թւ 21.5ունեցան (Թւ 21.5----6)6)6)6)::::    
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5.5.5.5.----    Ուխտի ՏապանակՈւխտի ՏապանակՈւխտի ՏապանակՈւխտի Տապանակին միջոցաւ Յորդանան գետի ին միջոցաւ Յորդանան գետի ին միջոցաւ Յորդանան գետի ին միջոցաւ Յորդանան գետի 
ջուրերը ճեղքուեցան (Յես 3.14ջուրերը ճեղքուեցան (Յես 3.14ջուրերը ճեղքուեցան (Յես 3.14ջուրերը ճեղքուեցան (Յես 3.14----17)17)17)17)::::    

6.6.6.6.----    Ուխտի ՏապանակՈւխտի ՏապանակՈւխտի ՏապանակՈւխտի Տապանակին միջոցաւ Երիքով քաղաքին ին միջոցաւ Երիքով քաղաքին ին միջոցաւ Երիքով քաղաքին ին միջոցաւ Երիքով քաղաքին 
պարիսպները փուլ եկան (Յես 6.20)պարիսպները փուլ եկան (Յես 6.20)պարիսպները փուլ եկան (Յես 6.20)պարիսպները փուլ եկան (Յես 6.20)::::    

7.7.7.7.----    Եղիա մարգարէն Եղիա մարգարէն Եղիա մարգարէն Եղիա մարգարէն վերարկուվերարկուվերարկուվերարկուն զարն զարն զարն զարկաւ Յորդանանի կաւ Յորդանանի կաւ Յորդանանի կաւ Յորդանանի 
ջուրերուն եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ ջուրերուն եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ ջուրերուն եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ ջուրերուն եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ 
2.8)2.8)2.8)2.8)::::    

8.8.8.8.----    Եղիսէ Եղիայի Եղիսէ Եղիայի Եղիսէ Եղիայի Եղիսէ Եղիայի վերարկուվերարկուվերարկուվերարկուն Յորդանանի ջուրերուն ն Յորդանանի ջուրերուն ն Յորդանանի ջուրերուն ն Յորդանանի ջուրերուն 
զարկաւ եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ զարկաւ եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ զարկաւ եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ զարկաւ եւ ջուրերուն մէջ ցամաք ճամբայ բացուեցաւ (Դ.Թգ 
2.14)2.14)2.14)2.14)::::    

9.9.9.9.----    Եղիսէ Եղիսէ Եղիսէ Եղիսէ աղաղաղաղ    նետեց ջուրերու աղբիւրին վրայ եւ նետեց ջուրերու աղբիւրին վրայ եւ նետեց ջուրերու աղբիւրին վրայ եւ նետեց ջուրերու աղբիւրին վրայ եւ ««««ջուրերը ջուրերը ջուրերը ջուրերը 
բժշկուեցանբժշկուեցանբժշկուեցանբժշկուեցան»»»» ( ( ( (Դ.Թգ 2Դ.Թգ 2Դ.Թգ 2Դ.Թգ 2.19.19.19.19----22)22)22)22)::::    

10.10.10.10.----    Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ Եղիսէ թունաւորուած կաթսայի մը մէջ ալիւրալիւրալիւրալիւր    դրաւ եւ դրաւ եւ դրաւ եւ դրաւ եւ 
կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ (Դ.Թգ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ (Դ.Թգ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ (Դ.Թգ կաթսային կերակուրը դադրեցաւ թունաւոր ըլլալէ (Դ.Թգ 
4.394.394.394.39----41)41)41)41)::::    

11.11.11.11.----    Մովսէս իր ձեռքի Մովսէս իր ձեռքի Մովսէս իր ձեռքի Մովսէս իր ձեռքի գաւազանգաւազանգաւազանգաւազանով Կարմիր ծովը ճեղքեց ով Կարմիր ծովը ճեղքեց ով Կարմիր ծովը ճեղքեց ով Կարմիր ծովը ճեղքեց 
((((Ել 14.16, 21)Ել 14.16, 21)Ել 14.16, 21)Ել 14.16, 21)::::    

12.12.12.12.----    Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի գաւազանգաւազանգաւազանգաւազանով զարկաւ Քորեբի մէջ ով զարկաւ Քորեբի մէջ ով զարկաւ Քորեբի մէջ ով զարկաւ Քորեբի մէջ 
ժայռի մը, եւ այդ ժայռէժայռի մը, եւ այդ ժայռէժայռի մը, եւ այդ ժայռէժայռի մը, եւ այդ ժայռէն ջուր բղխեցաւ (Ել 17.6)ն ջուր բղխեցաւ (Ել 17.6)ն ջուր բղխեցաւ (Ել 17.6)ն ջուր բղխեցաւ (Ել 17.6)::::    

13.13.13.13.----    Մովսէս իր ձեռքի Մովսէս իր ձեռքի Մովսէս իր ձեռքի Մովսէս իր ձեռքի գաւազանգաւազանգաւազանգաւազանով երկու անգամ զարկաւ ով երկու անգամ զարկաւ ով երկու անգամ զարկաւ ով երկու անգամ զարկաւ 
ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ անկէ (Թւ 20.11)ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ անկէ (Թւ 20.11)ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ անկէ (Թւ 20.11)ապառաժի մը եւ առատ ջուր բղխեցաւ անկէ (Թւ 20.11)::::    

14.14.14.14.----    Մովսէս Մովսէս Մովսէս Մովսէս փայտփայտփայտփայտի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի ջուրերը ի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի ջուրերը ի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի ջուրերը ի մը միջոցաւ Մեռայի լեղի ջուրերը 
անուշցուց (Ել 15.25)անուշցուց (Ել 15.25)անուշցուց (Ել 15.25)անուշցուց (Ել 15.25)::::    

15.15.15.15.----    Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի գաւազանգաւազանգաւազանգաւազանը դէպի երկինք երկնցուց եւ ը դէպի երկինք երկնցուց եւ ը դէպի երկինք երկնցուց եւ ը դէպի երկինք երկնցուց եւ 
Եգիպտոսի Եգիպտոսի Եգիպտոսի Եգիպտոսի վրայ կարկուտ վրայ կարկուտ վրայ կարկուտ վրայ կարկուտ ««««ու կարկուտին հետ խառն կրակու կարկուտին հետ խառն կրակու կարկուտին հետ խառն կրակու կարկուտին հետ խառն կրակ»»»»    
տեղաց (Ել 9.23տեղաց (Ել 9.23տեղաց (Ել 9.23տեղաց (Ել 9.23----24)24)24)24)::::    

16.16.16.16.----    Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի Մովսէս ձեռքի գաւազանգաւազանգաւազանգաւազանը երկնցուց Եգիպտոսի վրայ ը երկնցուց Եգիպտոսի վրայ ը երկնցուց Եգիպտոսի վրայ ը երկնցուց Եգիպտոսի վրայ 
եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ել 10.12եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ել 10.12եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ել 10.12եւ Եգիպտոս մարախներով լեցուեցաւ (Ել 10.12----15)15)15)15)::::    

17.17.17.17.----    Խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութիւնը Խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութիւնը Խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութիւնը Խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութիւնը թուքթուքթուքթուքի միջոցաւ ի միջոցաւ ի միջոցաւ ի միջոցաւ 
((((Մր 7.33)Մր 7.33)Մր 7.33)Մր 7.33)::::    

18.18.18.18.----    Կոյր մարդու մը բժշկութիւնը Կոյր մարդու մը բժշկութիւնը Կոյր մարդու մը բժշկութիւնը Կոյր մարդու մը բժշկութիւնը թուքթուքթուքթուքի միջոցաւ (Մր ի միջոցաւ (Մր ի միջոցաւ (Մր ի միջոցաւ (Մր 
8.228.228.228.22----23)23)23)23)::::    
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19.19.19.19.----    Ի ծնէ կոյրի մը բժշկութիւնը Ի ծնէ կոյրի մը բժշկութիւնը Ի ծնէ կոյրի մը բժշկութիւնը Ի ծնէ կոյրի մը բժշկութիւնը թուքթուքթուքթուքի եւ ի եւ ի եւ ի եւ ցեխցեխցեխցեխի միջոցաւ ի միջոցաւ ի միջոցաւ ի միջոցաւ 
((((Յհ 9.6)Յհ 9.6)Յհ 9.6)Յհ 9.6)::::    

20.20.20.20.----    Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած ՀացՀացՀացՀացն ու ն ու ն ու ն ու ԳինիԳինիԳինիԳինին ն ն ն 
նաեւ սուրբ տարրեր են, որոնց միջոցաւ բժշկութիւններ ու նաեւ սուրբ տարրեր են, որոնց միջոցաւ բժշկութիւններ ու նաեւ սուրբ տարրեր են, որոնց միջոցաւ բժշկութիւններ ու նաեւ սուրբ տարրեր են, որոնց միջոցաւ բժշկութիւններ ու 
հրաշքներ կհրաշքներ կհրաշքներ կհրաշքներ կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    

21.21.21.21.----    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ խաչափայտխաչափայտխաչափայտխաչափայտը եւս սուրբ մասունք մըն էը եւս սուրբ մասունք մըն էը եւս սուրբ մասունք մըն էը եւս սուրբ մասունք մըն է::::    
22.22.22.22.----    Հիւանդներու բժշկութիւններ Պետրոս առաքեալին Հիւանդներու բժշկութիւններ Պետրոս առաքեալին Հիւանդներու բժշկութիւններ Պետրոս առաքեալին Հիւանդներու բժշկութիւններ Պետրոս առաքեալին 

մարմինին մարմինին մարմինին մարմինին շուքշուքշուքշուքին միջոցաւ (Գրծ 5.15)ին միջոցաւ (Գրծ 5.15)ին միջոցաւ (Գրծ 5.15)ին միջոցաւ (Գրծ 5.15)::::    
23.23.23.23.----    Բժշկութիւն Բժշկութիւն Բժշկութիւն Բժշկութիւն իւղիւղիւղիւղի եւ աղօթքի միջոցաւ (Յկ 5.14ի եւ աղօթքի միջոցաւ (Յկ 5.14ի եւ աղօթքի միջոցաւ (Յկ 5.14ի եւ աղօթքի միջոցաւ (Յկ 5.14----15)15)15)15)::::    
Երբ Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ թէ ոսկորներու, Երբ Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ թէ ոսկորներու, Երբ Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ թէ ոսկորներու, Երբ Աստուածաշունչը մեզի ցոյց կու տայ թէ ոսկորներու, 

քրտինքոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, հագուստի քղանցքրտինքոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, հագուստի քղանցքրտինքոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, հագուստի քղանցքրտինքոտ թաշկինակի, գործի հագուստի, հագուստի քղանց----
քի,քի,քի,քի,    իւղի, թուքիւղի, թուքիւղի, թուքիւղի, թուքի, ցեխի, գաւազանի, փայտի, պղինձէ օձի, Ուխի, ցեխի, գաւազանի, փայտի, պղինձէ օձի, Ուխի, ցեխի, գաւազանի, փայտի, պղինձէ օձի, Ուխի, ցեխի, գաւազանի, փայտի, պղինձէ օձի, Ուխ----
տի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի, ջուրի, մարմինի տի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի, ջուրի, մարմինի տի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի, ջուրի, մարմինի տի Տապանակին, վերարկուի, աղի, ալիւրի, ջուրի, մարմինի 
շուքի, խաչափայտի, Հացի եւ Գինիի միջոցաւ բազմատեսակ շուքի, խաչափայտի, Հացի եւ Գինիի միջոցաւ բազմատեսակ շուքի, խաչափայտի, Հացի եւ Գինիի միջոցաւ բազմատեսակ շուքի, խաչափայտի, Հացի եւ Գինիի միջոցաւ բազմատեսակ 
հրաշքներ ու նշաններ եղած են, դեռ ինչո՞ւ առարկութիւն հրաշքներ ու նշաններ եղած են, դեռ ինչո՞ւ առարկութիւն հրաշքներ ու նշաններ եղած են, դեռ ինչո՞ւ առարկութիւն հրաշքներ ու նշաններ եղած են, դեռ ինչո՞ւ առարկութիւն 
կկկկ’’’’ընենք որ սուրբ տարրերու կամ մասունքներու միջոցաւ ընենք որ սուրբ տարրերու կամ մասունքներու միջոցաւ ընենք որ սուրբ տարրերու կամ մասունքներու միջոցաւ ընենք որ սուրբ տարրերու կամ մասունքներու միջոցաւ 
հրաշքնեհրաշքնեհրաշքնեհրաշքներ չեն գործուիր եւ կը մերժենք յարգալից վերաբերր չեն գործուիր եւ կը մերժենք յարգալից վերաբերր չեն գործուիր եւ կը մերժենք յարգալից վերաբերր չեն գործուիր եւ կը մերժենք յարգալից վերաբեր----
մունք ցուցաբերել անոնց հանդէմունք ցուցաբերել անոնց հանդէմունք ցուցաբերել անոնց հանդէմունք ցուցաբերել անոնց հանդէպպպպ::::    

««««Աշակերտները ըսին իրեն.Աշակերտները ըսին իրեն.Աշակերտները ըսին իրեն.Աշակերտները ըսին իրեն.----    
""""Կը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն կԿը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն կԿը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն կԿը տեսնես որ ամբոխը քեզ կը հրմշտկէ եւ դուն կ’’’’ըսես, ըսես, ըսես, ըսես, 

""""Ո՞վ դպաւ հագուստիս"Ո՞վ դպաւ հագուստիս"Ո՞վ դպաւ հագուստիս"Ո՞վ դպաւ հագուստիս"»»»» ( ( ( (Մր 5.31)Մր 5.31)Մր 5.31)Մր 5.31)::::    
Աշակերտներուն այս արտայայտութիւնը բնականօրէն Աշակերտներուն այս արտայայտութիւնը բնականօրէն Աշակերտներուն այս արտայայտութիւնը բնականօրէն Աշակերտներուն այս արտայայտութիւնը բնականօրէն 

տգիտութեան արդիւնք էր, ոտգիտութեան արդիւնք էր, ոտգիտութեան արդիւնք էր, ոտգիտութեան արդիւնք էր, որովհետեւ, անոնք մտածեցին րովհետեւ, անոնք մտածեցին րովհետեւ, անոնք մտածեցին րովհետեւ, անոնք մտածեցին 
կամ կարծեցին որ Յիսուսի հարցումը անտեղի ու անիմաստ կամ կարծեցին որ Յիսուսի հարցումը անտեղի ու անիմաստ կամ կարծեցին որ Յիսուսի հարցումը անտեղի ու անիմաստ կամ կարծեցին որ Յիսուսի հարցումը անտեղի ու անիմաստ 
էրէրէրէր::::    Անոնք մտածեցին որ չորս կողմէ հրմշտկուող անձ մը Անոնք մտածեցին որ չորս կողմէ հրմշտկուող անձ մը Անոնք մտածեցին որ չորս կողմէ հրմշտկուող անձ մը Անոնք մտածեցին որ չորս կողմէ հրմշտկուող անձ մը 
ի՞նչպէս կրնայ հարցնել. ի՞նչպէս կրնայ հարցնել. ի՞նչպէս կրնայ հարցնել. ի՞նչպէս կրնայ հարցնել. ««««Ո՞վ դպաւ ինծիՈ՞վ դպաւ ինծիՈ՞վ դպաւ ինծիՈ՞վ դպաւ ինծի»»»»::::    Անոնք չէին Անոնք չէին Անոնք չէին Անոնք չէին 
հասկցած Յիսուսի հարցումին իմաստն ու նպատակըհասկցած Յիսուսի հարցումին իմաստն ու նպատակըհասկցած Յիսուսի հարցումին իմաստն ու նպատակըհասկցած Յիսուսի հարցումին իմաստն ու նպատակը::::    Եւ ո՞վ Եւ ո՞վ Եւ ո՞վ Եւ ո՞վ 
երբեւիցէ կրցած է հասկնալ Աերբեւիցէ կրցած է հասկնալ Աերբեւիցէ կրցած է հասկնալ Աերբեւիցէ կրցած է հասկնալ Աստուծոյ գործերն ու խորհուրդստուծոյ գործերն ու խորհուրդստուծոյ գործերն ու խորհուրդստուծոյ գործերն ու խորհուրդ----
ներըներըներըները::::    Անոնք միշտ ալ զարմանալի են մարդոց աչքերուն (Սղ Անոնք միշտ ալ զարմանալի են մարդոց աչքերուն (Սղ Անոնք միշտ ալ զարմանալի են մարդոց աչքերուն (Սղ Անոնք միշտ ալ զարմանալի են մարդոց աչքերուն (Սղ 
118.23118.23118.23118.23::::    Ես 29.14Ես 29.14Ես 29.14Ես 29.14::::    Մտ 21.42)Մտ 21.42)Մտ 21.42)Մտ 21.42)::::    

Ասիկա միակ անգամը չէր որ Յիսուս չէր հասկցուեր կամ Ասիկա միակ անգամը չէր որ Յիսուս չէր հասկցուեր կամ Ասիկա միակ անգամը չէր որ Յիսուս չէր հասկցուեր կամ Ասիկա միակ անգամը չէր որ Յիսուս չէր հասկցուեր կամ 
սխալ կը հասկցուէր իր աշակերտներուն եւ ուրիշներուն սխալ կը հասկցուէր իր աշակերտներուն եւ ուրիշներուն սխալ կը հասկցուէր իր աշակերտներուն եւ ուրիշներուն սխալ կը հասկցուէր իր աշակերտներուն եւ ուրիշներուն 
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կողմէկողմէկողմէկողմէ::::    Երբ Յիսուս առիթով մը աշակերտներուն ըսաւԵրբ Յիսուս առիթով մը աշակերտներուն ըսաւԵրբ Յիսուս առիթով մը աշակերտներուն ըսաւԵրբ Յիսուս առիթով մը աշակերտներուն ըսաւ. . . . ««««ԶգուԶգուԶգուԶգու----
շացէշացէշացէշացէ´́́́ք Սադուկեցիներու եւ Փարիսեցիներու խմորէնք Սադուկեցիներու եւ Փարիսեցիներու խմորէնք Սադուկեցիներու եւ Փարիսեցիներու խմորէնք Սադուկեցիներու եւ Փարիսեցիներու խմորէն»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
16.6), 16.6), 16.6), 16.6), անոնք կարծեցին որ Յիսուս այդպէս կանոնք կարծեցին որ Յիսուս այդպէս կանոնք կարծեցին որ Յիսուս այդպէս կանոնք կարծեցին որ Յիսուս այդպէս կ’’’’ըսէր, քանի հաց ըսէր, քանի հաց ըսէր, քանի հաց ըսէր, քանի հաց 
չէին առած իրենց հետ. մինչդեռ Յիսուսի ակնարկութիւնը չէին առած իրենց հետ. մինչդեռ Յիսուսի ակնարկութիւնը չէին առած իրենց հետ. մինչդեռ Յիսուսի ակնարկութիւնը չէին առած իրենց հետ. մինչդեռ Յիսուսի ակնարկութիւնը 
Փարիսեցիներու եւ Սադուկեցիներու ուսուցումներուն Փարիսեցիներու եւ Սադուկեցիներու ուսուցումներուն Փարիսեցիներու եւ Սադուկեցիներու ուսուցումներուն Փարիսեցիներու եւ Սադուկեցիներու ուսուցումներուն մասին մասին մասին մասին 
էր (Մտ 16.12)էր (Մտ 16.12)էր (Մտ 16.12)էր (Մտ 16.12)::::    Երբ Յիսուս Յուդա ԻսկաԵրբ Յիսուս Յուդա ԻսկաԵրբ Յիսուս Յուդա ԻսկաԵրբ Յիսուս Յուդա Իսկարիոտացիին ըսաւ. րիոտացիին ըսաւ. րիոտացիին ըսաւ. րիոտացիին ըսաւ. 
««««Ինչ որ պիտի ընես՝ շուտով ըրէԻնչ որ պիտի ընես՝ շուտով ըրէԻնչ որ պիտի ընես՝ շուտով ըրէԻնչ որ պիտի ընես՝ շուտով ըրէ»,»,»,»,    աշակերտներէն ոմանք աշակերտներէն ոմանք աշակերտներէն ոմանք աշակերտներէն ոմանք 
կարծեցին թէ Յիսուս պատուէր կու տար անոր, Զատիկի կարծեցին թէ Յիսուս պատուէր կու տար անոր, Զատիկի կարծեցին թէ Յիսուս պատուէր կու տար անոր, Զատիկի կարծեցին թէ Յիսուս պատուէր կու տար անոր, Զատիկի 
տօնին առիթով գնել անհրաժեշտ եղածը, եւ կամ՝ աղքատնետօնին առիթով գնել անհրաժեշտ եղածը, եւ կամ՝ աղքատնետօնին առիթով գնել անհրաժեշտ եղածը, եւ կամ՝ աղքատնետօնին առիթով գնել անհրաժեշտ եղածը, եւ կամ՝ աղքատնե----
րուն բան մը տալրուն բան մը տալրուն բան մը տալրուն բան մը տալ::::    Աւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ թէ Աւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ թէ Աւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ թէ Աւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ թէ ««««սեսեսեսե----
ղանին շուրջ նստողներէն ոչ ոք հասկցաւղանին շուրջ նստողներէն ոչ ոք հասկցաւղանին շուրջ նստողներէն ոչ ոք հասկցաւղանին շուրջ նստողներէն ոչ ոք հասկցաւ, , , , թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ այս խօսւ այս խօսւ այս խօսւ այս խօս----
քը ըսաւ անորքը ըսաւ անորքը ըսաւ անորքը ըսաւ անոր»»»» ( ( ( (Յհ 13.27Յհ 13.27Յհ 13.27Յհ 13.27----29)29)29)29)::::    Երբ Յիսուս հրեաներուն ըսաւ. Երբ Յիսուս հրեաներուն ըսաւ. Երբ Յիսուս հրեաներուն ըսաւ. Երբ Յիսուս հրեաներուն ըսաւ. 
««««ՔանդեցէՔանդեցէՔանդեցէՔանդեցէ´́́́ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի վերաշինեմ ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի վերաշինեմ ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի վերաշինեմ ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի վերաշինեմ 
զայնզայնզայնզայն»,»,»,»,    անոնք կարծեցին որ Տիրոջ ակնարկութիւնը անոնք կարծեցին որ Տիրոջ ակնարկութիւնը անոնք կարծեցին որ Տիրոջ ակնարկութիւնը անոնք կարծեցին որ Տիրոջ ակնարկութիւնը 
նիւթական տաճարին էր, նիւթական տաճարին էր, նիւթական տաճարին էր, նիւթական տաճարին էր, ««««բայց տաճարը, որուն մասին բայց տաճարը, որուն մասին բայց տաճարը, որուն մասին բայց տաճարը, որուն մասին 
Յիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էրՅիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էրՅիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էրՅիսուս կը խօսէր, իր մարմինն էր»»»» ( ( ( (Յհ 2.19Յհ 2.19Յհ 2.19Յհ 2.19----20)20)20)20)::::    Երբ Յիսուս իր Երբ Յիսուս իր Երբ Յիսուս իր Երբ Յիսուս իր 
աշակերտներուն ըսաւ. աշակերտներուն ըսաւ. աշակերտներուն ըսաւ. աշակերտներուն ըսաւ. ««««Ան որ սուր չունի` թող իր Ան որ սուր չունի` թող իր Ան որ սուր չունի` թող իր Ան որ սուր չունի` թող իր 
վերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէվերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէվերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէվերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէ»,»,»,»,    անոնք կարծեցին անոնք կարծեցին անոնք կարծեցին անոնք կարծեցին 
որ Յիսուս նիւթական սուրի մասին էր որ կը խօսէր (Ղկ 22.23որ Յիսուս նիւթական սուրի մասին էր որ կը խօսէր (Ղկ 22.23որ Յիսուս նիւթական սուրի մասին էր որ կը խօսէր (Ղկ 22.23որ Յիսուս նիւթական սուրի մասին էր որ կը խօսէր (Ղկ 22.23----
38), 38), 38), 38), մինչդեռ սուրը որուն մասին կը խօսէր Յիսուս, Աստուծոյ մինչդեռ սուրը որուն մասին կը խօսէր Յիսուս, Աստուծոյ մինչդեռ սուրը որուն մասին կը խօսէր Յիսուս, Աստուծոյ մինչդեռ սուրը որուն մասին կը խօսէր Յիսուս, Աստուծոյ 
խօսքին սուրն էրխօսքին սուրն էրխօսքին սուրն էրխօսքին սուրն էր::::    Պօղոս առաքեալ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ` Պօղոս առաքեալ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ` Պօղոս առաքեալ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ` Պօղոս առաքեալ Աստուծոյ խօսքը կը կոչէ` 
Սուրբ Հոգիին սուրը (Եփ 6.17)Սուրբ Հոգիին սուրը (Եփ 6.17)Սուրբ Հոգիին սուրը (Եփ 6.17)Սուրբ Հոգիին սուրը (Եփ 6.17)::::    Ուրիշ տեղ առաքեալը Ուրիշ տեղ առաքեալը Ուրիշ տեղ առաքեալը Ուրիշ տեղ առաքեալը 
Աստուծոյ խօսքը կը նմանցնէ երկսայրի սուրի (Եբր 4.12)Աստուծոյ խօսքը կը նմանցնէ երկսայրի սուրի (Եբր 4.12)Աստուծոյ խօսքը կը նմանցնէ երկսայրի սուրի (Եբր 4.12)Աստուծոյ խօսքը կը նմանցնէ երկսայրի սուրի (Եբր 4.12)::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Յիսուս ուզեց Պետրոսի ոտքերը լուալ, Պետրոս առարկեց. Յիսուս ուզեց Պետրոսի ոտքերը լուալ, Պետրոս առարկեց. Յիսուս ուզեց Պետրոսի ոտքերը լուալ, Պետրոս առարկեց. Յիսուս ուզեց Պետրոսի ոտքերը լուալ, Պետրոս առարկեց. 
Յիսուս անոր ըսաւ. Յիսուս անոր ըսաւ. Յիսուս անոր ըսաւ. Յիսուս անոր ըսաւ. ««««Ինչ որ կԻնչ որ կԻնչ որ կԻնչ որ կ’’’’ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար, ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար, ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար, ընեմ՝ դուն հիմա չես հասկնար, 
բաբաբաբայց յետոյ պիտի հասկնասյց յետոյ պիտի հասկնասյց յետոյ պիտի հասկնասյց յետոյ պիտի հասկնաս»»»» ( ( ( (Յհ 13.6Յհ 13.6Յհ 13.6Յհ 13.6----7)7)7)7), , , , եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    

Սիրելի ընթերցողներ, ընդունինք որ մենք միշտ չենք Սիրելի ընթերցողներ, ընդունինք որ մենք միշտ չենք Սիրելի ընթերցողներ, ընդունինք որ մենք միշտ չենք Սիրելի ընթերցողներ, ընդունինք որ մենք միշտ չենք 
կրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը, ծրագիրը, գործերը, խորհուրդկրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը, ծրագիրը, գործերը, խորհուրդկրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը, ծրագիրը, գործերը, խորհուրդկրնար հասկնալ Տիրոջ կամքը, ծրագիրը, գործերը, խորհուրդ----
ներըներըներըները::::    Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն իսկ այս իրողութիւնը կը հաստատէ՝ նքն իսկ այս իրողութիւնը կը հաստատէ՝ նքն իսկ այս իրողութիւնը կը հաստատէ՝ նքն իսկ այս իրողութիւնը կը հաստատէ՝ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ Իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ Իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ Իմ խորհուրդներս ձեր խորհուրդները չեն ու իմ 
ճամբաճամբաճամբաճամբաներս ձեր ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք ներս ձեր ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք ներս ձեր ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք ներս ձեր ճամբաները չեն, հապա որչափ երկինք 
երկրէն բարձր է, այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն երկրէն բարձր է, այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն երկրէն բարձր է, այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն երկրէն բարձր է, այնչափ իմ ճամբաներս ձեր ճամբաներէն 
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բարձր են եւ իմ խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէնբարձր են եւ իմ խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէնբարձր են եւ իմ խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէնբարձր են եւ իմ խորհուրդներս՝ ձեր խորհուրդներէն»»»» ( ( ( (Ես Ես Ես Ես 
55.855.855.855.8----9)9)9)9)::::    ԼաԼաԼաԼա´́́́ւ է ջանք թափել հասկնալու թէ ւ է ջանք թափել հասկնալու թէ ւ է ջանք թափել հասկնալու թէ ւ է ջանք թափել հասկնալու թէ ««««Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
կկկկ’’’’ուզէուզէուզէուզէ»»»»    մեզմէ (Գղ 5.10, 17), լամեզմէ (Գղ 5.10, 17), լամեզմէ (Գղ 5.10, 17), լամեզմէ (Գղ 5.10, 17), լա´́́́ւ է Աստուծոյ կամքը հասկնաւ է Աստուծոյ կամքը հասկնաւ է Աստուծոյ կամքը հասկնաւ է Աստուծոյ կամքը հասկնալ լ լ լ 
փորձելը, բայց աւելիփորձելը, բայց աւելիփորձելը, բայց աւելիփորձելը, բայց աւելի´́́́    լաւ է հաւատալ՝ որ Աստուծոյ կամքը լաւ է հաւատալ՝ որ Աստուծոյ կամքը լաւ է հաւատալ՝ որ Աստուծոյ կամքը լաւ է հաւատալ՝ որ Աստուծոյ կամքը 
մեզի համար բարիմեզի համար բարիմեզի համար բարիմեզի համար բարի´́́́ն է, եւ մին է, եւ մին է, եւ մին է, եւ մի´́́́այն բարին, կատարելապէայն բարին, կատարելապէայն բարին, կատարելապէայն բարին, կատարելապէ´́́́ս ս ս ս 
բարինբարինբարինբարին::::    Օգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուած չԱստուած չԱստուած չԱստուած չ’’’’ըսպասեր որ ըսպասեր որ ըսպասեր որ ըսպասեր որ 
հասկնանք իր կամքը, բայց կը սպասէ որ հաւատանք իր հասկնանք իր կամքը, բայց կը սպասէ որ հաւատանք իր հասկնանք իր կամքը, բայց կը սպասէ որ հաւատանք իր հասկնանք իր կամքը, բայց կը սպասէ որ հաւատանք իր 
կամքի բարութեանկամքի բարութեանկամքի բարութեանկամքի բարութեան»»»»::::    Այլուր, դարձեալ Օգոստինոս կԱյլուր, դարձեալ Օգոստինոս կԱյլուր, դարձեալ Օգոստինոս կԱյլուր, դարձեալ Օգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    սպասեր որ հասկնաս՝ որպէսզի հաւատաս, այլ հաւասպասեր որ հասկնաս՝ որպէսզի հաւատաս, այլ հաւասպասեր որ հասկնաս՝ որպէսզի հաւատաս, այլ հաւասպասեր որ հասկնաս՝ որպէսզի հաւատաս, այլ հաւա----
տատատատա´́́́    որպէսզի հասկնասորպէսզի հասկնասորպէսզի հասկնասորպէսզի հասկնաս»»»»::::    Յաճախ անհաւատութիւնըՅաճախ անհաւատութիւնըՅաճախ անհաւատութիւնըՅաճախ անհաւատութիւնը    կամ կամ կամ կամ 
թերահաւատութիւնն է պատճառը որ մենք շատ բան չենք թերահաւատութիւնն է պատճառը որ մենք շատ բան չենք թերահաւատութիւնն է պատճառը որ մենք շատ բան չենք թերահաւատութիւնն է պատճառը որ մենք շատ բան չենք 
հասկնարհասկնարհասկնարհասկնար::::    ՄէկդիՄէկդիՄէկդիՄէկդի´́́́    դնենք անհաւատութիւնն ու թերահադնենք անհաւատութիւնն ու թերահադնենք անհաւատութիւնն ու թերահադնենք անհաւատութիւնն ու թերահա----
ւատութիւնը, եւ պիտի տեսնենք որ անհասկնալի թուացող ւատութիւնը, եւ պիտի տեսնենք որ անհասկնալի թուացող ւատութիւնը, եւ պիտի տեսնենք որ անհասկնալի թուացող ւատութիւնը, եւ պիտի տեսնենք որ անհասկնալի թուացող 
շատ մը բաներ՝ պիտիշատ մը բաներ՝ պիտիշատ մը բաներ՝ պիտիշատ մը բաներ՝ պիտի    դառնան հասկնալիդառնան հասկնալիդառնան հասկնալիդառնան հասկնալի::::            

««««Յիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ոՅիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ոՅիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ոՅիսուս չորս կողմը կը նայէր՝ տեսնելու համար թէ ո´́́́վ վ վ վ 
ըրաւըրաւըրաւըրաւ::::    Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով Կինը, քանի գաղտնի դպած էր Յիսուսի, եւ գիտնալով 
թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ նչ պատահած էր իրեն, վախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ 
անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւանոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւանոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւանոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ»»»»    ((((Մր 5.32Մր 5.32Մր 5.32Մր 5.32----33)33)33)33)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս իր չորս կողմՅիսուս իր չորս կողմՅիսուս իր չորս կողմՅիսուս իր չորս կողմը նայեցաւ՝ տեսնելու համար իր ը նայեցաւ՝ տեսնելու համար իր ը նայեցաւ՝ տեսնելու համար իր ը նայեցաւ՝ տեսնելու համար իր 
հագուստին դպչող կինը, եւ տեսաւ զայնհագուստին դպչող կինը, եւ տեսաւ զայնհագուստին դպչող կինը, եւ տեսաւ զայնհագուստին դպչող կինը, եւ տեսաւ զայն::::    Կինը որ գաղտնի Կինը որ գաղտնի Կինը որ գաղտնի Կինը որ գաղտնի 
դպած էր Յիսուսի հագուստին, նշմարեց որ չէր կրնար դպած էր Յիսուսի հագուստին, նշմարեց որ չէր կրնար դպած էր Յիսուսի հագուստին, նշմարեց որ չէր կրնար դպած էր Յիսուսի հագուստին, նշմարեց որ չէր կրնար 
պահուըտիլ եւ գաղտնի պահել կատարուածը, ուստի պահուըտիլ եւ գաղտնի պահել կատարուածը, ուստի պահուըտիլ եւ գաղտնի պահել կատարուածը, ուստի պահուըտիլ եւ գաղտնի պահել կատարուածը, ուստի ««««եկաւ եկաւ եկաւ եկաւ 
ինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ եւ իրականութիւնը ըսաւ»»»»::::    
Յիսուսի ամենատես աչքերէն ոՅիսուսի ամենատես աչքերէն ոՅիսուսի ամենատես աչքերէն ոՅիսուսի ամենատես աչքերէն ո´́́́չ մէկ բան եւ ոչ մէկ բան եւ ոչ մէկ բան եւ ոչ մէկ բան եւ ո´́́́չ մէկ անձ չ մէկ անձ չ մէկ անձ չ մէկ անձ 
կրնայ վրիպիլկրնայ վրիպիլկրնայ վրիպիլկրնայ վրիպիլ::::    Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ ««««չկայ արարած չկայ արարած չկայ արարած չկայ արարած 
մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիմը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիմը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպիմը որ Աստուծոյ տեսողութենէն վրիպի::::    Անիկա պարզ ու Անիկա պարզ ու Անիկա պարզ ու Անիկա պարզ ու 
յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկութեամբյստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկութեամբյստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկութեամբյստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ամբողջ մերկութեամբ»»»»    
((((Եբր 4.13)Եբր 4.13)Եբր 4.13)Եբր 4.13)::::    

Յիսուսի ամենատես աչքերը պէտք է մեզ զգաստութեան Յիսուսի ամենատես աչքերը պէտք է մեզ զգաստութեան Յիսուսի ամենատես աչքերը պէտք է մեզ զգաստութեան Յիսուսի ամենատես աչքերը պէտք է մեզ զգաստութեան 
հրաւիրենհրաւիրենհրաւիրենհրաւիրեն::::    Ան ինչպէսԱն ինչպէսԱն ինչպէսԱն ինչպէս    տեսաւ ու իմացաւ կնոջ կողմէ գաղտտեսաւ ու իմացաւ կնոջ կողմէ գաղտտեսաւ ու իմացաւ կնոջ կողմէ գաղտտեսաւ ու իմացաւ կնոջ կողմէ գաղտ----
նօրէն կատարուածը, նոյնպէս կը տեսնէ մութ սենեակներուն նօրէն կատարուածը, նոյնպէս կը տեսնէ մութ սենեակներուն նօրէն կատարուածը, նոյնպէս կը տեսնէ մութ սենեակներուն նօրէն կատարուածը, նոյնպէս կը տեսնէ մութ սենեակներուն 
մէջ կատարուած ամէն բան, կը լսէ գաղտնօրէն խօսուած մէջ կատարուած ամէն բան, կը լսէ գաղտնօրէն խօսուած մէջ կատարուած ամէն բան, կը լսէ գաղտնօրէն խօսուած մէջ կատարուած ամէն բան, կը լսէ գաղտնօրէն խօսուած 
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ամէն խօսք, կը նշմարէ գաղտնօրէն եղած ամէն արարքամէն խօսք, կը նշմարէ գաղտնօրէն եղած ամէն արարքամէն խօսք, կը նշմարէ գաղտնօրէն եղած ամէն արարքամէն խօսք, կը նշմարէ գաղտնօրէն եղած ամէն արարք::::    Ինքն Ինքն Ինքն Ինքն 
իսկ կը յիշեցնէ ծածուկ ու գաղտնի գործող մարդոց, թէ իսկ կը յիշեցնէ ծածուկ ու գաղտնի գործող մարդոց, թէ իսկ կը յիշեցնէ ծածուկ ու գաղտնի գործող մարդոց, թէ իսկ կը յիշեցնէ ծածուկ ու գաղտնի գործող մարդոց, թէ ««««չկայ չկայ չկայ չկայ 
ծածուկ բան ոծածուկ բան ոծածուկ բան ոծածուկ բան որ չյայտնուի, ոչ ալ գաղտնի բան՝ որ երեւան ր չյայտնուի, ոչ ալ գաղտնի բան՝ որ երեւան ր չյայտնուի, ոչ ալ գաղտնի բան՝ որ երեւան ր չյայտնուի, ոչ ալ գաղտնի բան՝ որ երեւան 
չգայչգայչգայչգայ»»»» ( ( ( (Մր 4.22)Մր 4.22)Մր 4.22)Մր 4.22)::::    

Եւ սակայն, Տիրոջ ամենատես ու ամենանշմար աչքերը Եւ սակայն, Տիրոջ ամենատես ու ամենանշմար աչքերը Եւ սակայն, Տիրոջ ամենատես ու ամենանշմար աչքերը Եւ սակայն, Տիրոջ ամենատես ու ամենանշմար աչքերը 
մեզ պէտք չէ ահ ու դողով լեցնեն ու մտահոգեն, ընդհամեզ պէտք չէ ահ ու դողով լեցնեն ու մտահոգեն, ընդհամեզ պէտք չէ ահ ու դողով լեցնեն ու մտահոգեն, ընդհամեզ պէտք չէ ահ ու դողով լեցնեն ու մտահոգեն, ընդհակակակակա----
ռակը, անոնք պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն, գիտնալով ռակը, անոնք պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն, գիտնալով ռակը, անոնք պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն, գիտնալով ռակը, անոնք պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն, գիտնալով 
որ ան կը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ մեր քաշած նոր ան կը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ մեր քաշած նոր ան կը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ մեր քաշած նոր ան կը տեսնէ ամէն բան, կը տեսնէ մեր քաշած նեղուեղուեղուեղու----
թիւնները, մեր կրած տառապանքներըթիւնները, մեր կրած տառապանքներըթիւնները, մեր կրած տառապանքներըթիւնները, մեր կրած տառապանքները::::    ՃիՃիՃիՃի´́́́շդ է որ ան կը շդ է որ ան կը շդ է որ ան կը շդ է որ ան կը 
տեսնէ մեր գործած մեղքերը, բայց մանաւանդ՝ կը տեսնէ տեսնէ մեր գործած մեղքերը, բայց մանաւանդ՝ կը տեսնէ տեսնէ մեր գործած մեղքերը, բայց մանաւանդ՝ կը տեսնէ տեսնէ մեր գործած մեղքերը, բայց մանաւանդ՝ կը տեսնէ 
մեղքէն ձերբազատելու մեր ճիգն ու փափաքը, եւ կը զօրացնէմեղքէն ձերբազատելու մեր ճիգն ու փափաքը, եւ կը զօրացնէմեղքէն ձերբազատելու մեր ճիգն ու փափաքը, եւ կը զօրացնէմեղքէն ձերբազատելու մեր ճիգն ու փափաքը, եւ կը զօրացնէ´́́́    
մեզ մեղքին դէմ մեր պայքարին մէջմեզ մեղքին դէմ մեր պայքարին մէջմեզ մեղքին դէմ մեր պայքարին մէջմեզ մեղքին դէմ մեր պայքարին մէջ::::    ՃիՃիՃիՃի´́́́շդ է որ ան կը տեսնէ շդ է որ ան կը տեսնէ շդ է որ ան կը տեսնէ շդ է որ ան կը տեսնէ 
մեր գործած սխալները, բայց մանաւանդ՝ կը տմեր գործած սխալները, բայց մանաւանդ՝ կը տմեր գործած սխալները, բայց մանաւանդ՝ կը տմեր գործած սխալները, բայց մանաւանդ՝ կը տեսնէ արդար ու եսնէ արդար ու եսնէ արդար ու եսնէ արդար ու 
մաքուր կեանք մը ապրելու մեր ցանկութիւնը, եւ կը մաքուր կեանք մը ապրելու մեր ցանկութիւնը, եւ կը մաքուր կեանք մը ապրելու մեր ցանկութիւնը, եւ կը մաքուր կեանք մը ապրելու մեր ցանկութիւնը, եւ կը 
քաջալերէքաջալերէքաջալերէքաջալերէ´́́́    որ այդպիսի կեանք մը ապրինքոր այդպիսի կեանք մը ապրինքոր այդպիսի կեանք մը ապրինքոր այդպիսի կեանք մը ապրինք::::    

ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ երբեք Աստուած ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ երբեք Աստուած ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ երբեք Աստուած ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ երբեք Աստուած 
չտեսնէր ու չիմանար ամէն ինչչտեսնէր ու չիմանար ամէն ինչչտեսնէր ու չիմանար ամէն ինչչտեսնէր ու չիմանար ամէն ինչ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , դժբադժբադժբադժբա´́́́խտ պիտի խտ պիտի խտ պիտի խտ պիտի 
ըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր հաւատքն ու հաւատքին արտայայըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր հաւատքն ու հաւատքին արտայայըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր հաւատքն ու հաւատքին արտայայըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր հաւատքն ու հաւատքին արտայայ----
տութիւնը ետութիւնը ետութիւնը ետութիւնը եղող մեր բարի գործերըղող մեր բարի գործերըղող մեր բարի գործերըղող մեր բարի գործերը::::    ԴժբաԴժբաԴժբաԴժբա´́́́խտ պիտի ըլլայինք խտ պիտի ըլլայինք խտ պիտի ըլլայինք խտ պիտի ըլլայինք 
եթէ չտեսնէր մեր սիրտն ու սրտի սէրը իրեն հանդէպեթէ չտեսնէր մեր սիրտն ու սրտի սէրը իրեն հանդէպեթէ չտեսնէր մեր սիրտն ու սրտի սէրը իրեն հանդէպեթէ չտեսնէր մեր սիրտն ու սրտի սէրը իրեն հանդէպ::::    
ԴժբաԴժբաԴժբաԴժբա´́́́խտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր առանձնութեան մէջ խտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր առանձնութեան մէջ խտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր առանձնութեան մէջ խտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր առանձնութեան մէջ 
մեր թափած արցունքները մեր եւ ուրիշներու փրկութեան մեր թափած արցունքները մեր եւ ուրիշներու փրկութեան մեր թափած արցունքները մեր եւ ուրիշներու փրկութեան մեր թափած արցունքները մեր եւ ուրիշներու փրկութեան 
համարհամարհամարհամար::::    ԴժբաԴժբաԴժբաԴժբա´́́́խտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր համբեխտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր համբեխտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր համբեխտ պիտի ըլլայինք եթէ չտեսնէր մեր համբե----
րութիւնը՝ ներութիւնը՝ ներութիւնը՝ ներութիւնը՝ նեղութեան դիմաց, մեր լռութիւնը՝ անիրաւութեան ղութեան դիմաց, մեր լռութիւնը՝ անիրաւութեան ղութեան դիմաց, մեր լռութիւնը՝ անիրաւութեան ղութեան դիմաց, մեր լռութիւնը՝ անիրաւութեան 
դիմաց, մեր սէրը՝ ատելութեան դիմաց, մեր անկեղծութիւնը՝ դիմաց, մեր սէրը՝ ատելութեան դիմաց, մեր անկեղծութիւնը՝ դիմաց, մեր սէրը՝ ատելութեան դիմաց, մեր անկեղծութիւնը՝ դիմաց, մեր սէրը՝ ատելութեան դիմաց, մեր անկեղծութիւնը՝ 
կեղծիքին դիմացկեղծիքին դիմացկեղծիքին դիմացկեղծիքին դիմաց::::        

2.2.2.2.----    ««««Գիտնալով թէ իԳիտնալով թէ իԳիտնալով թէ իԳիտնալով թէ ի´́́́նչ պատահած էր իրեն, վախէն նչ պատահած էր իրեն, վախէն նչ պատահած էր իրեն, վախէն նչ պատահած էր իրեն, վախէն 
դողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առջեւդողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առջեւդողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առջեւդողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առջեւ»»»»::::    ԱրժանիԱրժանիԱրժանիԱրժանի´́́́    էր էր էր էր 
Յիսուս որ այս կինը իյնար իր ոտքերուն առջեւ,Յիսուս որ այս կինը իյնար իր ոտքերուն առջեւ,Յիսուս որ այս կինը իյնար իր ոտքերուն առջեւ,Յիսուս որ այս կինը իյնար իր ոտքերուն առջեւ,    որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
տասներկու տարիէ ի վեր կը տառապէր եւ ահա վայրկեանի տասներկու տարիէ ի վեր կը տառապէր եւ ահա վայրկեանի տասներկու տարիէ ի վեր կը տառապէր եւ ահա վայրկեանի տասներկու տարիէ ի վեր կը տառապէր եւ ահա վայրկեանի 
մը ընթացքին բուժուեցաւմը ընթացքին բուժուեցաւմը ընթացքին բուժուեցաւմը ընթացքին բուժուեցաւ::::    ՄեՄեՄեՄե´́́́նք ալ բուժուեցանք Տէր նք ալ բուժուեցանք Տէր նք ալ բուժուեցանք Տէր նք ալ բուժուեցանք Տէր 
Յիսուսի արիւնով, ուրեմն, մեՅիսուսի արիւնով, ուրեմն, մեՅիսուսի արիւնով, ուրեմն, մեՅիսուսի արիւնով, ուրեմն, մե´́́́նք եւս պէտք է իյնանք Յիսուսի նք եւս պէտք է իյնանք Յիսուսի նք եւս պէտք է իյնանք Յիսուսի նք եւս պէտք է իյնանք Յիսուսի 
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ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալ ըլլանքոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալ ըլլանքոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալ ըլլանքոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալ ըլլանք::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ տասներկու չ թէ տասներկու չ թէ տասներկու չ թէ տասներկու 
տարիէ ի վեր, այլ երկատարիէ ի վեր, այլ երկատարիէ ի վեր, այլ երկատարիէ ի վեր, այլ երկա՜՜՜՜ր դարերէ ի վերր դարերէ ի վերր դարերէ ի վերր դարերէ ի վեր    մեղքի պատճառով մեղքի պատճառով մեղքի պատճառով մեղքի պատճառով 
տառապող ու հիւծող մարդկութիւնը, Յիսուսի խաչելութեան տառապող ու հիւծող մարդկութիւնը, Յիսուսի խաչելութեան տառապող ու հիւծող մարդկութիւնը, Յիսուսի խաչելութեան տառապող ու հիւծող մարդկութիւնը, Յիսուսի խաչելութեան 
պահուն բուժուեցաւ, եւ ուստի, բոլոպահուն բուժուեցաւ, եւ ուստի, բոլոպահուն բուժուեցաւ, եւ ուստի, բոլոպահուն բուժուեցաւ, եւ ուստի, բոլո´́́́ր մարդիկը, բոլոր մարդիկը, բոլոր մարդիկը, բոլոր մարդիկը, բոլո´́́́ր ր ր ր 
ժողովուրդներն ու ազգերը, բոլոժողովուրդներն ու ազգերը, բոլոժողովուրդներն ու ազգերը, բոլոժողովուրդներն ու ազգերը, բոլո´́́́ր ցեղերն ու սերունդները, ր ցեղերն ու սերունդները, ր ցեղերն ու սերունդները, ր ցեղերն ու սերունդները, 
պէտք է գան ու իյնան Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ պէտք է գան ու իյնան Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ պէտք է գան ու իյնան Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ պէտք է գան ու իյնան Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ 
եւ յաւիտենապէս շնորհակալ ըեւ յաւիտենապէս շնորհակալ ըեւ յաւիտենապէս շնորհակալ ըեւ յաւիտենապէս շնորհակալ ըլլան ու փառաբանեն անոր լլան ու փառաբանեն անոր լլան ու փառաբանեն անոր լլան ու փառաբանեն անոր 
սուրբ անունըսուրբ անունըսուրբ անունըսուրբ անունը::::    

3.3.3.3.----    ««««Գիտնալով թէ իԳիտնալով թէ իԳիտնալով թէ իԳիտնալով թէ ի´́́́նչ պատահած էր իրեննչ պատահած էր իրեննչ պատահած էր իրեննչ պատահած էր իրեն»»»»::::    Կինը գիտԿինը գիտԿինը գիտԿինը գիտ----
ցացացացա´́́́ւ թէ իւ թէ իւ թէ իւ թէ ի´́́́նչ պատահեցաւ իրեն՝ երբ Յիսուսի հագուստին նչ պատահեցաւ իրեն՝ երբ Յիսուսի հագուստին նչ պատահեցաւ իրեն՝ երբ Յիսուսի հագուստին նչ պատահեցաւ իրեն՝ երբ Յիսուսի հագուստին 
դպաւդպաւդպաւդպաւ::::    Գալով մեզի, մենք գիտե՞նք թէ իԳալով մեզի, մենք գիտե՞նք թէ իԳալով մեզի, մենք գիտե՞նք թէ իԳալով մեզի, մենք գիտե՞նք թէ ի´́́́նչ պատահեցաւ մեզի նչ պատահեցաւ մեզի նչ պատահեցաւ մեզի նչ պատահեցաւ մեզի 
երբ Յիսուս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց. թշնամիերբ Յիսուս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց. թշնամիերբ Յիսուս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց. թշնամիերբ Յիսուս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց. թշնամի´́́́    էինք էինք էինք էինք 
Աստուծոյ (Հռ Աստուծոյ (Հռ Աստուծոյ (Հռ Աստուծոյ (Հռ 5.10), 5.10), 5.10), 5.10), դարձանք զաւակնեդարձանք զաւակնեդարձանք զաւակնեդարձանք զաւակնե´́́́ր Աստուծոյ (Յհ 1.12)ր Աստուծոյ (Յհ 1.12)ր Աստուծոյ (Յհ 1.12)ր Աստուծոյ (Յհ 1.12)::::    
ԽաւաԽաւաԽաւաԽաւա´́́́ր էինք, դարձանք լոր էինք, դարձանք լոր էինք, դարձանք լոր էինք, դարձանք լո´́́́յս (Բ.Կր 6.14)յս (Բ.Կր 6.14)յս (Բ.Կր 6.14)յս (Բ.Կր 6.14)::::    Մեղքի մեհեաՄեղքի մեհեաՄեղքի մեհեաՄեղքի մեհեա´́́́ն ն ն ն 
էինք (Բ.Կր 6.16), դարձանք տաճաէինք (Բ.Կր 6.16), դարձանք տաճաէինք (Բ.Կր 6.16), դարձանք տաճաէինք (Բ.Կր 6.16), դարձանք տաճա´́́́ր Սուրբ Հոգիին (Ա.Կր ր Սուրբ Հոգիին (Ա.Կր ր Սուրբ Հոգիին (Ա.Կր ր Սուրբ Հոգիին (Ա.Կր 
3.163.163.163.16----17)17)17)17)::::    Սատանայի տոՍատանայի տոՍատանայի տոՍատանայի տո´́́́ւն էինք (Մտ 12.29), դարձանք տուն էինք (Մտ 12.29), դարձանք տուն էինք (Մտ 12.29), դարձանք տուն էինք (Մտ 12.29), դարձանք տո´́́́ւն ւն ւն ւն 
Աստուծոյ (Եբր 3.6)Աստուծոյ (Եբր 3.6)Աստուծոյ (Եբր 3.6)Աստուծոյ (Եբր 3.6)::::    Ստութեան վկանեՍտութեան վկանեՍտութեան վկանեՍտութեան վկանե´́́́ր էինք (Սղ 27.ր էինք (Սղ 27.ր էինք (Սղ 27.ր էինք (Սղ 27.12), 12), 12), 12), 
դարձանք ճշմարտութեադարձանք ճշմարտութեադարձանք ճշմարտութեադարձանք ճշմարտութեա´́́́ն վկաներ (Գրծ 1.8)ն վկաներ (Գրծ 1.8)ն վկաներ (Գրծ 1.8)ն վկաներ (Գրծ 1.8)::::    ԴատապարԴատապարԴատապարԴատապար----
տութեատութեատութեատութեա´́́́ն առարկաներ էինք (Յհ 3.18), դարձանք Աստուծոյ ն առարկաներ էինք (Յհ 3.18), դարձանք Աստուծոյ ն առարկաներ էինք (Յհ 3.18), դարձանք Աստուծոյ ն առարկաներ էինք (Յհ 3.18), դարձանք Աստուծոյ 
ուրախութեաուրախութեաուրախութեաուրախութեա´́́́ն առարկաները (Ղկ 15.5ն առարկաները (Ղկ 15.5ն առարկաները (Ղկ 15.5ն առարկաները (Ղկ 15.5----7, 97, 97, 97, 9----10, 2310, 2310, 2310, 23----24)24)24)24)::::    Գեհենի Գեհենի Գեհենի Գեհենի 
ժառանգորդնեժառանգորդնեժառանգորդնեժառանգորդնե´́́́ր էինք (Մտ 23.33), դարձանք ժառանգորդներ էինք (Մտ 23.33), դարձանք ժառանգորդներ էինք (Մտ 23.33), դարձանք ժառանգորդներ էինք (Մտ 23.33), դարձանք ժառանգորդնե´́́́ր ր ր ր 
Աստուծոյ ու ժառանգակիԱստուծոյ ու ժառանգակիԱստուծոյ ու ժառանգակիԱստուծոյ ու ժառանգակի´́́́ց Քրիստոսի (Հռ 8.17ց Քրիստոսի (Հռ 8.17ց Քրիստոսի (Հռ 8.17ց Քրիստոսի (Հռ 8.17))))::::    ԳործակիԳործակիԳործակիԳործակի´́́́ց ց ց ց 
էինք Սատանային (Բ.Կր 6.14էինք Սատանային (Բ.Կր 6.14էինք Սատանային (Բ.Կր 6.14էինք Սատանային (Բ.Կր 6.14----15), 15), 15), 15), դարձանք գործակիդարձանք գործակիդարձանք գործակիդարձանք գործակի´́́́ց ց ց ց 
Աստուծոյ (Ա.Կր 3.9)Աստուծոյ (Ա.Կր 3.9)Աստուծոյ (Ա.Կր 3.9)Աստուծոյ (Ա.Կր 3.9)::::    ԵղծանելիԵղծանելիԵղծանելիԵղծանելի´́́́    էինք՝ դարձանք անեէինք՝ դարձանք անեէինք՝ դարձանք անեէինք՝ դարձանք անե´́́́ղծ, ղծ, ղծ, ղծ, 
անաանաանաանա´́́́րգ էինք՝ դարձանք փառաւորգ էինք՝ դարձանք փառաւորգ էինք՝ դարձանք փառաւորգ էինք՝ դարձանք փառաւո´́́́ր, տկար, տկար, տկար, տկա´́́́ր էինք՝ դարձանք ր էինք՝ դարձանք ր էինք՝ դարձանք ր էինք՝ դարձանք 
զօրաւոզօրաւոզօրաւոզօրաւո´́́́ր, շնչաւոր, շնչաւոր, շնչաւոր, շնչաւո´́́́ր էինք՝ դարձանք փառաւոր էինք՝ դարձանք փառաւոր էինք՝ դարձանք փառաւոր էինք՝ դարձանք փառաւո´́́́ր (Ա.Կր 15.42ր (Ա.Կր 15.42ր (Ա.Կր 15.42ր (Ա.Կր 15.42----
44)44)44)44)::::    Եւ տակաւին, շատ աւելին դարձանք Եւ տակաւին, շատ աւելին դարձանք Եւ տակաւին, շատ աւելին դարձանք Եւ տակաւին, շատ աւելին դարձանք Քրիստոսի զոհաՔրիստոսի զոհաՔրիստոսի զոհաՔրիստոսի զոհա----
գործական մահուամբգործական մահուամբգործական մահուամբգործական մահուամբ::::    Հետեւաբար, կնոջ օրինակով, մենք եւս Հետեւաբար, կնոջ օրինակով, մենք եւս Հետեւաբար, կնոջ օրինակով, մենք եւս Հետեւաբար, կնոջ օրինակով, մենք եւս 
պէտք է իյնանք Տիրոջ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութեան պէտք է իյնանք Տիրոջ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութեան պէտք է իյնանք Տիրոջ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութեան պէտք է իյնանք Տիրոջ ոտքերուն առջեւ եւ շնորհակալութեան 
երգեր մատուցենք իրեն եւ խոստանանք հաւատարիմ մնալ երգեր մատուցենք իրեն եւ խոստանանք հաւատարիմ մնալ երգեր մատուցենք իրեն եւ խոստանանք հաւատարիմ մնալ երգեր մատուցենք իրեն եւ խոստանանք հաւատարիմ մնալ 
իր խօսքերունիր խօսքերունիր խօսքերունիր խօսքերուն::::    
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4.4.4.4.----    ««««Վախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առՎախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առՎախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առՎախէն դողդղալով եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն առ----
ջեւջեւջեւջեւ»»»»::::    Կինը հաւատացեալ Կինը հաւատացեալ Կինը հաւատացեալ Կինը հաւատացեալ էր, բայց ինչո՞ւ այսքան վախցաւ, էր, բայց ինչո՞ւ այսքան վախցաւ, էր, բայց ինչո՞ւ այսքան վախցաւ, էր, բայց ինչո՞ւ այսքան վախցաւ, 
դողդղալու աստիճանդողդղալու աստիճանդողդղալու աստիճանդողդղալու աստիճան::::    Կինը փորձած էր գաղտնի պահել պաԿինը փորձած էր գաղտնի պահել պաԿինը փորձած էր գաղտնի պահել պաԿինը փորձած էր գաղտնի պահել պա----
տահածը, բայց երբ տեսաւ որ երեւան պիտի գայ՝ վախցաւտահածը, բայց երբ տեսաւ որ երեւան պիտի գայ՝ վախցաւտահածը, բայց երբ տեսաւ որ երեւան պիտի գայ՝ վախցաւտահածը, բայց երբ տեսաւ որ երեւան պիտի գայ՝ վախցաւ::::    
Հոսկէ կը սորվինք, թէ երբ մարդոց գաղտնիքները երեւան գան Հոսկէ կը սորվինք, թէ երբ մարդոց գաղտնիքները երեւան գան Հոսկէ կը սորվինք, թէ երբ մարդոց գաղտնիքները երեւան գան Հոսկէ կը սորվինք, թէ երբ մարդոց գաղտնիքները երեւան գան 
երկնաւոր Դատաւորին առջեւ՝ երկնաւոր Դատաւորին առջեւ՝ երկնաւոր Դատաւորին առջեւ՝ երկնաւոր Դատաւորին առջեւ՝ անոնքանոնքանոնքանոնք    պիտի վախնան ու պիտի վախնան ու պիտի վախնան ու պիտի վախնան ու 
դողդղանդողդղանդողդղանդողդղան::::    

5.5.5.5.----    Կինը վայեԿինը վայեԿինը վայեԿինը վայելած էր Աստուծոյ բարիքը բայց չէր ուզեր լած էր Աստուծոյ բարիքը բայց չէր ուզեր լած էր Աստուծոյ բարիքը բայց չէր ուզեր լած էր Աստուծոյ բարիքը բայց չէր ուզեր 
այդ մասին խօսիլայդ մասին խօսիլայդ մասին խօսիլայդ մասին խօսիլ::::    Անոնք որոնք Աստուծոյ բարիքները կը Անոնք որոնք Աստուծոյ բարիքները կը Անոնք որոնք Աստուծոյ բարիքները կը Անոնք որոնք Աստուծոյ բարիքները կը 
վայելեն, եւ սակայն չեն ուզեր զանոնք հրապարակել եւ վայելեն, եւ սակայն չեն ուզեր զանոնք հրապարակել եւ վայելեն, եւ սակայն չեն ուզեր զանոնք հրապարակել եւ վայելեն, եւ սակայն չեն ուզեր զանոնք հրապարակել եւ 
անոնց համար շնորհակալ ըլլալ, եւ անոնք որոնք Աստուծմէ անոնց համար շնորհակալ ըլլալ, եւ անոնք որոնք Աստուծմէ անոնց համար շնորհակալ ըլլալ, եւ անոնք որոնք Աստուծմէ անոնց համար շնորհակալ ըլլալ, եւ անոնք որոնք Աստուծմէ 
իրենց ստացածը՝ միայն իրեիրենց ստացածը՝ միայն իրեիրենց ստացածը՝ միայն իրեիրենց ստացածը՝ միայն իրե´́́́նց համար կը պահեն եւ չեն նց համար կը պահեն եւ չեն նց համար կը պահեն եւ չեն նց համար կը պահեն եւ չեն 
ուզեր անկէ բաժուզեր անկէ բաժուզեր անկէ բաժուզեր անկէ բաժին հանել ուրիշին, ամէն պատճառ ունին ին հանել ուրիշին, ամէն պատճառ ունին ին հանել ուրիշին, ամէն պատճառ ունին ին հանել ուրիշին, ամէն պատճառ ունին 
վախնալու ու դողդղալու երբ կանգնին Տիրոջ ներկայութեան՝ վախնալու ու դողդղալու երբ կանգնին Տիրոջ ներկայութեան՝ վախնալու ու դողդղալու երբ կանգնին Տիրոջ ներկայութեան՝ վախնալու ու դողդղալու երբ կանգնին Տիրոջ ներկայութեան՝ 
Տիրոջ դատաստանին օրըՏիրոջ դատաստանին օրըՏիրոջ դատաստանին օրըՏիրոջ դատաստանին օրը::::    

6.6.6.6.----    Կինը չէր գիտեր թէ Յիսուս իԿինը չէր գիտեր թէ Յիսուս իԿինը չէր գիտեր թէ Յիսուս իԿինը չէր գիտեր թէ Յիսուս ի´́́́նչ պիտի ըսէր իրեն կամ նչ պիտի ըսէր իրեն կամ նչ պիտի ըսէր իրեն կամ նչ պիտի ըսէր իրեն կամ 
իիիի´́́́նչ պիտի ընէրնչ պիտի ընէրնչ պիտի ընէրնչ պիտի ընէր::::    ԱԱԱԱյյյյս ալ կրնար պատճառներէն մին ըլլալ թէ ս ալ կրնար պատճառներէն մին ըլլալ թէ ս ալ կրնար պատճառներէն մին ըլլալ թէ ս ալ կրնար պատճառներէն մին ըլլալ թէ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ վախցաււ վախցաււ վախցաււ վախցաւ::::    Մարդիկ չեն գիտեր ՏիրոջՄարդիկ չեն գիտեր ՏիրոջՄարդիկ չեն գիտեր ՏիրոջՄարդիկ չեն գիտեր Տիրոջ    ընելիքը կամ ընելիքը կամ ընելիքը կամ ընելիքը կամ 
առնելիք քայլը իրենց կեանքին համար, եւ ատիկա կրնայ առնելիք քայլը իրենց կեանքին համար, եւ ատիկա կրնայ առնելիք քայլը իրենց կեանքին համար, եւ ատիկա կրնայ առնելիք քայլը իրենց կեանքին համար, եւ ատիկա կրնայ 
զիրենք վախով ու մտահոգութեամբ լեցնելզիրենք վախով ու մտահոգութեամբ լեցնելզիրենք վախով ու մտահոգութեամբ լեցնելզիրենք վախով ու մտահոգութեամբ լեցնել::::    Բայց ինչպէս Բայց ինչպէս Բայց ինչպէս Բայց ինչպէս 
Յիսուս հանգստացուց կնոջ միտքը իր քաջալերական Յիսուս հանգստացուց կնոջ միտքը իր քաջալերական Յիսուս հանգստացուց կնոջ միտքը իր քաջալերական Յիսուս հանգստացուց կնոջ միտքը իր քաջալերական 
խօսքով, ան նաեւ կխօսքով, ան նաեւ կխօսքով, ան նաեւ կխօսքով, ան նաեւ կ’’’’ուզէ հանգստացնել միտքը բոլոր մարդոց, ուզէ հանգստացնել միտքը բոլոր մարդոց, ուզէ հանգստացնել միտքը բոլոր մարդոց, ուզէ հանգստացնել միտքը բոլոր մարդոց, 
եւ վստահեցնել անոնց թէ ինք մարդիկը քաջալերոեւ վստահեցնել անոնց թէ ինք մարդիկը քաջալերոեւ վստահեցնել անոնց թէ ինք մարդիկը քաջալերոեւ վստահեցնել անոնց թէ ինք մարդիկը քաջալերո´́́́ղ ու իրենց ղ ու իրենց ղ ու իրենց ղ ու իրենց 
համար միայն բարիհամար միայն բարիհամար միայն բարիհամար միայն բարի´́́́ն գործող Աստուած էն գործող Աստուած էն գործող Աստուած էն գործող Աստուած է::::    

7.7.7.7.----    ««««Եւ իրականութիւնը ըսաւԵւ իրականութիւնը ըսաւԵւ իրականութիւնը ըսաւԵւ իրականութիւնը ըսաւ»»»»::::    Տիրոջ ոտքերուն առջեւ Տիրոջ ոտքերուն առջեւ Տիրոջ ոտքերուն առջեւ Տիրոջ ոտքերուն առջեւ 
ինկող մարդը չի կրնար սուտ խօսիլինկող մարդը չի կրնար սուտ խօսիլինկող մարդը չի կրնար սուտ խօսիլինկող մարդը չի կրնար սուտ խօսիլ::::    Ինչպէս կինը Տիրոջ Ինչպէս կինը Տիրոջ Ինչպէս կինը Տիրոջ Ինչպէս կինը Տիրոջ 
առջեւ կանգնելով սրտին մէջի եղածը պատմեց, այնպէս ալ առջեւ կանգնելով սրտին մէջի եղածը պատմեց, այնպէս ալ առջեւ կանգնելով սրտին մէջի եղածը պատմեց, այնպէս ալ առջեւ կանգնելով սրտին մէջի եղածը պատմեց, այնպէս ալ 
մենք, երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւ, բանամենք, երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւ, բանամենք, երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւ, բանամենք, երբ կը կանգնինք Տիրոջ առջեւ, բանա´́́́նք մեր սիրտը եւնք մեր սիրտը եւնք մեր սիրտը եւնք մեր սիրտը եւ    
մէջը եղած բոլոր մտածումներով ու մտահոգութիւններով մէջը եղած բոլոր մտածումներով ու մտահոգութիւններով մէջը եղած բոլոր մտածումներով ու մտահոգութիւններով մէջը եղած բոլոր մտածումներով ու մտահոգութիւններով 
փռենք Յիսուսի աչքերուն առջեւ, եւ խնդրենք իր կամքին փռենք Յիսուսի աչքերուն առջեւ, եւ խնդրենք իր կամքին փռենք Յիսուսի աչքերուն առջեւ, եւ խնդրենք իր կամքին փռենք Յիսուսի աչքերուն առջեւ, եւ խնդրենք իր կամքին 
կատարումըկատարումըկատարումըկատարումը::::    

««««Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    
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""""ԱղջիԱղջիԱղջիԱղջի´́́́կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա եւ կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա եւ կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա եւ կս, հաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա եւ 
բժշկուէբժշկուէբժշկուէբժշկուէ´́́́    քու ցաւերէդքու ցաւերէդքու ցաւերէդքու ցաւերէդ""""»»»» ( ( ( (Մր 5.34)Մր 5.34)Մր 5.34)Մր 5.34)::::    

1.1.1.1.----    ««««ԱղջիԱղջիԱղջիԱղջի´́́́կսկսկսկս»»»»::::    Ասիկա Յիսուսի առաջին բառնԱսիկա Յիսուսի առաջին բառնԱսիկա Յիսուսի առաջին բառնԱսիկա Յիսուսի առաջին բառն    էր կնոջ էր կնոջ էր կնոջ էր կնոջ 
ուղղուածուղղուածուղղուածուղղուած::::    Զայն կը կոչէ Զայն կը կոչէ Զայն կը կոչէ Զայն կը կոչէ ««««աղջիկսաղջիկսաղջիկսաղջիկս», », », », որպէսզի փարատէ անոր որպէսզի փարատէ անոր որպէսզի փարատէ անոր որպէսզի փարատէ անոր 
վախն ու դողըվախն ու դողըվախն ու դողըվախն ու դողը::::    Եթէ մարդիկ համոզուին որ Աստուած զիրենք Եթէ մարդիկ համոզուին որ Աստուած զիրենք Եթէ մարդիկ համոզուին որ Աստուած զիրենք Եթէ մարդիկ համոզուին որ Աստուած զիրենք 
կը նկատէ իր աղջիկներն ու տղաները, այլ խօսքով՝ իր կը նկատէ իր աղջիկներն ու տղաները, այլ խօսքով՝ իր կը նկատէ իր աղջիկներն ու տղաները, այլ խօսքով՝ իր կը նկատէ իր աղջիկներն ու տղաները, այլ խօսքով՝ իր 
զաւակները (Ղկ 15.24զաւակները (Ղկ 15.24զաւակները (Ղկ 15.24զաւակները (Ղկ 15.24::::    Մր 2.5), կը փարատի անոնց վախն ու Մր 2.5), կը փարատի անոնց վախն ու Մր 2.5), կը փարատի անոնց վախն ու Մր 2.5), կը փարատի անոնց վախն ու 
մտահոգութիւնըմտահոգութիւնըմտահոգութիւնըմտահոգութիւնը::::    Այնքան ատեն երբ մարդիկ Այնքան ատեն երբ մարդիկ Այնքան ատեն երբ մարդիկ Այնքան ատեն երբ մարդիկ չեն ճանչնար չեն ճանչնար չեն ճանչնար չեն ճանչնար 
զԱստուած իբրեւ հայր եւ չեն համոզուած որ Աստուած զԱստուած իբրեւ հայր եւ չեն համոզուած որ Աստուած զԱստուած իբրեւ հայր եւ չեն համոզուած որ Աստուած զԱստուած իբրեւ հայր եւ չեն համոզուած որ Աստուած 
զիրենք կզիրենք կզիրենք կզիրենք կ’’’’ընդունի իբրեւ զաւակներ՝ միշտ ալ պիտի վախնան ընդունի իբրեւ զաւակներ՝ միշտ ալ պիտի վախնան ընդունի իբրեւ զաւակներ՝ միշտ ալ պիտի վախնան ընդունի իբրեւ զաւակներ՝ միշտ ալ պիտի վախնան 
Աստուծմէ, պիտի կասկածին որ Աստուած կը սիրէ զիրենք, եւ Աստուծմէ, պիտի կասկածին որ Աստուած կը սիրէ զիրենք, եւ Աստուծմէ, պիտի կասկածին որ Աստուած կը սիրէ զիրենք, եւ Աստուծմէ, պիտի կասկածին որ Աստուած կը սիրէ զիրենք, եւ 
կը տեսնէ իրենց ցաւերն ու նեղութիւններըկը տեսնէ իրենց ցաւերն ու նեղութիւններըկը տեսնէ իրենց ցաւերն ու նեղութիւններըկը տեսնէ իրենց ցաւերն ու նեղութիւնները::::    Բայց անգամ մը Բայց անգամ մը Բայց անգամ մը Բայց անգամ մը 
որ դառնան Աստուծոյ եւ Յիսուսի միջոցոր դառնան Աստուծոյ եւ Յիսուսի միջոցոր դառնան Աստուծոյ եւ Յիսուսի միջոցոր դառնան Աստուծոյ եւ Յիսուսի միջոցաւ հաշտուին իրեն աւ հաշտուին իրեն աւ հաշտուին իրեն աւ հաշտուին իրեն 
հետ եւ ապրին փրկութեան բերած ուրախութիւնն ու խաղահետ եւ ապրին փրկութեան բերած ուրախութիւնն ու խաղահետ եւ ապրին փրկութեան բերած ուրախութիւնն ու խաղահետ եւ ապրին փրկութեան բերած ուրախութիւնն ու խաղա----
ղութիւնը՝ հիմնովին պիտի փոխուի իրենց մտածումը ղութիւնը՝ հիմնովին պիտի փոխուի իրենց մտածումը ղութիւնը՝ հիմնովին պիտի փոխուի իրենց մտածումը ղութիւնը՝ հիմնովին պիտի փոխուի իրենց մտածումը 
Աստուծոյ մասինԱստուծոյ մասինԱստուծոյ մասինԱստուծոյ մասին::::    

2.2.2.2.----    Նախորդ բաժՆախորդ բաժՆախորդ բաժՆախորդ բաժիիիինին մէջ բացատրեցինք որ Յիսուսի նին մէջ բացատրեցինք որ Յիսուսի նին մէջ բացատրեցինք որ Յիսուսի նին մէջ բացատրեցինք որ Յիսուսի 
աչքերը ամենատես եւ ամենաթափանց աչքեր ենաչքերը ամենատես եւ ամենաթափանց աչքեր ենաչքերը ամենատես եւ ամենաթափանց աչքեր ենաչքերը ամենատես եւ ամենաթափանց աչքեր են::::    ««««Հաւատքդ Հաւատքդ Հաւատքդ Հաւատքդ 
քեզ փրկեցքեզ փրկեցքեզ փրկեցքեզ փրկեց»»»»    բառերը ցոյց կու տան,բառերը ցոյց կու տան,բառերը ցոյց կու տան,բառերը ցոյց կու տան,    որ Յիսուս տեսաոր Յիսուս տեսաոր Յիսուս տեսաոր Յիսուս տեսա´́́́ւ կնոջ ւ կնոջ ւ կնոջ ւ կնոջ 
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տէրը կը տեսնէ թէՏէրը կը տեսնէ թէՏէրը կը տեսնէ թէՏէրը կը տեսնէ թէ´́́́    հաւատքը մարդոց եւ թէհաւատքը մարդոց եւ թէհաւատքը մարդոց եւ թէհաւատքը մարդոց եւ թէ´́́́    
անհաւատութիւնըանհաւատութիւնըանհաւատութիւնըանհաւատութիւնը::::    Կը տեսնէ անոնց թէԿը տեսնէ անոնց թէԿը տեսնէ անոնց թէԿը տեսնէ անոնց թէ´́́́    բարի գործերը եւ բարի գործերը եւ բարի գործերը եւ բարի գործերը եւ 
թէթէթէթէ´́́́    չար գործերըչար գործերըչար գործերըչար գործերը::::    Կը տեսնէ անոնց թէԿը տեսնէ անոնց թէԿը տեսնէ անոնց թէԿը տեսնէ անոնց թէ´́́́    մեղքերը եւ թէմեղքերը եւ թէմեղքերը եւ թէմեղքերը եւ թէ´́́́    
անմեղութեանանմեղութեանանմեղութեանանմեղութեան    գործերըգործերըգործերըգործերը::::    

3.3.3.3.----    ««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց»»»»::::    Կնոջ հաւատքը ոԿնոջ հաւատքը ոԿնոջ հաւատքը ոԿնոջ հաւատքը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
բժշկութբժշկութբժշկութբժշկութիւն բերաւ իրեն, այլեւ՝ փրկութիւնիւն բերաւ իրեն, այլեւ՝ փրկութիւնիւն բերաւ իրեն, այլեւ՝ փրկութիւնիւն բերաւ իրեն, այլեւ՝ փրկութիւն::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր ««««արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն էարժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն էարժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն էարժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է»»»»    
((((Եփ 2.8), եւ սակայն, պէտք է ընդունիԵփ 2.8), եւ սակայն, պէտք է ընդունիԵփ 2.8), եւ սակայն, պէտք է ընդունիԵփ 2.8), եւ սակայն, պէտք է ընդունի´́́́լ այդ պարգեւը մեր լ այդ պարգեւը մեր լ այդ պարգեւը մեր լ այդ պարգեւը մեր 
կեանքին մէջ, եւ ընդունիլ՝ հաւատքոկեանքին մէջ, եւ ընդունիլ՝ հաւատքոկեանքին մէջ, եւ ընդունիլ՝ հաւատքոկեանքին մէջ, եւ ընդունիլ՝ հաւատքո´́́́վ (Հռ 3.25)վ (Հռ 3.25)վ (Հռ 3.25)վ (Հռ 3.25)::::    Եւ ընդունելէ Եւ ընդունելէ Եւ ընդունելէ Եւ ընդունելէ 
ետք՝ պէտք է տէետք՝ պէտք է տէետք՝ պէտք է տէետք՝ պէտք է տէ´́́́ր ու պաշտպար ու պաշտպար ու պաշտպար ու պաշտպա´́́́ն կենալ այդ պարգեն կենալ այդ պարգեն կենալ այդ պարգեն կենալ այդ պարգեւինւինւինւին::::    
Փրկութիւնը ձրի կերպով կը տրուի հաւատացողին (Հռ 3.24), Փրկութիւնը ձրի կերպով կը տրուի հաւատացողին (Հռ 3.24), Փրկութիւնը ձրի կերպով կը տրուի հաւատացողին (Հռ 3.24), Փրկութիւնը ձրի կերպով կը տրուի հաւատացողին (Հռ 3.24), 
բայց զայն պահելը ձրի չէբայց զայն պահելը ձրի չէբայց զայն պահելը ձրի չէբայց զայն պահելը ձրի չէ::::    Զայն պահելու համար՝ հաւատացԶայն պահելու համար՝ հաւատացԶայն պահելու համար՝ հաւատացԶայն պահելու համար՝ հաւատաց----
եալը գիեալը գիեալը գիեալը գի´́́́ն պիտի վճարէ, որովհետեւ նեղութիւն ու տառան պիտի վճարէ, որովհետեւ նեղութիւն ու տառան պիտի վճարէ, որովհետեւ նեղութիւն ու տառան պիտի վճարէ, որովհետեւ նեղութիւն ու տառա----
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պանք կը սպասէ հաւատացեալին այդ փրկութեան ճամբուն պանք կը սպասէ հաւատացեալին այդ փրկութեան ճամբուն պանք կը սպասէ հաւատացեալին այդ փրկութեան ճամբուն պանք կը սպասէ հաւատացեալին այդ փրկութեան ճամբուն 
վրայվրայվրայվրայ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկ անձ եւ ոչ մէկ անձ եւ ոչ մէկ անձ եւ ոչ մէկ անձ եւ ո´́́́չ մէկ բան կրնայ արգելքչ մէկ բան կրնայ արգելքչ մէկ բան կրնայ արգելքչ մէկ բան կրնայ արգելք    կենալ քեզի կենալ քեզի կենալ քեզի կենալ քեզի 
որ դուն այսօր կամ այս պահուս Յիսուսը յայտարարես իբրեւ որ դուն այսօր կամ այս պահուս Յիսուսը յայտարարես իբրեւ որ դուն այսօր կամ այս պահուս Յիսուսը յայտարարես իբրեւ որ դուն այսօր կամ այս պահուս Յիսուսը յայտարարես իբրեւ 
անձիդ Տէրն ու Փրկիչըանձիդ Տէրն ու Փրկիչըանձիդ Տէրն ու Փրկիչըանձիդ Տէրն ու Փրկիչը::::    Արգելքներն ու խոչընդոտները, նեղուԱրգելքներն ու խոչընդոտները, նեղուԱրգելքներն ու խոչընդոտները, նեղուԱրգելքներն ու խոչընդոտները, նեղու----
թիւններն ու հալածանքները կը սկսին այդ յայտարարութենէդ թիւններն ու հալածանքները կը սկսին այդ յայտարարութենէդ թիւններն ու հալածանքները կը սկսին այդ յայտարարութենէդ թիւններն ու հալածանքները կը սկսին այդ յայտարարութենէդ 
ետքետքետքետք::::    Տիրոջ զաւակ ըլլալը դիւրին է, Տիրոջ զաւակ մնալն է Տիրոջ զաւակ ըլլալը դիւրին է, Տիրոջ զաւակ մնալն է Տիրոջ զաւակ ըլլալը դիւրին է, Տիրոջ զաւակ մնալն է Տիրոջ զաւակ ըլլալը դիւրին է, Տիրոջ զաւակ մնալն է 
դժուար, Տիրոջ աշակերտիլն էդժուար, Տիրոջ աշակերտիլն էդժուար, Տիրոջ աշակերտիլն էդժուար, Տիրոջ աշակերտիլն է    դժուար, որովհետեւ մեղքն ու դժուար, որովհետեւ մեղքն ու դժուար, որովհետեւ մեղքն ու դժուար, որովհետեւ մեղքն ու 
մեղաւոր մարդիկ պիտի պայքարին քեզի դէմ եւ պիտի մեղաւոր մարդիկ պիտի պայքարին քեզի դէմ եւ պիտի մեղաւոր մարդիկ պիտի պայքարին քեզի դէմ եւ պիտի մեղաւոր մարդիկ պիտի պայքարին քեզի դէմ եւ պիտի 
փորձեն հեռացնել քեզ Փրկիչէդ ու փրկութեան ճամբէնփորձեն հեռացնել քեզ Փրկիչէդ ու փրկութեան ճամբէնփորձեն հեռացնել քեզ Փրկիչէդ ու փրկութեան ճամբէնփորձեն հեռացնել քեզ Փրկիչէդ ու փրկութեան ճամբէն::::    

4.4.4.4.----    ««««Խաղաղութեամբ գնա եւ բժշկուէԽաղաղութեամբ գնա եւ բժշկուէԽաղաղութեամբ գնա եւ բժշկուէԽաղաղութեամբ գնա եւ բժշկուէ´́́́    քու ցաւերէդքու ցաւերէդքու ցաւերէդքու ցաւերէդ»»»»::::    
Յիսուս գնահատեց կնոջ հաւատքը եւ ղրկեց զայնՅիսուս գնահատեց կնոջ հաւատքը եւ ղրկեց զայնՅիսուս գնահատեց կնոջ հաւատքը եւ ղրկեց զայնՅիսուս գնահատեց կնոջ հաւատքը եւ ղրկեց զայն::::    Կինը գնաց, Կինը գնաց, Կինը գնաց, Կինը գնաց, 
խաղաղութիւնը՝ իր սրտին մէջ, եւխաղաղութիւնը՝ իր սրտին մէջ, եւխաղաղութիւնը՝ իր սրտին մէջ, եւխաղաղութիւնը՝ իր սրտին մէջ, եւ    բժշկութիւնը՝ իր մարմինին բժշկութիւնը՝ իր մարմինին բժշկութիւնը՝ իր մարմինին բժշկութիւնը՝ իր մարմինին 
մէջմէջմէջմէջ::::    Ան բուժուած էր թէԱն բուժուած էր թէԱն բուժուած էր թէԱն բուժուած էր թէ´́́́    մարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէ´́́́    հոգեպէսհոգեպէսհոգեպէսհոգեպէս::::    Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր 
անոնք որոնք հաւատքով կը մօտենան Տիրոջ, Տէրը կը անոնք որոնք հաւատքով կը մօտենան Տիրոջ, Տէրը կը անոնք որոնք հաւատքով կը մօտենան Տիրոջ, Տէրը կը անոնք որոնք հաւատքով կը մօտենան Տիրոջ, Տէրը կը 
գնահատէ զանոնք եւ ձեռնունայն չի ղրկեր, այլ կը բուժէ գնահատէ զանոնք եւ ձեռնունայն չի ղրկեր, այլ կը բուժէ գնահատէ զանոնք եւ ձեռնունայն չի ղրկեր, այլ կը բուժէ գնահատէ զանոնք եւ ձեռնունայն չի ղրկեր, այլ կը բուժէ 
զանոնք թէզանոնք թէզանոնք թէզանոնք թէ´́́́    հոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէ´́́́    մարմնապէս, եւ զանոնք մարմնապէս, եւ զանոնք մարմնապէս, եւ զանոնք մարմնապէս, եւ զանոնք 
հոգեկան խաղաղութեամբ լեցնելէհոգեկան խաղաղութեամբ լեցնելէհոգեկան խաղաղութեամբ լեցնելէհոգեկան խաղաղութեամբ լեցնելէ    ետք՝ կը ղրկէետք՝ կը ղրկէետք՝ կը ղրկէետք՝ կը ղրկէ::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    Ողորմած Տէր, ո՞վ կայ Քեզի նման:Ողորմած Տէր, ո՞վ կայ Քեզի նման:Ողորմած Տէր, ո՞վ կայ Քեզի նման:Ողորմած Տէր, ո՞վ կայ Քեզի նման:    

Քեզմէ զատ ո՞վ կրնայ կասեցնելՔեզմէ զատ ո՞վ կրնայ կասեցնելՔեզմէ զատ ո՞վ կրնայ կասեցնելՔեզմէ զատ ո՞վ կրնայ կասեցնել    
Մարդոց մեղքի արիւնահոսութիւնը:Մարդոց մեղքի արիւնահոսութիւնը:Մարդոց մեղքի արիւնահոսութիւնը:Մարդոց մեղքի արիւնահոսութիւնը:    
Արտօնէ որ դպչինք Քեզի, ՏէԱրտօնէ որ դպչինք Քեզի, ՏէԱրտօնէ որ դպչինք Քեզի, ՏէԱրտօնէ որ դպչինք Քեզի, Տէ´́́́ր.ր.ր.ր.    
Դպչինք հաւատքոԴպչինք հաւատքոԴպչինք հաւատքոԴպչինք հաւատքո´́́́վվվվ    եւ ակնկալութեաեւ ակնկալութեաեւ ակնկալութեաեւ ակնկալութեա´́́́մբ:մբ:մբ:մբ:    
Արտօնէ որ դպչինք ու մաքրուինք,Արտօնէ որ դպչինք ու մաքրուինք,Արտօնէ որ դպչինք ու մաքրուինք,Արտօնէ որ դպչինք ու մաքրուինք,    
ԴԴԴԴպչինք ու սրբուինք:պչինք ու սրբուինք:պչինք ու սրբուինք:պչինք ու սրբուինք:    
Որպէսզի կնոջ նմանՈրպէսզի կնոջ նմանՈրպէսզի կնոջ նմանՈրպէսզի կնոջ նման    
ԽԽԽԽոստովանինք ու հրապարակենքոստովանինք ու հրապարակենքոստովանինք ու հրապարակենքոստովանինք ու հրապարակենք    
Բարերարութիւններդ,Բարերարութիւններդ,Բարերարութիւններդ,Բարերարութիւններդ,    
ՈՈՈՈղորմութիւններդ ու զօրութիւնդ:ղորմութիւններդ ու զօրութիւնդ:ղորմութիւններդ ու զօրութիւնդ:ղորմութիւններդ ու զօրութիւնդ:    
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Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնըՊետրոսի զոքանչին բժշկութիւնըՊետրոսի զոքանչին բժշկութիւնըՊետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը    
((((Մատթէոս 8.14Մատթէոս 8.14Մատթէոս 8.14Մատթէոս 8.14----15)15)15)15)    

    
««««Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ անոր Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ անոր Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ անոր Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ անոր 

զոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճառաւզոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճառաւզոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճառաւզոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճառաւ::::    
Յիսուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւՅիսուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւՅիսուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւՅիսուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւ::::    Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
ոտքի ելլելով սկսաւ սպասարոտքի ելլելով սկսաւ սպասարոտքի ելլելով սկսաւ սպասարոտքի ելլելով սկսաւ սպասարկել իրենկել իրենկել իրենկել իրեն»»»» ( ( ( (Մտ 8.14Մտ 8.14Մտ 8.14Մտ 8.14----15)15)15)15):::: 

1.1.1.1.----    Յիսուս ԺՅիսուս ԺՅիսուս ԺՅիսուս Ժողովարանէն ելաւ եւ Պետրոսի տունը եկաւ ողովարանէն ելաւ եւ Պետրոսի տունը եկաւ ողովարանէն ելաւ եւ Պետրոսի տունը եկաւ ողովարանէն ելաւ եւ Պետրոսի տունը եկաւ 
((((Մր 1.29)Մր 1.29)Մր 1.29)Մր 1.29)::::    Պետրոս դիրք ու հանգամանք ունեցող մէկը չէրՊետրոս դիրք ու հանգամանք ունեցող մէկը չէրՊետրոս դիրք ու հանգամանք ունեցող մէկը չէրՊետրոս դիրք ու հանգամանք ունեցող մէկը չէր::::    
Ժողովարաններուն կամ քահանայից դասին կողմէ Ժողովարաններուն կամ քահանայից դասին կողմէ Ժողովարաններուն կամ քահանայից դասին կողմէ Ժողովարաններուն կամ քահանայից դասին կողմէ 
ճանչցուած մէկը չէրճանչցուած մէկը չէրճանչցուած մէկը չէրճանչցուած մէկը չէր::::    Նիւթապէս հարուստ մէկը չէրՆիւթապէս հարուստ մէկը չէրՆիւթապէս հարուստ մէկը չէրՆիւթապէս հարուստ մէկը չէր::::    Մովսէսի Մովսէսի Մովսէսի Մովսէսի 
Օրէնքին իրազեկ մէկը չէր, գէթ այՕրէնքին իրազեկ մէկը չէր, գէթ այՕրէնքին իրազեկ մէկը չէր, գէթ այՕրէնքին իրազեկ մէկը չէր, գէթ այս հանգրուանինս հանգրուանինս հանգրուանինս հանգրուանին::::    Հակառակ Հակառակ Հակառակ Հակառակ 
այս բոլորին, Յիսուս երբ որ Կափառնաում գտնուէր՝ այս բոլորին, Յիսուս երբ որ Կափառնաում գտնուէր՝ այս բոլորին, Յիսուս երբ որ Կափառնաում գտնուէր՝ այս բոլորին, Յիսուս երբ որ Կափառնաում գտնուէր՝ 
Պետրոսի այս տունը կու գար եւ հոՊետրոսի այս տունը կու գար եւ հոՊետրոսի այս տունը կու գար եւ հոՊետրոսի այս տունը կու գար եւ հո´́́́ս էր որ հանգիստ կս էր որ հանգիստ կս էր որ հանգիստ կս էր որ հանգիստ կ’’’’ընէրընէրընէրընէր::::    
Ասոր մէջ կը կարդանք Յիսուսի հոգիին վեհանձնութիւնը, Ասոր մէջ կը կարդանք Յիսուսի հոգիին վեհանձնութիւնը, Ասոր մէջ կը կարդանք Յիսուսի հոգիին վեհանձնութիւնը, Ասոր մէջ կը կարդանք Յիսուսի հոգիին վեհանձնութիւնը, 
անոր սրտին պարզութիւնը, անոր նկարագիրին համեստուանոր սրտին պարզութիւնը, անոր նկարագիրին համեստուանոր սրտին պարզութիւնը, անոր նկարագիրին համեստուանոր սրտին պարզութիւնը, անոր նկարագիրին համեստու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Ան հարստութիւնն էր երկիԱն հարստութիւնն էր երկիԱն հարստութիւնն էր երկիԱն հարստութիւնն էր երկինքին ու երկրին, բայց հանքին ու երկրին, բայց հանքին ու երկրին, բայց հանքին ու երկրին, բայց հա----
րուստներուն մօտ գիշերել չուզեց, այլ՝ աղքատներուն մօտրուստներուն մօտ գիշերել չուզեց, այլ՝ աղքատներուն մօտրուստներուն մօտ գիշերել չուզեց, այլ՝ աղքատներուն մօտրուստներուն մօտ գիշերել չուզեց, այլ՝ աղքատներուն մօտ::::    
Երկինքէն իջած կեանքի Հացն էր, բայց առատ կերակուր Երկինքէն իջած կեանքի Հացն էր, բայց առատ կերակուր Երկինքէն իջած կեանքի Հացն էր, բայց առատ կերակուր Երկինքէն իջած կեանքի Հացն էր, բայց առատ կերակուր 
ունեցողներուն սեղանակից ըլլալ չփնտռեց, այլ նախընտրեց ունեցողներուն սեղանակից ըլլալ չփնտռեց, այլ նախընտրեց ունեցողներուն սեղանակից ըլլալ չփնտռեց, այլ նախընտրեց ունեցողներուն սեղանակից ըլլալ չփնտռեց, այլ նախընտրեց 
համեստ պատառ ունեցողներուն սեղանակցութիւնըհամեստ պատառ ունեցողներուն սեղանակցութիւնըհամեստ պատառ ունեցողներուն սեղանակցութիւնըհամեստ պատառ ունեցողներուն սեղանակցութիւնը::::    
Բարձրեալ Աստուած էր ան, բայց բարԲարձրեալ Աստուած էր ան, բայց բարԲարձրեալ Աստուած էր ան, բայց բարԲարձրեալ Աստուած էր ան, բայց բարձր դիրքերու վրայ ձր դիրքերու վրայ ձր դիրքերու վրայ ձր դիրքերու վրայ 
գտնուողներուն հետ չնստաւ, այլ՝ հեզերուն հետգտնուողներուն հետ չնստաւ, այլ՝ հեզերուն հետգտնուողներուն հետ չնստաւ, այլ՝ հեզերուն հետգտնուողներուն հետ չնստաւ, այլ՝ հեզերուն հետ::::    Մենք կը Մենք կը Մենք կը Մենք կը 
հետեւի՞նք Տիրոջ քայլերունհետեւի՞նք Տիրոջ քայլերունհետեւի՞նք Տիրոջ քայլերունհետեւի՞նք Տիրոջ քայլերուն::::    Կը նախընտրե՞նք աղքատներն Կը նախընտրե՞նք աղքատներն Կը նախընտրե՞նք աղքատներն Կը նախընտրե՞նք աղքատներն 

««««Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ Ապա Յիսուս եկաւ Պետրոսի տունը, եւ տեսաւ որ 
անոր զոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճաանոր զոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճաանոր զոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճաանոր զոքանչը հիւանդ պառկած էր՝ տաքութեան պատճա----
ռաւ: Յիսռաւ: Յիսռաւ: Յիսռաւ: Յիսուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւ: ուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւ: ուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւ: ուս բռնեց անոր ձեռքէն, եւ տաքութիւնը անցաւ: 
Անիկա ոտքի ելլելով սկսաւ սպասարկել իրենԱնիկա ոտքի ելլելով սկսաւ սպասարկել իրենԱնիկա ոտքի ելլելով սկսաւ սպասարկել իրենԱնիկա ոտքի ելլելով սկսաւ սպասարկել իրեն»»»»::::    
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ու խոնարհները քան հարուստներն ու հպարտներըու խոնարհները քան հարուստներն ու հպարտներըու խոնարհները քան հարուստներն ու հպարտներըու խոնարհները քան հարուստներն ու հպարտները::::    
Մեծերո՞ւն հետ երեւիլ կՄեծերո՞ւն հետ երեւիլ կՄեծերո՞ւն հետ երեւիլ կՄեծերո՞ւն հետ երեւիլ կ’’’’ուզենք, թէ՝ համեստ մարդոց շարքին ուզենք, թէ՝ համեստ մարդոց շարքին ուզենք, թէ՝ համեստ մարդոց շարքին ուզենք, թէ՝ համեստ մարդոց շարքին 
կենալ կկենալ կկենալ կկենալ կ’’’’ուզենքուզենքուզենքուզենք::::    

2.2.2.2.----    Պետրոսի զոքանչՊետրոսի զոքանչՊետրոսի զոքանչՊետրոսի զոքանչին բժշկութեան դրուագը ին բժշկութեան դրուագը ին բժշկութեան դրուագը ին բժշկութեան դրուագը 
արձանագրուած է Մատթէոսի, Մարկոսի եւ Ղուկասի կողմէարձանագրուած է Մատթէոսի, Մարկոսի եւ Ղուկասի կողմէարձանագրուած է Մատթէոսի, Մարկոսի եւ Ղուկասի կողմէարձանագրուած է Մատթէոսի, Մարկոսի եւ Ղուկասի կողմէ::::    
ՈՈՈՈ´́́́չ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք Յիսուս հրաւիրուած էր Պետրոսի չ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք Յիսուս հրաւիրուած էր Պետրոսի չ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք Յիսուս հրաւիրուած էր Պետրոսի չ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք Յիսուս հրաւիրուած էր Պետրոսի 
կողմէ իր տունը գալու թէ ոչկողմէ իր տունը գալու թէ ոչկողմէ իր տունը գալու թէ ոչկողմէ իր տունը գալու թէ ոչ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք չ ալ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք չ ալ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք չ ալ մէկը կը յիշէ եթէ երբեք 
խնդրուեցաւ Յիսուսէն գալ ու բժշկել Պետրոսի զոքանչըխնդրուեցաւ Յիսուսէն գալ ու բժշկել Պետրոսի զոքանչըխնդրուեցաւ Յիսուսէն գալ ու բժշկել Պետրոսի զոքանչըխնդրուեցաւ Յիսուսէն գալ ու բժշկել Պետրոսի զոքանչը::::    Ճիշդ Ճիշդ Ճիշդ Ճիշդ 
է որ խնդրեցինէ որ խնդրեցինէ որ խնդրեցինէ որ խնդրեցին    Յիսուսէն որ բժշկէ զայն, բայց ատիկա Յիսուսէն որ բժշկէ զայն, բայց ատիկա Յիսուսէն որ բժշկէ զայն, բայց ատիկա Յիսուսէն որ բժշկէ զայն, բայց ատիկա 
Պետրոսի տունը մտնելէն ետք տեղի ունեցաւ (Ղկ 4.38)Պետրոսի տունը մտնելէն ետք տեղի ունեցաւ (Ղկ 4.38)Պետրոսի տունը մտնելէն ետք տեղի ունեցաւ (Ղկ 4.38)Պետրոսի տունը մտնելէն ետք տեղի ունեցաւ (Ղկ 4.38)::::    
Յիսուս զայն բժշկելու համար չէր որ եկաւ, այլ հաւանաբար Յիսուս զայն բժշկելու համար չէր որ եկաւ, այլ հաւանաբար Յիսուս զայն բժշկելու համար չէր որ եկաւ, այլ հաւանաբար Յիսուս զայն բժշկելու համար չէր որ եկաւ, այլ հաւանաբար 
եկաւ պարզապէս քիչ մը հանգիստ ընելուեկաւ պարզապէս քիչ մը հանգիստ ընելուեկաւ պարզապէս քիչ մը հանգիստ ընելուեկաւ պարզապէս քիչ մը հանգիստ ընելու::::    Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ 
այս իրողութիւնըայս իրողութիւնըայս իրողութիւնըայս իրողութիւնը::::    Ցոյց կու տայ որ Յիսուս հրաւէրի պէտք Ցոյց կու տայ որ Յիսուս հրաւէրի պէտք Ցոյց կու տայ որ Յիսուս հրաւէրի պէտք Ցոյց կու տայ որ Յիսուս հրաւէրի պէտք 
չունի որչունի որչունի որչունի որպէսզի այցելէ իր սիրելիները, իր հետեւորդները, իր պէսզի այցելէ իր սիրելիները, իր հետեւորդները, իր պէսզի այցելէ իր սիրելիները, իր հետեւորդները, իր պէսզի այցելէ իր սիրելիները, իր հետեւորդները, իր 
հաւատարիմ զաւակները, այլ՝ առանց հրաւէրի կու գայհաւատարիմ զաւակները, այլ՝ առանց հրաւէրի կու գայհաւատարիմ զաւակները, այլ՝ առանց հրաւէրի կու գայհաւատարիմ զաւակները, այլ՝ առանց հրաւէրի կու գայ::::    

3.3.3.3.----    Քանի աւետարանական հատուածը կը խօսի Քանի աւետարանական հատուածը կը խօսի Քանի աւետարանական հատուածը կը խօսի Քանի աւետարանական հատուածը կը խօսի 
Պետրոսի զոքանչին բժշկութեան մասին, սա կը նշանակէ թէ Պետրոսի զոքանչին բժշկութեան մասին, սա կը նշանակէ թէ Պետրոսի զոքանչին բժշկութեան մասին, սա կը նշանակէ թէ Պետրոսի զոքանչին բժշկութեան մասին, սա կը նշանակէ թէ 
առաքեալը ամուսնացած էր եւ ունէր իր կինըառաքեալը ամուսնացած էր եւ ունէր իր կինըառաքեալը ամուսնացած էր եւ ունէր իր կինըառաքեալը ամուսնացած էր եւ ունէր իր կինը::::    Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ 
աշակերտներ չէին ամուսաշակերտներ չէին ամուսաշակերտներ չէին ամուսաշակերտներ չէին ամուսնացածնացածնացածնացած::::    Յիսուսի համար կարեւոր Յիսուսի համար կարեւոր Յիսուսի համար կարեւոր Յիսուսի համար կարեւոր 
չէր իրեն աշակերտիլ ուզողը ամուսնացա՞ծ էր թէ ոչչէր իրեն աշակերտիլ ուզողը ամուսնացա՞ծ էր թէ ոչչէր իրեն աշակերտիլ ուզողը ամուսնացա՞ծ էր թէ ոչչէր իրեն աշակերտիլ ուզողը ամուսնացա՞ծ էր թէ ոչ::::    Իրեն Իրեն Իրեն Իրեն 
համար կարեւորը պատրաստակամ ըլլալն էր, այլ խօսքով՝ համար կարեւորը պատրաստակամ ըլլալն էր, այլ խօսքով՝ համար կարեւորը պատրաստակամ ըլլալն էր, այլ խօսքով՝ համար կարեւորը պատրաստակամ ըլլալն էր, այլ խօսքով՝ 
իրեն հաւատարմօրէն ծառայելու պատրաստ ըլլալն էրիրեն հաւատարմօրէն ծառայելու պատրաստ ըլլալն էրիրեն հաւատարմօրէն ծառայելու պատրաստ ըլլալն էրիրեն հաւատարմօրէն ծառայելու պատրաստ ըլլալն էր::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
սիրելիներ, Յիսուսի համար աւելի կարեւոր է պատրաստասիրելիներ, Յիսուսի համար աւելի կարեւոր է պատրաստասիրելիներ, Յիսուսի համար աւելի կարեւոր է պատրաստասիրելիներ, Յիսուսի համար աւելի կարեւոր է պատրաստա----
կակակակա´́́́մ ըլլալը, քան՝ պատմ ըլլալը, քան՝ պատմ ըլլալը, քան՝ պատմ ըլլալը, քան՝ պատրաստաբան ըլլալըրաստաբան ըլլալըրաստաբան ըլլալըրաստաբան ըլլալը::::    Իրեն համար Իրեն համար Իրեն համար Իրեն համար 
աւելի անհրաժեշտ է հաւաաւելի անհրաժեշտ է հաւաաւելի անհրաժեշտ է հաւաաւելի անհրաժեշտ է հաւա´́́́տք ունենալը, քան՝ ուսում ունետք ունենալը, քան՝ ուսում ունետք ունենալը, քան՝ ուսում ունետք ունենալը, քան՝ ուսում ունե----
նալընալընալընալը::::    Իրեն համար աւելի կարեւոր է հեզ ու խոնարհ հոգիԻրեն համար աւելի կարեւոր է հեզ ու խոնարհ հոգիԻրեն համար աւելի կարեւոր է հեզ ու խոնարհ հոգիԻրեն համար աւելի կարեւոր է հեզ ու խոնարհ հոգի´́́́    
ունենալը, քան՝ բարձրագոյն դիրքեր ու պաշտօններ ունենաունենալը, քան՝ բարձրագոյն դիրքեր ու պաշտօններ ունենաունենալը, քան՝ բարձրագոյն դիրքեր ու պաշտօններ ունենաունենալը, քան՝ բարձրագոյն դիրքեր ու պաշտօններ ունենա----
լըլըլըլը::::    

4.4.4.4.----    Պետրոս Բեթսայիդայէն էր (Յհ 1.44), բայց այս դէպքը Պետրոս Բեթսայիդայէն էր (Յհ 1.44), բայց այս դէպքը Պետրոս Բեթսայիդայէն էր (Յհ 1.44), բայց այս դէպքը Պետրոս Բեթսայիդայէն էր (Յհ 1.44), բայց այս դէպքը 
տեղի ունեցաւտեղի ունեցաւտեղի ունեցաւտեղի ունեցաւ    Կափառնաումի մէջ (Մտ 8.5Կափառնաումի մէջ (Մտ 8.5Կափառնաումի մէջ (Մտ 8.5Կափառնաումի մէջ (Մտ 8.5::::    Ղկ 4.31Ղկ 4.31Ղկ 4.31Ղկ 4.31----33, 3833, 3833, 3833, 38----39)39)39)39)::::    
Սա ցոյց կու տայ, որ Պետրոս Կափառնաումի մէջ եւս տուն Սա ցոյց կու տայ, որ Պետրոս Կափառնաումի մէջ եւս տուն Սա ցոյց կու տայ, որ Պետրոս Կափառնաումի մէջ եւս տուն Սա ցոյց կու տայ, որ Պետրոս Կափառնաումի մէջ եւս տուն 
մը ունէրմը ունէրմը ունէրմը ունէր::::    Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Պետրոս առաքեալ Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Պետրոս առաքեալ Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Պետրոս առաքեալ Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Պետրոս առաքեալ 
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նկատելով որ Յիսուս իր առաքելութեան կարեւոր մէկ բանկատելով որ Յիսուս իր առաքելութեան կարեւոր մէկ բանկատելով որ Յիսուս իր առաքելութեան կարեւոր մէկ բանկատելով որ Յիսուս իր առաքելութեան կարեւոր մէկ բա----
ժինը Կափառնաումի մէջ էր որ կը կատարէր՝ Բեթսայիդայէն ժինը Կափառնաումի մէջ էր որ կը կատարէր՝ Բեթսայիդայէն ժինը Կափառնաումի մէջ էր որ կը կատարէր՝ Բեթսայիդայէն ժինը Կափառնաումի մէջ էր որ կը կատարէր՝ Բեթսայիդայէն 
փոխփոխփոխփոխադրուեցաւ Կափառնաումադրուեցաւ Կափառնաումադրուեցաւ Կափառնաումադրուեցաւ Կափառնաում::::    Եւ կարծէք իր այս կեցուածքը Եւ կարծէք իր այս կեցուածքը Եւ կարծէք իր այս կեցուածքը Եւ կարծէք իր այս կեցուածքը 
գնահատելու համար էր, որ Յիսուս երբոր Կափառնաում գնահատելու համար էր, որ Յիսուս երբոր Կափառնաում գնահատելու համար էր, որ Յիսուս երբոր Կափառնաում գնահատելու համար էր, որ Յիսուս երբոր Կափառնաում 
ըլլար՝ իր տունը կու գարըլլար՝ իր տունը կու գարըլլար՝ իր տունը կու գարըլլար՝ իր տունը կու գար::::    Պետրոս հրաժարեցաւ իր տունէն՝ Պետրոս հրաժարեցաւ իր տունէն՝ Պետրոս հրաժարեցաւ իր տունէն՝ Պետրոս հրաժարեցաւ իր տունէն՝ 
որպէսզի կարենար աւելի մօորպէսզի կարենար աւելի մօորպէսզի կարենար աւելի մօորպէսզի կարենար աւելի մօ´́́́տ ըլլալ Յիսուսինտ ըլլալ Յիսուսինտ ըլլալ Յիսուսինտ ըլլալ Յիսուսին::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
կկկկ’’’’ուզեն Յիսուսը աւելի մօտէն վայելել, անոր ներկայուուզեն Յիսուսը աւելի մօտէն վայելել, անոր ներկայուուզեն Յիսուսը աւելի մօտէն վայելել, անոր ներկայուուզեն Յիսուսը աւելի մօտէն վայելել, անոր ներկայութեան թեան թեան թեան 
մէջ ապրիլ, եւ զայն ունենալ իրենց կողքին, իրենց տան մէջ, մէջ ապրիլ, եւ զայն ունենալ իրենց կողքին, իրենց տան մէջ, մէջ ապրիլ, եւ զայն ունենալ իրենց կողքին, իրենց տան մէջ, մէջ ապրիլ, եւ զայն ունենալ իրենց կողքին, իրենց տան մէջ, 
իրենց սրտին մէջ, պէտք է ընեն ինչ որ Պետրոս ըրաւ. պէտք է իրենց սրտին մէջ, պէտք է ընեն ինչ որ Պետրոս ըրաւ. պէտք է իրենց սրտին մէջ, պէտք է ընեն ինչ որ Պետրոս ըրաւ. պէտք է իրենց սրտին մէջ, պէտք է ընեն ինչ որ Պետրոս ըրաւ. պէտք է 
հրաժարին բոլոր այն բաներէն որոնք զիրենք հեռու կը հրաժարին բոլոր այն բաներէն որոնք զիրենք հեռու կը հրաժարին բոլոր այն բաներէն որոնք զիրենք հեռու կը հրաժարին բոլոր այն բաներէն որոնք զիրենք հեռու կը 
պահեն պահեն պահեն պահեն ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ::::    Պետրոս հրաժարեցաւ Բեթսայիդայի իր Պետրոս հրաժարեցաւ Բեթսայիդայի իր Պետրոս հրաժարեցաւ Բեթսայիդայի իր Պետրոս հրաժարեցաւ Բեթսայիդայի իր 
տունէն, որպէսզի Կափառնաումի մէջ Յիսուս իր տունէն, որպէսզի Կափառնաումի մէջ Յիսուս իր տունէն, որպէսզի Կափառնաումի մէջ Յիսուս իր տունէն, որպէսզի Կափառնաումի մէջ Յիսուս իր մօտ մօտ մօտ մօտ 
գիշերէր, իսկ մենք, պատրա՞ստ ենք հրաժարելու բոլոր այն գիշերէր, իսկ մենք, պատրա՞ստ ենք հրաժարելու բոլոր այն գիշերէր, իսկ մենք, պատրա՞ստ ենք հրաժարելու բոլոր այն գիշերէր, իսկ մենք, պատրա՞ստ ենք հրաժարելու բոլոր այն 
բաներէն՝ որոնք արգելք են որ Տէրը բնակի մեր սրտին մէջբաներէն՝ որոնք արգելք են որ Տէրը բնակի մեր սրտին մէջբաներէն՝ որոնք արգելք են որ Տէրը բնակի մեր սրտին մէջբաներէն՝ որոնք արգելք են որ Տէրը բնակի մեր սրտին մէջ::::    

5.5.5.5.----    Ղուկաս կՂուկաս կՂուկաս կՂուկաս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուսի աղաչեցին որ բժշկէ զայնՅիսուսի աղաչեցին որ բժշկէ զայնՅիսուսի աղաչեցին որ բժշկէ զայնՅիսուսի աղաչեցին որ բժշկէ զայն»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
4.38)4.38)4.38)4.38)::::    Որո՞նք աղաչեցին կնոջ բժշկութեան համարՈրո՞նք աղաչեցին կնոջ բժշկութեան համարՈրո՞նք աղաչեցին կնոջ բժշկութեան համարՈրո՞նք աղաչեցին կնոջ բժշկութեան համար::::    ԱնկասԱնկասԱնկասԱնկաս----
կած որ աղաչողներուն մէջ կար անոր աղջիկկած որ աղաչողներուն մէջ կար անոր աղջիկկած որ աղաչողներուն մէջ կար անոր աղջիկկած որ աղաչողներուն մէջ կար անոր աղջիկը, այսինքն՝ ը, այսինքն՝ ը, այսինքն՝ ը, այսինքն՝ 
Պետրոսի կինը, բայց վստահաբար կար նաեւ Պետրոսը ինքՊետրոսի կինը, բայց վստահաբար կար նաեւ Պետրոսը ինքՊետրոսի կինը, բայց վստահաբար կար նաեւ Պետրոսը ինքՊետրոսի կինը, բայց վստահաբար կար նաեւ Պետրոսը ինք::::    
Սա կը բացայայտէ որ Պետրոս սիրալիր եւ յարգալիր կերպով Սա կը բացայայտէ որ Պետրոս սիրալիր եւ յարգալիր կերպով Սա կը բացայայտէ որ Պետրոս սիրալիր եւ յարգալիր կերպով Սա կը բացայայտէ որ Պետրոս սիրալիր եւ յարգալիր կերպով 
կը վերաբերէր ոչ միայն իր կնոջ հետ, այլեւ՝ անոր մօրը հետկը վերաբերէր ոչ միայն իր կնոջ հետ, այլեւ՝ անոր մօրը հետկը վերաբերէր ոչ միայն իր կնոջ հետ, այլեւ՝ անոր մօրը հետկը վերաբերէր ոչ միայն իր կնոջ հետ, այլեւ՝ անոր մօրը հետ::::    
Անոնց իրարու հետ բնակիլը ինքնին վկայութիւն մըն է անոնց Անոնց իրարու հետ բնակիլը ինքնին վկայութիւն մըն է անոնց Անոնց իրարու հետ բնակիլը ինքնին վկայութիւն մըն է անոնց Անոնց իրարու հետ բնակիլը ինքնին վկայութիւն մըն է անոնց 
համերաշխ համակեցութեանհամերաշխ համակեցութեանհամերաշխ համակեցութեանհամերաշխ համակեցութեան::::    ԵրանԵրանԵրանԵրանի այսօրուան մեր բոլոր ի այսօրուան մեր բոլոր ի այսօրուան մեր բոլոր ի այսօրուան մեր բոլոր 
հարսերն ու կեսուրները, փեսաներն ու զոքանչները, սորվին հարսերն ու կեսուրները, փեսաներն ու զոքանչները, սորվին հարսերն ու կեսուրները, փեսաներն ու զոքանչները, սորվին հարսերն ու կեսուրները, փեսաներն ու զոքանչները, սորվին 
Պետրոսէն ու իր զոքանչէն իրարու հետ ապրիլ սիրով եւ Պետրոսէն ու իր զոքանչէն իրարու հետ ապրիլ սիրով եւ Պետրոսէն ու իր զոքանչէն իրարու հետ ապրիլ սիրով եւ Պետրոսէն ու իր զոքանչէն իրարու հետ ապրիլ սիրով եւ 
համերաշխութեամբհամերաշխութեամբհամերաշխութեամբհամերաշխութեամբ::::    Այսօրուան հարսերն ու կեսուրները, Այսօրուան հարսերն ու կեսուրները, Այսօրուան հարսերն ու կեսուրները, Այսօրուան հարսերն ու կեսուրները, 
փեսաներն ու զոքանչները (բացառութիւնները միշտ յարգելի փեսաներն ու զոքանչները (բացառութիւնները միշտ յարգելի փեսաներն ու զոքանչները (բացառութիւնները միշտ յարգելի փեսաներն ու զոքանչները (բացառութիւնները միշտ յարգելի 
են) եթէ տարբեր տուներու մէջեն) եթէ տարբեր տուներու մէջեն) եթէ տարբեր տուներու մէջեն) եթէ տարբեր տուներու մէջ    ապրելով հանդերձ՝ սիրով չեն ապրելով հանդերձ՝ սիրով չեն ապրելով հանդերձ՝ սիրով չեն ապրելով հանդերձ՝ սիրով չեն 
իրարու հետ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլար եթէ անոնք ապրէին իրարու հետ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլար եթէ անոնք ապրէին իրարու հետ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլար եթէ անոնք ապրէին իրարու հետ, հապա ի՞նչ պիտի ըլլար եթէ անոնք ապրէին 
միեւնոյն յարկին տակմիեւնոյն յարկին տակմիեւնոյն յարկին տակմիեւնոյն յարկին տակ::::    Յիսուս պատուիրեց մեր թշնամիները Յիսուս պատուիրեց մեր թշնամիները Յիսուս պատուիրեց մեր թշնամիները Յիսուս պատուիրեց մեր թշնամիները 
սիրել (Մտ 5.44), իսկ մենք մեր հարազատներն անգամ չենք սիրել (Մտ 5.44), իսկ մենք մեր հարազատներն անգամ չենք սիրել (Մտ 5.44), իսկ մենք մեր հարազատներն անգամ չենք սիրել (Մտ 5.44), իսկ մենք մեր հարազատներն անգամ չենք 
սիրերսիրերսիրերսիրեր::::    Պատուիրեց չարիք ընողին բարիք ընել, իսկ մենք Պատուիրեց չարիք ընողին բարիք ընել, իսկ մենք Պատուիրեց չարիք ընողին բարիք ընել, իսկ մենք Պատուիրեց չարիք ընողին բարիք ընել, իսկ մենք 
բարիք ընողներուն անգաբարիք ընողներուն անգաբարիք ընողներուն անգաբարիք ընողներուն անգամ չարիք կմ չարիք կմ չարիք կմ չարիք կ’’’’ընենքընենքընենքընենք::::    Պատուիրեց Պատուիրեց Պատուիրեց Պատուիրեց 
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աղօթել մեզ չարչարող ու հալածող մարդոց համար, իսկ մենք աղօթել մեզ չարչարող ու հալածող մարդոց համար, իսկ մենք աղօթել մեզ չարչարող ու հալածող մարդոց համար, իսկ մենք աղօթել մեզ չարչարող ու հալածող մարդոց համար, իսկ մենք 
կը չարչարենք ու կը հալածենք մեզի համար աղօթողներըկը չարչարենք ու կը հալածենք մեզի համար աղօթողներըկը չարչարենք ու կը հալածենք մեզի համար աղօթողներըկը չարչարենք ու կը հալածենք մեզի համար աղօթողները::::    

6.6.6.6.----    Ղուկաս կը հաստատէ թէ Պետրոսի Ղուկաս կը հաստատէ թէ Պետրոսի Ղուկաս կը հաստատէ թէ Պետրոսի Ղուկաս կը հաստատէ թէ Պետրոսի ««««զոքանչը զոքանչը զոքանչը զոքանչը 
սաստիկ տաքութիւն ունէր եւ կը տանջուէր անկէսաստիկ տաքութիւն ունէր եւ կը տանջուէր անկէսաստիկ տաքութիւն ունէր եւ կը տանջուէր անկէսաստիկ տաքութիւն ունէր եւ կը տանջուէր անկէ»»»» ( ( ( (Ղկ 4.38)Ղկ 4.38)Ղկ 4.38)Ղկ 4.38)::::    
Մենք գիտենք ոՄենք գիտենք ոՄենք գիտենք ոՄենք գիտենք որ եթէ մէկը սասր եթէ մէկը սասր եթէ մէկը սասր եթէ մէկը սաստիկ տաքութիւն ունենայտիկ տաքութիւն ունենայտիկ տաքութիւն ունենայտիկ տաքութիւն ունենայ    եւ եւ եւ եւ 
բուժուի, առնուազն 2 օր մը կբուժուի, առնուազն 2 օր մը կբուժուի, առնուազն 2 օր մը կբուժուի, առնուազն 2 օր մը կ’’’’ուզէ ինքզինք ամբողջապէս ուզէ ինքզինք ամբողջապէս ուզէ ինքզինք ամբողջապէս ուզէ ինքզինք ամբողջապէս 
վերագտնելու եւ աշխատանքի լծուելու համարվերագտնելու եւ աշխատանքի լծուելու համարվերագտնելու եւ աշխատանքի լծուելու համարվերագտնելու եւ աշխատանքի լծուելու համար::::    Բայց հոս կը Բայց հոս կը Բայց հոս կը Բայց հոս կը 
տեսնենք որ Յիսուս հիւանդ կնոջ ձեռքը բռնելուն պէս՝ տեսնենք որ Յիսուս հիւանդ կնոջ ձեռքը բռնելուն պէս՝ տեսնենք որ Յիսուս հիւանդ կնոջ ձեռքը բռնելուն պէս՝ տեսնենք որ Յիսուս հիւանդ կնոջ ձեռքը բռնելուն պէս՝ 
անմիջապէս ոտքի ելաւ եւ անմիջապէս ոտքի ելաւ եւ անմիջապէս ոտքի ելաւ եւ անմիջապէս ոտքի ելաւ եւ ««««սկսաւ սպասարկել իրենսկսաւ սպասարկել իրենսկսաւ սպասարկել իրենսկսաւ սպասարկել իրեն»»»»::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
մէկ կողմէ կը պարզէ Յիսոմէկ կողմէ կը պարզէ Յիսոմէկ կողմէ կը պարզէ Յիսոմէկ կողմէ կը պարզէ Յիսուսի ձեռքին բժշկարար հպման ւսի ձեռքին բժշկարար հպման ւսի ձեռքին բժշկարար հպման ւսի ձեռքին բժշկարար հպման 
զօրութիւնը, իսկ միւս կողմէ՝ այդ հպումով ձեռք բերուած զօրութիւնը, իսկ միւս կողմէ՝ այդ հպումով ձեռք բերուած զօրութիւնը, իսկ միւս կողմէ՝ այդ հպումով ձեռք բերուած զօրութիւնը, իսկ միւս կողմէ՝ այդ հպումով ձեռք բերուած 
կատարեալ առողջութիւնըկատարեալ առողջութիւնըկատարեալ առողջութիւնըկատարեալ առողջութիւնը::::    Յիսուս ինչ որ ընէ՝ կատարեաՅիսուս ինչ որ ընէ՝ կատարեաՅիսուս ինչ որ ընէ՝ կատարեաՅիսուս ինչ որ ընէ՝ կատարեա´́́́լ լ լ լ 
կկկկ’’’’ընէընէընէընէ::::    

7.7.7.7.----    ««««Յիսուս բռնեց անոր ձեռքէնՅիսուս բռնեց անոր ձեռքէնՅիսուս բռնեց անոր ձեռքէնՅիսուս բռնեց անոր ձեռքէն»»»»::::    Երբեմն Յիսուս բժշկեց Երբեմն Յիսուս բժշկեց Երբեմն Յիսուս բժշկեց Երբեմն Յիսուս բժշկեց 
հիւանդներ լոկ խօսքով մը կամ հրահանգով մը, եւ երբեմն ալ հիւանդներ լոկ խօսքով մը կամ հրահանգով մը, եւ երբեմն ալ հիւանդներ լոկ խօսքով մը կամ հրահանգով մը, եւ երբեմն ալ հիւանդներ լոկ խօսքով մը կամ հրահանգով մը, եւ երբեմն ալ 
բժշկեց ձեռբժշկեց ձեռբժշկեց ձեռբժշկեց ձեռքի հպումովքի հպումովքի հպումովքի հպումով::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Յիսուս կը ճանչնայ Յիսուս կը ճանչնայ Յիսուս կը ճանչնայ Յիսուս կը ճանչնայ 
մարդոց սիրտերը, անոնց հոգեկան կարիքներըմարդոց սիրտերը, անոնց հոգեկան կարիքներըմարդոց սիրտերը, անոնց հոգեկան կարիքներըմարդոց սիրտերը, անոնց հոգեկան կարիքները::::    Գիտէ թէ Գիտէ թէ Գիտէ թէ Գիտէ թէ 
որոորոորոորո´́́́նք յաւելեալ գուրգուրանքի կարիքը ունիննք յաւելեալ գուրգուրանքի կարիքը ունիննք յաւելեալ գուրգուրանքի կարիքը ունիննք յաւելեալ գուրգուրանքի կարիքը ունին::::    Ձեռքով Ձեռքով Ձեռքով Ձեռքով 
դպնալը գուրգուրանքի նշան էդպնալը գուրգուրանքի նշան էդպնալը գուրգուրանքի նշան էդպնալը գուրգուրանքի նշան է::::    Հիւանդները ընդհանրապէս Հիւանդները ընդհանրապէս Հիւանդները ընդհանրապէս Հիւանդները ընդհանրապէս 
կը սպասեն այդ ձեռքի հպումին, մանաւանդ եթէ այդ ձեռքի կը սպասեն այդ ձեռքի հպումին, մանաւանդ եթէ այդ ձեռքի կը սպասեն այդ ձեռքի հպումին, մանաւանդ եթէ այդ ձեռքի կը սպասեն այդ ձեռքի հպումին, մանաւանդ եթէ այդ ձեռքի 
հպումը՝ քահպումը՝ քահպումը՝ քահպումը՝ քաղցր ու մեզ սիրող եղբօր մը կամ քրոջ մը հպումն էղցր ու մեզ սիրող եղբօր մը կամ քրոջ մը հպումն էղցր ու մեզ սիրող եղբօր մը կամ քրոջ մը հպումն էղցր ու մեզ սիրող եղբօր մը կամ քրոջ մը հպումն է::::    
Չզլանանք այդ հպումը շնորհել մեր նմաններուն, երբ անոնք Չզլանանք այդ հպումը շնորհել մեր նմաններուն, երբ անոնք Չզլանանք այդ հպումը շնորհել մեր նմաններուն, երբ անոնք Չզլանանք այդ հպումը շնորհել մեր նմաններուն, երբ անոնք 
մարմնապէս հիւանդ են, կամ հոգեպէս կոտրածմարմնապէս հիւանդ են, կամ հոգեպէս կոտրածմարմնապէս հիւանդ են, կամ հոգեպէս կոտրածմարմնապէս հիւանդ են, կամ հոգեպէս կոտրած::::    Հաւատքի Հաւատքի Հաւատքի Հաւատքի 
հպում մը, սիրոյ հպում մը, քաղցրութեամբ լեցուն հպում մը, հպում մը, սիրոյ հպում մը, քաղցրութեամբ լեցուն հպում մը, հպում մը, սիրոյ հպում մը, քաղցրութեամբ լեցուն հպում մը, հպում մը, սիրոյ հպում մը, քաղցրութեամբ լեցուն հպում մը, 
կրնայ վերականգնել՝ հոգեպէս ընկճուածը, յոյսով վերակրնայ վերականգնել՝ հոգեպէս ընկճուածը, յոյսով վերակրնայ վերականգնել՝ հոգեպէս ընկճուածը, յոյսով վերակրնայ վերականգնել՝ հոգեպէս ընկճուածը, յոյսով վերամմմմ----
րացնել՝ յուսահատութեամբ կլանուածը, կեանքի տեսիլքով րացնել՝ յուսահատութեամբ կլանուածը, կեանքի տեսիլքով րացնել՝ յուսահատութեամբ կլանուածը, կեանքի տեսիլքով րացնել՝ յուսահատութեամբ կլանուածը, կեանքի տեսիլքով 
լիցքաւորել՝ ամէն տեսիլք ու երազ կորսնցուցածլիցքաւորել՝ ամէն տեսիլք ու երազ կորսնցուցածլիցքաւորել՝ ամէն տեսիլք ու երազ կորսնցուցածլիցքաւորել՝ ամէն տեսիլք ու երազ կորսնցուցած    մարդըմարդըմարդըմարդը::::    

8.8.8.8.----    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ միայն անոր ձեռքը բռնեց, այլեւ բռնելով՝ չ միայն անոր ձեռքը բռնեց, այլեւ բռնելով՝ չ միայն անոր ձեռքը բռնեց, այլեւ բռնելով՝ չ միայն անոր ձեռքը բռնեց, այլեւ բռնելով՝ 
օգնեց որ ոտքի ելլէ, ինչպէս Մարկոս կօգնեց որ ոտքի ելլէ, ինչպէս Մարկոս կօգնեց որ ոտքի ելլէ, ինչպէս Մարկոս կօգնեց որ ոտքի ելլէ, ինչպէս Մարկոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ձեռքէն բռնելով՝ Ձեռքէն բռնելով՝ Ձեռքէն բռնելով՝ Ձեռքէն բռնելով՝ 
ոտքի հանեցոտքի հանեցոտքի հանեցոտքի հանեց»»»» ( ( ( (Մր 1.31)Մր 1.31)Մր 1.31)Մր 1.31)::::    Եթէ երբեք Տիրոջ ձԵթէ երբեք Տիրոջ ձԵթէ երբեք Տիրոջ ձԵթէ երբեք Տիրոջ ձեռքի հպումը եռքի հպումը եռքի հպումը եռքի հպումը 
գուրգուրանքի ու գորովի նշան է, ապա ձեռքով ոտքի հանելը՝ գուրգուրանքի ու գորովի նշան է, ապա ձեռքով ոտքի հանելը՝ գուրգուրանքի ու գորովի նշան է, ապա ձեռքով ոտքի հանելը՝ գուրգուրանքի ու գորովի նշան է, ապա ձեռքով ոտքի հանելը՝ 
զօրակցութեազօրակցութեազօրակցութեազօրակցութեա´́́́ն նշան է, զօրութիւն շնորհելոն նշան է, զօրութիւն շնորհելոն նշան է, զօրութիւն շնորհելոն նշան է, զօրութիւն շնորհելո´́́́ւ նշան էւ նշան էւ նշան էւ նշան է::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
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ոչ միայն կը բռնէ մեր ձեռքէն, այլեւ կոչ միայն կը բռնէ մեր ձեռքէն, այլեւ կոչ միայն կը բռնէ մեր ձեռքէն, այլեւ կոչ միայն կը բռնէ մեր ձեռքէն, այլեւ կ’’’’օգնէ որ ոտքի ելլենք, եւ օգնէ որ ոտքի ելլենք, եւ օգնէ որ ոտքի ելլենք, եւ օգնէ որ ոտքի ելլենք, եւ 
զօրութիզօրութիզօրութիզօրութի´́́́ւն կու տայ որ քալենք հաւատքի ճամբէն, սիրոյ եւ ւն կու տայ որ քալենք հաւատքի ճամբէն, սիրոյ եւ ւն կու տայ որ քալենք հաւատքի ճամբէն, սիրոյ եւ ւն կու տայ որ քալենք հաւատքի ճամբէն, սիրոյ եւ 
սրբութեան ճամբէնսրբութեան ճամբէնսրբութեան ճամբէնսրբութեան ճամբէն::::    

9.9.9.9.----    ««««Ձեռքէն բռնելով՝ ոտքի հանեցՁեռքէն բռնելով՝ ոտքի հանեցՁեռքէն բռնելով՝ ոտքի հանեցՁեռքէն բռնելով՝ ոտքի հանեց»»»»::::    Եթէ Տէրը մեր ձեռքէն Եթէ Տէրը մեր ձեռքէն Եթէ Տէրը մեր ձեռքէն Եթէ Տէրը մեր ձեռքէն 
չբռնէ ու ոտքի չհանէ՝ մենք չեչբռնէ ու ոտքի չհանէ՝ մենք չեչբռնէ ու ոտքի չհանէ՝ մենք չեչբռնէ ու ոտքի չհանէ՝ մենք չե´́́́նք կրնար մեր սեփական ուժով նք կրնար մեր սեփական ուժով նք կրնար մեր սեփական ուժով նք կրնար մեր սեփական ուժով 
ոտքի ելլելոտքի ելլելոտքի ելլելոտքի ելլել::::    Եթէ Տէրը հիւանդը չառողջացնէ՝ հիւանդը Եթէ Տէրը հիւանդը չառողջացնէ՝ հիւանդը Եթէ Տէրը հիւանդը չառողջացնէ՝ հիւանդը Եթէ Տէրը հիւանդը չառողջացնէ՝ հիւանդը 
չչչչ’’’’աաաա´́́́ռողջանարռողջանարռողջանարռողջանար::::    Եթէ Տէրը մարդուս գործելու կարողութիւն Եթէ Տէրը մարդուս գործելու կարողութիւն Եթէ Տէրը մարդուս գործելու կարողութիւն Եթէ Տէրը մարդուս գործելու կարողութիւն 
չտայ՝ մարդը չիչտայ՝ մարդը չիչտայ՝ մարդը չիչտայ՝ մարդը չի´́́́    կրնար գործելկրնար գործելկրնար գործելկրնար գործել::::    Եթէ Տէրը մեզ յաԵթէ Տէրը մեզ յաԵթէ Տէրը մեզ յաԵթէ Տէրը մեզ յաղթող ղթող ղթող ղթող 
չդարձնէ Չարին դէմ՝ մենք չեչդարձնէ Չարին դէմ՝ մենք չեչդարձնէ Չարին դէմ՝ մենք չեչդարձնէ Չարին դէմ՝ մենք չե´́́́նք կրնար յաղթել Չարիննք կրնար յաղթել Չարիննք կրնար յաղթել Չարիննք կրնար յաղթել Չարին::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Տէրը մեզ չկանչէ իր սպասաւորութեան՝ մենք չեՏէրը մեզ չկանչէ իր սպասաւորութեան՝ մենք չեՏէրը մեզ չկանչէ իր սպասաւորութեան՝ մենք չեՏէրը մեզ չկանչէ իր սպասաւորութեան՝ մենք չե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
սպասաւորել իրենսպասաւորել իրենսպասաւորել իրենսպասաւորել իրեն::::    Բոլոր անոնք որոնք առանց Տիրոջ կողմէ Բոլոր անոնք որոնք առանց Տիրոջ կողմէ Բոլոր անոնք որոնք առանց Տիրոջ կողմէ Բոլոր անոնք որոնք առանց Տիրոջ կողմէ 
կանչուած, ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու կկանչուած, ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու կկանչուած, ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու կկանչուած, ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու կ’’’’աշխատին ու կը աշխատին ու կը աշխատին ու կը աշխատին ու կը 
գործեն, կը վազեն ու կը տքնին՝ դատապարտգործեն, կը վազեն ու կը տքնին՝ դատապարտգործեն, կը վազեն ու կը տքնին՝ դատապարտգործեն, կը վազեն ու կը տքնին՝ դատապարտուած են ուած են ուած են ուած են 
անպտուղ կեանք մը ունենալուանպտուղ կեանք մը ունենալուանպտուղ կեանք մը ունենալուանպտուղ կեանք մը ունենալու::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս ըսաւ. ւ Յիսուս ըսաւ. ւ Յիսուս ըսաւ. ւ Յիսուս ըսաւ. 
««««ԵԵԵԵ´́́́ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք եւ պտղաբեր ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք եւ պտղաբեր ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք եւ պտղաբեր ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք եւ պտղաբեր 
ըլլաք եւ ձեր պտուղը մնայուն ըլլայըլլաք եւ ձեր պտուղը մնայուն ըլլայըլլաք եւ ձեր պտուղը մնայուն ըլլայըլլաք եւ ձեր պտուղը մնայուն ըլլայ»»»» ( ( ( (Յհ 15.16)Յհ 15.16)Յհ 15.16)Յհ 15.16)::::    

10.10.10.10.----    Ուշագրաւ է որ Յիսուս ոՈւշագրաւ է որ Յիսուս ոՈւշագրաւ է որ Յիսուս ոՈւշագրաւ է որ Յիսուս ո´́́́չ մէկ բառ խօսեցաւ չ մէկ բառ խօսեցաւ չ մէկ բառ խօսեցաւ չ մէկ բառ խօսեցաւ 
Պետրոսի զոքանչին հետ, ոՊետրոսի զոքանչին հետ, ոՊետրոսի զոքանչին հետ, ոՊետրոսի զոքանչին հետ, ո´́́́չ մէկ հարցում հարցուցչ մէկ հարցում հարցուցչ մէկ հարցում հարցուցչ մէկ հարցում հարցուց    անորանորանորանոր::::    
Օրինակ, չհարցուց. Օրինակ, չհարցուց. Օրինակ, չհարցուց. Օրինակ, չհարցուց. ««««Կը հաւատա՞ս որ կրնամ քեզ բուժելԿը հաւատա՞ս որ կրնամ քեզ բուժելԿը հաւատա՞ս որ կրնամ քեզ բուժելԿը հաւատա՞ս որ կրնամ քեզ բուժել»»»»::::    
Առանց բառ մը արտասանելու, գոԱռանց բառ մը արտասանելու, գոԱռանց բառ մը արտասանելու, գոԱռանց բառ մը արտասանելու, գո´́́́րծնապէս արտայայտեց իր րծնապէս արտայայտեց իր րծնապէս արտայայտեց իր րծնապէս արտայայտեց իր 
սէրն ու գուրգուրանքը Պետրոսի զոքանչին հանդէպ, սէրն ու գուրգուրանքը Պետրոսի զոքանչին հանդէպ, սէրն ու գուրգուրանքը Պետրոսի զոքանչին հանդէպ, սէրն ու գուրգուրանքը Պետրոսի զոքանչին հանդէպ, 
պարզապէս բռնեց անոր ձեռքէն եւ ոտքի հանեցպարզապէս բռնեց անոր ձեռքէն եւ ոտքի հանեցպարզապէս բռնեց անոր ձեռքէն եւ ոտքի հանեցպարզապէս բռնեց անոր ձեռքէն եւ ոտքի հանեց::::    Իր այս Իր այս Իր այս Իր այս 
վերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, որ երբեմն պվերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, որ երբեմն պվերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, որ երբեմն պվերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, որ երբեմն պէտք է էտք է էտք է էտք է 
լոլոլոլո´́́́ւռ մնալ, առանց բաւռ մնալ, առանց բաւռ մնալ, առանց բաւռ մնալ, առանց բա´́́́ռ մը իսկ խօսելու, եւ գոռ մը իսկ խօսելու, եւ գոռ մը իսկ խօսելու, եւ գոռ մը իսկ խօսելու, եւ գո´́́́րծնապէս րծնապէս րծնապէս րծնապէս 
արտայայտել մեր սէրըարտայայտել մեր սէրըարտայայտել մեր սէրըարտայայտել մեր սէրը::::    Սիրոյ արարք մը աւելիՍիրոյ արարք մը աւելիՍիրոյ արարք մը աւելիՍիրոյ արարք մը աւելի´́́́    շինիչ է քան շինիչ է քան շինիչ է քան շինիչ է քան 
սիրոյ մասին տրուած ճառ մըսիրոյ մասին տրուած ճառ մըսիրոյ մասին տրուած ճառ մըսիրոյ մասին տրուած ճառ մը::::    Գուրգուրանքի քայլ մը աւելիԳուրգուրանքի քայլ մը աւելիԳուրգուրանքի քայլ մը աւելիԳուրգուրանքի քայլ մը աւելի´́́́    
գօտեպնդիչ է քան գուրգուրոտ ըլլալու կարեւորութեան գօտեպնդիչ է քան գուրգուրոտ ըլլալու կարեւորութեան գօտեպնդիչ է քան գուրգուրոտ ըլլալու կարեւորութեան գօտեպնդիչ է քան գուրգուրոտ ըլլալու կարեւորութեան 
մասին տրուած դասախօսութիւն մըմասին տրուած դասախօսութիւն մըմասին տրուած դասախօսութիւն մըմասին տրուած դասախօսութիւն մը::::    Երբ անաԵրբ անաԵրբ անաԵրբ անառակ որդին ռակ որդին ռակ որդին ռակ որդին 
վերադարձաւ իր հօրը եւ խոստովանեցաւ թէ ինք մեղանչած վերադարձաւ իր հօրը եւ խոստովանեցաւ թէ ինք մեղանչած վերադարձաւ իր հօրը եւ խոստովանեցաւ թէ ինք մեղանչած վերադարձաւ իր հօրը եւ խոստովանեցաւ թէ ինք մեղանչած 
էր իր հօրը դէմ եւ արժանի չէր անոր որդին կոչուելու, հայրը էր իր հօրը դէմ եւ արժանի չէր անոր որդին կոչուելու, հայրը էր իր հօրը դէմ եւ արժանի չէր անոր որդին կոչուելու, հայրը էր իր հօրը դէմ եւ արժանի չէր անոր որդին կոչուելու, հայրը 
անոր չըսաւ. անոր չըսաւ. անոր չըսաւ. անոր չըսաւ. ««««Վնաս չունի, զաւաՎնաս չունի, զաւաՎնաս չունի, զաւաՎնաս չունի, զաւա´́́́կս, ներած եմ քեզիկս, ներած եմ քեզիկս, ներած եմ քեզիկս, ներած եմ քեզի»,»,»,»,    այլ այլ այլ այլ 
գոգոգոգո´́́́րծնապէս ցոյց տուաւ որ ներած էր անոր. իր ծառաներուն րծնապէս ցոյց տուաւ որ ներած էր անոր. իր ծառաներուն րծնապէս ցոյց տուաւ որ ներած էր անոր. իր ծառաներուն րծնապէս ցոյց տուաւ որ ներած էր անոր. իր ծառաներուն 
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պատուիրեց որ անմիջապէս լաւագոյպատուիրեց որ անմիջապէս լաւագոյպատուիրեց որ անմիջապէս լաւագոյպատուիրեց որ անմիջապէս լաւագոյն պատմուճանը, կօշիկը ն պատմուճանը, կօշիկը ն պատմուճանը, կօշիկը ն պատմուճանը, կօշիկը 
եւ մատանին յանձնեն անոր (Ղկ 15.22)եւ մատանին յանձնեն անոր (Ղկ 15.22)եւ մատանին յանձնեն անոր (Ղկ 15.22)եւ մատանին յանձնեն անոր (Ղկ 15.22)::::    

11.11.11.11.----    Անցեալին ամենէն սովորական երեւոյթն էր որ բժիշկ Անցեալին ամենէն սովորական երեւոյթն էր որ բժիշկ Անցեալին ամենէն սովորական երեւոյթն էր որ բժիշկ Անցեալին ամենէն սովորական երեւոյթն էր որ բժիշկ 
մը դպնար տաքութիւն ունեցողին ձեռքին կամ ճակատին, մը դպնար տաքութիւն ունեցողին ձեռքին կամ ճակատին, մը դպնար տաքութիւն ունեցողին ձեռքին կամ ճակատին, մը դպնար տաքութիւն ունեցողին ձեռքին կամ ճակատին, 
անոր տաքութեան աստիճանաչափը գիտնալու համարանոր տաքութեան աստիճանաչափը գիտնալու համարանոր տաքութեան աստիճանաչափը գիտնալու համարանոր տաքութեան աստիճանաչափը գիտնալու համար::::    
Յիսուս սակայն չդպաւ կնոջ ձեռքին, անոր տաքութեան Յիսուս սակայն չդպաւ կնոջ ձեռքին, անոր տաքութեան Յիսուս սակայն չդպաւ կնոջ ձեռքին, անոր տաքութեան Յիսուս սակայն չդպաւ կնոջ ձեռքին, անոր տաքութեան 
աստիճաաստիճաաստիճաաստիճանաչափը գիտնալու համար, այլ դպաւ՝ որպէսզի նաչափը գիտնալու համար, այլ դպաւ՝ որպէսզի նաչափը գիտնալու համար, այլ դպաւ՝ որպէսզի նաչափը գիտնալու համար, այլ դպաւ՝ որպէսզի 
բուժէր զայն, որպէսզի քաջալերէր ու զօրացնէր, որպէսզի բուժէր զայն, որպէսզի քաջալերէր ու զօրացնէր, որպէսզի բուժէր զայն, որպէսզի քաջալերէր ու զօրացնէր, որպէսզի բուժէր զայն, որպէսզի քաջալերէր ու զօրացնէր, որպէսզի 
ոտքի հանէր ու գործելու եռանդով լեցնէրոտքի հանէր ու գործելու եռանդով լեցնէրոտքի հանէր ու գործելու եռանդով լեցնէրոտքի հանէր ու գործելու եռանդով լեցնէր::::    Այսպիսի հպում Այսպիսի հպում Այսպիսի հպում Այսպիսի հպում 
մը՝ այսպիսի նպատակով մը՝ միայն Տէրը իմը՝ այսպիսի նպատակով մը՝ միայն Տէրը իմը՝ այսպիսի նպատակով մը՝ միայն Տէրը իմը՝ այսպիսի նպատակով մը՝ միայն Տէրը ի´́́́նք ունինք ունինք ունինք ունի::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
երբ մարդոց մօտենանք՝ ի՞նչ նպատակով կը մօտենանքերբ մարդոց մօտենանք՝ ի՞նչ նպատակով կը մօտենանքերբ մարդոց մօտենանք՝ ի՞նչ նպատակով կը մօտենանքերբ մարդոց մօտենանք՝ ի՞նչ նպատակով կը մօտենանք::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
անոնց անոնց անոնց անոնց դպնանք՝ ի՞նչ նպատակով կը դպնանքդպնանք՝ ի՞նչ նպատակով կը դպնանքդպնանք՝ ի՞նչ նպատակով կը դպնանքդպնանք՝ ի՞նչ նպատակով կը դպնանք::::    Երբ անոնց Երբ անոնց Երբ անոնց Երբ անոնց 
կկկկ’’’’այցելենք ՝ ի՞նչ նպատակով կայցելենք ՝ ի՞նչ նպատակով կայցելենք ՝ ի՞նչ նպատակով կայցելենք ՝ ի՞նչ նպատակով կ’’’’այցելենքայցելենքայցելենքայցելենք::::    Երբ անոնց հետ կը Երբ անոնց հետ կը Երբ անոնց հետ կը Երբ անոնց հետ կը 
խօսինք՝ ի՞նչ նպատակով կը խօսինքխօսինք՝ ի՞նչ նպատակով կը խօսինքխօսինք՝ ի՞նչ նպատակով կը խօսինքխօսինք՝ ի՞նչ նպատակով կը խօսինք::::    Արդեօք մարդոց կը Արդեօք մարդոց կը Արդեօք մարդոց կը Արդեօք մարդոց կը 
մօտենանք, պարզապէս անոնց ցաւն ու տառապա՞նքը մօտենանք, պարզապէս անոնց ցաւն ու տառապա՞նքը մօտենանք, պարզապէս անոնց ցաւն ու տառապա՞նքը մօտենանք, պարզապէս անոնց ցաւն ու տառապա՞նքը 
տեսնելու, թէ կը մօտենանք՝ անոնց ցաւին համար բալասան տեսնելու, թէ կը մօտենանք՝ անոնց ցաւին համար բալասան տեսնելու, թէ կը մօտենանք՝ անոնց ցաւին համար բալասան տեսնելու, թէ կը մօտենանք՝ անոնց ցաւին համար բալասան 
ըլլալու, անըլլալու, անըլլալու, անըլլալու, անոնց վէրքին համար դարման ըլլալուոնց վէրքին համար դարման ըլլալուոնց վէրքին համար դարման ըլլալուոնց վէրքին համար դարման ըլլալու::::    Չնմանինք Չնմանինք Չնմանինք Չնմանինք 
այն Ղեւտացիին որ տեսաւ վիրաւորը բայց այն Ղեւտացիին որ տեսաւ վիրաւորը բայց այն Ղեւտացիին որ տեսաւ վիրաւորը բայց այն Ղեւտացիին որ տեսաւ վիրաւորը բայց ««««շրջանցեց գնացշրջանցեց գնացշրջանցեց գնացշրջանցեց գնաց», », », », 
այլ՝ նմանինք Յիսուսին, որ տեսաւ զայն, այլ՝ նմանինք Յիսուսին, որ տեսաւ զայն, այլ՝ նմանինք Յիսուսին, որ տեսաւ զայն, այլ՝ նմանինք Յիսուսին, որ տեսաւ զայն, ««««մօտեցաւ եւ մօտեցաւ եւ մօտեցաւ եւ մօտեցաւ եւ 
վէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելովվէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելովվէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելովվէրքերը փաթթեց՝ անոնց վրայ ձէթ եւ գինի դնելով»»»» ( ( ( (Ղկ 10.32Ղկ 10.32Ղկ 10.32Ղկ 10.32----
34)34)34)34)::::    Աւելի լաւ է չհետաքրքրուիլ մարդոց ցաւով, քան Աւելի լաւ է չհետաքրքրուիլ մարդոց ցաւով, քան Աւելի լաւ է չհետաքրքրուիլ մարդոց ցաւով, քան Աւելի լաւ է չհետաքրքրուիլ մարդոց ցաւով, քան 
հետահետահետահետաքրքրուիլ, բայց չփորձել անոնց օգտակար դառնալքրքրուիլ, բայց չփորձել անոնց օգտակար դառնալքրքրուիլ, բայց չփորձել անոնց օգտակար դառնալքրքրուիլ, բայց չփորձել անոնց օգտակար դառնալ::::    
Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով Մեզմէ իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով 
պէտք է հետաքրքրուի՝ անոնց բարիքը խորհելով, անոնց պէտք է հետաքրքրուի՝ անոնց բարիքը խորհելով, անոնց պէտք է հետաքրքրուի՝ անոնց բարիքը խորհելով, անոնց պէտք է հետաքրքրուի՝ անոնց բարիքը խորհելով, անոնց 
հաւատքը ամրապնդելու համարհաւատքը ամրապնդելու համարհաւատքը ամրապնդելու համարհաւատքը ամրապնդելու համար»»»» ( ( ( (Հռ 15.2)Հռ 15.2)Հռ 15.2)Հռ 15.2)::::    

12.12.12.12.----    Յիսուս մտաւ Պետրոսի տունը եւ բժշկեց անոր Յիսուս մտաւ Պետրոսի տունը եւ բժշկեց անոր Յիսուս մտաւ Պետրոսի տունը եւ բժշկեց անոր Յիսուս մտաւ Պետրոսի տունը եւ բժշկեց անոր 
զոքանչըզոքանչըզոքանչըզոքանչը::::    Ուր որ Յիսուս Ուր որ Յիսուս Ուր որ Յիսուս Ուր որ Յիսուս մտնէ՝ հետը բժշկութիւն կը բերէմտնէ՝ հետը բժշկութիւն կը բերէմտնէ՝ հետը բժշկութիւն կը բերէմտնէ՝ հետը բժշկութիւն կը բերէ::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մտնէ մեր սրտին մէջ՝ կը բուժէ զայն, փարատելով հոն մտնէ մեր սրտին մէջ՝ կը բուժէ զայն, փարատելով հոն մտնէ մեր սրտին մէջ՝ կը բուժէ զայն, փարատելով հոն մտնէ մեր սրտին մէջ՝ կը բուժէ զայն, փարատելով հոն 
գտնուող դառնութիւնըգտնուող դառնութիւնըգտնուող դառնութիւնըգտնուող դառնութիւնը::::    Եթէ մտնէ մեր հոգիին մէջ՝ կը բուժէ Եթէ մտնէ մեր հոգիին մէջ՝ կը բուժէ Եթէ մտնէ մեր հոգիին մէջ՝ կը բուժէ Եթէ մտնէ մեր հոգիին մէջ՝ կը բուժէ 
զայն, վտարելով անկէ մեղքի խաւարըզայն, վտարելով անկէ մեղքի խաւարըզայն, վտարելով անկէ մեղքի խաւարըզայն, վտարելով անկէ մեղքի խաւարը::::    Եթէ մտնէ մեր մԵթէ մտնէ մեր մԵթէ մտնէ մեր մԵթէ մտնէ մեր մտքին տքին տքին տքին 
մէջ՝ կը բուժէ զայն, հոգեւորացնելով անոր մտածելակերպըմէջ՝ կը բուժէ զայն, հոգեւորացնելով անոր մտածելակերպըմէջ՝ կը բուժէ զայն, հոգեւորացնելով անոր մտածելակերպըմէջ՝ կը բուժէ զայն, հոգեւորացնելով անոր մտածելակերպը::::    
Եթէ մտնէ մԵթէ մտնէ մԵթէ մտնէ մԵթէ մտնէ մեր մարմինին մէջ՝ կը բուժէ զայն, տաճարացնելով եր մարմինին մէջ՝ կը բուժէ զայն, տաճարացնելով եր մարմինին մէջ՝ կը բուժէ զայն, տաճարացնելով եր մարմինին մէջ՝ կը բուժէ զայն, տաճարացնելով 
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զայնզայնզայնզայն::::    Եթէ մտնէ մեր կեանքին մէջ՝ կը բուժէ զայն, վերացնելով Եթէ մտնէ մեր կեանքին մէջ՝ կը բուժէ զայն, վերացնելով Եթէ մտնէ մեր կեանքին մէջ՝ կը բուժէ զայն, վերացնելով Եթէ մտնէ մեր կեանքին մէջ՝ կը բուժէ զայն, վերացնելով 
հոն եղող տրտմութիւնըհոն եղող տրտմութիւնըհոն եղող տրտմութիւնըհոն եղող տրտմութիւնը::::    

13.13.13.13.----    Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը կը պարզէ որ Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը կը պարզէ որ Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը կը պարզէ որ Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը կը պարզէ որ 
Յիսուս իր հետեւորդներուն սիրոյն, հոգատար վերաբերմունք Յիսուս իր հետեւորդներուն սիրոյն, հոգատար վերաբերմունք Յիսուս իր հետեւորդներուն սիրոյն, հոգատար վերաբերմունք Յիսուս իր հետեւորդներուն սիրոյն, հոգատար վերաբերմունք 
կը ցուցաբերէ անոնց մօտիկ պարագակը ցուցաբերէ անոնց մօտիկ պարագակը ցուցաբերէ անոնց մօտիկ պարագակը ցուցաբերէ անոնց մօտիկ պարագաներուն հանդէպներուն հանդէպներուն հանդէպներուն հանդէպ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
հաւատացեալի մը ներկայութիւնը ընտանիքի մը մէջ՝ ամբողջ հաւատացեալի մը ներկայութիւնը ընտանիքի մը մէջ՝ ամբողջ հաւատացեալի մը ներկայութիւնը ընտանիքի մը մէջ՝ ամբողջ հաւատացեալի մը ներկայութիւնը ընտանիքի մը մէջ՝ ամբողջ 
ընտանիքին աստուածային օրհնութիւններ կը բերէընտանիքին աստուածային օրհնութիւններ կը բերէընտանիքին աստուածային օրհնութիւններ կը բերէընտանիքին աստուածային օրհնութիւններ կը բերէ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, որ մեր պատճառով կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, որ մեր պատճառով կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, որ մեր պատճառով կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, որ մեր պատճառով 
Աստուած օրհնէ ու իր բարիքները տեղացնէ մեր պարագաԱստուած օրհնէ ու իր բարիքները տեղացնէ մեր պարագաԱստուած օրհնէ ու իր բարիքները տեղացնէ մեր պարագաԱստուած օրհնէ ու իր բարիքները տեղացնէ մեր պարագա----
ներուն, սիրելիներուն, բարեկամներուն, ներուն, սիրելիներուն, բարեկամներուն, ներուն, սիրելիներուն, բարեկամներուն, ներուն, սիրելիներուն, բարեկամներուն, գործընկերգործընկերգործընկերգործընկերներուն ու ներուն ու ներուն ու ներուն ու 
գործատիրոջ վրայգործատիրոջ վրայգործատիրոջ վրայգործատիրոջ վրայ::::    

14.14.14.14.----    Յիսուս բժշկեց Պետրոսի զոքանչը եւ ան իսկոյն Յիսուս բժշկեց Պետրոսի զոքանչը եւ ան իսկոյն Յիսուս բժշկեց Պետրոսի զոքանչը եւ ան իսկոյն Յիսուս բժշկեց Պետրոսի զոքանչը եւ ան իսկոյն 
սկսաւ սպասարկել իրենսկսաւ սպասարկել իրենսկսաւ սպասարկել իրենսկսաւ սպասարկել իրեն::::    Անոնք որոնք Յիսուսի ձեռքով կը Անոնք որոնք Յիսուսի ձեռքով կը Անոնք որոնք Յիսուսի ձեռքով կը Անոնք որոնք Յիսուսի ձեռքով կը 
բժշկուին՝ պէտք է Յիսուսի ծառայութեան նուիրուին, եւ բժշկուին՝ պէտք է Յիսուսի ծառայութեան նուիրուին, եւ բժշկուին՝ պէտք է Յիսուսի ծառայութեան նուիրուին, եւ բժշկուին՝ պէտք է Յիսուսի ծառայութեան նուիրուին, եւ 
նուիրուին անմիջապէսնուիրուին անմիջապէսնուիրուին անմիջապէսնուիրուին անմիջապէս::::    Պետրոսի զոքանչը Տիրոջ կողմէ Պետրոսի զոքանչը Տիրոջ կողմէ Պետրոսի զոքանչը Տիրոջ կողմէ Պետրոսի զոքանչը Տիրոջ կողմէ 
առողջութիւն ստացաւ առողջութիւն ստացաւ առողջութիւն ստացաւ առողջութիւն ստացաւ եւ զայն գործածեց Տիրոջ փառքին եւ զայն գործածեց Տիրոջ փառքին եւ զայն գործածեց Տիրոջ փառքին եւ զայն գործածեց Տիրոջ փառքին 
համարհամարհամարհամար::::    Մտածենք պահ մըՄտածենք պահ մըՄտածենք պահ մըՄտածենք պահ մը::::    Մենք ի՞նչ ստացած ենք ԱստուծՄենք ի՞նչ ստացած ենք ԱստուծՄենք ի՞նչ ստացած ենք ԱստուծՄենք ի՞նչ ստացած ենք Աստուծ----
մէ եւ չենք ուզեր զայն գործածել իր փառքին համարմէ եւ չենք ուզեր զայն գործածել իր փառքին համարմէ եւ չենք ուզեր զայն գործածել իր փառքին համարմէ եւ չենք ուզեր զայն գործածել իր փառքին համար::::    Ինչ Ինչ Ինչ Ինչ 
պարգեւ, շնորհք, ձիրք, կարողութիւն, հարստութիւն, դիրք, պարգեւ, շնորհք, ձիրք, կարողութիւն, հարստութիւն, դիրք, պարգեւ, շնորհք, ձիրք, կարողութիւն, հարստութիւն, դիրք, պարգեւ, շնորհք, ձիրք, կարողութիւն, հարստութիւն, դիրք, 
պաշտօն, հանգամանք որ ունինք, այդ բոլորը Աստուած իպաշտօն, հանգամանք որ ունինք, այդ բոլորը Աստուած իպաշտօն, հանգամանք որ ունինք, այդ բոլորը Աստուած իպաշտօն, հանգամանք որ ունինք, այդ բոլորը Աստուած ի´́́́նք նք նք նք 
տուած է մեզի, եւտուած է մեզի, եւտուած է մեզի, եւտուած է մեզի, եւ    մենք պարտինք այդ բոլորը գործածել իր մենք պարտինք այդ բոլորը գործածել իր մենք պարտինք այդ բոլորը գործածել իր մենք պարտինք այդ բոլորը գործածել իր 
անուան փառքին ու իր թագաւորութեան տարածման համարանուան փառքին ու իր թագաւորութեան տարածման համարանուան փառքին ու իր թագաւորութեան տարածման համարանուան փառքին ու իր թագաւորութեան տարածման համար::::    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՈՈՈՈ´́́́վ մեր Տէրն ու Փրկիչը, Յիսով մեր Տէրն ու Փրկիչը, Յիսով մեր Տէրն ու Փրկիչը, Յիսով մեր Տէրն ու Փրկիչը, Յիսո´́́́ւս Քրիստոս,ւս Քրիստոս,ւս Քրիստոս,ւս Քրիստոս,    
Բռնէ մեր ձեռքէն ինչպէս բռնեցիրԲռնէ մեր ձեռքէն ինչպէս բռնեցիրԲռնէ մեր ձեռքէն ինչպէս բռնեցիրԲռնէ մեր ձեռքէն ինչպէս բռնեցիր    
Պետրոսի զոքանչին Պետրոսի զոքանչին Պետրոսի զոքանչին Պետրոսի զոքանչին ձեռքէնձեռքէնձեռքէնձեռքէն    
ԵԵԵԵւ ոտքիւ ոտքիւ ոտքիւ ոտքի´ ´ ´ ´ հանէ մեզ ինչպէս զայն հանեցիր,հանէ մեզ ինչպէս զայն հանեցիր,հանէ մեզ ինչպէս զայն հանեցիր,հանէ մեզ ինչպէս զայն հանեցիր,    
Որպէսզի իրեն նման՝ մեՈրպէսզի իրեն նման՝ մեՈրպէսզի իրեն նման՝ մեՈրպէսզի իրեն նման՝ մե´́́́նք եւս սպասարկենք Քեզի:նք եւս սպասարկենք Քեզի:նք եւս սպասարկենք Քեզի:նք եւս սպասարկենք Քեզի:    
ՈՈՈՈ´́́́վ հզօր Աստուած, Յիսո՜ւս,վ հզօր Աստուած, Յիսո՜ւս,վ հզօր Աստուած, Յիսո՜ւս,վ հզօր Աստուած, Յիսո՜ւս,    
ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես որ մարդիկը Քեզի սպասաւոր կը դարձնես:ւն ես որ մարդիկը Քեզի սպասաւոր կը դարձնես:ւն ես որ մարդիկը Քեզի սպասաւոր կը դարձնես:ւն ես որ մարդիկը Քեզի սպասաւոր կը դարձնես:    
ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես որ ծառայել չկրցողը կւն ես որ ծառայել չկրցողը կւն ես որ ծառայել չկրցողը կւն ես որ ծառայել չկրցողը կ’’’’առողջացնեսառողջացնեսառողջացնեսառողջացնես    
Եւ կը զօրացնես, որպէսզի Քեզի ծառայէ:Եւ կը զօրացնես, որպէսզի Քեզի ծառայէ:Եւ կը զօրացնես, որպէսզի Քեզի ծառայէ:Եւ կը զօրացնես, որպէսզի Քեզի ծառայէ:    
Մեզ ալ զօրացոՄեզ ալ զօրացոՄեզ ալ զօրացոՄեզ ալ զօրացուր, բազմագուր, բազմագուր, բազմագուր, բազմագո´́́́ւթ Փրկիչ,ւթ Փրկիչ,ւթ Փրկիչ,ւթ Փրկիչ,    
Որպէսզի ոտքի ելլենք եւ ընենք ինչ որ կը պատուիրես,Որպէսզի ոտքի ելլենք եւ ընենք ինչ որ կը պատուիրես,Որպէսզի ոտքի ելլենք եւ ընենք ինչ որ կը պատուիրես,Որպէսզի ոտքի ելլենք եւ ընենք ինչ որ կը պատուիրես,    
Երթանք ոԵրթանք ոԵրթանք ոԵրթանք ո´́́́ւր որ կը ղրկես,ւր որ կը ղրկես,ւր որ կը ղրկես,ւր որ կը ղրկես,    
ԵԵԵԵւ խօսինք իւ խօսինք իւ խօսինք իւ խօսինք ի´́́́նչ որ կը ներշնչես:նչ որ կը ներշնչես:նչ որ կը ներշնչես:նչ որ կը ներշնչես:    
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Քահանայապետի ծառային՝Քահանայապետի ծառային՝Քահանայապետի ծառային՝Քահանայապետի ծառային՝    
Մաղքոսի ականջին բուժումըՄաղքոսի ականջին բուժումըՄաղքոսի ականջին բուժումըՄաղքոսի ականջին բուժումը    

((((Ղուկաս 22.50Ղուկաս 22.50Ղուկաս 22.50Ղուկաս 22.50----51)51)51)51)    

    
««««Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային 

զարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեցզարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեցզարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեցզարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեց»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 22.50)22.50)22.50)22.50)::::    
1.1.1.1.----    Աշակերտները տեսնելով աւագ քահանաները, Աշակերտները տեսնելով աւագ քահանաները, Աշակերտները տեսնելով աւագ քահանաները, Աշակերտները տեսնելով աւագ քահանաները, 

տաճարին սպաները եւ երէցները որոնք եկած էին ձերբակատաճարին սպաները եւ երէցները որոնք եկած էին ձերբակատաճարին սպաները եւ երէցները որոնք եկած էին ձերբակատաճարին սպաները եւ երէցները որոնք եկած էին ձերբակա----
լելու Յիսուսը, եւ տեսնելով Յուդա Իսկարիոտացին որ համլելու Յիսուսը, եւ տեսնելով Յուդա Իսկարիոտացին որ համլելու Յիսուսը, եւ տեսնելով Յուդա Իսկարիոտացին որ համլելու Յիսուսը, եւ տեսնելով Յուդա Իսկարիոտացին որ համ----
բոյրով կը մատնէր զայն՝ ըսին Յիսուսի. բոյրով կը մատնէր զայն՝ ըսին Յիսուսի. բոյրով կը մատնէր զայն՝ ըսին Յիսուսի. բոյրով կը մատնէր զայն՝ ըսին Յիսուսի. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, սուրով ր, սուրով ր, սուրով ր, սուրով 
զարնե՞նք անոնցզարնե՞նք անոնցզարնե՞նք անոնցզարնե՞նք անոնց»»»» ( ( ( (Յհ 18.49)Յհ 18.49)Յհ 18.49)Յհ 18.49)::::    Անոնք հարցում հարցուցինԱնոնք հարցում հարցուցինԱնոնք հարցում հարցուցինԱնոնք հարցում հարցուցին    
Տիրոջ բայց չսպասեցին պատասխանիՏիրոջ բայց չսպասեցին պատասխանիՏիրոջ բայց չսպասեցին պատասխանիՏիրոջ բայց չսպասեցին պատասխանի::::    Պետրոս, հաւանաբար Պետրոս, հաւանաբար Պետրոս, հաւանաբար Պետրոս, հաւանաբար 
յիշելով Յիսուսի խօսքը. յիշելով Յիսուսի խօսքը. յիշելով Յիսուսի խօսքը. յիշելով Յիսուսի խօսքը. ««««Ան որ սուր չունի` թող իր Ան որ սուր չունի` թող իր Ան որ սուր չունի` թող իր Ան որ սուր չունի` թող իր 
վերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէվերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէվերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէվերարկուն ծախէ եւ իրեն համար սուր գնէ»,»,»,»,    կարծեց որ կարծեց որ կարծեց որ կարծեց որ 
հասած էր ժամանակը որ ան գործածէր սուրը (Ղկ 22.38),հասած էր ժամանակը որ ան գործածէր սուրը (Ղկ 22.38),հասած էր ժամանակը որ ան գործածէր սուրը (Ղկ 22.38),հասած էր ժամանակը որ ան գործածէր սուրը (Ղկ 22.38),    
ուստի, անմիջապէս ուստի, անմիջապէս ուստի, անմիջապէս ուստի, անմիջապէս ««««քաշեց սուրը եւ զարկաւ Քահանայաքաշեց սուրը եւ զարկաւ Քահանայաքաշեց սուրը եւ զարկաւ Քահանայաքաշեց սուրը եւ զարկաւ Քահանայա----
պետին պետին պետին պետին ծառային՝ կտրելով անոր աջ ականջըծառային՝ կտրելով անոր աջ ականջըծառային՝ կտրելով անոր աջ ականջըծառային՝ կտրելով անոր աջ ականջը::::    Ծառային Ծառային Ծառային Ծառային 
անունը Մաղքոս էրանունը Մաղքոս էրանունը Մաղքոս էրանունը Մաղքոս էր»»»» ( ( ( (Յհ 18.10)Յհ 18.10)Յհ 18.10)Յհ 18.10)::::    

Մենք եւս յաճախ նոյնը կՄենք եւս յաճախ նոյնը կՄենք եւս յաճախ նոյնը կՄենք եւս յաճախ նոյնը կ’’’’ընենքընենքընենքընենք::::    Աղօթքի պահուն Աղօթքի պահուն Աղօթքի պահուն Աղօթքի պահուն 
հարցում մը կը հարցնենք Տիրոջ, բայց առանց պատասխան հարցում մը կը հարցնենք Տիրոջ, բայց առանց պատասխան հարցում մը կը հարցնենք Տիրոջ, բայց առանց պատասխան հարցում մը կը հարցնենք Տիրոջ, բայց առանց պատասխան 
մը ստանալու, գործի կմը ստանալու, գործի կմը ստանալու, գործի կմը ստանալու, գործի կ’’’’անցնինք եւ մեր կամքը կը կատարենք, անցնինք եւ մեր կամքը կը կատարենք, անցնինք եւ մեր կամքը կը կատարենք, անցնինք եւ մեր կամքը կը կատարենք, 
եւ կը խորհինք թէ Տիրոջ կամքն է որ կըեւ կը խորհինք թէ Տիրոջ կամքն է որ կըեւ կը խորհինք թէ Տիրոջ կամքն է որ կըեւ կը խորհինք թէ Տիրոջ կամքն է որ կը    կատարենքկատարենքկատարենքկատարենք::::    Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս 
իիիի´́́́նք եւս երբ սուրը քաշեց եւ Քահանայապետին ծառային նք եւս երբ սուրը քաշեց եւ Քահանայապետին ծառային նք եւս երբ սուրը քաշեց եւ Քահանայապետին ծառային նք եւս երբ սուրը քաշեց եւ Քահանայապետին ծառային 

Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային Աշակերտներէն մէկը Քահանայապետին ծառային 
զարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեցզարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեցզարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեցզարկաւ եւ անոր աջ ականջը կտրեց::::    

Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
««««ԿեցէԿեցէԿեցէԿեցէ´́́́ք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէ´»:´»:´»:´»:    
Ապա դպաւ ծառային ականջիԱպա դպաւ ծառային ականջիԱպա դպաւ ծառային ականջիԱպա դպաւ ծառային ականջին եւ բժշկեց զայն:ն եւ բժշկեց զայն:ն եւ բժշկեց զայն:ն եւ բժշկեց զայն:    
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ականջը կտրեց, կարծեց որ Տիրոջ կամքն է որ կը կատարէր. ականջը կտրեց, կարծեց որ Տիրոջ կամքն է որ կը կատարէր. ականջը կտրեց, կարծեց որ Տիրոջ կամքն է որ կը կատարէր. ականջը կտրեց, կարծեց որ Տիրոջ կամքն է որ կը կատարէր. 
բայց հանդէս եկաւ, որ ան ոբայց հանդէս եկաւ, որ ան ոբայց հանդէս եկաւ, որ ան ոբայց հանդէս եկաւ, որ ան ո´́́́չ թէ Տիրոջ կամքն էր որ կը չ թէ Տիրոջ կամքն էր որ կը չ թէ Տիրոջ կամքն էր որ կը չ թէ Տիրոջ կամքն էր որ կը 
կատարէր, այլ իր սեփական կամքըկատարէր, այլ իր սեփական կամքըկատարէր, այլ իր սեփական կամքըկատարէր, այլ իր սեփական կամքը::::    Հոսկէ կը սորվինք, թէ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Հոսկէ կը սորվինք, թէ 
երբ խնդիր մը կը ներկայացնենք Տիերբ խնդիր մը կը ներկայացնենք Տիերբ խնդիր մը կը ներկայացնենք Տիերբ խնդիր մը կը ներկայացնենք Տիրոջ, պէտք է այդ խնդրոջ, պէտք է այդ խնդրոջ, պէտք է այդ խնդրոջ, պէտք է այդ խնդիիիիրին րին րին րին 
վերաբերեալ Տիրոջ պատասխանին սպասենքվերաբերեալ Տիրոջ պատասխանին սպասենքվերաբերեալ Տիրոջ պատասխանին սպասենքվերաբերեալ Տիրոջ պատասխանին սպասենք::::    Իր խնդիրը Իր խնդիրը Իր խնդիրը Իր խնդիրը 
կամ դժուարութիւնը Աստուծոյ ներկայացնող եւ առանց կամ դժուարութիւնը Աստուծոյ ներկայացնող եւ առանց կամ դժուարութիւնը Աստուծոյ ներկայացնող եւ առանց կամ դժուարութիւնը Աստուծոյ ներկայացնող եւ առանց 
պատասխան ստանալու մեկնող մարդը, կը նմանի այն պատասխան ստանալու մեկնող մարդը, կը նմանի այն պատասխան ստանալու մեկնող մարդը, կը նմանի այն պատասխան ստանալու մեկնող մարդը, կը նմանի այն 
հիւանդ մարդուն, որ բժիշկին կը ներկայանայ, իր ցաւն ու հիւանդ մարդուն, որ բժիշկին կը ներկայանայ, իր ցաւն ու հիւանդ մարդուն, որ բժիշկին կը ներկայանայ, իր ցաւն ու հիւանդ մարդուն, որ բժիշկին կը ներկայանայ, իր ցաւն ու 
հիւանդութիւնը կը յայտնէ, բայց առանց դեղհիւանդութիւնը կը յայտնէ, բայց առանց դեղհիւանդութիւնը կը յայտնէ, բայց առանց դեղհիւանդութիւնը կը յայտնէ, բայց առանց դեղ    ստանալու՝ կը ստանալու՝ կը ստանալու՝ կը ստանալու՝ կը 
ձգէ ու կը հեռանայձգէ ու կը հեռանայձգէ ու կը հեռանայձգէ ու կը հեռանայ::::    Հեղինակ մը, աղօթող բայց պատասխանի Հեղինակ մը, աղօթող բայց պատասխանի Հեղինակ մը, աղօթող բայց պատասխանի Հեղինակ մը, աղօթող բայց պատասխանի 
չսպասող հաւատացեալը կը նմանցնէ չսպասող հաւատացեալը կը նմանցնէ չսպասող հաւատացեալը կը նմանցնէ չսպասող հաւատացեալը կը նմանցնէ մանուկի մը, որ տունի մանուկի մը, որ տունի մանուկի մը, որ տունի մանուկի մը, որ տունի 
մը դրան զանգակը կը զարնէ եւ առանց սպասելու որ մը դրան զանգակը կը զարնէ եւ առանց սպասելու որ մը դրան զանգակը կը զարնէ եւ առանց սպասելու որ մը դրան զանգակը կը զարնէ եւ առանց սպասելու որ 
տանտէրը դուռը բանայ, կը ձգէ ու շուտով կը հեռանայտանտէրը դուռը բանայ, կը ձգէ ու շուտով կը հեռանայտանտէրը դուռը բանայ, կը ձգէ ու շուտով կը հեռանայտանտէրը դուռը բանայ, կը ձգէ ու շուտով կը հեռանայ::::    

Պետրոս ուզեց գիտնալ Տիրոջ կամքը, բայց առաՊետրոս ուզեց գիտնալ Տիրոջ կամքը, բայց առաՊետրոս ուզեց գիտնալ Տիրոջ կամքը, բայց առաՊետրոս ուզեց գիտնալ Տիրոջ կամքը, բայց առանց պանց պանց պանց պա----
տասխան ստանալու, սուրը քաշեց ու կտրեց Քահանայատասխան ստանալու, սուրը քաշեց ու կտրեց Քահանայատասխան ստանալու, սուրը քաշեց ու կտրեց Քահանայատասխան ստանալու, սուրը քաշեց ու կտրեց Քահանայա----
պետին ծառային ականջըպետին ծառային ականջըպետին ծառային ականջըպետին ծառային ականջը::::    Տէրը յանդիմանեց զայնՏէրը յանդիմանեց զայնՏէրը յանդիմանեց զայնՏէրը յանդիմանեց զայն::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
յանդիմանելիյանդիմանելիյանդիմանելիյանդիմանելի´́́́    բան է գործել առանց Տիրոջ կամքին ու բան է գործել առանց Տիրոջ կամքին ու բան է գործել առանց Տիրոջ կամքին ու բան է գործել առանց Տիրոջ կամքին ու 
հրահանգինհրահանգինհրահանգինհրահանգին::::    ՇաՇաՇաՇա՜՜՜՜տ հաւատացեալներ Պետրոսի նման, կը տ հաւատացեալներ Պետրոսի նման, կը տ հաւատացեալներ Պետրոսի նման, կը տ հաւատացեալներ Պետրոսի նման, կը 
գործեն առանց Տիրոջ կամքին ու պատուէրինգործեն առանց Տիրոջ կամքին ու պատուէրինգործեն առանց Տիրոջ կամքին ու պատուէրինգործեն առանց Տիրոջ կամքին ու պատուէրին::::    Կարելի չէԿարելի չէԿարելի չէԿարելի չէ´́́́    
Տիրոջ կՏիրոջ կՏիրոջ կՏիրոջ կամքը կատարել՝ առանց Տիրոջ կամքը հարցնելու ու ամքը կատարել՝ առանց Տիրոջ կամքը հարցնելու ու ամքը կատարել՝ առանց Տիրոջ կամքը հարցնելու ու ամքը կատարել՝ առանց Տիրոջ կամքը հարցնելու ու 
գիտնալուգիտնալուգիտնալուգիտնալու::::    Կարելի չէԿարելի չէԿարելի չէԿարելի չէ´́́́    Տիրոջ այգիին մէջ աշխատիլ՝ առանց Տիրոջ այգիին մէջ աշխատիլ՝ առանց Տիրոջ այգիին մէջ աշխատիլ՝ առանց Տիրոջ այգիին մէջ աշխատիլ՝ առանց 
Տիրոջ կամքին ու արտօնութեանՏիրոջ կամքին ու արտօնութեանՏիրոջ կամքին ու արտօնութեանՏիրոջ կամքին ու արտօնութեան::::    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն է գործատէրընքն է գործատէրընքն է գործատէրընքն է գործատէրը::::    
Գործել Գործատիրոջ այգիին մէջ առանց Գործատիրոջ Գործել Գործատիրոջ այգիին մէջ առանց Գործատիրոջ Գործել Գործատիրոջ այգիին մէջ առանց Գործատիրոջ Գործել Գործատիրոջ այգիին մէջ առանց Գործատիրոջ 
կամքին, աւելի վնակամքին, աւելի վնակամքին, աւելի վնակամքին, աւելի վնա´́́́ս կը բերէ քան օգուտս կը բերէ քան օգուտս կը բերէ քան օգուտս կը բերէ քան օգուտ::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիմարդիմարդիմարդիկ կան, որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին ու կը կ կան, որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին ու կը կ կան, որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին ու կը կ կան, որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին ու կը 
քարոզեն, առանց Յիսուսի կողմէ ղրկուած ըլլալուքարոզեն, առանց Յիսուսի կողմէ ղրկուած ըլլալուքարոզեն, առանց Յիսուսի կողմէ ղրկուած ըլլալուքարոզեն, առանց Յիսուսի կողմէ ղրկուած ըլլալու::::    ԱյսպիսիԱյսպիսիԱյսպիսիԱյսպիսի----
ներուն համար է որ Աստուած Երեմիա մարգարէին բերնով ներուն համար է որ Աստուած Երեմիա մարգարէին բերնով ներուն համար է որ Աստուած Երեմիա մարգարէին բերնով ներուն համար է որ Աստուած Երեմիա մարգարէին բերնով 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն Մարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն Մարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն Մարգարէները իմ անունովս սուտ մարգարէութիւն 
կկկկ’’’’ընենընենընենընեն::::    Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց 
չխչխչխչխօսեցայօսեցայօսեցայօսեցայ»»»» ( ( ( (Եր 14.14Եր 14.14Եր 14.14Եր 14.14----15)15)15)15)::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք 
Տիրոջ անունով կը վազեն բայց Տիրոջ անուան փառքին Տիրոջ անունով կը վազեն բայց Տիրոջ անուան փառքին Տիրոջ անունով կը վազեն բայց Տիրոջ անուան փառքին Տիրոջ անունով կը վազեն բայց Տիրոջ անուան փառքին 
համար չէ որ կը վազենհամար չէ որ կը վազենհամար չէ որ կը վազենհամար չէ որ կը վազեն::::    Ահա այսպիսիներուն համար է որ Ահա այսպիսիներուն համար է որ Ահա այսպիսիներուն համար է որ Ահա այսպիսիներուն համար է որ 
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Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը 
վազենվազենվազենվազեն::::    Ես անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանԵս անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանԵս անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանԵս անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանանանանան»»»»    
((((Եր 23.21)Եր 23.21)Եր 23.21)Եր 23.21)::::    

2.2.2.2.----    Պետրոս առաքեալ զգացական մարդ էր, այլ խօսքով՝ Պետրոս առաքեալ զգացական մարդ էր, այլ խօսքով՝ Պետրոս առաքեալ զգացական մարդ էր, այլ խօսքով՝ Պետրոս առաքեալ զգացական մարդ էր, այլ խօսքով՝ 
իր զգացումներուն վրայ հիմնուելով եւ իր զգացումներուն իր զգացումներուն վրայ հիմնուելով եւ իր զգացումներուն իր զգացումներուն վրայ հիմնուելով եւ իր զգացումներուն իր զգացումներուն վրայ հիմնուելով եւ իր զգացումներուն 
ձայնին ականջ տալով, որոշումներ առնող եւ գործեր ձայնին ականջ տալով, որոշումներ առնող եւ գործեր ձայնին ականջ տալով, որոշումներ առնող եւ գործեր ձայնին ականջ տալով, որոշումներ առնող եւ գործեր 
կատարող մարդ էրկատարող մարդ էրկատարող մարդ էրկատարող մարդ էր::::    Խորքին մէջ, սուրը քաշելը եւ ծառային Խորքին մէջ, սուրը քաշելը եւ ծառային Խորքին մէջ, սուրը քաշելը եւ ծառային Խորքին մէջ, սուրը քաշելը եւ ծառային 
ականջը կտրելը, իր զգացումներուն արդիւնականջը կտրելը, իր զգացումներուն արդիւնականջը կտրելը, իր զգացումներուն արդիւնականջը կտրելը, իր զգացումներուն արդիւնքն էրքն էրքն էրքն էր::::    Հոս Հոս Հոս Հոս 
հանդէս կու գայ զգացումներով շարժելու վտանգըհանդէս կու գայ զգացումներով շարժելու վտանգըհանդէս կու գայ զգացումներով շարժելու վտանգըհանդէս կու գայ զգացումներով շարժելու վտանգը::::    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա----
տացեալ մարդը իր տացեալ մարդը իր տացեալ մարդը իր տացեալ մարդը իր զգացումներուն վրայ հիմնուելով չէ որ զգացումներուն վրայ հիմնուելով չէ որ զգացումներուն վրայ հիմնուելով չէ որ զգացումներուն վրայ հիմնուելով չէ որ 
պէտք է աշխատի, այլ Քրիստոսի հաւատքին վրայ պէտք է աշխատի, այլ Քրիստոսի հաւատքին վրայ պէտք է աշխատի, այլ Քրիստոսի հաւատքին վրայ պէտք է աշխատի, այլ Քրիստոսի հաւատքին վրայ 
հիմնուելովհիմնուելովհիմնուելովհիմնուելով::::    Իբրեւ հաւատացեալներ, մենք պէտք է Սուրբ Իբրեւ հաւատացեալներ, մենք պէտք է Սուրբ Իբրեւ հաւատացեալներ, մենք պէտք է Սուրբ Իբրեւ հաւատացեալներ, մենք պէտք է Սուրբ 
ՀոգիիՀոգիիՀոգիիՀոգիի´́́́ն ձայնը լսելու փորձ ընենք եւ ոն ձայնը լսելու փորձ ընենք եւ ոն ձայնը լսելու փորձ ընենք եւ ոն ձայնը լսելու փորձ ընենք եւ ո´́́́չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր 
զգացզգացզգացզգացումներուն ձայնըումներուն ձայնըումներուն ձայնըումներուն ձայնը::::    Մարդկային զգացումը կրնայ խաբել, Մարդկային զգացումը կրնայ խաբել, Մարդկային զգացումը կրնայ խաբել, Մարդկային զգացումը կրնայ խաբել, 
կրնայ սխալ ըլլալ, եւ կրնայ վնաս բերել մեզի ու մեր կրնայ սխալ ըլլալ, եւ կրնայ վնաս բերել մեզի ու մեր կրնայ սխալ ըլլալ, եւ կրնայ վնաս բերել մեզի ու մեր կրնայ սխալ ըլլալ, եւ կրնայ վնաս բերել մեզի ու մեր 
շուրջիններունշուրջիններունշուրջիններունշուրջիններուն::::    Հայր մը եթէ զգացականօրէն շարժի եւ մերժէ Հայր մը եթէ զգացականօրէն շարժի եւ մերժէ Հայր մը եթէ զգացականօրէն շարժի եւ մերժէ Հայր մը եթէ զգացականօրէն շարժի եւ մերժէ 
իր հիւանդ զաւակը գործողութեան ենթարկել, պարզապէս իր հիւանդ զաւակը գործողութեան ենթարկել, պարզապէս իր հիւանդ զաւակը գործողութեան ենթարկել, պարզապէս իր հիւանդ զաւակը գործողութեան ենթարկել, պարզապէս 
որպէսզի չցաւցնէ զայն, վնասած պիտի չըլլա՞յ իր զաւորպէսզի չցաւցնէ զայն, վնասած պիտի չըլլա՞յ իր զաւորպէսզի չցաւցնէ զայն, վնասած պիտի չըլլա՞յ իր զաւորպէսզի չցաւցնէ զայն, վնասած պիտի չըլլա՞յ իր զաւաաաակինկինկինկին::::    
Զգացումը կրնայ սուտը իրականի պէս եւ իրականը սուտԶգացումը կրնայ սուտը իրականի պէս եւ իրականը սուտԶգացումը կրնայ սուտը իրականի պէս եւ իրականը սուտԶգացումը կրնայ սուտը իրականի պէս եւ իրականը սուտիիիի    
պէս ցուցնել. կրնայ սխալը շիտակպէս ցուցնել. կրնայ սխալը շիտակպէս ցուցնել. կրնայ սխալը շիտակպէս ցուցնել. կրնայ սխալը շիտակի պէս եւ շիտակը սխալի ի պէս եւ շիտակը սխալի ի պէս եւ շիտակը սխալի ի պէս եւ շիտակը սխալի 
պէս երեւցնելպէս երեւցնելպէս երեւցնելպէս երեւցնել::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ կարեւոր է որ հաւատացեալ ւ կարեւոր է որ հաւատացեալ ւ կարեւոր է որ հաւատացեալ ւ կարեւոր է որ հաւատացեալ 
մարդը կարենայ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուիլ եւ ոմարդը կարենայ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուիլ եւ ոմարդը կարենայ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուիլ եւ ոմարդը կարենայ Սուրբ Հոգիով առաջնորդուիլ եւ ո´́́́չ թէ իր չ թէ իր չ թէ իր չ թէ իր 
զգացումներովզգացումներովզգացումներովզգացումներով::::  David Powlison   David Powlison   David Powlison   David Powlison կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեր զգացուՄեր զգացուՄեր զգացուՄեր զգացումները մեր մները մեր մները մեր մները մեր 
մարդկային մարմիններուն կամքն է որ կը կատարենմարդկային մարմիններուն կամքն է որ կը կատարենմարդկային մարմիններուն կամքն է որ կը կատարենմարդկային մարմիններուն կամքն է որ կը կատարեն::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
պէտք է սպաննուին Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի պէտք է սպաննուին Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի պէտք է սպաննուին Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի պէտք է սպաննուին Սուրբ Հոգիին միջոցաւ, որպէսզի 
կարենանք Քրիստոսով կեանք, ազատութիւն, իմաստութիւն կարենանք Քրիստոսով կեանք, ազատութիւն, իմաստութիւն կարենանք Քրիստոսով կեանք, ազատութիւն, իմաստութիւն կարենանք Քրիստոսով կեանք, ազատութիւն, իմաստութիւն 
եւ ուրախութիւն ունենալեւ ուրախութիւն ունենալեւ ուրախութիւն ունենալեւ ուրախութիւն ունենալ»»»»::::    

3.3.3.3.----    Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ համարձակ Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ համարձակ Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ համարձակ Պետրոս առաքեալ բնաւորութեամբ համարձակ 
ըլլալուն համար, միշտ եղած է հաըլլալուն համար, միշտ եղած է հաըլլալուն համար, միշտ եղած է հաըլլալուն համար, միշտ եղած է համարձակախօս եւ մարձակախօս եւ մարձակախօս եւ մարձակախօս եւ 
նախայարձակ. եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ ան յաճախ նախայարձակ. եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ ան յաճախ նախայարձակ. եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ ան յաճախ նախայարձակ. եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ ան յաճախ 
Քրիստոսի կամքին հակառակ գործէրՔրիստոսի կամքին հակառակ գործէրՔրիստոսի կամքին հակառակ գործէրՔրիստոսի կամքին հակառակ գործէր::::    Հարկաւ սա չի Հարկաւ սա չի Հարկաւ սա չի Հարկաւ սա չի 
նշանակեր թէ բնաւորութեամբ համարձակ ըլլալը սխալ էնշանակեր թէ բնաւորութեամբ համարձակ ըլլալը սխալ էնշանակեր թէ բնաւորութեամբ համարձակ ըլլալը սխալ էնշանակեր թէ բնաւորութեամբ համարձակ ըլլալը սխալ է::::    
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Ըսել ուզածս այն է, որ մարդկային մեր համարձակ Ըսել ուզածս այն է, որ մարդկային մեր համարձակ Ըսել ուզածս այն է, որ մարդկային մեր համարձակ Ըսել ուզածս այն է, որ մարդկային մեր համարձակ 
բնաւորութիւնը կրնայ երբեմն մեզ հակադրութեան մէջ դնել բնաւորութիւնը կրնայ երբեմն մեզ հակադրութեան մէջ դնել բնաւորութիւնը կրնայ երբեմն մեզ հակադրութեան մէջ դնել բնաւորութիւնը կրնայ երբեմն մեզ հակադրութեան մէջ դնել 
ԱստոԱստոԱստոԱստուծոյ կամքին ու ծրագիրին հետւծոյ կամքին ու ծրագիրին հետւծոյ կամքին ու ծրագիրին հետւծոյ կամքին ու ծրագիրին հետ::::    

Աստուծոյ կամքն էր որ իր Որդին չարչարուէր, խաչուէր Աստուծոյ կամքն էր որ իր Որդին չարչարուէր, խաչուէր Աստուծոյ կամքն էր որ իր Որդին չարչարուէր, խաչուէր Աստուծոյ կամքն էր որ իր Որդին չարչարուէր, խաչուէր 
ու յարութիւն առնէր մեր փրկութեան համար. բայց երբ ու յարութիւն առնէր մեր փրկութեան համար. բայց երբ ու յարութիւն առնէր մեր փրկութեան համար. բայց երբ ու յարութիւն առնէր մեր փրկութեան համար. բայց երբ 
առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ աւագ քահանաներուն, Օրէնքի առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ աւագ քահանաներուն, Օրէնքի առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ աւագ քահանաներուն, Օրէնքի առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ աւագ քահանաներուն, Օրէնքի 
ուսուցիչներուն եւ երէցներուն ձեռքով իր կրելիք չարչարանքուսուցիչներուն եւ երէցներուն ձեռքով իր կրելիք չարչարանքուսուցիչներուն եւ երէցներուն ձեռքով իր կրելիք չարչարանքուսուցիչներուն եւ երէցներուն ձեռքով իր կրելիք չարչարանք----
ներուն մասին, Պետրոս ներուն մասին, Պետրոս ներուն մասին, Պետրոս ներուն մասին, Պետրոս զինք մէկ կողմ քաշեց եւ ըսաւ. զինք մէկ կողմ քաշեց եւ ըսաւ. զինք մէկ կողմ քաշեց եւ ըսաւ. զինք մէկ կողմ քաշեց եւ ըսաւ. ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ւ ւ ւ ւ 
լիցի, Տէլիցի, Տէլիցի, Տէլիցի, Տէ´́́́ր, այդպիսի բան թող չպատահի քեզիր, այդպիսի բան թող չպատահի քեզիր, այդպիսի բան թող չպատահի քեզիր, այդպիսի բան թող չպատահի քեզի»»»» ( ( ( (Մտ 16.22)Մտ 16.22)Մտ 16.22)Մտ 16.22)::::    
Երբ Յիսուս ուզեց իր ոտքերը լուալ, Պետրոս ըսաւ. Երբ Յիսուս ուզեց իր ոտքերը լուալ, Պետրոս ըսաւ. Երբ Յիսուս ուզեց իր ոտքերը լուալ, Պետրոս ըսաւ. Երբ Յիսուս ուզեց իր ոտքերը լուալ, Պետրոս ըսաւ. ««««ԵրբեԵրբեԵրբեԵրբե´́́́ք ք ք ք 
դուն իմ ոտքերս պիտի չլուասդուն իմ ոտքերս պիտի չլուասդուն իմ ոտքերս պիտի չլուասդուն իմ ոտքերս պիտի չլուաս»»»» ( ( ( (Յհ 13.8)Յհ 13.8)Յհ 13.8)Յհ 13.8)::::    Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս 
Պետրոսին յայտնեց որ Սատանան զինք ցորենի պէս մաղէ Պետրոսին յայտնեց որ Սատանան զինք ցորենի պէս մաղէ Պետրոսին յայտնեց որ Սատանան զինք ցորենի պէս մաղէ Պետրոսին յայտնեց որ Սատանան զինք ցորենի պէս մաղէ 
պիտի անցնէ, Պպիտի անցնէ, Պպիտի անցնէ, Պպիտի անցնէ, Պետրոս փոխանակ Տիրոջ օգնութիւնը ետրոս փոխանակ Տիրոջ օգնութիւնը ետրոս փոխանակ Տիրոջ օգնութիւնը ետրոս փոխանակ Տիրոջ օգնութիւնը 
հայցելու, հայցելու, հայցելու, հայցելու, ««««հպարտութեամբհպարտութեամբհպարտութեամբհպարտութեամբ» » » » ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի 
հետ թհետ թհետ թհետ թէէէէ´́́́    բանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէ´́́́    մեռնելումեռնելումեռնելումեռնելու»»»» ( ( ( (Ղկ 22.33)Ղկ 22.33)Ղկ 22.33)Ղկ 22.33)::::    
Բնաւորութեամբ համարձակ ըլլալուն համար, աշակերտնեԲնաւորութեամբ համարձակ ըլլալուն համար, աշակերտնեԲնաւորութեամբ համարձակ ըլլալուն համար, աշակերտնեԲնաւորութեամբ համարձակ ըլլալուն համար, աշակերտնե----
րուն մէջ միշտ առաջին խօսողն էր Պետրոս, եւ միշտ ալ րուն մէջ միշտ առաջին խօսողն էր Պետրոս, եւ միշտ ալ րուն մէջ միշտ առաջին խօսողն էր Պետրոս, եւ միշտ ալ րուն մէջ միշտ առաջին խօսողն էր Պետրոս, եւ միշտ ալ 
սաստուած ու յանդիմանուսաստուած ու յանդիմանուսաստուած ու յանդիմանուսաստուած ու յանդիմանուածածածած::::    Այս իրողութիւնը պէտք է մղէ Այս իրողութիւնը պէտք է մղէ Այս իրողութիւնը պէտք է մղէ Այս իրողութիւնը պէտք է մղէ 
մեզ, լրջօրէն մտածելու թէ իմեզ, լրջօրէն մտածելու թէ իմեզ, լրջօրէն մտածելու թէ իմեզ, լրջօրէն մտածելու թէ ի´́́́նչ տեսակ բնաւորութեամբ նչ տեսակ բնաւորութեամբ նչ տեսակ բնաւորութեամբ նչ տեսակ բնաւորութեամբ 
մարդիկ ենքմարդիկ ենքմարդիկ ենքմարդիկ ենք::::    

Այսօր կը հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք իրենք Այսօր կը հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք իրենք Այսօր կը հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք իրենք Այսօր կը հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք իրենք 
զիրենք համարձակ կը կոչեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք ոզիրենք համարձակ կը կոչեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք ոզիրենք համարձակ կը կոչեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք ոզիրենք համարձակ կը կոչեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք ո´́́́չ չ չ չ 
թէ համարձակ մարդիկ են, այլ` անկիրթ եւ անդաստիարակ թէ համարձակ մարդիկ են, այլ` անկիրթ եւ անդաստիարակ թէ համարձակ մարդիկ են, այլ` անկիրթ եւ անդաստիարակ թէ համարձակ մարդիկ են, այլ` անկիրթ եւ անդաստիարակ 
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ::::    ԱնոԱնոԱնոԱնոնք կը խորհին, որ համարձակութիւնը` իր նք կը խորհին, որ համարձակութիւնը` իր նք կը խորհին, որ համարձակութիւնը` իր նք կը խորհին, որ համարձակութիւնը` իր 
ուզածը ըսելն է, իր ուզածը խօսիլն է, իր ուզածը ընելն էուզածը ըսելն է, իր ուզածը խօսիլն է, իր ուզածը ընելն էուզածը ըսելն է, իր ուզածը խօսիլն է, իր ուզածը ընելն էուզածը ըսելն է, իր ուզածը խօսիլն է, իր ուզածը ընելն է::::    
Ասիկա համարձակութիւն չէ, այլ` անկրթութիւնԱսիկա համարձակութիւն չէ, այլ` անկրթութիւնԱսիկա համարձակութիւն չէ, այլ` անկրթութիւնԱսիկա համարձակութիւն չէ, այլ` անկրթութիւն::::    Համարձակ Համարձակ Համարձակ Համարձակ 
մարդը, ոմարդը, ոմարդը, ոմարդը, ո´́́́չ թէ իր ուզածը խօսողն է, այլ` անհրաժեշտը չ թէ իր ուզածը խօսողն է, այլ` անհրաժեշտը չ թէ իր ուզածը խօսողն է, այլ` անհրաժեշտը չ թէ իր ուզածը խօսողն է, այլ` անհրաժեշտը 
խօսողն է. ոխօսողն է. ոխօսողն է. ոխօսողն է. ո´́́́չ թէ իր ուզած պահուն խօսողն է, այլ` յարմար չ թէ իր ուզած պահուն խօսողն է, այլ` յարմար չ թէ իր ուզած պահուն խօսողն է, այլ` յարմար չ թէ իր ուզած պահուն խօսողն է, այլ` յարմար 
պահուն պահուն պահուն պահուն խօսողն էխօսողն էխօսողն էխօսողն է::::    Երանի այսպիսի մարդիկ իրենց Երանի այսպիսի մարդիկ իրենց Երանի այսպիսի մարդիկ իրենց Երանի այսպիսի մարդիկ իրենց 
համարձակութիւնը գործածեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջհամարձակութիւնը գործածեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջհամարձակութիւնը գործածեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջհամարձակութիւնը գործածեն իրենց հաւատքի կեանքին մէջ::::    
Այլ խօսքով, իրենց հաւատքիԱյլ խօսքով, իրենց հաւատքիԱյլ խօսքով, իրենց հաւատքիԱյլ խօսքով, իրենց հաւատքի´́́́ն մէջ համարձակ ըլլան, ն մէջ համարձակ ըլլան, ն մէջ համարձակ ըլլան, ն մէջ համարձակ ըլլան, 
Քրիստոսի հանդէպ իրենց վստահութեաՔրիստոսի հանդէպ իրենց վստահութեաՔրիստոսի հանդէպ իրենց վստահութեաՔրիստոսի հանդէպ իրենց վստահութեա´́́́ն մէջ համարձակ ն մէջ համարձակ ն մէջ համարձակ ն մէջ համարձակ 
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ըլլան, Աստուծոյ փառքին համար աշխատելոըլլան, Աստուծոյ փառքին համար աշխատելոըլլան, Աստուծոյ փառքին համար աշխատելոըլլան, Աստուծոյ փառքին համար աշխատելո´́́́ւ մէջ ւ մէջ ւ մէջ ւ մէջ 
համարձակ ըլլանհամարձակ ըլլանհամարձակ ըլլանհամարձակ ըլլան::::    Երանի այսպիԵրանի այսպիԵրանի այսպիԵրանի այսպիսի մարդիկ, ինչպէս նաեւ սի մարդիկ, ինչպէս նաեւ սի մարդիկ, ինչպէս նաեւ սի մարդիկ, ինչպէս նաեւ 
հաւատացեալներս, համարձակ ըլլանք մեղքին դէմ մեր հաւատացեալներս, համարձակ ըլլանք մեղքին դէմ մեր հաւատացեալներս, համարձակ ըլլանք մեղքին դէմ մեր հաւատացեալներս, համարձակ ըլլանք մեղքին դէմ մեր 
պայքարին մէջ, Չարին դէմ մեր կեցուածքին մէջպայքարին մէջ, Չարին դէմ մեր կեցուածքին մէջպայքարին մէջ, Չարին դէմ մեր կեցուածքին մէջպայքարին մէջ, Չարին դէմ մեր կեցուածքին մէջ::::    Համարձակ Համարձակ Համարձակ Համարձակ 
ըլլանք ուրիշին հետ հաշտութեան քայլ առնելու մէջ, եւ ոըլլանք ուրիշին հետ հաշտութեան քայլ առնելու մէջ, եւ ոըլլանք ուրիշին հետ հաշտութեան քայլ առնելու մէջ, եւ ոըլլանք ուրիշին հետ հաշտութեան քայլ առնելու մէջ, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ուրիշին հետ մեր կապերը խզելու մէջուրիշին հետ մեր կապերը խզելու մէջուրիշին հետ մեր կապերը խզելու մէջուրիշին հետ մեր կապերը խզելու մէջ::::    Համարձակ ըլլանք Համարձակ ըլլանք Համարձակ ըլլանք Համարձակ ըլլանք 
ճշմարտութիւնը ապրելու եւճշմարտութիւնը ապրելու եւճշմարտութիւնը ապրելու եւճշմարտութիւնը ապրելու եւ    գործելու մէջ, եւ ոգործելու մէջ, եւ ոգործելու մէջ, եւ ոգործելու մէջ, եւ ո´́́́չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն 
ճշմարտութիւնը խօսելու մէջճշմարտութիւնը խօսելու մէջճշմարտութիւնը խօսելու մէջճշմարտութիւնը խօսելու մէջ::::    

4.4.4.4.----    Պետրոս առաքեալ իր տրամաբանութիւնը գործածող Պետրոս առաքեալ իր տրամաբանութիւնը գործածող Պետրոս առաքեալ իր տրամաբանութիւնը գործածող Պետրոս առաքեալ իր տրամաբանութիւնը գործածող 
մարդ էրմարդ էրմարդ էրմարդ էր::::    Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ իր Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ իր Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ իր Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ իր 
տրամաբանութիւնը գործածէ, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ որ տրամաբանութիւնը գործածէ, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ որ տրամաբանութիւնը գործածէ, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ որ տրամաբանութիւնը գործածէ, բայց պէտք է ընդունիլ նաեւ որ 
մեր ճամբաներն ու խորհուրդները տարբեր են Աստուծոյ մեր ճամբաներն ու խորհուրդները տարբեր են Աստուծոյ մեր ճամբաներն ու խորհուրդները տարբեր են Աստուծոյ մեր ճամբաներն ու խորհուրդները տարբեր են Աստուծոյ 
ճամբանեճամբանեճամբանեճամբաներէն ու խորհուրդներէն (Ես 55.8րէն ու խորհուրդներէն (Ես 55.8րէն ու խորհուրդներէն (Ես 55.8րէն ու խորհուրդներէն (Ես 55.8----9)9)9)9)::::    Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ 
մօտեցան Յիսուսը ձերբակալելու, Պետրոս տրամաբանեց որ մօտեցան Յիսուսը ձերբակալելու, Պետրոս տրամաբանեց որ մօտեցան Յիսուսը ձերբակալելու, Պետրոս տրամաբանեց որ մօտեցան Յիսուսը ձերբակալելու, Պետրոս տրամաբանեց որ 
պէտք է պաշտպանել Յիսուսըպէտք է պաշտպանել Յիսուսըպէտք է պաշտպանել Յիսուսըպէտք է պաշտպանել Յիսուսը::::    Երբ Յիսուս ուզեց լուալ իր Երբ Յիսուս ուզեց լուալ իր Երբ Յիսուս ուզեց լուալ իր Երբ Յիսուս ուզեց լուալ իր 
ոտքերը, ան տրամաբանեց թէ կարելի բան չէ որ Տէրը լուայ իր ոտքերը, ան տրամաբանեց թէ կարելի բան չէ որ Տէրը լուայ իր ոտքերը, ան տրամաբանեց թէ կարելի բան չէ որ Տէրը լուայ իր ոտքերը, ան տրամաբանեց թէ կարելի բան չէ որ Տէրը լուայ իր 
ոտքերըոտքերըոտքերըոտքերը::::    Երբ Յիսուս խօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներունԵրբ Յիսուս խօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներունԵրբ Յիսուս խօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներունԵրբ Յիսուս խօսեցաւ իր կրելիք չարչարանքներուն    
մասին, ան տրամաբանեց թէ կարելի չէ որ այդպիսի բան մասին, ան տրամաբանեց թէ կարելի չէ որ այդպիսի բան մասին, ան տրամաբանեց թէ կարելի չէ որ այդպիսի բան մասին, ան տրամաբանեց թէ կարելի չէ որ այդպիսի բան 
պատահի Տիրոջպատահի Տիրոջպատահի Տիրոջպատահի Տիրոջ::::    Երբ Տէրը յայտնեց իրեն թէ բոլոր Երբ Տէրը յայտնեց իրեն թէ բոլոր Երբ Տէրը յայտնեց իրեն թէ բոլոր Երբ Տէրը յայտնեց իրեն թէ բոլոր 
աշակերտները ձերբակալութեան գիշերը զինք պիտի աշակերտները ձերբակալութեան գիշերը զինք պիտի աշակերտները ձերբակալութեան գիշերը զինք պիտի աշակերտները ձերբակալութեան գիշերը զինք պիտի 
ուրանան, անտրամաբանական գտաւ Տիրոջ խօսքը եւ ուրանան, անտրամաբանական գտաւ Տիրոջ խօսքը եւ ուրանան, անտրամաբանական գտաւ Տիրոջ խօսքը եւ ուրանան, անտրամաբանական գտաւ Տիրոջ խօսքը եւ 
մտածեց որ նոյնիսկ եթէ բոլորը ուրանան, ինք պիտի մտածեց որ նոյնիսկ եթէ բոլորը ուրանան, ինք պիտի մտածեց որ նոյնիսկ եթէ բոլորը ուրանան, ինք պիտի մտածեց որ նոյնիսկ եթէ բոլորը ուրանան, ինք պիտի 
չուրանայչուրանայչուրանայչուրանայ::::    Յիշեալ բոլոր օրիՅիշեալ բոլոր օրիՅիշեալ բոլոր օրիՅիշեալ բոլոր օրինակները ցոյց կու տան, որ երբ նակները ցոյց կու տան, որ երբ նակները ցոյց կու տան, որ երբ նակները ցոյց կու տան, որ երբ 
մեր մարդկային տրամաբանութեան վրայ կը յենուինք, մեր մարդկային տրամաբանութեան վրայ կը յենուինք, մեր մարդկային տրամաբանութեան վրայ կը յենուինք, մեր մարդկային տրամաբանութեան վրայ կը յենուինք, 
յաճախ Աստուծոյ կամքին հակառակ է որ կը գործենք, եւ յաճախ Աստուծոյ կամքին հակառակ է որ կը գործենք, եւ յաճախ Աստուծոյ կամքին հակառակ է որ կը գործենք, եւ յաճախ Աստուծոյ կամքին հակառակ է որ կը գործենք, եւ 
անոր խորհածին հակառակն է որ կը խորհինքանոր խորհածին հակառակն է որ կը խորհինքանոր խորհածին հակառակն է որ կը խորհինքանոր խորհածին հակառակն է որ կը խորհինք::::    Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի Բայց որպէսզի 
նման բան չպատահի, Սուրբ Հոգիի միջոցաւ նման բան չպատահի, Սուրբ Հոգիի միջոցաւ նման բան չպատահի, Սուրբ Հոգիի միջոցաւ նման բան չպատահի, Սուրբ Հոգիի միջոցաւ մտքիմտքիմտքիմտքի    
նորոգութիւն ապրիլը բացարձակ անհրաժնորոգութիւն ապրիլը բացարձակ անհրաժնորոգութիւն ապրիլը բացարձակ անհրաժնորոգութիւն ապրիլը բացարձակ անհրաժեշտութիւն էեշտութիւն էեշտութիւն էեշտութիւն է::::    
Սուրբ Հոգիով նորոգուած միՍուրբ Հոգիով նորոգուած միՍուրբ Հոգիով նորոգուած միՍուրբ Հոգիով նորոգուած մի´́́́տքը միայն կրնայ հասկնալ տքը միայն կրնայ հասկնալ տքը միայն կրնայ հասկնալ տքը միայն կրնայ հասկնալ 
Աստուծոյ խորհուրդները, եւ այդ ալ՝ մասամբ միայնԱստուծոյ խորհուրդները, եւ այդ ալ՝ մասամբ միայնԱստուծոյ խորհուրդները, եւ այդ ալ՝ մասամբ միայնԱստուծոյ խորհուրդները, եւ այդ ալ՝ մասամբ միայն::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս 
խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ՝ նոյնինքն մարդուս հոգին որ խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ՝ նոյնինքն մարդուս հոգին որ խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ՝ նոյնինքն մարդուս հոգին որ խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ՝ նոյնինքն մարդուս հոգին որ 
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իր մէջն էիր մէջն էիր մէջն էիր մէջն է::::    Նոյնպէս ալ ոՆոյնպէս ալ ոՆոյնպէս ալ ոՆոյնպէս ալ ո´́́́չ ոք կրնայ գիտնաչ ոք կրնայ գիտնաչ ոք կրնայ գիտնաչ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ լ Աստուծոյ լ Աստուծոյ լ Աստուծոյ 
խորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգինխորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգինխորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգինխորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգին::::    Արդ, մենք այս Արդ, մենք այս Արդ, մենք այս Արդ, մենք այս 
աշխարհի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ ղրկուած աշխարհի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ ղրկուած աշխարհի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ ղրկուած աշխարհի հոգին չէր որ առինք, այլ՝ Աստուծմէ ղրկուած 
ՀոգինՀոգինՀոգինՀոգին»»»» ( ( ( (Ա.Կր 2.11Ա.Կր 2.11Ա.Կր 2.11Ա.Կր 2.11----12)12)12)12)::::    Վերջին տողով, յստակ է որ առաքեալը Վերջին տողով, յստակ է որ առաքեալը Վերջին տողով, յստակ է որ առաքեալը Վերջին տողով, յստակ է որ առաքեալը 
ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուզէ թէ անոնք որոնք Աստուծոյ Հոգին ունին՝ կրնան ուզէ թէ անոնք որոնք Աստուծոյ Հոգին ունին՝ կրնան ուզէ թէ անոնք որոնք Աստուծոյ Հոգին ունին՝ կրնան ուզէ թէ անոնք որոնք Աստուծոյ Հոգին ունին՝ կրնան 
ճանչնալ Աստուծոյ խորհուրդները, ճանչնալ Աստուծոյ խորհուրդները, ճանչնալ Աստուծոյ խորհուրդները, ճանչնալ Աստուծոյ խորհուրդները, մտածումները, մտածումները, մտածումները, մտածումները, 
ծրագիրները եւ կամքըծրագիրները եւ կամքըծրագիրները եւ կամքըծրագիրները եւ կամքը::::    

5.5.5.5.----    Պետրոս առաքեալ կը սիրէր Յիսուսը, եւ իր սէրը Պետրոս առաքեալ կը սիրէր Յիսուսը, եւ իր սէրը Պետրոս առաքեալ կը սիրէր Յիսուսը, եւ իր սէրը Պետրոս առաքեալ կը սիրէր Յիսուսը, եւ իր սէրը 
արտայայտելու համար էր որ սուրով զարկաւ Քահանայաարտայայտելու համար էր որ սուրով զարկաւ Քահանայաարտայայտելու համար էր որ սուրով զարկաւ Քահանայաարտայայտելու համար էր որ սուրով զարկաւ Քահանայա----
պետի ծառայինպետի ծառայինպետի ծառայինպետի ծառային::::    Բայց Յիսուս չուզեց որ Պետրոս իր սէրը այս Բայց Յիսուս չուզեց որ Պետրոս իր սէրը այս Բայց Յիսուս չուզեց որ Պետրոս իր սէրը այս Բայց Յիսուս չուզեց որ Պետրոս իր սէրը այս 
ձեւով արտայայտէրձեւով արտայայտէրձեւով արտայայտէրձեւով արտայայտէր::::    Չենք կրնար ուրիշը վիրաւորել, մեր Չենք կրնար ուրիշը վիրաւորել, մեր Չենք կրնար ուրիշը վիրաւորել, մեր Չենք կրնար ուրիշը վիրաւորել, մեր 
սէրը արտայայտելու հասէրը արտայայտելու հասէրը արտայայտելու հասէրը արտայայտելու համար մեր սիրած անձերուն մար մեր սիրած անձերուն մար մեր սիրած անձերուն մար մեր սիրած անձերուն 
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ::::    Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի անձերու, Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի անձերու, Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի անձերու, Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի անձերու, 
որոնք իրենց մեծաւորին որոնք իրենց մեծաւորին որոնք իրենց մեծաւորին որոնք իրենց մեծաւորին ««««սէրնսէրնսէրնսէրն» » » » ու վստահութիւնը շահելու ու վստահութիւնը շահելու ու վստահութիւնը շահելու ու վստահութիւնը շահելու 
համար, կը վարկաբեկեն ու կը խոցոտեն իրենց եղբայրըհամար, կը վարկաբեկեն ու կը խոցոտեն իրենց եղբայրըհամար, կը վարկաբեկեն ու կը խոցոտեն իրենց եղբայրըհամար, կը վարկաբեկեն ու կը խոցոտեն իրենց եղբայրը::::    
Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած այնպիսի ««««հաւատացեալներուհաւատացեալներուհաւատացեալներուհաւատացեալներու», », », », 
որոնք Տիրոջ հանդէպ իրենց նախանձաորոնք Տիրոջ հանդէպ իրենց նախանձաորոնք Տիրոջ հանդէպ իրենց նախանձաորոնք Տիրոջ հանդէպ իրենց նախանձախնդրութիւնը արտախնդրութիւնը արտախնդրութիւնը արտախնդրութիւնը արտա----
յայտելու համար, խօսքով թէ գործով յարձակում կը գործեն յայտելու համար, խօսքով թէ գործով յարձակում կը գործեն յայտելու համար, խօսքով թէ գործով յարձակում կը գործեն յայտելու համար, խօսքով թէ գործով յարձակում կը գործեն 
իրենց նմաններուն վրայիրենց նմաններուն վրայիրենց նմաններուն վրայիրենց նմաններուն վրայ::::    Այս չէԱյս չէԱյս չէԱյս չէ´́́́    Տիրոջ ճամբան սակայնՏիրոջ ճամբան սակայնՏիրոջ ճամբան սակայնՏիրոջ ճամբան սակայն::::    Այս Այս Այս Այս 
չէչէչէչէ´́́́    Տիրոջ պահանջածըՏիրոջ պահանջածըՏիրոջ պահանջածըՏիրոջ պահանջածը::::    ՉեՉեՉեՉե´́́́նք կրնար ուրիշը վիրաւորելով, նք կրնար ուրիշը վիրաւորելով, նք կրնար ուրիշը վիրաւորելով, նք կրնար ուրիշը վիրաւորելով, 
Աստուծոյ հաճութիւնը շահիլԱստուծոյ հաճութիւնը շահիլԱստուծոյ հաճութիւնը շահիլԱստուծոյ հաճութիւնը շահիլ::::    

6.6.6.6.----    Ի՞նչ ցոյց կու տայ կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ Ի՞նչ ցոյց կու տայ կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ Ի՞նչ ցոյց կու տայ կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ Ի՞նչ ցոյց կու տայ կամ ի՞նչ կը պատկերացնէ 
ՄաղքոՄաղքոՄաղքոՄաղքոսի ականջին կտրուիլըսի ականջին կտրուիլըսի ականջին կտրուիլըսի ականջին կտրուիլը::::    Գտնելու համար այս Գտնելու համար այս Գտնելու համար այս Գտնելու համար այս 
հարցումին պատասխանը, պէտք է հետեւեալը գիտնալ. Ելից հարցումին պատասխանը, պէտք է հետեւեալը գիտնալ. Ելից հարցումին պատասխանը, պէտք է հետեւեալը գիտնալ. Ելից հարցումին պատասխանը, պէտք է հետեւեալը գիտնալ. Ելից 
գիրքին մէջ կը կարդանք, որ եթէ Եբրայեցի մը ուրիշ գիրքին մէջ կը կարդանք, որ եթէ Եբրայեցի մը ուրիշ գիրքին մէջ կը կարդանք, որ եթէ Եբրայեցի մը ուրիշ գիրքին մէջ կը կարդանք, որ եթէ Եբրայեցի մը ուրիշ 
Եբրայեցի ծառայ մը ծախու առնէր իբրեւ ծառայ, զայն կրնար Եբրայեցի ծառայ մը ծախու առնէր իբրեւ ծառայ, զայն կրնար Եբրայեցի ծառայ մը ծախու առնէր իբրեւ ծառայ, զայն կրնար Եբրայեցի ծառայ մը ծախու առնէր իբրեւ ծառայ, զայն կրնար 
վեց տարի քովը պահել, բայց եօթներորդ տարին պէտք էր վեց տարի քովը պահել, բայց եօթներորդ տարին պէտք էր վեց տարի քովը պահել, բայց եօթներորդ տարին պէտք էր վեց տարի քովը պահել, բայց եօթներորդ տարին պէտք էր 
զայն ազատ արձազայն ազատ արձազայն ազատ արձազայն ազատ արձակէրկէրկէրկէր::::    Իսկ եթէ ծառան չուզէր անկէ բաժնուիլ Իսկ եթէ ծառան չուզէր անկէ բաժնուիլ Իսկ եթէ ծառան չուզէր անկէ բաժնուիլ Իսկ եթէ ծառան չուզէր անկէ բաժնուիլ 
եւ ազատ արձակուիլ, պէտք է անոր տէրը զինք տանէր եւ ազատ արձակուիլ, պէտք է անոր տէրը զինք տանէր եւ ազատ արձակուիլ, պէտք է անոր տէրը զինք տանէր եւ ազատ արձակուիլ, պէտք է անոր տէրը զինք տանէր 
դատաւորներուն մօտ եւ անոնց ներկայութեան հերիւնով մը դատաւորներուն մօտ եւ անոնց ներկայութեան հերիւնով մը դատաւորներուն մօտ եւ անոնց ներկայութեան հերիւնով մը դատաւորներուն մօտ եւ անոնց ներկայութեան հերիւնով մը 
անոր ականջը ծակէր, որ կը նշանակէր թէ տուեալ ծառան, անոր ականջը ծակէր, որ կը նշանակէր թէ տուեալ ծառան, անոր ականջը ծակէր, որ կը նշանակէր թէ տուեալ ծառան, անոր ականջը ծակէր, որ կը նշանակէր թէ տուեալ ծառան, 
մինչեւ իր կեանքին վերջը, իր տիրոջ ծառան պիտի մնար (Ել մինչեւ իր կեանքին վերջը, իր տիրոջ ծառան պիտի մնար (Ել մինչեւ իր կեանքին վերջը, իր տիրոջ ծառան պիտի մնար (Ել մինչեւ իր կեանքին վերջը, իր տիրոջ ծառան պիտի մնար (Ել 
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21.221.221.221.2----6)6)6)6)::::    ԱրդԱրդԱրդԱրդ, , , , Պետրոս կտրեց Մաղքոսի ականջը, ցոյց տալու Պետրոս կտրեց Մաղքոսի ականջը, ցոյց տալու Պետրոս կտրեց Մաղքոսի ականջը, ցոյց տալու Պետրոս կտրեց Մաղքոսի ականջը, ցոյց տալու 
համար որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ համար որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ համար որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ համար որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ 
մեղքի ծառայութեան մէջմեղքի ծառայութեան մէջմեղքի ծառայութեան մէջմեղքի ծառայութեան մէջ::::    Յիսուս եկաւ իր արիւնը թափելու եւ Յիսուս եկաւ իր արիւնը թափելու եւ Յիսուս եկաւ իր արիւնը թափելու եւ Յիսուս եկաւ իր արիւնը թափելու եւ 
զանոնք եւս ազատելու մեղքի ծառայութենէն, բայց անոնք զանոնք եւս ազատելու մեղքի ծառայութենէն, բայց անոնք զանոնք եւս ազատելու մեղքի ծառայութենէն, բայց անոնք զանոնք եւս ազատելու մեղքի ծառայութենէն, բայց անոնք 
մերժեցին Յիսուսով իրագործուած փրկութիւնըմերժեցին Յիսուսով իրագործուած փրկութիւնըմերժեցին Յիսուսով իրագործուած փրկութիւնըմերժեցին Յիսուսով իրագործուած փրկութիւնը::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
սկիզբէսկիզբէսկիզբէսկիզբէն գիտէն գիտէն գիտէն գիտէ´́́́ր որ անոնք պիտի մերժէին դուրս գալ մեղքի ր որ անոնք պիտի մերժէին դուրս գալ մեղքի ր որ անոնք պիտի մերժէին դուրս գալ մեղքի ր որ անոնք պիտի մերժէին դուրս գալ մեղքի 
ծառայութենէն, եւ ասիկա նախապատկերացնելու համար էր, ծառայութենէն, եւ ասիկա նախապատկերացնելու համար էր, ծառայութենէն, եւ ասիկա նախապատկերացնելու համար էր, ծառայութենէն, եւ ասիկա նախապատկերացնելու համար էր, 
որ թոյլ տուաւ որ Պետրոս կտրէր Մաղքոսի ականջը (Սարգիս որ թոյլ տուաւ որ Պետրոս կտրէր Մաղքոսի ականջը (Սարգիս որ թոյլ տուաւ որ Պետրոս կտրէր Մաղքոսի ականջը (Սարգիս որ թոյլ տուաւ որ Պետրոս կտրէր Մաղքոսի ականջը (Սարգիս 
Վրդ. Կունդ, 12Վրդ. Կունդ, 12Վրդ. Կունդ, 12Վրդ. Կունդ, 12----րդ դար)րդ դար)րդ դար)րդ դար)::::    

7.7.7.7.----    Ինչո՞ւ համար Պետրոս զարկաւ Քահանայապետին Ինչո՞ւ համար Պետրոս զարկաւ Քահանայապետին Ինչո՞ւ համար Պետրոս զարկաւ Քահանայապետին Ինչո՞ւ համար Պետրոս զարկաւ Քահանայապետին 
ծառային եւ ոչ ուրիշին, մանաւանդ որ Յծառային եւ ոչ ուրիշին, մանաւանդ որ Յծառային եւ ոչ ուրիշին, մանաւանդ որ Յծառային եւ ոչ ուրիշին, մանաւանդ որ Յիսուսը ձերբակալելու իսուսը ձերբակալելու իսուսը ձերբակալելու իսուսը ձերբակալելու 
եկած ամբոխին մէջ կային Հռոմայեցի զինուորներեկած ամբոխին մէջ կային Հռոմայեցի զինուորներեկած ամբոխին մէջ կային Հռոմայեցի զինուորներեկած ամբոխին մէջ կային Հռոմայեցի զինուորներ::::    Սարգիս Սարգիս Սարգիս Սարգիս 
Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ Քահանայապետի ծառան Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ Քահանայապետի ծառան Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ Քահանայապետի ծառան Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ Քահանայապետի ծառան 
առաջնորդն էր Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբողջ առաջնորդն էր Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբողջ առաջնորդն էր Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբողջ առաջնորդն էր Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբողջ 
բազմութեան, եւ հետեւաբար, մոլորութեան առաջնորդն էր բազմութեան, եւ հետեւաբար, մոլորութեան առաջնորդն էր բազմութեան, եւ հետեւաբար, մոլորութեան առաջնորդն էր բազմութեան, եւ հետեւաբար, մոլորութեան առաջնորդն էր 
անանանան::::    Գուցէ Պետրոս մտածեց որ եթէ զայն հարուաԳուցէ Պետրոս մտածեց որ եթէ զայն հարուաԳուցէ Պետրոս մտածեց որ եթէ զայն հարուաԳուցէ Պետրոս մտածեց որ եթէ զայն հարուածէր, ամբողջ ծէր, ամբողջ ծէր, ամբողջ ծէր, ամբողջ 
բազմութիւնը կրնար ցրուիլբազմութիւնը կրնար ցրուիլբազմութիւնը կրնար ցրուիլբազմութիւնը կրնար ցրուիլ::::    Ամբոխին մէջ քահանաներ ալ Ամբոխին մէջ քահանաներ ալ Ամբոխին մէջ քահանաներ ալ Ամբոխին մէջ քահանաներ ալ 
կային, բայց տրուած ըլլալով որ Քահանայապետին ծառան՝ կային, բայց տրուած ըլլալով որ Քահանայապետին ծառան՝ կային, բայց տրուած ըլլալով որ Քահանայապետին ծառան՝ կային, բայց տրուած ըլլալով որ Քահանայապետին ծառան՝ 
ներկայացուցիչն էր Քահանայապետին, բնականօրէն իր ներկայացուցիչն էր Քահանայապետին, բնականօրէն իր ներկայացուցիչն էր Քահանայապետին, բնականօրէն իր ներկայացուցիչն էր Քահանայապետին, բնականօրէն իր 
խօսքը՝ բոլորին խօսքէն առաջնահերթ կը նկատուէր, եւ խօսքը՝ բոլորին խօսքէն առաջնահերթ կը նկատուէր, եւ խօսքը՝ բոլորին խօսքէն առաջնահերթ կը նկատուէր, եւ խօսքը՝ բոլորին խօսքէն առաջնահերթ կը նկատուէր, եւ 
ուստի, զայն հարուածելը (մտածեց Պետրոս առաքեալ)ուստի, զայն հարուածելը (մտածեց Պետրոս առաքեալ)ուստի, զայն հարուածելը (մտածեց Պետրոս առաքեալ)ուստի, զայն հարուածելը (մտածեց Պետրոս առաքեալ), , , , 
ամբողջ խումբը հարուածել պիտի նշանակէրամբողջ խումբը հարուածել պիտի նշանակէրամբողջ խումբը հարուածել պիտի նշանակէրամբողջ խումբը հարուածել պիտի նշանակէր::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
իրականութիւն է աշխարհի ակնոցով դիտուած նաեւիրականութիւն է աշխարհի ակնոցով դիտուած նաեւիրականութիւն է աշխարհի ակնոցով դիտուած նաեւիրականութիւն է աշխարհի ակնոցով դիտուած նաեւ::::    
Տապալելու համար ամբողջ բռնատիրական վարչակարգ մը, Տապալելու համար ամբողջ բռնատիրական վարչակարգ մը, Տապալելու համար ամբողջ բռնատիրական վարչակարգ մը, Տապալելու համար ամբողջ բռնատիրական վարչակարգ մը, 
կը բաւէ հարուածել անոր բռնակալ տէրը, եւ ահա ամբողջ կը բաւէ հարուածել անոր բռնակալ տէրը, եւ ահա ամբողջ կը բաւէ հարուածել անոր բռնակալ տէրը, եւ ահա ամբողջ կը բաւէ հարուածել անոր բռնակալ տէրը, եւ ահա ամբողջ 
վարչակարգը փուլ կու գայվարչակարգը փուլ կու գայվարչակարգը փուլ կու գայվարչակարգը փուլ կու գայ::::    Հոգեւոր իմաստով առնենք այս Հոգեւոր իմաստով առնենք այս Հոգեւոր իմաստով առնենք այս Հոգեւոր իմաստով առնենք այս 
կէտըկէտըկէտըկէտը::::    Երբ փոԵրբ փոԵրբ փոԵրբ փորձութիւններու կը հանդիպինք, երբ մարդոց րձութիւններու կը հանդիպինք, երբ մարդոց րձութիւններու կը հանդիպինք, երբ մարդոց րձութիւններու կը հանդիպինք, երբ մարդոց 
կողմէ հակառակութիւններու եւ ընդդիմութեան կը կողմէ հակառակութիւններու եւ ընդդիմութեան կը կողմէ հակառակութիւններու եւ ընդդիմութեան կը կողմէ հակառակութիւններու եւ ընդդիմութեան կը 
հանդիպինք, երբ մարդիկ չարիք կհանդիպինք, երբ մարդիկ չարիք կհանդիպինք, երբ մարդիկ չարիք կհանդիպինք, երբ մարդիկ չարիք կ’’’’ընեն մեզի եւ կը փորձեն ընեն մեզի եւ կը փորձեն ընեն մեզի եւ կը փորձեն ընեն մեզի եւ կը փորձեն 
կործանել, պէտք է մտածենք որ անոնց ետին կայ անոնց կործանել, պէտք է մտածենք որ անոնց ետին կայ անոնց կործանել, պէտք է մտածենք որ անոնց ետին կայ անոնց կործանել, պէտք է մտածենք որ անոնց ետին կայ անոնց 
առաջնորդը` Սատանան, որ կը հրահրէ զանոնք մեր դէմառաջնորդը` Սատանան, որ կը հրահրէ զանոնք մեր դէմառաջնորդը` Սատանան, որ կը հրահրէ զանոնք մեր դէմառաջնորդը` Սատանան, որ կը հրահրէ զանոնք մեր դէմ::::    
ԱնոԱնոԱնոԱնո´́́́ր ականջն է որ պէտքր ականջն է որ պէտքր ականջն է որ պէտքր ականջն է որ պէտք    է կտրենք հաւատքի սուրով եւ ոէ կտրենք հաւատքի սուրով եւ ոէ կտրենք հաւատքի սուրով եւ ոէ կտրենք հաւատքի սուրով եւ ո´́́́չ չ չ չ 
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թէ մեր նմաններունթէ մեր նմաններունթէ մեր նմաններունթէ մեր նմաններուն::::    Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ որ ««««մեր մեր մեր մեր 
պատերազմը մարդոց հետ չէ, այլ` երկինքի տակ գտնուող պատերազմը մարդոց հետ չէ, այլ` երկինքի տակ գտնուող պատերազմը մարդոց հետ չէ, այլ` երկինքի տակ գտնուող պատերազմը մարդոց հետ չէ, այլ` երկինքի տակ գտնուող 
չար ոգիներուն... դէմչար ոգիներուն... դէմչար ոգիներուն... դէմչար ոգիներուն... դէմ»»»» ( ( ( (Եփ 6.12)Եփ 6.12)Եփ 6.12)Եփ 6.12)::::    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
""""ԿեցէԿեցէԿեցէԿեցէ´́́́ք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէ´́́́"»"»"»"» ( ( ( (Ղկ 22.51)Ղկ 22.51)Ղկ 22.51)Ղկ 22.51)::::    
1.1.1.1.----    Ի՞նչ ըրաւ Յիսուս երբ Պետրոս կտրեց ՔահանաԻ՞նչ ըրաւ Յիսուս երբ Պետրոս կտրեց ՔահանաԻ՞նչ ըրաւ Յիսուս երբ Պետրոս կտրեց ՔահանաԻ՞նչ ըրաւ Յիսուս երբ Պետրոս կտրեց Քահանայապեյապեյապեյապե----

տին ծառային ականջըտին ծառային ականջըտին ծառային ականջըտին ծառային ականջը::::    Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ, որ Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ, որ Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ, որ Յովհաննէս Աւետարանիչ կը յիշէ, որ 
երբ Պետրոս կտրեց Քահանայապետին ծառային ականջը, երբ Պետրոս կտրեց Քահանայապետին ծառային ականջը, երբ Պետրոս կտրեց Քահանայապետին ծառային ականջը, երբ Պետրոս կտրեց Քահանայապետին ծառային ականջը, 
Յիսուս անոր ըսաւ. Յիսուս անոր ըսաւ. Յիսուս անոր ըսաւ. Յիսուս անոր ըսաւ. ««««Սուրդ իր պատեանը դիր. տառապանքի Սուրդ իր պատեանը դիր. տառապանքի Սուրդ իր պատեանը դիր. տառապանքի Սուրդ իր պատեանը դիր. տառապանքի 
բաժակը, որ Հայրս տուաւ ինծի, պիտի չխմե՞մ բաժակը, որ Հայրս տուաւ ինծի, պիտի չխմե՞մ բաժակը, որ Հայրս տուաւ ինծի, պիտի չխմե՞մ բաժակը, որ Հայրս տուաւ ինծի, պիտի չխմե՞մ կը կը կը կը կարծեսկարծեսկարծեսկարծես»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
18.11)18.11)18.11)18.11)::::    Իսկ Մատթէոս Աւետարանիչի համաձայն, ՅիԻսկ Մատթէոս Աւետարանիչի համաձայն, ՅիԻսկ Մատթէոս Աւետարանիչի համաձայն, ՅիԻսկ Մատթէոս Աւետարանիչի համաձայն, Յիսուս սուս սուս սուս 
Պետրոսին ըսաւ. Պետրոսին ըսաւ. Պետրոսին ըսաւ. Պետրոսին ըսաւ. ««««Սուրդ տեղը դիր, որովհետեւ ոՍուրդ տեղը դիր, որովհետեւ ոՍուրդ տեղը դիր, որովհետեւ ոՍուրդ տեղը դիր, որովհետեւ ո´́́́վ որ սուր վ որ սուր վ որ սուր վ որ սուր 
կկկկ’’’’առնէ՝ սուրով պիտի մեռնիառնէ՝ սուրով պիտի մեռնիառնէ՝ սուրով պիտի մեռնիառնէ՝ սուրով պիտի մեռնի::::    Կը կարծես թէ չե՞մ կրնար Հօրս Կը կարծես թէ չե՞մ կրնար Հօրս Կը կարծես թէ չե՞մ կրնար Հօրս Կը կարծես թէ չե՞մ կրնար Հօրս 
աղաչել, որ հիմա աւելի քան տասներկու գունդ հրեշտակ աղաչել, որ հիմա աւելի քան տասներկու գունդ հրեշտակ աղաչել, որ հիմա աւելի քան տասներկու գունդ հրեշտակ աղաչել, որ հիմա աւելի քան տասներկու գունդ հրեշտակ 
ղրկէ ինծիղրկէ ինծիղրկէ ինծիղրկէ ինծի»»»» ( ( ( (Մտ 26.52Մտ 26.52Մտ 26.52Մտ 26.52----52)52)52)52)::::    Իսկ Ղուկասի համաձայն, Յիսուս Իսկ Ղուկասի համաձայն, Յիսուս Իսկ Ղուկասի համաձայն, Յիսուս Իսկ Ղուկասի համաձայն, Յիսուս 
պարզապէս ըսաւ. պարզապէս ըսաւ. պարզապէս ըսաւ. պարզապէս ըսաւ. ««««ԿեցէԿեցէԿեցէԿեցէ´́́́ք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէ´́́́»»»»::::    ԵԵԵԵրեք Աւետարանիչրեք Աւետարանիչրեք Աւետարանիչրեք Աւետարանիչ----
ներուն կողմէ երեք տարբեր խօսքերու յիշատակումը ցոյց չի՞ ներուն կողմէ երեք տարբեր խօսքերու յիշատակումը ցոյց չի՞ ներուն կողմէ երեք տարբեր խօսքերու յիշատակումը ցոյց չի՞ ներուն կողմէ երեք տարբեր խօսքերու յիշատակումը ցոյց չի՞ 
տար որ հակասութիւն կայտար որ հակասութիւն կայտար որ հակասութիւն կայտար որ հակասութիւն կայ::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Յիսուս յիշեալ երեք խօսքերն Յիսուս յիշեալ երեք խօսքերն Յիսուս յիշեալ երեք խօսքերն Յիսուս յիշեալ երեք խօսքերն 
ալ արտասանեց, բայց Աւետարանիչներէն իւրաքանչիւրը ալ արտասանեց, բայց Աւետարանիչներէն իւրաքանչիւրը ալ արտասանեց, բայց Աւետարանիչներէն իւրաքանչիւրը ալ արտասանեց, բայց Աւետարանիչներէն իւրաքանչիւրը 
անոնցմէ միայն մէանոնցմէ միայն մէանոնցմէ միայն մէանոնցմէ միայն մէ´́́́կը նկատի առաւ եւ զակը նկատի առաւ եւ զակը նկատի առաւ եւ զակը նկատի առաւ եւ զա´́́́յն միայն յն միայն յն միայն յն միայն 
արձանագրեցարձանագրեցարձանագրեցարձանագրեց::::    Ես կը կարծեմ որ Յիսուս նԵս կը կարծեմ որ Յիսուս նԵս կը կարծեմ որ Յիսուս նԵս կը կարծեմ որ Յիսուս նախ պատուիրեց ախ պատուիրեց ախ պատուիրեց ախ պատուիրեց 
դադրեցնել կռիւը (Ղուկաս), որմէ ետք պատուիրեց Պետրոդադրեցնել կռիւը (Ղուկաս), որմէ ետք պատուիրեց Պետրոդադրեցնել կռիւը (Ղուկաս), որմէ ետք պատուիրեց Պետրոդադրեցնել կռիւը (Ղուկաս), որմէ ետք պատուիրեց Պետրո----
սին սուրը իր պատեանը դնել եւ յիշեցուց թէ ինք կարողուսին սուրը իր պատեանը դնել եւ յիշեցուց թէ ինք կարողուսին սուրը իր պատեանը դնել եւ յիշեցուց թէ ինք կարողուսին սուրը իր պատեանը դնել եւ յիշեցուց թէ ինք կարողու----
թիւնը ունէր իր Հօրը օգնութիւնը խնդրելու (Մատթէոս), եւ թիւնը ունէր իր Հօրը օգնութիւնը խնդրելու (Մատթէոս), եւ թիւնը ունէր իր Հօրը օգնութիւնը խնդրելու (Մատթէոս), եւ թիւնը ունէր իր Հօրը օգնութիւնը խնդրելու (Մատթէոս), եւ 
վերջապէս, հաստատեց թէ անհրաժեշտ էր որ ինք խմէր իր վերջապէս, հաստատեց թէ անհրաժեշտ էր որ ինք խմէր իր վերջապէս, հաստատեց թէ անհրաժեշտ էր որ ինք խմէր իր վերջապէս, հաստատեց թէ անհրաժեշտ էր որ ինք խմէր իր 
Հօրը կողմէ իրեն տրուած տառապանքի բաՀօրը կողմէ իրեն տրուած տառապանքի բաՀօրը կողմէ իրեն տրուած տառապանքի բաՀօրը կողմէ իրեն տրուած տառապանքի բաժակը ժակը ժակը ժակը 
((((Յովհաննէս)Յովհաննէս)Յովհաննէս)Յովհաննէս)::::    

Ես հոս պիտի խօսիմ միայն Ղուկասի յիշած բառերուն Ես հոս պիտի խօսիմ միայն Ղուկասի յիշած բառերուն Ես հոս պիտի խօսիմ միայն Ղուկասի յիշած բառերուն Ես հոս պիտի խօսիմ միայն Ղուկասի յիշած բառերուն 
մասին.մասին.մասին.մասին.----    ««««ԿեցէԿեցէԿեցէԿեցէ´́́́ք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէ´́́́»»»»::::    Կարգ մը մեկնիչներ կը կարծեն, Կարգ մը մեկնիչներ կը կարծեն, Կարգ մը մեկնիչներ կը կարծեն, Կարգ մը մեկնիչներ կը կարծեն, 
որ Յիսուսի այս խօսքը ուղղուած էր ոոր Յիսուսի այս խօսքը ուղղուած էր ոոր Յիսուսի այս խօսքը ուղղուած էր ոոր Յիսուսի այս խօսքը ուղղուած էր ո´́́́չ թէ աշակերտներուն, չ թէ աշակերտներուն, չ թէ աշակերտներուն, չ թէ աշակերտներուն, 
այլ՝ զինք ձերբակալելու եկած ամբոխին, որպէսզի հանդարայլ՝ զինք ձերբակալելու եկած ամբոխին, որպէսզի հանդարայլ՝ զինք ձերբակալելու եկած ամբոխին, որպէսզի հանդարայլ՝ զինք ձերբակալելու եկած ամբոխին, որպէսզի հանդար----
տեցնէր զանոնք, եւ որպէսզի Պտեցնէր զանոնք, եւ որպէսզի Պտեցնէր զանոնք, եւ որպէսզի Պտեցնէր զանոնք, եւ որպէսզի Պետրոսի ձեռքով պատահածին ետրոսի ձեռքով պատահածին ետրոսի ձեռքով պատահածին ետրոսի ձեռքով պատահածին 
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պատճառով բարկութեամբ չգրգռուէին աշակերտներուն դէմպատճառով բարկութեամբ չգրգռուէին աշակերտներուն դէմպատճառով բարկութեամբ չգրգռուէին աշակերտներուն դէմպատճառով բարկութեամբ չգրգռուէին աշակերտներուն դէմ::::    
Ճիշդ է որ Պետրոսի ըրածը, Յիսուսի հանդէպ սիրոյ արտաՃիշդ է որ Պետրոսի ըրածը, Յիսուսի հանդէպ սիրոյ արտաՃիշդ է որ Պետրոսի ըրածը, Յիսուսի հանդէպ սիրոյ արտաՃիշդ է որ Պետրոսի ըրածը, Յիսուսի հանդէպ սիրոյ արտա----
յայտութիւն էր, բայց միւս կողմէն, ընդունինք որ ատիկա յայտութիւն էր, բայց միւս կողմէն, ընդունինք որ ատիկա յայտութիւն էր, բայց միւս կողմէն, ընդունինք որ ատիկա յայտութիւն էր, բայց միւս կողմէն, ընդունինք որ ատիկա 
անխոհեմ քայլ մըն էր, եւ եթէ երբեք Յիսուս չմիջամտէր, անխոհեմ քայլ մըն էր, եւ եթէ երբեք Յիսուս չմիջամտէր, անխոհեմ քայլ մըն էր, եւ եթէ երբեք Յիսուս չմիջամտէր, անխոհեմ քայլ մըն էր, եւ եթէ երբեք Յիսուս չմիջամտէր, 
աշակերտներուն մէկ մասը պիտաշակերտներուն մէկ մասը պիտաշակերտներուն մէկ մասը պիտաշակերտներուն մէկ մասը պիտի ձերբակալուէր, իսկ միւս ի ձերբակալուէր, իսկ միւս ի ձերբակալուէր, իսկ միւս ի ձերբակալուէր, իսկ միւս 
մասը՝ պիտի սպաննուէր զինուորներուն ձեռքովմասը՝ պիտի սպաննուէր զինուորներուն ձեռքովմասը՝ պիտի սպաննուէր զինուորներուն ձեռքովմասը՝ պիտի սպաննուէր զինուորներուն ձեռքով::::    Որքան Որքան Որքան Որքան 
յաճախ հաւատացեալ մարդիկ նոյնը կյաճախ հաւատացեալ մարդիկ նոյնը կյաճախ հաւատացեալ մարդիկ նոյնը կյաճախ հաւատացեալ մարդիկ նոյնը կ’’’’ընեն. իրենց սէրը ընեն. իրենց սէրը ընեն. իրենց սէրը ընեն. իրենց սէրը 
արտայայտելու համար Յիսուսի հանդէպ՝ ծայրայեղութիւննեարտայայտելու համար Յիսուսի հանդէպ՝ ծայրայեղութիւննեարտայայտելու համար Յիսուսի հանդէպ՝ ծայրայեղութիւննեարտայայտելու համար Յիսուսի հանդէպ՝ ծայրայեղութիւննե----
րու կրու կրու կրու կ’’’’երթան եւ կը սկսին սխալ բաներ ընելերթան եւ կը սկսին սխալ բաներ ընելերթան եւ կը սկսին սխալ բաներ ընելերթան եւ կը սկսին սխալ բաներ ընել::::    Եթէ Տիրոջ Եթէ Տիրոջ Եթէ Տիրոջ Եթէ Տիրոջ 
ողորմութիւնը չըլլայ, նման մարդողորմութիւնը չըլլայ, նման մարդողորմութիւնը չըլլայ, նման մարդողորմութիւնը չըլլայ, նման մարդիկ կրնան յաճախ զոհ իկ կրնան յաճախ զոհ իկ կրնան յաճախ զոհ իկ կրնան յաճախ զոհ 
երթալերթալերթալերթալ::::    Ամէն երկրի մէջ ալ մարդիկ կան որոնք խաչի նշանը Ամէն երկրի մէջ ալ մարդիկ կան որոնք խաչի նշանը Ամէն երկրի մէջ ալ մարդիկ կան որոնք խաչի նշանը Ամէն երկրի մէջ ալ մարդիկ կան որոնք խաչի նշանը 
իրենց ուսերուն առած փողոց կիրենց ուսերուն առած փողոց կիրենց ուսերուն առած փողոց կիրենց ուսերուն առած փողոց կ’’’’իջնեն եւ բարձրաձայն կը իջնեն եւ բարձրաձայն կը իջնեն եւ բարձրաձայն կը իջնեն եւ բարձրաձայն կը 
կանչեն ու կկանչեն ու կկանչեն ու կկանչեն ու կ’’’’աղաղակեն յանուն Քրիստոսի, մարդիկը աղաղակեն յանուն Քրիստոսի, մարդիկը աղաղակեն յանուն Քրիստոսի, մարդիկը աղաղակեն յանուն Քրիստոսի, մարդիկը 
Քրիստոսի բերելու նպատակով, բայց մարդիկը Քրիստոսի Քրիստոսի բերելու նպատակով, բայց մարդիկը Քրիստոսի Քրիստոսի բերելու նպատակով, բայց մարդիկը Քրիստոսի Քրիստոսի բերելու նպատակով, բայց մարդիկը Քրիստոսի 
բերելու փոխարէն, ընդհակառակը գայթակղուբերելու փոխարէն, ընդհակառակը գայթակղուբերելու փոխարէն, ընդհակառակը գայթակղուբերելու փոխարէն, ընդհակառակը գայթակղութեան պատթեան պատթեան պատթեան պատ----
ճառ կճառ կճառ կճառ կ’’’’ըլլան, կը ձերբակալուին ու բանտ կը նետուին եւ իրենց ըլլան, կը ձերբակալուին ու բանտ կը նետուին եւ իրենց ըլլան, կը ձերբակալուին ու բանտ կը նետուին եւ իրենց ըլլան, կը ձերբակալուին ու բանտ կը նետուին եւ իրենց 
ձայնը կը լռէձայնը կը լռէձայնը կը լռէձայնը կը լռէ::::    Ուրիշներ հրապարակ կՈւրիշներ հրապարակ կՈւրիշներ հրապարակ կՈւրիշներ հրապարակ կ’’’’իջնեն ճշմարտութեան իջնեն ճշմարտութեան իջնեն ճշմարտութեան իջնեն ճշմարտութեան 
պաշտպաններ իբրեւ, բայց անոնք եւս շուտով կը լռեցուին ու պաշտպաններ իբրեւ, բայց անոնք եւս շուտով կը լռեցուին ու պաշտպաններ իբրեւ, բայց անոնք եւս շուտով կը լռեցուին ու պաշտպաններ իբրեւ, բայց անոնք եւս շուտով կը լռեցուին ու 
հրապարակէն կը հեռացուինհրապարակէն կը հեռացուինհրապարակէն կը հեռացուինհրապարակէն կը հեռացուին::::    Կարեւոր է գիտնալ ու Կարեւոր է գիտնալ ու Կարեւոր է գիտնալ ու Կարեւոր է գիտնալ ու 
համոզուիլ սակայն, որ Տէրը մեր պաշտպանհամոզուիլ սակայն, որ Տէրը մեր պաշտպանհամոզուիլ սակայն, որ Տէրը մեր պաշտպանհամոզուիլ սակայն, որ Տէրը մեր պաշտպանութեան կարիքը ութեան կարիքը ութեան կարիքը ութեան կարիքը 
չունի, ընդհակառակը, մեչունի, ընդհակառակը, մեչունի, ընդհակառակը, մեչունի, ընդհակառակը, մե´́́́նք է որ իր պաշտպանութեան նք է որ իր պաշտպանութեան նք է որ իր պաշտպանութեան նք է որ իր պաշտպանութեան 
կարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինք::::    Յիսուս սիրոյ իշխանն է. մենք չենք կրնար Յիսուս սիրոյ իշխանն է. մենք չենք կրնար Յիսուս սիրոյ իշխանն է. մենք չենք կրնար Յիսուս սիրոյ իշխանն է. մենք չենք կրնար 
բռնի միջոցներով մարդիկը մօտեցնել իրենբռնի միջոցներով մարդիկը մօտեցնել իրենբռնի միջոցներով մարդիկը մօտեցնել իրենբռնի միջոցներով մարդիկը մօտեցնել իրեն::::    

2.2.2.2.----    Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս 
հրահանգեց դադրիլ, եւ Պետրոսի պատուիրեց որ սուրը իրհրահանգեց դադրիլ, եւ Պետրոսի պատուիրեց որ սուրը իրհրահանգեց դադրիլ, եւ Պետրոսի պատուիրեց որ սուրը իրհրահանգեց դադրիլ, եւ Պետրոսի պատուիրեց որ սուրը իր    
պատեանը դնէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իր կրօնքի ու թագաւոպատեանը դնէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իր կրօնքի ու թագաւոպատեանը դնէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իր կրօնքի ու թագաւոպատեանը դնէ, ատով ցոյց տուաւ թէ իր կրօնքի ու թագաւո----
րութեան տարածիչները, երբեք պէտք չէ բռրութեան տարածիչները, երբեք պէտք չէ բռրութեան տարածիչները, երբեք պէտք չէ բռրութեան տարածիչները, երբեք պէտք չէ բռննննի միջոցներու եւ ի միջոցներու եւ ի միջոցներու եւ ի միջոցներու եւ 
ուժի դիմենուժի դիմենուժի դիմենուժի դիմեն::::    Յիսուսի կրօնքը սիրոյ կրօնք է եւ միայն սիրոյ Յիսուսի կրօնքը սիրոյ կրօնք է եւ միայն սիրոյ Յիսուսի կրօնքը սիրոյ կրօնք է եւ միայն սիրոյ Յիսուսի կրօնքը սիրոյ կրօնք է եւ միայն սիրոյ 
միջոցներով կրնայ տարածում գտնելմիջոցներով կրնայ տարածում գտնելմիջոցներով կրնայ տարածում գտնելմիջոցներով կրնայ տարածում գտնել::::    Մարդիկը Քրիստոսի Մարդիկը Քրիստոսի Մարդիկը Քրիստոսի Մարդիկը Քրիստոսի 
բերելու պարագան եւս նոյնն էբերելու պարագան եւս նոյնն էբերելու պարագան եւս նոյնն էբերելու պարագան եւս նոյնն է::::    Միայն սիրալիր Միայն սիրալիր Միայն սիրալիր Միայն սիրալիր միջոցներով միջոցներով միջոցներով միջոցներով 
մարդիկ կրնան Քրիստոսի գալմարդիկ կրնան Քրիստոսի գալմարդիկ կրնան Քրիստոսի գալմարդիկ կրնան Քրիստոսի գալ::::    Կարելի չէ բռնի ուժով մարԿարելի չէ բռնի ուժով մարԿարելի չէ բռնի ուժով մարԿարելի չէ բռնի ուժով մար----
դիկը ապաշխարութեան բերելդիկը ապաշխարութեան բերելդիկը ապաշխարութեան բերելդիկը ապաշխարութեան բերել::::    Կարելի չէ բռնի ուժով մարԿարելի չէ բռնի ուժով մարԿարելի չէ բռնի ուժով մարԿարելի չէ բռնի ուժով մարդիդիդիդի----
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կը զղջումի առաջնորդելկը զղջումի առաջնորդելկը զղջումի առաջնորդելկը զղջումի առաջնորդել::::    Երբ մարդիկ սէԵրբ մարդիկ սէԵրբ մարդիկ սէԵրբ մարդիկ սէ´́́́ր ու հաւար ու հաւար ու հաւար ու հաւա´́́́տք տք տք տք 
տեսնեն մեր պատգամին կամ քարոզին մէջ, կրնան շուտով տեսնեն մեր պատգամին կամ քարոզին մէջ, կրնան շուտով տեսնեն մեր պատգամին կամ քարոզին մէջ, կրնան շուտով տեսնեն մեր պատգամին կամ քարոզին մէջ, կրնան շուտով 
համոզուիլ մեր խօսքերուն ճշմարտութեան ուհամոզուիլ մեր խօսքերուն ճշմարտութեան ուհամոզուիլ մեր խօսքերուն ճշմարտութեան ուհամոզուիլ մեր խօսքերուն ճշմարտութեան ու    դարձի գալդարձի գալդարձի գալդարձի գալ::::    

3.3.3.3.----    Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ նաեւ, որ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ նաեւ, որ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ նաեւ, որ Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կը բացատրէ նաեւ, որ 
Յիսուսի պատուէրը դադրելու եւ հանդարտելու, յստակ Յիսուսի պատուէրը դադրելու եւ հանդարտելու, յստակ Յիսուսի պատուէրը դադրելու եւ հանդարտելու, յստակ Յիսուսի պատուէրը դադրելու եւ հանդարտելու, յստակ 
հրաւէր մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի, չարիքին հրաւէր մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի, չարիքին հրաւէր մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի, չարիքին հրաւէր մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի, չարիքին 
չարիքով չհակադարձելուչարիքով չհակադարձելուչարիքով չհակադարձելուչարիքով չհակադարձելու::::    Մտաբերենք որ Պօղոս առաքեալ Մտաբերենք որ Պօղոս առաքեալ Մտաբերենք որ Պօղոս առաքեալ Մտաբերենք որ Պօղոս առաքեալ 
նաեւ կը խօսի բարիով չարին յաղթելու մասին (Հռ 12.21)նաեւ կը խօսի բարիով չարին յաղթելու մասին (Հռ 12.21)նաեւ կը խօսի բարիով չարին յաղթելու մասին (Հռ 12.21)նաեւ կը խօսի բարիով չարին յաղթելու մասին (Հռ 12.21)::::    
ՈւՈւՈւՈւրիշ տեղ կրիշ տեղ կրիշ տեղ կրիշ տեղ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ոեւէ մէկը չարիք ընողին չարիք Ոեւէ մէկը չարիք ընողին չարիք Ոեւէ մէկը չարիք ընողին չարիք Ոեւէ մէկը չարիք ընողին չարիք 
չհատուցանէ. այլ ջանացէք միշտ բարիք ընել՝ ըլլաչհատուցանէ. այլ ջանացէք միշտ բարիք ընել՝ ըլլաչհատուցանէ. այլ ջանացէք միշտ բարիք ընել՝ ըլլաչհատուցանէ. այլ ջանացէք միշտ բարիք ընել՝ ըլլա´́́́յ իրարու, յ իրարու, յ իրարու, յ իրարու, 
ըլլաըլլաըլլաըլլա´́́́յ բոլորինյ բոլորինյ բոլորինյ բոլորին»»»» ( ( ( (Ա.Թս 5.15)Ա.Թս 5.15)Ա.Թս 5.15)Ա.Թս 5.15)::::    

4.4.4.4.----    Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս կը Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս կը Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս կը Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, որ երբ Յիսուս կը 
պատուիրէ սուրը տեղը դնել եւ կանգ առնել, կոչ է որ կպատուիրէ սուրը տեղը դնել եւ կանգ առնել, կոչ է որ կպատուիրէ սուրը տեղը դնել եւ կանգ առնել, կոչ է որ կպատուիրէ սուրը տեղը դնել եւ կանգ առնել, կոչ է որ կ’’’’ուղղէ ուղղէ ուղղէ ուղղէ 
հաւատացեալին, անձնհաւատացեալին, անձնհաւատացեալին, անձնհաւատացեալին, անձնապէս վրէժ չլուծելու, այլ թոյլ տալու ապէս վրէժ չլուծելու, այլ թոյլ տալու ապէս վրէժ չլուծելու, այլ թոյլ տալու ապէս վրէժ չլուծելու, այլ թոյլ տալու 
որ Տէրը ինք ընէ ատիկա յարմար ժամանակինոր Տէրը ինք ընէ ատիկա յարմար ժամանակինոր Տէրը ինք ընէ ատիկա յարմար ժամանակինոր Տէրը ինք ընէ ատիկա յարմար ժամանակին::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ կը պատուիրէ հաւատացեալին որ անձնապէս վրէժ առաքեալ կը պատուիրէ հաւատացեալին որ անձնապէս վրէժ առաքեալ կը պատուիրէ հաւատացեալին որ անձնապէս վրէժ առաքեալ կը պատուիրէ հաւատացեալին որ անձնապէս վրէժ 
լուծելու մասին բնաւ չխորհի (Հռ 12.19)լուծելու մասին բնաւ չխորհի (Հռ 12.19)լուծելու մասին բնաւ չխորհի (Հռ 12.19)լուծելու մասին բնաւ չխորհի (Հռ 12.19)::::    Սուրը տեղը դնելու Սուրը տեղը դնելու Սուրը տեղը դնելու Սուրը տեղը դնելու 
պատուէրը եւ ականջը բժշկելու արարքը, անոխակալ ու պատուէրը եւ ականջը բժշկելու արարքը, անոխակալ ու պատուէրը եւ ականջը բժշկելու արարքը, անոխակալ ու պատուէրը եւ ականջը բժշկելու արարքը, անոխակալ ու 
ներող ըլլալու հրաւէներող ըլլալու հրաւէներող ըլլալու հրաւէներող ըլլալու հրաւէր մըն է, կր մըն է, կր մըն է, կր մըն է, կ’’’’ըսէ Սարգիս Կունդըսէ Սարգիս Կունդըսէ Սարգիս Կունդըսէ Սարգիս Կունդ::::    

5.5.5.5.----    ««««ԿեցէԿեցէԿեցէԿեցէ´́́́ք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէք, կը բաւէ´́́́»»»»::::    Խնդիր մը յառաջացաւ եւ Յիսուս Խնդիր մը յառաջացաւ եւ Յիսուս Խնդիր մը յառաջացաւ եւ Յիսուս Խնդիր մը յառաջացաւ եւ Յիսուս 
ուզեց իսկոյն խնդիրը հանդարտեցնել ու լուծելուզեց իսկոյն խնդիրը հանդարտեցնել ու լուծելուզեց իսկոյն խնդիրը հանդարտեցնել ու լուծելուզեց իսկոյն խնդիրը հանդարտեցնել ու լուծել::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք ընենք ընենք ընենք 
մենք երբ հարց մը կը ծագի մեր եւ ուրիշներուն միջեւ, կամ մենք երբ հարց մը կը ծագի մեր եւ ուրիշներուն միջեւ, կամ մենք երբ հարց մը կը ծագի մեր եւ ուրիշներուն միջեւ, կամ մենք երբ հարց մը կը ծագի մեր եւ ուրիշներուն միջեւ, կամ 
երկու անձերու միջեւ. կը փորձենք հարցը հանդարտեցնե՞լ, երկու անձերու միջեւ. կը փորձենք հարցը հանդարտեցնե՞լ, երկու անձերու միջեւ. կը փորձենք հարցը հանդարտեցնե՞լ, երկու անձերու միջեւ. կը փորձենք հարցը հանդարտեցնե՞լ, 
թէ՝ աւելիթէ՝ աւելիթէ՝ աւելիթէ՝ աւելի´́́́    գրգռելգրգռելգրգռելգրգռել::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ խռովութիւն մը ծագի. կը ընենք երբ խռովութիւն մը ծագի. կը ընենք երբ խռովութիւն մը ծագի. կը ընենք երբ խռովութիւն մը ծագի. կը 
փորձենք զայն խաղաղեցնե՞լ, թէ՝ առաւեփորձենք զայն խաղաղեցնե՞լ, թէ՝ առաւեփորձենք զայն խաղաղեցնե՞լ, թէ՝ առաւեփորձենք զայն խաղաղեցնե՞լ, թէ՝ առաւե´́́́լ եւս բռնկեցնելլ եւս բռնկեցնելլ եւս բռնկեցնելլ եւս բռնկեցնել::::    
Յիշենք որ խաղաղութեան իշխանը՝ Յիսուս, խաղաղութեան Յիշենք որ խաղաղութեան իշխանը՝ Յիսուս, խաղաղութեան Յիշենք որ խաղաղութեան իշխանը՝ Յիսուս, խաղաղութեան Յիշենք որ խաղաղութեան իշխանը՝ Յիսուս, խաղաղութեան 
հաստատումին համար աշխատողները Աստուծոյ որդիներ հաստատումին համար աշխատողները Աստուծոյ որդիներ հաստատումին համար աշխատողները Աստուծոյ որդիներ հաստատումին համար աշխատողները Աստուծոյ որդիներ 
կը կոչէ (Մտ 5.9)կը կոչէ (Մտ 5.9)կը կոչէ (Մտ 5.9)կը կոչէ (Մտ 5.9)::::    

««««Ապա դպաւ ծառային ականջին եւ բժշկեց զաԱպա դպաւ ծառային ականջին եւ բժշկեց զաԱպա դպաւ ծառային ականջին եւ բժշկեց զաԱպա դպաւ ծառային ականջին եւ բժշկեց զայնյնյնյն»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
22.51)22.51)22.51)22.51)::::    

1.1.1.1.----    Քիչ մը վերեւ տեսանք թէ ինչպէս Սարգիս Վրդ. Կունդ Քիչ մը վերեւ տեսանք թէ ինչպէս Սարգիս Վրդ. Կունդ Քիչ մը վերեւ տեսանք թէ ինչպէս Սարգիս Վրդ. Կունդ Քիչ մը վերեւ տեսանք թէ ինչպէս Սարգիս Վրդ. Կունդ 
կը բացատրէ թէ Մաղքոսի ականջին կտրուիլը ցոյց կու տայ, կը բացատրէ թէ Մաղքոսի ականջին կտրուիլը ցոյց կու տայ, կը բացատրէ թէ Մաղքոսի ականջին կտրուիլը ցոյց կու տայ, կը բացատրէ թէ Մաղքոսի ականջին կտրուիլը ցոյց կու տայ, 
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որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ մեղքի որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ մեղքի որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ մեղքի որ հրեայ ժողովուրդը իր ազատ կամքով ուզեց մնալ մեղքի 
ծառայութեան մէջ, նկատի առնելով որ իր տիրոջ ծառան ծառայութեան մէջ, նկատի առնելով որ իր տիրոջ ծառան ծառայութեան մէջ, նկատի առնելով որ իր տիրոջ ծառան ծառայութեան մէջ, նկատի առնելով որ իր տիրոջ ծառան 
մնալ ուզող մարդը, պէտք էր իր ականջմնալ ուզող մարդը, պէտք էր իր ականջմնալ ուզող մարդը, պէտք էր իր ականջմնալ ուզող մարդը, պէտք էր իր ականջը ծակէրը ծակէրը ծակէրը ծակէր::::    Արդ, հոս կը Արդ, հոս կը Արդ, հոս կը Արդ, հոս կը 
տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս կը բժշկէ ծառային ականջըտեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս կը բժշկէ ծառային ականջըտեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս կը բժշկէ ծառային ականջըտեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս կը բժշկէ ծառային ականջը::::    
Համաձայն Սարգիս Վրդ. Կունդի, ականջին բժշկուիլը կը Համաձայն Սարգիս Վրդ. Կունդի, ականջին բժշկուիլը կը Համաձայն Սարգիս Վրդ. Կունդի, ականջին բժշկուիլը կը Համաձայն Սարգիս Վրդ. Կունդի, ականջին բժշկուիլը կը 
նախապատկերացնէ հրեայ ժողովուրդին դարձը ժամանակնախապատկերացնէ հրեայ ժողովուրդին դարձը ժամանակնախապատկերացնէ հրեայ ժողովուրդին դարձը ժամանակնախապատկերացնէ հրեայ ժողովուրդին դարձը ժամանակ----
ներու աւարտին, որուն մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Հռ ներու աւարտին, որուն մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Հռ ներու աւարտին, որուն մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Հռ ներու աւարտին, որուն մասին կը խօսի Պօղոս առաքեալ (Հռ 
11.2511.2511.2511.25----26)26)26)26)::::    Պարզ բացատրութեամբ մը, աՊարզ բացատրութեամբ մը, աՊարզ բացատրութեամբ մը, աՊարզ բացատրութեամբ մը, ականջին կտրուիլը՝ կանջին կտրուիլը՝ կանջին կտրուիլը՝ կանջին կտրուիլը՝ 
հրեայ ժողովուրդին մեղքի ծառայութեան մէջ մնալը ցոյց կու հրեայ ժողովուրդին մեղքի ծառայութեան մէջ մնալը ցոյց կու հրեայ ժողովուրդին մեղքի ծառայութեան մէջ մնալը ցոյց կու հրեայ ժողովուրդին մեղքի ծառայութեան մէջ մնալը ցոյց կու 
տայ, իսկ ականջին բուժուիլը՝ այդ ծառայութենէն ազատայ, իսկ ականջին բուժուիլը՝ այդ ծառայութենէն ազատայ, իսկ ականջին բուժուիլը՝ այդ ծառայութենէն ազատայ, իսկ ականջին բուժուիլը՝ այդ ծառայութենէն ազա----
տագրուիլը կը պատկերացնէտագրուիլը կը պատկերացնէտագրուիլը կը պատկերացնէտագրուիլը կը պատկերացնէ::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս բժշկեց ծառան, թէպէտ ան արժանի էր Յիսուս բժշկեց ծառան, թէպէտ ան արժանի էր Յիսուս բժշկեց ծառան, թէպէտ ան արժանի էր Յիսուս բժշկեց ծառան, թէպէտ ան արժանի էր 
տանջուելու, որովհետեւ կու գար ձերբակալելու ու ծաղրելու տանջուելու, որովհետեւ կու գար ձերբակալելու ու ծաղրելու տանջուելու, որովհետեւ կու գար ձերբակալելու ու ծաղրելու տանջուելու, որովհետեւ կու գար ձերբակալելու ու ծաղրելու 
իր ու մեր Աիր ու մեր Աիր ու մեր Աիր ու մեր Արարիչ Աստուածըրարիչ Աստուածըրարիչ Աստուածըրարիչ Աստուածը::::    Մեղաւոր մըն էր ՄաղքոսըՄեղաւոր մըն էր ՄաղքոսըՄեղաւոր մըն էր ՄաղքոսըՄեղաւոր մըն էր Մաղքոսը::::    
Մեղաւոր մը՝ արժանի պատիժիՄեղաւոր մը՝ արժանի պատիժիՄեղաւոր մը՝ արժանի պատիժիՄեղաւոր մը՝ արժանի պատիժի::::    Բայց քանի հասած էր պահը Բայց քանի հասած էր պահը Բայց քանի հասած էր պահը Բայց քանի հասած էր պահը 
երբ Յիսուս մեր մեղքերուն պատիժը իր վրայ պիտի առնէր երբ Յիսուս մեր մեղքերուն պատիժը իր վրայ պիտի առնէր երբ Յիսուս մեր մեղքերուն պատիժը իր վրայ պիտի առնէր երբ Յիսուս մեր մեղքերուն պատիժը իր վրայ պիտի առնէր 
((((Ես 53.5), չէր կրնար չբուժել Մաղքոսը, չէր կրնար թոյլ տալ որ Ես 53.5), չէր կրնար չբուժել Մաղքոսը, չէր կրնար թոյլ տալ որ Ես 53.5), չէր կրնար չբուժել Մաղքոսը, չէր կրնար թոյլ տալ որ Ես 53.5), չէր կրնար չբուժել Մաղքոսը, չէր կրնար թոյլ տալ որ 
ան իր մեղքերուն համաձայն հատուցում ստանարան իր մեղքերուն համաձայն հատուցում ստանարան իր մեղքերուն համաձայն հատուցում ստանարան իր մեղքերուն համաձայն հատուցում ստանար::::    Եկած էր Եկած էր Եկած էր Եկած էր 
պահպահպահպահը երբ Տէրը վէրքեր պիտի ստանար մեր մեղքերուն ը երբ Տէրը վէրքեր պիտի ստանար մեր մեղքերուն ը երբ Տէրը վէրքեր պիտի ստանար մեր մեղքերուն ը երբ Տէրը վէրքեր պիտի ստանար մեր մեղքերուն 
համար, ուստի չէր կրնար Մաղքոսը թողուլ վիրաւոր վիճակի համար, ուստի չէր կրնար Մաղքոսը թողուլ վիրաւոր վիճակի համար, ուստի չէր կրնար Մաղքոսը թողուլ վիրաւոր վիճակի համար, ուստի չէր կրնար Մաղքոսը թողուլ վիրաւոր վիճակի 
մէջմէջմէջմէջ::::    Մեզմէ ո՞վ արժանի չէ վէրք ստանալու ու պատիժ կրելուՄեզմէ ո՞վ արժանի չէ վէրք ստանալու ու պատիժ կրելուՄեզմէ ո՞վ արժանի չէ վէրք ստանալու ու պատիժ կրելուՄեզմէ ո՞վ արժանի չէ վէրք ստանալու ու պատիժ կրելու::::    
Բոլորս ալ մեղքեր ունինք եւ Բոլորս ալ մեղքեր ունինք եւ Բոլորս ալ մեղքեր ունինք եւ Բոլորս ալ մեղքեր ունինք եւ ««««մեղքին վարձատրութիւնը մահ մեղքին վարձատրութիւնը մահ մեղքին վարձատրութիւնը մահ մեղքին վարձատրութիւնը մահ 
էէէէ»»»» ( ( ( (Հռ 6.23)Հռ 6.23)Հռ 6.23)Հռ 6.23)::::    Բայց չէ՞ որ Յիսուս մեր մեղքերուն հաԲայց չէ՞ որ Յիսուս մեր մեղքերուն հաԲայց չէ՞ որ Յիսուս մեր մեղքերուն հաԲայց չէ՞ որ Յիսուս մեր մեղքերուն համաձայն մաձայն մաձայն մաձայն 
հատուցում չհատուցում չհատուցում չհատուցում չ’’’’ըներ մեզի (Սղ 103.10)ըներ մեզի (Սղ 103.10)ըներ մեզի (Սղ 103.10)ըներ մեզի (Սղ 103.10)::::    Մաղքոսի ականջին Մաղքոսի ականջին Մաղքոսի ականջին Մաղքոսի ականջին 
բժշկութիւնը ինքնին կը պարզէ որ Տէրը մեր մեղքերուն բժշկութիւնը ինքնին կը պարզէ որ Տէրը մեր մեղքերուն բժշկութիւնը ինքնին կը պարզէ որ Տէրը մեր մեղքերուն բժշկութիւնը ինքնին կը պարզէ որ Տէրը մեր մեղքերուն 
համաձայն հատուցում չհամաձայն հատուցում չհամաձայն հատուցում չհամաձայն հատուցում չ’’’’ըներ մեզիըներ մեզիըներ մեզիըներ մեզի::::    

3.3.3.3.----    Սարգիս Վրդ. Կունդ կը հաստատէ, որ Յիսուս բժշկեց Սարգիս Վրդ. Կունդ կը հաստատէ, որ Յիսուս բժշկեց Սարգիս Վրդ. Կունդ կը հաստատէ, որ Յիսուս բժշկեց Սարգիս Վրդ. Կունդ կը հաստատէ, որ Յիսուս բժշկեց 
Մաղքոսը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք իր ազատ կամքով էր որ Մաղքոսը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք իր ազատ կամքով էր որ Մաղքոսը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք իր ազատ կամքով էր որ Մաղքոսը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք իր ազատ կամքով էր որ 
կը յանձնուէկը յանձնուէկը յանձնուէկը յանձնուէր իր հակառակորդներուն ձեռքը, եւ որ իր հակառակորդներուն ձեռքը, եւ որ իր հակառակորդներուն ձեռքը, եւ որ իր հակառակորդներուն ձեռքը, եւ ո´́́́չ թէ բռնի չ թէ բռնի չ թէ բռնի չ թէ բռնի 
ուժով զինք կը ձերբակալէին կամ իր կամքէն անկախ զինք կը ուժով զինք կը ձերբակալէին կամ իր կամքէն անկախ զինք կը ուժով զինք կը ձերբակալէին կամ իր կամքէն անկախ զինք կը ուժով զինք կը ձերբակալէին կամ իր կամքէն անկախ զինք կը 
խաչէինխաչէինխաչէինխաչէին::::    Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ. Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ. Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ. Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ. ««««Ես իմ կամքովս կեանքս կու Ես իմ կամքովս կեանքս կու Ես իմ կամքովս կեանքս կու Ես իմ կամքովս կեանքս կու 
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տամտամտամտամ::::    Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաեւ իրաւունք Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաեւ իրաւունք Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաեւ իրաւունք Իրաւունք ունիմ զայն տալու, ինչպէս նաեւ իրաւունք 
ունիմ զայն կրկին առնելուունիմ զայն կրկին առնելուունիմ զայն կրկին առնելուունիմ զայն կրկին առնելու»»»» ( ( ( (Յհ 10.18)Յհ 10.18)Յհ 10.18)Յհ 10.18)::::    

4.4.4.4.----    ԵնթադրեԵնթադրեԵնթադրեԵնթադրենք պահ մը, որ քանի մը անձեր մօտեցան նք պահ մը, որ քանի մը անձեր մօտեցան նք պահ մը, որ քանի մը անձեր մօտեցան նք պահ մը, որ քանի մը անձեր մօտեցան 
մեզ բռնելու կամ ծեծելու անիրաւ տեղ, եւ ուրիշ մը սուրը մեզ բռնելու կամ ծեծելու անիրաւ տեղ, եւ ուրիշ մը սուրը մեզ բռնելու կամ ծեծելու անիրաւ տեղ, եւ ուրիշ մը սուրը մեզ բռնելու կամ ծեծելու անիրաւ տեղ, եւ ուրիշ մը սուրը 
քաշեց ու վիրաւորեց մեր վրայ յարձակողներէն մին. ի՞նչ քաշեց ու վիրաւորեց մեր վրայ յարձակողներէն մին. ի՞նչ քաշեց ու վիրաւորեց մեր վրայ յարձակողներէն մին. ի՞նչ քաշեց ու վիրաւորեց մեր վրայ յարձակողներէն մին. ի՞նչ 
պիտի ընէինք նման պարագայի, կամ ի՞նչ պիտի ըլլար մեր պիտի ընէինք նման պարագայի, կամ ի՞նչ պիտի ըլլար մեր պիտի ընէինք նման պարագայի, կամ ի՞նչ պիտի ըլլար մեր պիտի ընէինք նման պարագայի, կամ ի՞նչ պիտի ըլլար մեր 
կեցուածքըկեցուածքըկեցուածքըկեցուածքը::::    Գուցէ պիտի ուրախանայինք որ մեզ պաշտպաԳուցէ պիտի ուրախանայինք որ մեզ պաշտպաԳուցէ պիտի ուրախանայինք որ մեզ պաշտպաԳուցէ պիտի ուրախանայինք որ մեզ պաշտպա----
նող կայ, եւ գոնող կայ, եւ գոնող կայ, եւ գոնող կայ, եւ գուցէ առիթէն օգտուելով պիտի փախչէինք, կամ ւցէ առիթէն օգտուելով պիտի փախչէինք, կամ ւցէ առիթէն օգտուելով պիտի փախչէինք, կամ ւցէ առիթէն օգտուելով պիտի փախչէինք, կամ 
ընդհակառակը, յարձակէինք մեր թշնամիներուն վրայընդհակառակը, յարձակէինք մեր թշնամիներուն վրայընդհակառակը, յարձակէինք մեր թշնամիներուն վրայընդհակառակը, յարձակէինք մեր թշնամիներուն վրայ::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
մեր Տէրը այդպիսի բան չըրաւմեր Տէրը այդպիսի բան չըրաւմեր Տէրը այդպիսի բան չըրաւմեր Տէրը այդպիսի բան չըրաւ::::    Ան Պետրոսի ըրածին համար Ան Պետրոսի ըրածին համար Ան Պետրոսի ըրածին համար Ան Պետրոսի ըրածին համար 
ոոոո´́́́չ ուրախացաւ, ոչ ուրախացաւ, ոչ ուրախացաւ, ոչ ուրախացաւ, ո´́́́չ փախուստի դիմեց, եւ ոչ փախուստի դիմեց, եւ ոչ փախուստի դիմեց, եւ ոչ փախուստի դիմեց, եւ ո´́́́չ ալ փորձեց չ ալ փորձեց չ ալ փորձեց չ ալ փորձեց 
վնաս հասցնել զինք ձերբակալելու եկած մարդոցվնաս հասցնել զինք ձերբակալելու եկած մարդոցվնաս հասցնել զինք ձերբակալելու եկած մարդոցվնաս հասցնել զինք ձերբակալելու եկած մարդոց::::    
Ընդհակառակը, ան Ընդհակառակը, ան Ընդհակառակը, ան Ընդհակառակը, ան բուժեբուժեբուժեբուժե´́́́ց վիրաւորըց վիրաւորըց վիրաւորըց վիրաւորը::::    Հանդարտելու կոՀանդարտելու կոՀանդարտելու կոՀանդարտելու կո´́́́չ չ չ չ 
ուղղեցուղղեցուղղեցուղղեց::::    Կրնա՞նք հետեւիլ Տիրոջ քայլերունԿրնա՞նք հետեւիլ Տիրոջ քայլերունԿրնա՞նք հետեւիլ Տիրոջ քայլերունԿրնա՞նք հետեւիլ Տիրոջ քայլերուն::::    Կրնա՞նք բարիք Կրնա՞նք բարիք Կրնա՞նք բարիք Կրնա՞նք բարիք 
ընել մէկու մը որ եկած է չարիք ընելու մեզիընել մէկու մը որ եկած է չարիք ընելու մեզիընել մէկու մը որ եկած է չարիք ընելու մեզիընել մէկու մը որ եկած է չարիք ընելու մեզի::::    Կրնա՞նք բուժել Կրնա՞նք բուժել Կրնա՞նք բուժել Կրնա՞նք բուժել 
անձ մը որ կանձ մը որ կանձ մը որ կանձ մը որ կ’’’’ուզէ մեզ վիրաւորելուզէ մեզ վիրաւորելուզէ մեզ վիրաւորելուզէ մեզ վիրաւորել::::    

5.5.5.5.----    Եթէ դուն բարիք ընես մարդու մը որ եկած է չարիք Եթէ դուն բարիք ընես մարդու մը որ եկած է չարիք Եթէ դուն բարիք ընես մարդու մը որ եկած է չարիք Եթէ դուն բարիք ընես մարդու մը որ եկած է չարիք 
հասցնելու քեզի, չե՞ս ակնկահասցնելու քեզի, չե՞ս ակնկահասցնելու քեզի, չե՞ս ակնկահասցնելու քեզի, չե՞ս ակնկալեր որ ան փոխուի ու հրաժարի լեր որ ան փոխուի ու հրաժարի լեր որ ան փոխուի ու հրաժարի լեր որ ան փոխուի ու հրաժարի 
քեզի հանդէպ իր ունեցած չար մտածումէնքեզի հանդէպ իր ունեցած չար մտածումէնքեզի հանդէպ իր ունեցած չար մտածումէնքեզի հանդէպ իր ունեցած չար մտածումէն::::    ՎստահաբաՎստահաբաՎստահաբաՎստահաբա´́́́րրրր::::    
Բայց նայեցէք Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբոխինԲայց նայեցէք Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբոխինԲայց նայեցէք Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբոխինԲայց նայեցէք Յիսուսը ձերբակալելու եկած ամբոխին::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
տեսատեսատեսատեսա´́́́ն Յիսուսի կատարած հրաշքը, բայց չհրաժարեցան ն Յիսուսի կատարած հրաշքը, բայց չհրաժարեցան ն Յիսուսի կատարած հրաշքը, բայց չհրաժարեցան ն Յիսուսի կատարած հրաշքը, բայց չհրաժարեցան 
իրենց չար մտածումէնիրենց չար մտածումէնիրենց չար մտածումէնիրենց չար մտածումէն::::    ԱկանատեԱկանատեԱկանատեԱկանատե´́́́ս եղան անոր կատարած ս եղան անոր կատարած ս եղան անոր կատարած ս եղան անոր կատարած 
բարիքին, բայց իրենց սիրտէն բարիքին, բայց իրենց սիրտէն բարիքին, բայց իրենց սիրտէն բարիքին, բայց իրենց սիրտէն դուրս չշպրտեցին չարիքըդուրս չշպրտեցին չարիքըդուրս չշպրտեցին չարիքըդուրս չշպրտեցին չարիքը::::    
ՎայելեցիՎայելեցիՎայելեցիՎայելեցի´́́́ն անոր սէրը, բայց չհեռացուցին իրենցմէ ատելուն անոր սէրը, բայց չհեռացուցին իրենցմէ ատելուն անոր սէրը, բայց չհեռացուցին իրենցմէ ատելուն անոր սէրը, բայց չհեռացուցին իրենցմէ ատելու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Մենք կը զարմանանք թէ իՄենք կը զարմանանք թէ իՄենք կը զարմանանք թէ իՄենք կը զարմանանք թէ ի´́́́նչպէս մարդիկ մեր նչպէս մարդիկ մեր նչպէս մարդիկ մեր նչպէս մարդիկ մեր 
կատարած բարիքին փոխարէն չարիք կկատարած բարիքին փոխարէն չարիք կկատարած բարիքին փոխարէն չարիք կկատարած բարիքին փոխարէն չարիք կ’’’’ընեն մեզիընեն մեզիընեն մեզիընեն մեզի::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
նոյնը Յիսուսի հետ պատահեցաւնոյնը Յիսուսի հետ պատահեցաւնոյնը Յիսուսի հետ պատահեցաւնոյնը Յիսուսի հետ պատահեցաւ::::    Յիսուս բուժեց ՄաղՅիսուս բուժեց ՄաղՅիսուս բուժեց ՄաղՅիսուս բուժեց Մաղքոսը, քոսը, քոսը, քոսը, 
Մաղքոս սակայն իր ստացած բՄաղքոս սակայն իր ստացած բՄաղքոս սակայն իր ստացած բՄաղքոս սակայն իր ստացած բժժժժշշշշկութկութկութկութեան փոխարէն, բարիք եան փոխարէն, բարիք եան փոխարէն, բարիք եան փոխարէն, բարիք 
չըրաւ Յիսուսի, չպաշտպանեց Յիսուսը, չմտածեց ազատ չըրաւ Յիսուսի, չպաշտպանեց Յիսուսը, չմտածեց ազատ չըրաւ Յիսուսի, չպաշտպանեց Յիսուսը, չմտածեց ազատ չըրաւ Յիսուսի, չպաշտպանեց Յիսուսը, չմտածեց ազատ 
թողուլ զայն, ընդհակառակը, քիչ ետք Յիսուսը ծաղրողներուն թողուլ զայն, ընդհակառակը, քիչ ետք Յիսուսը ծաղրողներուն թողուլ զայն, ընդհակառակը, քիչ ետք Յիսուսը ծաղրողներուն թողուլ զայն, ընդհակառակը, քիչ ետք Յիսուսը ծաղրողներուն 
ու ծեծողներուն շարքին պիտի միանարու ծեծողներուն շարքին պիտի միանարու ծեծողներուն շարքին պիտի միանարու ծեծողներուն շարքին պիտի միանար::::    Յիսուս գիտէր Յիսուս գիտէր Յիսուս գիտէր Յիսուս գիտէր 
Մաղքոսի ապերախտ հոգին, բայց ատիկա պատճառ մը Մաղքոսի ապերախտ հոգին, բայց ատիկա պատճառ մը Մաղքոսի ապերախտ հոգին, բայց ատիկա պատճառ մը Մաղքոսի ապերախտ հոգին, բայց ատիկա պատճառ մը 
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չեղաւ որ բարիք չընէր անորչեղաւ որ բարիք չընէր անորչեղաւ որ բարիք չընէր անորչեղաւ որ բարիք չընէր անոր::::    Մենք կրնա՞նք օգՄենք կրնա՞նք օգՄենք կրնա՞նք օգՄենք կրնա՞նք օգնութեան ձեռք նութեան ձեռք նութեան ձեռք նութեան ձեռք 
երկարել մէկու մը, որ վստահօրէն գիտենք թէ հետագային մեզ երկարել մէկու մը, որ վստահօրէն գիտենք թէ հետագային մեզ երկարել մէկու մը, որ վստահօրէն գիտենք թէ հետագային մեզ երկարել մէկու մը, որ վստահօրէն գիտենք թէ հետագային մեզ 
պիտի դաւաճանէպիտի դաւաճանէպիտի դաւաճանէպիտի դաւաճանէ::::    Կրնա՞նք բարիք ընել այն անձին որ քիչ Կրնա՞նք բարիք ընել այն անձին որ քիչ Կրնա՞նք բարիք ընել այն անձին որ քիչ Կրնա՞նք բարիք ընել այն անձին որ քիչ 
ժամանակ ետք մեզի դէմ ելլողներէն ու մեզ հալածողներէն ժամանակ ետք մեզի դէմ ելլողներէն ու մեզ հալածողներէն ժամանակ ետք մեզի դէմ ելլողներէն ու մեզ հալածողներէն ժամանակ ետք մեզի դէմ ելլողներէն ու մեզ հալածողներէն 
մին պիտի ըլլայմին պիտի ըլլայմին պիտի ըլլայմին պիտի ըլլայ::::    

6.6.6.6.----    Ինչո՞ւ համար Մաղքոսի սիրտը չկակուղցաւ ու Ինչո՞ւ համար Մաղքոսի սիրտը չկակուղցաւ ու Ինչո՞ւ համար Մաղքոսի սիրտը չկակուղցաւ ու Ինչո՞ւ համար Մաղքոսի սիրտը չկակուղցաւ ու 
չմեղմացաւ ի տես իր անձինչմեղմացաւ ի տես իր անձինչմեղմացաւ ի տես իր անձինչմեղմացաւ ի տես իր անձին    վրայ Յիսուսի կատարած վրայ Յիսուսի կատարած վրայ Յիսուսի կատարած վրայ Յիսուսի կատարած 
հրաշքինհրաշքինհրաշքինհրաշքին::::    Որովհետեւ անոր սիրտը քարացած էր մեղքովՈրովհետեւ անոր սիրտը քարացած էր մեղքովՈրովհետեւ անոր սիրտը քարացած էր մեղքովՈրովհետեւ անոր սիրտը քարացած էր մեղքով::::    
Մեղքը կը քարացնէ մարդուն սիրտըՄեղքը կը քարացնէ մարդուն սիրտըՄեղքը կը քարացնէ մարդուն սիրտըՄեղքը կը քարացնէ մարդուն սիրտը::::    Մեղքը կը ցամքեցնէ Մեղքը կը ցամքեցնէ Մեղքը կը ցամքեցնէ Մեղքը կը ցամքեցնէ 
մարդուն սրտին մէջ ամէն գութ ու գորովմարդուն սրտին մէջ ամէն գութ ու գորովմարդուն սրտին մէջ ամէն գութ ու գորովմարդուն սրտին մէջ ամէն գութ ու գորով::::    Մեղքը կը ջլատէ Մեղքը կը ջլատէ Մեղքը կը ջլատէ Մեղքը կը ջլատէ 
մարդուն հոգիէն կարեկցութեան ամէն զգացումմարդուն հոգիէն կարեկցութեան ամէն զգացումմարդուն հոգիէն կարեկցութեան ամէն զգացումմարդուն հոգիէն կարեկցութեան ամէն զգացում::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
զգուշանանք մեղքէն. մանաւանդ, զգուշանանք մեղքէն. մանաւանդ, զգուշանանք մեղքէն. մանաւանդ, զգուշանանք մեղքէն. մանաւանդ, յաճախակիօրէն գործուած յաճախակիօրէն գործուած յաճախակիօրէն գործուած յաճախակիօրէն գործուած 
մեղքէն. որովհետեւ յաճախակիօրէն գործուած մեղքը մեղքէն. որովհետեւ յաճախակիօրէն գործուած մեղքը մեղքէն. որովհետեւ յաճախակիօրէն գործուած մեղքը մեղքէն. որովհետեւ յաճախակիօրէն գործուած մեղքը 
կենսազուրկ կը դարձնէ մարդուն սիրտն ու հոգին, եւ զանոնք կենսազուրկ կը դարձնէ մարդուն սիրտն ու հոգին, եւ զանոնք կենսազուրկ կը դարձնէ մարդուն սիրտն ու հոգին, եւ զանոնք կենսազուրկ կը դարձնէ մարդուն սիրտն ու հոգին, եւ զանոնք 
ամրօրէն կը փակէ ու անզգայ կը դարձնէ Աստուծոյ Սուրբ ամրօրէն կը փակէ ու անզգայ կը դարձնէ Աստուծոյ Սուրբ ամրօրէն կը փակէ ու անզգայ կը դարձնէ Աստուծոյ Սուրբ ամրօրէն կը փակէ ու անզգայ կը դարձնէ Աստուծոյ Սուրբ 
Հոգիին թակումներուն ու հպումներուն դիմացՀոգիին թակումներուն ու հպումներուն դիմացՀոգիին թակումներուն ու հպումներուն դիմացՀոգիին թակումներուն ու հպումներուն դիմաց::::    Ինչպէս հողէ Ինչպէս հողէ Ինչպէս հողէ Ինչպէս հողէ 
շինուած ճամբայ մը ուրկէ մշինուած ճամբայ մը ուրկէ մշինուած ճամբայ մը ուրկէ մշինուած ճամբայ մը ուրկէ մարդարդարդարդիկ յաճախ կը քալեն, այդ իկ յաճախ կը քալեն, այդ իկ յաճախ կը քալեն, այդ իկ յաճախ կը քալեն, այդ 
ճամբանճամբանճամբանճամբան    հետզհետէ կը քարանայ, այնպէս ալ, սիրտ մը ուրկէ հետզհետէ կը քարանայ, այնպէս ալ, սիրտ մը ուրկէ հետզհետէ կը քարանայ, այնպէս ալ, սիրտ մը ուրկէ հետզհետէ կը քարանայ, այնպէս ալ, սիրտ մը ուրկէ 
յաճախ մեղքը կյաճախ մեղքը կյաճախ մեղքը կյաճախ մեղքը կ’’’’անցնի՝ այդ սիրտը քարի նման կը դառնայանցնի՝ այդ սիրտը քարի նման կը դառնայանցնի՝ այդ սիրտը քարի նման կը դառնայանցնի՝ այդ սիրտը քարի նման կը դառնայ::::    Եւ Եւ Եւ Եւ 
ինչպէս քարացած հողէ ճամբան իր մէջ ոեւէ սերմնահատիկ ինչպէս քարացած հողէ ճամբան իր մէջ ոեւէ սերմնահատիկ ինչպէս քարացած հողէ ճամբան իր մէջ ոեւէ սերմնահատիկ ինչպէս քարացած հողէ ճամբան իր մէջ ոեւէ սերմնահատիկ 
չչչչ’’’’ընդունիր, այնպէս ալ, մեղքով քարացած սրտին մէջ, ընդունիր, այնպէս ալ, մեղքով քարացած սրտին մէջ, ընդունիր, այնպէս ալ, մեղքով քարացած սրտին մէջ, ընդունիր, այնպէս ալ, մեղքով քարացած սրտին մէջ, 
Աստուծոյ խօսքին սերմնահատԱստուծոյ խօսքին սերմնահատԱստուծոյ խօսքին սերմնահատԱստուծոյ խօսքին սերմնահատիկը չի կրնար տեղ գտնելիկը չի կրնար տեղ գտնելիկը չի կրնար տեղ գտնելիկը չի կրնար տեղ գտնել::::    

7.7.7.7.----    Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կՆերսէս Շնորհալի Հայրապետը կՆերսէս Շնորհալի Հայրապետը կՆերսէս Շնորհալի Հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
բուժելով Մաղքոսի ականջը, երկրորդ առիթ մը եւս տուաւ բուժելով Մաղքոսի ականջը, երկրորդ առիթ մը եւս տուաւ բուժելով Մաղքոսի ականջը, երկրորդ առիթ մը եւս տուաւ բուժելով Մաղքոսի ականջը, երկրորդ առիթ մը եւս տուաւ 
անոր լսելու Աստուծոյ կենսատու խօսքըանոր լսելու Աստուծոյ կենսատու խօսքըանոր լսելու Աստուծոյ կենսատու խօսքըանոր լսելու Աստուծոյ կենսատու խօսքը»»»»::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն յաճախ ն յաճախ ն յաճախ ն յաճախ 
մարդիկ կը հիւանդանան եւ Աստուած վերստին կմարդիկ կը հիւանդանան եւ Աստուած վերստին կմարդիկ կը հիւանդանան եւ Աստուած վերստին կմարդիկ կը հիւանդանան եւ Աստուած վերստին կ’’’’առողջացնէ առողջացնէ առողջացնէ առողջացնէ 
զանոնք, կամ կը տապալին եւ Աստուազանոնք, կամ կը տապալին եւ Աստուազանոնք, կամ կը տապալին եւ Աստուազանոնք, կամ կը տապալին եւ Աստուած դարձեալ կը ծ դարձեալ կը ծ դարձեալ կը ծ դարձեալ կը 
վերականգնէ զանոնք, որպէսզի առիթ մը եւս տուած ըլլայ վերականգնէ զանոնք, որպէսզի առիթ մը եւս տուած ըլլայ վերականգնէ զանոնք, որպէսզի առիթ մը եւս տուած ըլլայ վերականգնէ զանոնք, որպէսզի առիթ մը եւս տուած ըլլայ 
անոնց գիտակցութեան գալու, դարձի գալու, իրենք զիրենք անոնց գիտակցութեան գալու, դարձի գալու, իրենք զիրենք անոնց գիտակցութեան գալու, դարձի գալու, իրենք զիրենք անոնց գիտակցութեան գալու, դարձի գալու, իրենք զիրենք 
սրբագրելու, բայց անոնք չեն օգտագործեր այդ առիթըսրբագրելու, բայց անոնք չեն օգտագործեր այդ առիթըսրբագրելու, բայց անոնք չեն օգտագործեր այդ առիթըսրբագրելու, բայց անոնք չեն օգտագործեր այդ առիթը::::    

8.8.8.8.----    Եփրեմ Ասորին կը բացատրէ, որ գետին ինկած Եփրեմ Ասորին կը բացատրէ, որ գետին ինկած Եփրեմ Ասորին կը բացատրէ, որ գետին ինկած Եփրեմ Ասորին կը բացատրէ, որ գետին ինկած 
Մաղքոսին ականջը կը խորհրդանշէ մեղքի պատճառով Մաղքոսին ականջը կը խորհրդանշէ մեղքի պատճառով Մաղքոսին ականջը կը խորհրդանշէ մեղքի պատճառով Մաղքոսին ականջը կը խորհրդանշէ մեղքի պատճառով 
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գեգեգեգետին ինկած մարդկութիւնը, զորս Յիսուս ինք վերցուց տին ինկած մարդկութիւնը, զորս Յիսուս ինք վերցուց տին ինկած մարդկութիւնը, զորս Յիսուս ինք վերցուց տին ինկած մարդկութիւնը, զորս Յիսուս ինք վերցուց 
գետնէն եւ իր տեղը դրաւգետնէն եւ իր տեղը դրաւգետնէն եւ իր տեղը դրաւգետնէն եւ իր տեղը դրաւ::::    Արդարեւ, Յիսուս իԱրդարեւ, Յիսուս իԱրդարեւ, Յիսուս իԱրդարեւ, Յիսուս ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
մեղքի պատճառով գետին ինկած մարդկութիւնը պիտի մեղքի պատճառով գետին ինկած մարդկութիւնը պիտի մեղքի պատճառով գետին ինկած մարդկութիւնը պիտի մեղքի պատճառով գետին ինկած մարդկութիւնը պիտի 
վերցնէր իր արիւնովը, եւ զայն վերահաստատէր իր աստուավերցնէր իր արիւնովը, եւ զայն վերահաստատէր իր աստուավերցնէր իր արիւնովը, եւ զայն վերահաստատէր իր աստուավերցնէր իր արիւնովը, եւ զայն վերահաստատէր իր աստուա----
ծային պատկերին ու նմանութեանը մէջծային պատկերին ու նմանութեանը մէջծային պատկերին ու նմանութեանը մէջծային պատկերին ու նմանութեանը մէջ::::    Ասոր ամենէն Ասոր ամենէն Ասոր ամենէն Ասոր ամենէն 
գեղեցիկ ապացգեղեցիկ ապացգեղեցիկ ապացգեղեցիկ ապացոյցը Բարի Սամարացիին առակն էոյցը Բարի Սամարացիին առակն էոյցը Բարի Սամարացիին առակն էոյցը Բարի Սամարացիին առակն է::::    Հոն կը Հոն կը Հոն կը Հոն կը 
տեսնենք թէ ինչպէս Բարի Սամարացին (Յիսուս), կը տեսնենք թէ ինչպէս Բարի Սամարացին (Յիսուս), կը տեսնենք թէ ինչպէս Բարի Սամարացին (Յիսուս), կը տեսնենք թէ ինչպէս Բարի Սամարացին (Յիսուս), կը 
խոնարհի դէպի գետին եւ գետին ինկած մարդը վեր կը խոնարհի դէպի գետին եւ գետին ինկած մարդը վեր կը խոնարհի դէպի գետին եւ գետին ինկած մարդը վեր կը խոնարհի դէպի գետին եւ գետին ինկած մարդը վեր կը 
բարձրացնէ եւ յատուկ խնամք կը տանի անոր (Ղկ 10.33բարձրացնէ եւ յատուկ խնամք կը տանի անոր (Ղկ 10.33բարձրացնէ եւ յատուկ խնամք կը տանի անոր (Ղկ 10.33բարձրացնէ եւ յատուկ խնամք կը տանի անոր (Ղկ 10.33----35)35)35)35)::::    

9.9.9.9.----    Եփրեմ Ասորին կԵփրեմ Ասորին կԵփրեմ Ասորին կԵփրեմ Ասորին կ’’’’ըսէ նաեւ. ըսէ նաեւ. ըսէ նաեւ. ըսէ նաեւ. ««««Յիսուս պատուիրեց Յիսուս պատուիրեց Յիսուս պատուիրեց Յիսուս պատուիրեց 
սուրը իր պատեանը դնել, որսուրը իր պատեանը դնել, որսուրը իր պատեանը դնել, որսուրը իր պատեանը դնել, որովհետեւ Ան՝ որուն խօսքը սոովհետեւ Ան՝ որուն խօսքը սոովհետեւ Ան՝ որուն խօսքը սոովհետեւ Ան՝ որուն խօսքը սո´́́́ւր ւր ւր ւր 
է, կարիքը չունի սուրիէ, կարիքը չունի սուրիէ, կարիքը չունի սուրիէ, կարիքը չունի սուրի::::    Եւ ինչպէս Տէրը կրցաւ մարմինէն Եւ ինչպէս Տէրը կրցաւ մարմինէն Եւ ինչպէս Տէրը կրցաւ մարմինէն Եւ ինչպէս Տէրը կրցաւ մարմինէն 
ինկած անդամ մը վերադարձնել մարմինին, այնպէս ալ ինկած անդամ մը վերադարձնել մարմինին, այնպէս ալ ինկած անդամ մը վերադարձնել մարմինին, այնպէս ալ ինկած անդամ մը վերադարձնել մարմինին, այնպէս ալ 
կրնար իրենց տեղը մնացած բոլոր անդամները ցրուել իր կրնար իրենց տեղը մնացած բոլոր անդամները ցրուել իր կրնար իրենց տեղը մնացած բոլոր անդամները ցրուել իր կրնար իրենց տեղը մնացած բոլոր անդամները ցրուել իր 
աստուածային կարողութեամբ եւ բոլորը սպաննել, բայց աստուածային կարողութեամբ եւ բոլորը սպաննել, բայց աստուածային կարողութեամբ եւ բոլորը սպաննել, բայց աստուածային կարողութեամբ եւ բոլորը սպաննել, բայց 
չըրաւչըրաւչըրաւչըրաւ::::    Ան իր զօրութիւնը միաԱն իր զօրութիւնը միաԱն իր զօրութիւնը միաԱն իր զօրութիւնը միայն Մաղքոսը բուժելով չէր որ յն Մաղքոսը բուժելով չէր որ յն Մաղքոսը բուժելով չէր որ յն Մաղքոսը բուժելով չէր որ 
ցոյց տուաւ զինք ձերբակալելու եկած մարդոց, այլ իր ցոյց տուաւ զինք ձերբակալելու եկած մարդոց, այլ իր ցոյց տուաւ զինք ձերբակալելու եկած մարդոց, այլ իր ցոյց տուաւ զինք ձերբակալելու եկած մարդոց, այլ իր ««««ԵԵԵԵ´́́́ս ս ս ս 
եմեմեմեմ» » » » խօսքին ուժովը զանոնք գետին տապալելով (Յհ խօսքին ուժովը զանոնք գետին տապալելով (Յհ խօսքին ուժովը զանոնք գետին տապալելով (Յհ խօսքին ուժովը զանոնք գետին տապալելով (Յհ 18.6)»18.6)»18.6)»18.6)»::::    

10.10.10.10.----    Վերջապէս, Եփրեմ Ասորին կը հաստատէ, թէ ՄաղՎերջապէս, Եփրեմ Ասորին կը հաստատէ, թէ ՄաղՎերջապէս, Եփրեմ Ասորին կը հաստատէ, թէ ՄաղՎերջապէս, Եփրեմ Ասորին կը հաստատէ, թէ Մաղ----
քոսի ականջին բուժումը, միայն Մաղքոսին տրուած առիթ մը քոսի ականջին բուժումը, միայն Մաղքոսին տրուած առիթ մը քոսի ականջին բուժումը, միայն Մաղքոսին տրուած առիթ մը քոսի ականջին բուժումը, միայն Մաղքոսին տրուած առիթ մը 
չէր դարձի գալու, այլ բչէր դարձի գալու, այլ բչէր դարձի գալու, այլ բչէր դարձի գալու, այլ բոլորին տրուած առիթ մըն էրոլորին տրուած առիթ մըն էրոլորին տրուած առիթ մըն էրոլորին տրուած առիթ մըն էր::::    Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր 
անոնք որոնք Մաղքոսի անձին վրայ կատարուած հրաշքը անոնք որոնք Մաղքոսի անձին վրայ կատարուած հրաշքը անոնք որոնք Մաղքոսի անձին վրայ կատարուած հրաշքը անոնք որոնք Մաղքոսի անձին վրայ կատարուած հրաշքը 
տեսան, առիթը ունէին ինքնագիտակցութեան գալու եւ տեսան, առիթը ունէին ինքնագիտակցութեան գալու եւ տեսան, առիթը ունէին ինքնագիտակցութեան գալու եւ տեսան, առիթը ունէին ինքնագիտակցութեան գալու եւ 
ճանչնալու Տէր Յիսուսի անձն ու ինքնութիւնը, կարողութիւնն ճանչնալու Տէր Յիսուսի անձն ու ինքնութիւնը, կարողութիւնն ճանչնալու Տէր Յիսուսի անձն ու ինքնութիւնը, կարողութիւնն ճանչնալու Տէր Յիսուսի անձն ու ինքնութիւնը, կարողութիւնն 
ու բարութիւնը, բայց դժբախտաբար անոնք չօգտուեցան այդ ու բարութիւնը, բայց դժբախտաբար անոնք չօգտուեցան այդ ու բարութիւնը, բայց դժբախտաբար անոնք չօգտուեցան այդ ու բարութիւնը, բայց դժբախտաբար անոնք չօգտուեցան այդ 
առիթէն, չօգտուեցան Մառիթէն, չօգտուեցան Մառիթէն, չօգտուեցան Մառիթէն, չօգտուեցան Մաղքոսի հետ պատահած փորձառուաղքոսի հետ պատահած փորձառուաղքոսի հետ պատահած փորձառուաղքոսի հետ պատահած փորձառու----
թենէնթենէնթենէնթենէն::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Իմաստուն է այն մարդը որ Իմաստուն է այն մարդը որ Իմաստուն է այն մարդը որ Իմաստուն է այն մարդը որ 
ինքնիր փորձառութենէն որոշ բան մը կը սորվի, բայց շաինքնիր փորձառութենէն որոշ բան մը կը սորվի, բայց շաինքնիր փորձառութենէն որոշ բան մը կը սորվի, բայց շաինքնիր փորձառութենէն որոշ բան մը կը սորվի, բայց շա´́́́տ տ տ տ 
աւելի իմաստուն է այն մարդը՝ որ ուրիշին փորձառութենէն աւելի իմաստուն է այն մարդը՝ որ ուրիշին փորձառութենէն աւելի իմաստուն է այն մարդը՝ որ ուրիշին փորձառութենէն աւելի իմաստուն է այն մարդը՝ որ ուրիշին փորձառութենէն 
կը սորվիկը սորվիկը սորվիկը սորվի»»»»::::    Մաղքոսի հետ եղողները, Մաղքոսի փորձառուՄաղքոսի հետ եղողները, Մաղքոսի փորձառուՄաղքոսի հետ եղողները, Մաղքոսի փորձառուՄաղքոսի հետ եղողները, Մաղքոսի փորձառու----
թենէն ոչինչ սորվեցանթենէն ոչինչ սորվեցանթենէն ոչինչ սորվեցանթենէն ոչինչ սորվեցան::::    Մենք, Քրիստոսի հետեւորդներս, Մենք, Քրիստոսի հետեւորդներս, Մենք, Քրիստոսի հետեւորդներս, Մենք, Քրիստոսի հետեւորդներս, 
պէտք է ուրիշներուն ունեցած փորձառութիւններէն օգտուեպէտք է ուրիշներուն ունեցած փորձառութիւններէն օգտուեպէտք է ուրիշներուն ունեցած փորձառութիւններէն օգտուեպէտք է ուրիշներուն ունեցած փորձառութիւններէն օգտուե----
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լու իմաստութիւնը ունենանքլու իմաստութիւնը ունենանքլու իմաստութիւնը ունենանքլու իմաստութիւնը ունենանք::::    Երբ կը տեսնենք որ Երբ կը տեսնենք որ Երբ կը տեսնենք որ Երբ կը տեսնենք որ անձիանձիանձիանձի    մը մը մը մը 
անակնկալ աղէտ մը կը պատահի, ատանակնկալ աղէտ մը կը պատահի, ատանակնկալ աղէտ մը կը պատահի, ատանակնկալ աղէտ մը կը պատահի, ատիկա պատճառ մը իկա պատճառ մը իկա պատճառ մը իկա պատճառ մը 
պէտք է դառնայպէտք է դառնայպէտք է դառնայպէտք է դառնայ, , , , գիգիգիգիտակցելու որ նոյն բանը կրնայտակցելու որ նոյն բանը կրնայտակցելու որ նոյն բանը կրնայտակցելու որ նոյն բանը կրնայ    մեզի մեզի մեզի մեզի եւս եւս եւս եւս 
պատահիլպատահիլպատահիլպատահիլ::::    Երբ կը տեսնենքԵրբ կը տեսնենքԵրբ կը տեսնենքԵրբ կը տեսնենք    անձ մը որ յամառօրէն կը մերժէ անձ մը որ յամառօրէն կը մերժէ անձ մը որ յամառօրէն կը մերժէ անձ մը որ յամառօրէն կը մերժէ 
մեղքէն հրաժարիլ, փորձանքի կը հանդիպի, ատիկա պէտք է մեղքէն հրաժարիլ, փորձանքի կը հանդիպի, ատիկա պէտք է մեղքէն հրաժարիլ, փորձանքի կը հանդիպի, ատիկա պէտք է մեղքէն հրաժարիլ, փորձանքի կը հանդիպի, ատիկա պէտք է 
մեզ զգուշութեան եւ ինքնաքննութեան հրաւիրէ, տեսնելու մեզ զգուշութեան եւ ինքնաքննութեան հրաւիրէ, տեսնելու մեզ զգուշութեան եւ ինքնաքննութեան հրաւիրէ, տեսնելու մեզ զգուշութեան եւ ինքնաքննութեան հրաւիրէ, տեսնելու 
համար եթէ երբեք մեր ալ կեանքին մէջ կան մեղքեր որոնց համար եթէ երբեք մեր ալ կեանքին մէջ կան մեղքեր որոնց համար եթէ երբեք մեր ալ կեանքին մէջ կան մեղքեր որոնց համար եթէ երբեք մեր ալ կեանքին մէջ կան մեղքեր որոնց 
կապուած ենք յամառօրէն, եւ որոնք կրնան մեզ դժբախտուկապուած ենք յամառօրէն, եւ որոնք կրնան մեզ դժբախտուկապուած ենք յամառօրէն, եւ որոնք կրնան մեզ դժբախտուկապուած ենք յամառօրէն, եւ որոնք կրնան մեզ դժբախտու----
թեան առաջնորդելթեան առաջնորդելթեան առաջնորդելթեան առաջնորդել::::    

    
ԵԿԵԿԵԿԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, սորվեցոր Յիսուս, սորվեցոր Յիսուս, սորվեցոր Յիսուս, սորվեցո´́́́ւր մեզի ներել մեր թշնամիին,ւր մեզի ներել մեր թշնամիին,ւր մեզի ներել մեր թշնամիին,ւր մեզի ներել մեր թշնամիին,    
մմմմեր վրայ յարձակողին ու մեզ վիրաւորողին,եր վրայ յարձակողին ու մեզ վիրաւորողին,եր վրայ յարձակողին ու մեզ վիրաւորողին,եր վրայ յարձակողին ու մեզ վիրաւորողին,    իիիինչպէս սորվենչպէս սորվենչպէս սորվենչպէս սորվե----
ցուցիր Պետրոս առաքեալին:ցուցիր Պետրոս առաքեալին:ցուցիր Պետրոս առաքեալին:ցուցիր Պետրոս առաքեալին:    ՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցո´́́́ւր մեզի չարիքին ւր մեզի չարիքին ւր մեզի չարիքին ւր մեզի չարիքին 
չարիքով չպատասխանելչարիքով չպատասխանելչարիքով չպատասխանելչարիքով չպատասխանել, , , , իիիինչպէս Դուն ինքդ չպատասխանչպէս Դուն ինքդ չպատասխանչպէս Դուն ինքդ չպատասխանչպէս Դուն ինքդ չպատասխա----
նեցիր:նեցիր:նեցիր:նեցիր:    ՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցո´́́́ւր մեզի բուժել մեզ վիրաւորել ուզող ւր մեզի բուժել մեզ վիրաւորել ուզող ւր մեզի բուժել մեզ վիրաւորել ուզող ւր մեզի բուժել մեզ վիրաւորել ուզող 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը, , , , ինչպէս Դուն բուժեցիր Մաղքոսը, ոինչպէս Դուն բուժեցիր Մաղքոսը, ոինչպէս Դուն բուժեցիր Մաղքոսը, ոինչպէս Դուն բուժեցիր Մաղքոսը, որ Քեզ ր Քեզ ր Քեզ ր Քեզ 
վիրաւորելու եկած էր:վիրաւորելու եկած էր:վիրաւորելու եկած էր:վիրաւորելու եկած էր:    ՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցոՍորվեցո´́́́ւր մեզի հւր մեզի հւր մեզի հւր մեզի հանդարտեցնել անդարտեցնել անդարտեցնել անդարտեցնել 
յարուցուած խնդիրներըյարուցուած խնդիրներըյարուցուած խնդիրներըյարուցուած խնդիրները    եեեեւ խաղաղարար ներկաւ խաղաղարար ներկաւ խաղաղարար ներկաւ խաղաղարար ներկայութիւն յութիւն յութիւն յութիւն 
ըլլալ ամէն ատեն,ըլլալ ամէն ատեն,ըլլալ ամէն ատեն,ըլլալ ամէն ատեն,    ոոոորովհետեւ միայն արովհետեւ միայն արովհետեւ միայն արովհետեւ միայն ա´́́́յդ ձեւով մենք Քեզ յդ ձեւով մենք Քեզ յդ ձեւով մենք Քեզ յդ ձեւով մենք Քեզ 
կկկկ’’’’ուրախացնենքուրախացնենքուրախացնենքուրախացնենք    եեեեւ միայն աւ միայն աւ միայն աւ միայն ա´́́́յդ ձեւով կը դառնանք յդ ձեւով կը դառնանք յդ ձեւով կը դառնանք յդ ձեւով կը դառնանք 
Աստուծոյ զաւակներ:Աստուծոյ զաւակներ:Աստուծոյ զաւակներ:Աստուծոյ զաւակներ:    
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Քանանացի կնոջ Քանանացի կնոջ Քանանացի կնոջ Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնըաղջկան բժշկութիւնըաղջկան բժշկութիւնըաղջկան բժշկութիւնը    
((((Մատթէոս 15.21Մատթէոս 15.21Մատթէոս 15.21Մատթէոս 15.21----28)28)28)28)    

    
    
    

Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի 
շրջանները: Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն շրջանները: Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն շրջանները: Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն շրջանները: Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն 
էր, եկաւ Յիսուսի մօտ եւ բարձրաձայն ըսաւ.էր, եկաւ Յիսուսի մօտ եւ բարձրաձայն ըսաւ.էր, եկաւ Յիսուսի մօտ եւ բարձրաձայն ըսաւ.էր, եկաւ Յիսուսի մօտ եւ բարձրաձայն ըսաւ.----    

««««Տէ՜ր, ԴաւիթիՏէ՜ր, ԴաւիթիՏէ՜ր, ԴաւիթիՏէ՜ր, Դաւիթի´ ´ ´ ´ Որդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէ´́́́    ինծի, աղջիկս չար ինծի, աղջիկս չար ինծի, աղջիկս չար ինծի, աղջիկս չար 
ոգիէն սաստիկ կը տանջուիոգիէն սաստիկ կը տանջուիոգիէն սաստիկ կը տանջուիոգիէն սաստիկ կը տանջուի»:»:»:»:    

Բայց Յիսուս չպատասխանեց անոր: Ասոր վրայ Բայց Յիսուս չպատասխանեց անոր: Ասոր վրայ Բայց Յիսուս չպատասխանեց անոր: Ասոր վրայ Բայց Յիսուս չպատասխանեց անոր: Ասոր վրայ 
աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.----    

««««ՃամբէՃամբէՃամբէՃամբէ´ ´ ´ ´ զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’’’’աղաղակէաղաղակէաղաղակէաղաղակէ»:»:»:»:    
Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
««««Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեԵս միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեԵս միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեԵս միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնե----

րուն համար ղրկուեցրուն համար ղրկուեցրուն համար ղրկուեցրուն համար ղրկուեցայայայայ»:»:»:»:    
Սակայն կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.Սակայն կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.Սակայն կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.Սակայն կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.----    
««««Տէ՜ր, օգնէՏէ՜ր, օգնէՏէ՜ր, օգնէՏէ՜ր, օգնէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    
Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
««««Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ 

շուներուն նետելշուներուն նետելշուներուն նետելշուներուն նետել»:»:»:»:    
Կինը ըսաւ.Կինը ըսաւ.Կինը ըսաւ.Կինը ըսաւ.----    
««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Տէ՜ր, բայց նոյնիսկ շուները իրենց տիրոջ Տէ՜ր, բայց նոյնիսկ շուները իրենց տիրոջ Տէ՜ր, բայց նոյնիսկ շուները իրենց տիրոջ Տէ՜ր, բայց նոյնիսկ շուները իրենց տիրոջ 

սեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուինսեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուինսեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուինսեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուին»:»:»:»:    
Այն ատեԱյն ատեԱյն ատեԱյն ատեն Յիսուս անոր պատասխանեց.ն Յիսուս անոր պատասխանեց.ն Յիսուս անոր պատասխանեց.ն Յիսուս անոր պատասխանեց.----    
««««ՈՈՈՈ´́́́վ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայվ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայվ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայվ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայ»:»:»:»:    
Եւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւԵւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւԵւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւԵւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւ::::    
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««««Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Ապա Յիսուս հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի 
շրջաններըշրջաններըշրջաններըշրջանները»»»» ( ( ( (Մտ 15.21)Մտ 15.21)Մտ 15.21)Մտ 15.21)::::    

1.1.1.1.----    ««««Հոնկէ ելլելովՀոնկէ ելլելովՀոնկէ ելլելովՀոնկէ ելլելով»»»»::::    Թէ ո՞ր շրջանին մէջ էր Յիսուս, եւ Թէ ո՞ր շրջանին մէջ էր Յիսուս, եւ Թէ ո՞ր շրջանին մէջ էր Յիսուս, եւ Թէ ո՞ր շրջանին մէջ էր Յիսուս, եւ 
««««հոնկէ ելլելով գնաց Տիւրհոնկէ ելլելով գնաց Տիւրհոնկէ ելլելով գնաց Տիւրհոնկէ ելլելով գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններըոսի եւ Սիդոնի շրջաններըոսի եւ Սիդոնի շրջաններըոսի եւ Սիդոնի շրջանները»»»»,,,,    ճշգրիտ ճշգրիտ ճշգրիտ ճշգրիտ 
չչչչենք գիտերենք գիտերենք գիտերենք գիտեր::::    Բայց մէկ բան յստակ է, որ ան կը գտնուէր Բայց մէկ բան յստակ է, որ ան կը գտնուէր Բայց մէկ բան յստակ է, որ ան կը գտնուէր Բայց մէկ բան յստակ է, որ ան կը գտնուէր 
հրեահրեահրեահրեաներով ներով ներով ներով բնակբնակբնակբնակուածուածուածուած    շրջանի մը մէջ, ուր հանդիպեցաւ շրջանի մը մէջ, ուր հանդիպեցաւ շրջանի մը մէջ, ուր հանդիպեցաւ շրջանի մը մէջ, ուր հանդիպեցաւ 
մերժումի եւ ընդդիմութեան Փարիսեցիներուն կողմէ (Մտ մերժումի եւ ընդդիմութեան Փարիսեցիներուն կողմէ (Մտ մերժումի եւ ընդդիմութեան Փարիսեցիներուն կողմէ (Մտ մերժումի եւ ընդդիմութեան Փարիսեցիներուն կողմէ (Մտ 
15.115.115.115.1----20), 20), 20), 20), որուն իբրեւ հետեւանք, լքեց այդ շրջանը եւ գնաց որուն իբրեւ հետեւանք, լքեց այդ շրջանը եւ գնաց որուն իբրեւ հետեւանք, լքեց այդ շրջանը եւ գնաց որուն իբրեւ հետեւանք, լքեց այդ շրջանը եւ գնաց 
հեթանոսներու շրջանըհեթանոսներու շրջանըհեթանոսներու շրջանըհեթանոսներու շրջանը::::    Հոսկէ կը սորվինք, թէ երբ ՔրիստՀոսկէ կը սորվինք, թէ երբ ՔրիստՀոսկէ կը սորվինք, թէ երբ ՔրիստՀոսկէ կը սորվինք, թէ երբ Քրիստոս ոս ոս ոս 
հանդիպի մերժումի` կրնայ քաշուիլ զինք մերժողներէնհանդիպի մերժումի` կրնայ քաշուիլ զինք մերժողներէնհանդիպի մերժումի` կրնայ քաշուիլ զինք մերժողներէնհանդիպի մերժումի` կրնայ քաշուիլ զինք մերժողներէն::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
մարդիկ չուզեն լսել ճշմարտութիւնը` Յիսուս կը հեռանայ մարդիկ չուզեն լսել ճշմարտութիւնը` Յիսուս կը հեռանայ մարդիկ չուզեն լսել ճշմարտութիւնը` Յիսուս կը հեռանայ մարդիկ չուզեն լսել ճշմարտութիւնը` Յիսուս կը հեռանայ 
անոնցմէանոնցմէանոնցմէանոնցմէ::::    Մենք եւս պէտք է Տիրոջ քայլերուն հետեւինքՄենք եւս պէտք է Տիրոջ քայլերուն հետեւինքՄենք եւս պէտք է Տիրոջ քայլերուն հետեւինքՄենք եւս պէտք է Տիրոջ քայլերուն հետեւինք::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
անձի մը կամ որոշ աանձի մը կամ որոշ աանձի մը կամ որոշ աանձի մը կամ որոշ անձերու կը վկայենք Քրիստոսի մասիննձերու կը վկայենք Քրիստոսի մասիննձերու կը վկայենք Քրիստոսի մասիննձերու կը վկայենք Քրիստոսի մասին    եւ եւ եւ եւ 
կը տեսնենք որ անոնք չեն ուզեր լսել մեզկը տեսնենք որ անոնք չեն ուզեր լսել մեզկը տեսնենք որ անոնք չեն ուզեր լսել մեզկը տեսնենք որ անոնք չեն ուզեր լսել մեզ, , , , թողունք զանոնք ու թողունք զանոնք ու թողունք զանոնք ու թողունք զանոնք ու 
հեռանանքհեռանանքհեռանանքհեռանանք::::    Քրիստոս չՔրիստոս չՔրիստոս չՔրիստոս չ’’’’ուզեր որ մենք իրեն համար եւ իր ուզեր որ մենք իրեն համար եւ իր ուզեր որ մենք իրեն համար եւ իր ուզեր որ մենք իրեն համար եւ իր 
անունով վիճինք ուրիշին հետանունով վիճինք ուրիշին հետանունով վիճինք ուրիշին հետանունով վիճինք ուրիշին հետ::::    

Կարեւոր նշում մըԿարեւոր նշում մըԿարեւոր նշում մըԿարեւոր նշում մը::::    Որո՞նց հետ կը վիճէր Քրիստոս, երբ Որո՞նց հետ կը վիճէր Քրիստոս, երբ Որո՞նց հետ կը վիճէր Քրիստոս, երբ Որո՞նց հետ կը վիճէր Քրիստոս, երբ 
որոշեց հեռանալ անոնցմէորոշեց հեռանալ անոնցմէորոշեց հեռանալ անոնցմէորոշեց հեռանալ անոնցմէ::::    Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ 
Փարիսեցիներուն հետ (Մտ 15.1Փարիսեցիներուն հետ (Մտ 15.1Փարիսեցիներուն հետ (Մտ 15.1Փարիսեցիներուն հետ (Մտ 15.1----9999))))::::    Անոնք հասարակ մարդիկ Անոնք հասարակ մարդիկ Անոնք հասարակ մարդիկ Անոնք հասարակ մարդիկ 
չէինչէինչէինչէին::::    Անուս չէինԱնուս չէինԱնուս չէինԱնուս չէին::::    Տգէտ չէինՏգէտ չէինՏգէտ չէինՏգէտ չէին::::    Անոնք Աստուծոյ Օրէնքը Անոնք Աստուծոյ Օրէնքը Անոնք Աստուծոյ Օրէնքը Անոնք Աստուծոյ Օրէնքը 
գիտցող ու մեկնաբանող եւ հայրերու աւանդութիւնները գիտցող ու մեկնաբանող եւ հայրերու աւանդութիւնները գիտցող ու մեկնաբանող եւ հայրերու աւանդութիւնները գիտցող ու մեկնաբանող եւ հայրերու աւանդութիւնները 
պահող մարդիկ էինպահող մարդիկ էինպահող մարդիկ էինպահող մարդիկ էին::::    Բայց Յիսուս ամենէն շատ անոնց դէմ է Բայց Յիսուս ամենէն շատ անոնց դէմ է Բայց Յիսուս ամենէն շատ անոնց դէմ է Բայց Յիսուս ամենէն շատ անոնց դէմ է 
որ պայքարեցաւ, ամենէն շատ զանոնք է որ պախարակեց ու որ պայքարեցաւ, ամենէն շատ զանոնք է որ պախարակեց ու որ պայքարեցաւ, ամենէն շատ զանոնք է որ պախարակեց ու որ պայքարեցաւ, ամենէն շատ զանոնք է որ պախարակեց ու 
յանդիմանեց, որովհետեւ անոնց մօտ կեղծաւորութիւն եւ յանդիմանեց, որովհետեւ անոնց մօտ կեղծաւորութիւն եւ յանդիմանեց, որովհետեւ անոնց մօտ կեղծաւորութիւն եւ յանդիմանեց, որովհետեւ անոնց մօտ կեղծաւորութիւն եւ 
դիմակիդիմակիդիմակիդիմակի    գործածութիւն տեսաւ, երկերեսութիւն եւ խաբեգործածութիւն տեսաւ, երկերեսութիւն եւ խաբեգործածութիւն տեսաւ, երկերեսութիւն եւ խաբեգործածութիւն տեսաւ, երկերեսութիւն եւ խաբե----
բայութիւն տեսաւ, նենգամտութիւն ու չարամտութիւն տեսաւբայութիւն տեսաւ, նենգամտութիւն ու չարամտութիւն տեսաւբայութիւն տեսաւ, նենգամտութիւն ու չարամտութիւն տեսաւբայութիւն տեսաւ, նենգամտութիւն ու չարամտութիւն տեսաւ::::    
Քրիստոս իր կեցուածքով սորվեցուց մեզի, յարաբերութիւն Քրիստոս իր կեցուածքով սորվեցուց մեզի, յարաբերութիւն Քրիստոս իր կեցուածքով սորվեցուց մեզի, յարաբերութիւն Քրիստոս իր կեցուածքով սորվեցուց մեզի, յարաբերութիւն 
չունենալ այդպիսի մարդոց հետչունենալ այդպիսի մարդոց հետչունենալ այդպիսի մարդոց հետչունենալ այդպիսի մարդոց հետ::::    Ինչպէս Քրիստոս հեռու Ինչպէս Քրիստոս հեռու Ինչպէս Քրիստոս հեռու Ինչպէս Քրիստոս հեռու 
մնաց կեղծաւորներէն եւ յանդիմանեց կեղծաւորութիւնը, մնաց կեղծաւորներէն եւ յանդիմանեց կեղծաւորութիւնը, մնաց կեղծաւորներէն եւ յանդիմանեց կեղծաւորութիւնը, մնաց կեղծաւորներէն եւ յանդիմանեց կեղծաւորութիւնը, 
մենք եւմենք եւմենք եւմենք եւս, իբրեւ հարազատ հետեւորդները Քրիստոսի, հեռոս, իբրեւ հարազատ հետեւորդները Քրիստոսի, հեռոս, իբրեւ հարազատ հետեւորդները Քրիստոսի, հեռոս, իբրեւ հարազատ հետեւորդները Քրիստոսի, հեռո´́́́ւ ւ ւ ւ 
մնանք կեղծաւորներէն ու ձաղկենք կեղծաւորութիւնըմնանք կեղծաւորներէն ու ձաղկենք կեղծաւորութիւնըմնանք կեղծաւորներէն ու ձաղկենք կեղծաւորութիւնըմնանք կեղծաւորներէն ու ձաղկենք կեղծաւորութիւնը::::    
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2.2.2.2.----    ««««Գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններըԳնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններըԳնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններըԳնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջանները»»»»::::    Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է 
նկատի առնել որ Յիսուս Տիւրոս կամ Սիդոն քաղաքները նկատի առնել որ Յիսուս Տիւրոս կամ Սիդոն քաղաքները նկատի առնել որ Յիսուս Տիւրոս կամ Սիդոն քաղաքները նկատի առնել որ Յիսուս Տիւրոս կամ Սիդոն քաղաքները 
չմտաւ, այլ պարզապէս անոնց սահմաններուն մօտեցաւչմտաւ, այլ պարզապէս անոնց սահմաններուն մօտեցաւչմտաւ, այլ պարզապէս անոնց սահմաններուն մօտեցաւչմտաւ, այլ պարզապէս անոնց սահմաններուն մօտեցաւ::::    
Տիւրոս եւ ՍիդոՏիւրոս եւ ՍիդոՏիւրոս եւ ՍիդոՏիւրոս եւ Սիդոն քաղաքները կը գտնուէին Պաղեստինի ն քաղաքները կը գտնուէին Պաղեստինի ն քաղաքները կը գտնուէին Պաղեստինի ն քաղաքները կը գտնուէին Պաղեստինի 
սահմանին մօտիկ, Փիւնիկէի հարաւըսահմանին մօտիկ, Փիւնիկէի հարաւըսահմանին մօտիկ, Փիւնիկէի հարաւըսահմանին մօտիկ, Փիւնիկէի հարաւը::::    Յիսուս այս երկու Յիսուս այս երկու Յիսուս այս երկու Յիսուս այս երկու 
քաղաքներուն մէջ բնաքաղաքներուն մէջ բնաքաղաքներուն մէջ բնաքաղաքներուն մէջ բնա´́́́ւ չգործեց, բայց ան գիտէր որ եթէ հոն ւ չգործեց, բայց ան գիտէր որ եթէ հոն ւ չգործեց, բայց ան գիտէր որ եթէ հոն ւ չգործեց, բայց ան գիտէր որ եթէ հոն 
հրաշքներ գործուէին իր կողմէ, շատեր կրնային դարձի գալ հրաշքներ գործուէին իր կողմէ, շատեր կրնային դարձի գալ հրաշքներ գործուէին իր կողմէ, շատեր կրնային դարձի գալ հրաշքներ գործուէին իր կողմէ, շատեր կրնային դարձի գալ 
((((Մտ 11.21)Մտ 11.21)Մտ 11.21)Մտ 11.21)::::    

Կինը որ հեթանոս մըն էր, Ասորական (Սուրիական) Կինը որ հեթանոս մըն էր, Ասորական (Սուրիական) Կինը որ հեթանոս մըն էր, Ասորական (Սուրիական) Կինը որ հեթանոս մըն էր, Ասորական (Սուրիական) 
ՓիւնիկՓիւնիկՓիւնիկՓիւնիկէ քաղաքէն, երբ լսեց Յիսուսի գալուստին մասին եւ է քաղաքէն, երբ լսեց Յիսուսի գալուստին մասին եւ է քաղաքէն, երբ լսեց Յիսուսի գալուստին մասին եւ է քաղաքէն, երբ լսեց Յիսուսի գալուստին մասին եւ 
երբ գիտցաւ թէ ոերբ գիտցաւ թէ ոերբ գիտցաւ թէ ոերբ գիտցաւ թէ ո´́́́ր տան մէջ կը գտնուէր, ր տան մէջ կը գտնուէր, ր տան մէջ կը գտնուէր, ր տան մէջ կը գտնուէր, ««««եկաւ ինկաւ անոր եկաւ ինկաւ անոր եկաւ ինկաւ անոր եկաւ ինկաւ անոր 
ոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւ»»»» ( ( ( (ՄրՄրՄրՄր 7.25) 7.25) 7.25) 7.25)::::    Հայրեր Փիւնիկէ քաղաքը Հայրեր Փիւնիկէ քաղաքը Հայրեր Փիւնիկէ քաղաքը Հայրեր Փիւնիկէ քաղաքը 
խորհրդանիշ նկատած են անհաւատութեանխորհրդանիշ նկատած են անհաւատութեանխորհրդանիշ նկատած են անհաւատութեանխորհրդանիշ նկատած են անհաւատութեան::::    ՀոՀոՀոՀո´́́́ն էր այս ն էր այս ն էր այս ն էր այս 
կինը, բայց հոնկէ դոկինը, բայց հոնկէ դոկինը, բայց հոնկէ դոկինը, բայց հոնկէ դո´́́́ւրս եկաւ երբ լսեց Յիսուսի գալուստին ւրս եկաւ երբ լսեց Յիսուսի գալուստին ւրս եկաւ երբ լսեց Յիսուսի գալուստին ւրս եկաւ երբ լսեց Յիսուսի գալուստին 
մմմմասինասինասինասին::::    Կինը պէտք էր դուրս գար անհաւատութեան Կինը պէտք էր դուրս գար անհաւատութեան Կինը պէտք էր դուրս գար անհաւատութեան Կինը պէտք էր դուրս գար անհաւատութեան 
խորհրդանիշ եղող Փիւնիկէէն, եթէ կխորհրդանիշ եղող Փիւնիկէէն, եթէ կխորհրդանիշ եղող Փիւնիկէէն, եթէ կխորհրդանիշ եղող Փիւնիկէէն, եթէ կ’’’’ուզէր հանդիպիլ ուզէր հանդիպիլ ուզէր հանդիպիլ ուզէր հանդիպիլ 
Յիսուսի եւ իր աղջկան համար բժշկութիւն գտնել, նոյնպէս ալ Յիսուսի եւ իր աղջկան համար բժշկութիւն գտնել, նոյնպէս ալ Յիսուսի եւ իր աղջկան համար բժշկութիւն գտնել, նոյնպէս ալ Յիսուսի եւ իր աղջկան համար բժշկութիւն գտնել, նոյնպէս ալ 
մենք, եթէ կմենք, եթէ կմենք, եթէ կմենք, եթէ կ’’’’ուզենք հանդիպիլ Յիսուսի, եւ հոգեւոր ուզենք հանդիպիլ Յիսուսի, եւ հոգեւոր ուզենք հանդիպիլ Յիսուսի, եւ հոգեւոր ուզենք հանդիպիլ Յիսուսի, եւ հոգեւոր 
բժշկութիւն ստանալ իրմէ մեր զաւակներուն ու սիրելիներուն բժշկութիւն ստանալ իրմէ մեր զաւակներուն ու սիրելիներուն բժշկութիւն ստանալ իրմէ մեր զաւակներուն ու սիրելիներուն բժշկութիւն ստանալ իրմէ մեր զաւակներուն ու սիրելիներուն 
համար,համար,համար,համար,    պէտք է դոպէտք է դոպէտք է դոպէտք է դո´́́́ւրս գանք Փիւնիկէէն, այլ խօսքով` մեր ւրս գանք Փիւնիկէէն, այլ խօսքով` մեր ւրս գանք Փիւնիկէէն, այլ խօսքով` մեր ւրս գանք Փիւնիկէէն, այլ խօսքով` մեր 
անհաւատութենէն, անտարբերութենէն, անպատրաստակաանհաւատութենէն, անտարբերութենէն, անպատրաստակաանհաւատութենէն, անտարբերութենէն, անպատրաստակաանհաւատութենէն, անտարբերութենէն, անպատրաստակա----
մումումումութենէն, մեր հոգեւոր թուլութենէնթենէն, մեր հոգեւոր թուլութենէնթենէն, մեր հոգեւոր թուլութենէնթենէն, մեր հոգեւոր թուլութենէն::::    

3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս գնաց Ինչո՞ւ համար Յիսուս գնաց Ինչո՞ւ համար Յիսուս գնաց Ինչո՞ւ համար Յիսուս գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Տիւրոսի եւ Սիդոնի Տիւրոսի եւ Սիդոնի Տիւրոսի եւ Սիդոնի 
շրջաններըշրջաններըշրջաններըշրջանները::::    Երբ խօսեցանք Գալիլեայի փոթորկած լիճին Երբ խօսեցանք Գալիլեայի փոթորկած լիճին Երբ խօսեցանք Գալիլեայի փոթորկած լիճին Երբ խօսեցանք Գալիլեայի փոթորկած լիճին 
խաղաղեցման մասին, հոն տեսանք թէխաղաղեցման մասին, հոն տեսանք թէխաղաղեցման մասին, հոն տեսանք թէխաղաղեցման մասին, հոն տեսանք թէ    ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
Կափառնաումը ձգելով, լիճին վրայով գնաց ԳերգեսացիԿափառնաումը ձգելով, լիճին վրայով գնաց ԳերգեսացիԿափառնաումը ձգելով, լիճին վրայով գնաց ԳերգեսացիԿափառնաումը ձգելով, լիճին վրայով գնաց Գերգեսացի----
ներուն երկիրը (Մտ 8.28), կարծէք յատուկ կերպով ներուն երկիրը (Մտ 8.28), կարծէք յատուկ կերպով ներուն երկիրը (Մտ 8.28), կարծէք յատուկ կերպով ներուն երկիրը (Մտ 8.28), կարծէք յատուկ կերպով 
հանդիպելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ հանդիպելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ հանդիպելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ հանդիպելու Գերգեսացի դիւահարին եւ բուժելու զայն եւ 
ապա ապա ապա ապա ««««կրկին լիճին միւս կողմըկրկին լիճին միւս կողմըկրկին լիճին միւս կողմըկրկին լիճին միւս կողմը»»»»    անցնելով՝ Կափառնաում անցնելով՝ Կափառնաում անցնելով՝ Կափառնաում անցնելով՝ Կափառնաում 
վերադառնալու (Մր 5.21վերադառնալու (Մր 5.21վերադառնալու (Մր 5.21վերադառնալու (Մր 5.21::::    Մտ 9.1)Մտ 9.1)Մտ 9.1)Մտ 9.1)::::    Տիւրոսի եւ ՍիդՏիւրոսի եւ ՍիդՏիւրոսի եւ ՍիդՏիւրոսի եւ Սիդոնի ոնի ոնի ոնի 
շրջանները գալուն նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ այս շրջանները գալուն նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ այս շրջանները գալուն նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ այս շրջանները գալուն նպատակն ալ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ այս 
Քանանացի կնոջ հանդիպիլ, գնահատել անոր հաւատքը, Քանանացի կնոջ հանդիպիլ, գնահատել անոր հաւատքը, Քանանացի կնոջ հանդիպիլ, գնահատել անոր հաւատքը, Քանանացի կնոջ հանդիպիլ, գնահատել անոր հաւատքը, 
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բուժել անոր աղջիկը եւ հեռանալ անոր շրջանէնբուժել անոր աղջիկը եւ հեռանալ անոր շրջանէնբուժել անոր աղջիկը եւ հեռանալ անոր շրջանէնբուժել անոր աղջիկը եւ հեռանալ անոր շրջանէն::::    Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
կը հաստատէ թէ Յիսուս անոր աղջիկը բժշկելէ ետք, կը հաստատէ թէ Յիսուս անոր աղջիկը բժշկելէ ետք, կը հաստատէ թէ Յիսուս անոր աղջիկը բժշկելէ ետք, կը հաստատէ թէ Յիսուս անոր աղջիկը բժշկելէ ետք, 
««««այդտեղէն մեկնելով գնաց Գալիլեայի լիճին եզերքը...այդտեղէն մեկնելով գնաց Գալիլեայի լիճին եզերքը...այդտեղէն մեկնելով գնաց Գալիլեայի լիճին եզերքը...այդտեղէն մեկնելով գնաց Գալիլեայի լիճին եզերքը...»»»» ( ( ( (ՄտՄտՄտՄտ    
15.29)15.29)15.29)15.29)::::    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն էր որ միշտ գնաց կորսուած մարդոց նքն էր որ միշտ գնաց կորսուած մարդոց նքն էր որ միշտ գնաց կորսուած մարդոց նքն էր որ միշտ գնաց կորսուած մարդոց 
ետեւէնետեւէնետեւէնետեւէն::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ գնաց եւ փնտռեց զանոնքնքն էր որ գնաց եւ փնտռեց զանոնքնքն էր որ գնաց եւ փնտռեց զանոնքնքն էր որ գնաց եւ փնտռեց զանոնք::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
գնաց եւ փնտռեց այն մարդիկը որոնք երբեք օգնական գնաց եւ փնտռեց այն մարդիկը որոնք երբեք օգնական գնաց եւ փնտռեց այն մարդիկը որոնք երբեք օգնական գնաց եւ փնտռեց այն մարդիկը որոնք երբեք օգնական 
չունէին (Յհ 5.7)չունէին (Յհ 5.7)չունէին (Յհ 5.7)չունէին (Յհ 5.7)::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն իսկ հաստատեց. նքն իսկ հաստատեց. նքն իսկ հաստատեց. նքն իսկ հաստատեց. ««««Մարդու Որդին Մարդու Որդին Մարդու Որդին Մարդու Որդին 
եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուեկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուեկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուեկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու»»»» ( ( ( (Ղկ 19.10)Ղկ 19.10)Ղկ 19.10)Ղկ 19.10)::::    

Տանք միայն երկու օրինակներՏանք միայն երկու օրինակներՏանք միայն երկու օրինակներՏանք միայն երկու օրինակներ::::    Առաջին օրինակԱռաջին օրինակԱռաջին օրինակԱռաջին օրինակ::::    
Կորսուած ոչխարին առակը (Ղկ 15.4Կորսուած ոչխարին առակը (Ղկ 15.4Կորսուած ոչխարին առակը (Ղկ 15.4Կորսուած ոչխարին առակը (Ղկ 15.4----7)7)7)7)::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
այն հովիւը, որ փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը մեղքի այն հովիւը, որ փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը մեղքի այն հովիւը, որ փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը մեղքի այն հովիւը, որ փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը մեղքի 
փշոտ ու փոշոտ ճամբաներուն վրայփշոտ ու փոշոտ ճամբաներուն վրայփշոտ ու փոշոտ ճամբաներուն վրայփշոտ ու փոշոտ ճամբաներուն վրայ::::        Ոչխարը ինք չէ որ կը Ոչխարը ինք չէ որ կը Ոչխարը ինք չէ որ կը Ոչխարը ինք չէ որ կը 
ձայնէ հովիւին, այլ հովիւը իձայնէ հովիւին, այլ հովիւը իձայնէ հովիւին, այլ հովիւը իձայնէ հովիւին, այլ հովիւը ի´́́́նքն է որ կը ձայնէ ոչխարին, նքն է որ կը ձայնէ ոչխարին, նքն է որ կը ձայնէ ոչխարին, նքն է որ կը ձայնէ ոչխարին, եւ եւ եւ եւ 
կը ձայնէ իր փրկութեան սրինգը հնչեցնելովկը ձայնէ իր փրկութեան սրինգը հնչեցնելովկը ձայնէ իր փրկութեան սրինգը հնչեցնելովկը ձայնէ իր փրկութեան սրինգը հնչեցնելով::::    Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ 
օրինակ մըօրինակ մըօրինակ մըօրինակ մը::::    Բարի Սամարացիին առակը շատ գեղեցիկ Բարի Սամարացիին առակը շատ գեղեցիկ Բարի Սամարացիին առակը շատ գեղեցիկ Բարի Սամարացիին առակը շատ գեղեցիկ 
կերպով կը պարզէ թէ Քրիստոս իկերպով կը պարզէ թէ Քրիստոս իկերպով կը պարզէ թէ Քրիստոս իկերպով կը պարզէ թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է որ կը փնտռէ ու կը նքն է որ կը փնտռէ ու կը նքն է որ կը փնտռէ ու կը նքն է որ կը փնտռէ ու կը 
գտնէ վիրաւոր եւ բուժումի կարօտ մարդիկը, կեանքի տեսակգտնէ վիրաւոր եւ բուժումի կարօտ մարդիկը, կեանքի տեսակգտնէ վիրաւոր եւ բուժումի կարօտ մարդիկը, կեանքի տեսակգտնէ վիրաւոր եւ բուժումի կարօտ մարդիկը, կեանքի տեսակ----
տեսակ ճամբաներուն վրայ ինկածտեսակ ճամբաներուն վրայ ինկածտեսակ ճամբաներուն վրայ ինկածտեսակ ճամբաներուն վրայ ինկած::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է որ կը փնտռէ նքն է որ կը փնտռէ նքն է որ կը փնտռէ նքն է որ կը փնտռէ 
մեղմեղմեղմեղքով խոցոտուած մարդիկը, աւազակներուն ձեռքը ինկած, քով խոցոտուած մարդիկը, աւազակներուն ձեռքը ինկած, քով խոցոտուած մարդիկը, աւազակներուն ձեռքը ինկած, քով խոցոտուած մարդիկը, աւազակներուն ձեռքը ինկած, 
այլ խօսքով՝ չար ու պիղծ ոգիներուն թիրախը դարձած այլ խօսքով՝ չար ու պիղծ ոգիներուն թիրախը դարձած այլ խօսքով՝ չար ու պիղծ ոգիներուն թիրախը դարձած այլ խօսքով՝ չար ու պիղծ ոգիներուն թիրախը դարձած 
մարդիկը, եւ գտնելէ ետք՝ կը գթայ անոնց եւ կը խոնարհի մարդիկը, եւ գտնելէ ետք՝ կը գթայ անոնց եւ կը խոնարհի մարդիկը, եւ գտնելէ ետք՝ կը գթայ անոնց եւ կը խոնարհի մարդիկը, եւ գտնելէ ետք՝ կը գթայ անոնց եւ կը խոնարհի 
դէպի անոնց, իր բժշկարար ձէթէն ու գինիէն դնելով անոնց դէպի անոնց, իր բժշկարար ձէթէն ու գինիէն դնելով անոնց դէպի անոնց, իր բժշկարար ձէթէն ու գինիէն դնելով անոնց դէպի անոնց, իր բժշկարար ձէթէն ու գինիէն դնելով անոնց 
վէրքերուն վրայվէրքերուն վրայվէրքերուն վրայվէրքերուն վրայ::::    

Աստուածաշունչին առաջին իսկ էջերը կը բաԱստուածաշունչին առաջին իսկ էջերը կը բաԱստուածաշունչին առաջին իսկ էջերը կը բաԱստուածաշունչին առաջին իսկ էջերը կը բացայայտեն ցայայտեն ցայայտեն ցայայտեն 
թէ կորսուած մարդը փնտռելու ու փրկելու նախաձեռթէ կորսուած մարդը փնտռելու ու փրկելու նախաձեռթէ կորսուած մարդը փնտռելու ու փրկելու նախաձեռթէ կորսուած մարդը փնտռելու ու փրկելու նախաձեռնունունունու----
թիւնը, միշտ Աստուած իթիւնը, միշտ Աստուած իթիւնը, միշտ Աստուած իթիւնը, միշտ Աստուած ի´́́́նքն է որ կատարեց ու կը կատարէնքն է որ կատարեց ու կը կատարէնքն է որ կատարեց ու կը կատարէնքն է որ կատարեց ու կը կատարէ::::    
Օրինակ, Աստուած իՕրինակ, Աստուած իՕրինակ, Աստուած իՕրինակ, Աստուած ի´́́́նքն էր որ փնտռեց եւ գտաւ Ադամն ու նքն էր որ փնտռեց եւ գտաւ Ադամն ու նքն էր որ փնտռեց եւ գտաւ Ադամն ու նքն էր որ փնտռեց եւ գտաւ Ադամն ու 
ԵւանԵւանԵւանԵւան::::    Ադամն ու Եւան իրենք չէին որ փնտռեցին զԱստուած Ադամն ու Եւան իրենք չէին որ փնտռեցին զԱստուած Ադամն ու Եւան իրենք չէին որ փնտռեցին զԱստուած Ադամն ու Եւան իրենք չէին որ փնտռեցին զԱստուած 
իրենց մեղանչումէն ետք, այլ՝ Աստուած իիրենց մեղանչումէն ետք, այլ՝ Աստուած իիրենց մեղանչումէն ետք, այլ՝ Աստուած իիրենց մեղանչումէն ետք, այլ՝ Աստուած ի´́́́նքնքնքնք    փնտռեց փնտռեց փնտռեց փնտռեց 
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք::::    Փնտռեց, որպէսզի ներէր ու քաւէր անոնց մեղքը, եւ Փնտռեց, որպէսզի ներէր ու քաւէր անոնց մեղքը, եւ Փնտռեց, որպէսզի ներէր ու քաւէր անոնց մեղքը, եւ Փնտռեց, որպէսզի ներէր ու քաւէր անոնց մեղքը, եւ 
երկրորդ առիթ մը շնորհէր անոնց, բայց անոնք փոխանակ երկրորդ առիթ մը շնորհէր անոնց, բայց անոնք փոխանակ երկրորդ առիթ մը շնորհէր անոնց, բայց անոնք փոխանակ երկրորդ առիթ մը շնորհէր անոնց, բայց անոնք փոխանակ 
ընդառաջ գային եւ խոստովանէին իրենց մեղքը եւ ներողուընդառաջ գային եւ խոստովանէին իրենց մեղքը եւ ներողուընդառաջ գային եւ խոստովանէին իրենց մեղքը եւ ներողուընդառաջ գային եւ խոստովանէին իրենց մեղքը եւ ներողու----
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թիւն ու քաւութիւն հայցէին, ընդհակառակը, փորձեցին թիւն ու քաւութիւն հայցէին, ընդհակառակը, փորձեցին թիւն ու քաւութիւն հայցէին, ընդհակառակը, փորձեցին թիւն ու քաւութիւն հայցէին, ընդհակառակը, փորձեցին 
պահուըպահուըպահուըպահուըտիլ ծառերուն ետին, եւ փորձեցին ծածկտիլ ծառերուն ետին, եւ փորձեցին ծածկտիլ ծառերուն ետին, եւ փորձեցին ծածկտիլ ծառերուն ետին, եւ փորձեցին ծածկել իրենց ել իրենց ել իրենց ել իրենց 
մեղքըմեղքըմեղքըմեղքը::::    

4.4.4.4.----    Երբ Յիսուս թողուց կեղծաւոր եւ ճշմարտութիւնը լսել Երբ Յիսուս թողուց կեղծաւոր եւ ճշմարտութիւնը լսել Երբ Յիսուս թողուց կեղծաւոր եւ ճշմարտութիւնը լսել Երբ Յիսուս թողուց կեղծաւոր եւ ճշմարտութիւնը լսել 
չուզող հրեաները եւ գնաց հեթանոսներով բնակուած չուզող հրեաները եւ գնաց հեթանոսներով բնակուած չուզող հրեաները եւ գնաց հեթանոսներով բնակուած չուզող հրեաները եւ գնաց հեթանոսներով բնակուած Տիւրոսի Տիւրոսի Տիւրոսի Տիւրոսի 
եւ Սիդոնի շրջանները, անով յստակ ցոյց տուաւ թէ ժամանակ եւ Սիդոնի շրջանները, անով յստակ ցոյց տուաւ թէ ժամանակ եւ Սիդոնի շրջանները, անով յստակ ցոյց տուաւ թէ ժամանակ եւ Սիդոնի շրջանները, անով յստակ ցոյց տուաւ թէ ժամանակ 
պիտի գայ, երբ փրկութիւնը պիտի մերժուի հրեաներուն պիտի գայ, երբ փրկութիւնը պիտի մերժուի հրեաներուն պիտի գայ, երբ փրկութիւնը պիտի մերժուի հրեաներուն պիտի գայ, երբ փրկութիւնը պիտի մերժուի հրեաներուն 
կողմէ եւ պիտի ընդգրկուի հեթանոկողմէ եւ պիտի ընդգրկուի հեթանոկողմէ եւ պիտի ընդգրկուի հեթանոկողմէ եւ պիտի ընդգրկուի հեթանոսներուն կողմէ (Գրծ 28.28, սներուն կողմէ (Գրծ 28.28, սներուն կողմէ (Գրծ 28.28, սներուն կողմէ (Գրծ 28.28, 
տետետետե´́́́ս նաեւ 9.15ս նաեւ 9.15ս նաեւ 9.15ս նաեւ 9.15::::    Հռ 11.11Հռ 11.11Հռ 11.11Հռ 11.11----12, 15.18)12, 15.18)12, 15.18)12, 15.18)::::    Ուղղակիօրէն Տիւրոս եւ Ուղղակիօրէն Տիւրոս եւ Ուղղակիօրէն Տիւրոս եւ Ուղղակիօրէն Տիւրոս եւ 
Սիդոն չմտնելը, պարզապէս ցոյց կու տայ թէ տակաւին Սիդոն չմտնելը, պարզապէս ցոյց կու տայ թէ տակաւին Սիդոն չմտնելը, պարզապէս ցոյց կու տայ թէ տակաւին Սիդոն չմտնելը, պարզապէս ցոյց կու տայ թէ տակաւին 
ժամանակը չէր եկած քարոզութեան սկսելու հեթանոսներուն ժամանակը չէր եկած քարոզութեան սկսելու հեթանոսներուն ժամանակը չէր եկած քարոզութեան սկսելու հեթանոսներուն ժամանակը չէր եկած քարոզութեան սկսելու հեթանոսներուն 
մէջ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս աշակերտները քարոզութեան մէջ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս աշակերտները քարոզութեան մէջ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս աշակերտները քարոզութեան մէջ, ահա թէ ինչու երբ Յիսուս աշակերտները քարոզութեան 
պիտի ղրկէր, անոնց պիտի ղրկէր, անոնց պիտի ղրկէր, անոնց պիտի ղրկէր, անոնց պատուիրեց. պատուիրեց. պատուիրեց. պատուիրեց. ««««ՄիՄիՄիՄի´́́́    երթաք հեթանոսնեերթաք հեթանոսնեերթաք հեթանոսնեերթաք հեթանոսնե----
րուն շրջանները եւ Սամարացիներուն քաղաքները միրուն շրջանները եւ Սամարացիներուն քաղաքները միրուն շրջանները եւ Սամարացիներուն քաղաքները միրուն շրջանները եւ Սամարացիներուն քաղաքները մի´́́́    
մտնէքմտնէքմտնէքմտնէք»»»» ( ( ( (Մտ 10.5)Մտ 10.5)Մտ 10.5)Մտ 10.5)::::    

««««Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն էր, եկաւ Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն էր, եկաւ Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն էր, եկաւ Եւ ահա Քանանացի կին մը, որ այդ կողմերէն էր, եկաւ 
Յիսուսի մօտ...Յիսուսի մօտ...Յիսուսի մօտ...Յիսուսի մօտ...»»»» ( ( ( (Մտ 15.22)Մտ 15.22)Մտ 15.22)Մտ 15.22)::::    

1.1.1.1.----    ««««Եւ ահա Քանանացի կին մըԵւ ահա Քանանացի կին մըԵւ ահա Քանանացի կին մըԵւ ահա Քանանացի կին մը»»»»::::    Մարկոս այս կինը կը Մարկոս այս կինը կը Մարկոս այս կինը կը Մարկոս այս կինը կը 
կոչէ` կոչէ` կոչէ` կոչէ` ««««ՔանանացիՔանանացիՔանանացիՔանանացի», », », », իսկ Մատթէոս զաիսկ Մատթէոս զաիսկ Մատթէոս զաիսկ Մատթէոս զայն կը կոչէ` յն կը կոչէ` յն կը կոչէ` յն կը կոչէ` ««««Փիւնիկ Փիւնիկ Փիւնիկ Փիւնիկ 
ԱսորիԱսորիԱսորիԱսորի» » » » (Մր 7.26)(Մր 7.26)(Մր 7.26)(Մր 7.26)::::    Փիւնիկէն Ասորեստանի քաղաքներէն էրՓիւնիկէն Ասորեստանի քաղաքներէն էրՓիւնիկէն Ասորեստանի քաղաքներէն էրՓիւնիկէն Ասորեստանի քաղաքներէն էր::::    
Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««Փիւնիկ ԱսորիՓիւնիկ ԱսորիՓիւնիկ ԱսորիՓիւնիկ Ասորի» » » » ըսելով, ըսել կըսելով, ըսել կըսելով, ըսել կըսելով, ըսել կ’’’’ուզուի` ուզուի` ուզուի` ուզուի` 
Փիւնիկեցի, Ասորիներու երկրէնՓիւնիկեցի, Ասորիներու երկրէնՓիւնիկեցի, Ասորիներու երկրէնՓիւնիկեցի, Ասորիներու երկրէն::::    Իսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչո´́́́ւ Մատթէոս ւ Մատթէոս ւ Մատթէոս ւ Մատթէոս 
զայն կը կոչէ` Քանանացի, պէտք է յիշել, որ Եբրայեցիները զայն կը կոչէ` Քանանացի, պէտք է յիշել, որ Եբրայեցիները զայն կը կոչէ` Քանանացի, պէտք է յիշել, որ Եբրայեցիները զայն կը կոչէ` Քանանացի, պէտք է յիշել, որ Եբրայեցիները 
Փիւնիկէ քաղաքը միշտ Փիւնիկէ քաղաքը միշտ Փիւնիկէ քաղաքը միշտ Փիւնիկէ քաղաքը միշտ ««««ՔանանՔանանՔանանՔանան» » » » կը կոչէին (Ես 23.11)կը կոչէին (Ես 23.11)կը կոչէին (Ես 23.11)կը կոչէին (Ես 23.11)::::    

2.2.2.2.----    Համաձայն Մարկոսի, Յիսուս տան մը մէջ կը գտնուէր Համաձայն Մարկոսի, Յիսուս տան մը մէջ կը գտնուէր Համաձայն Մարկոսի, Յիսուս տան մը մէջ կը գտնուէր Համաձայն Մարկոսի, Յիսուս տան մը մէջ կը գտնուէր 
երբ Քանանացի այս կինը քովը եկաւ եւ աղաչեց իր աղջկան երբ Քանանացի այս կինը քովը եկաւ եւ աղաչեց իր աղջկան երբ Քանանացի այս կինը քովը եկաւ եւ աղաչեց իր աղջկան երբ Քանանացի այս կինը քովը եկաւ եւ աղաչեց իր աղջկան 
ազատագրութեան համար (Մր 7.24ազատագրութեան համար (Մր 7.24ազատագրութեան համար (Մր 7.24ազատագրութեան համար (Մր 7.24----25), 25), 25), 25), իսկ Մատթէոս ցոյց իսկ Մատթէոս ցոյց իսկ Մատթէոս ցոյց իսկ Մատթէոս ցոյց 
կու տայ թէ Յիսուս ճամբան էր եւ կը քալէր երբ կինը սկսաւ կու տայ թէ Յիսուս ճամբան էր եւ կը քալէր երբ կինը սկսաւ կու տայ թէ Յիսուս ճամբան էր եւ կը քալէր երբ կինը սկսաւ կու տայ թէ Յիսուս ճամբան էր եւ կը քալէր երբ կինը սկսաւ 
աղաղակել անոր ետեւէնաղաղակել անոր ետեւէնաղաղակել անոր ետեւէնաղաղակել անոր ետեւէն::::    ՈրոՈրոՈրոՈրոշ աղանդաւորական շարժումշ աղանդաւորական շարժումշ աղանդաւորական շարժումշ աղանդաւորական շարժում----
ներ այսպիսի պզտիկ տարբերութիւններ կը փորձեն լոյսի ներ այսպիսի պզտիկ տարբերութիւններ կը փորձեն լոյսի ներ այսպիսի պզտիկ տարբերութիւններ կը փորձեն լոյսի ներ այսպիսի պզտիկ տարբերութիւններ կը փորձեն լոյսի 
տակ բերել, ցոյց տալու համար որ հակասութիւններ կան տակ բերել, ցոյց տալու համար որ հակասութիւններ կան տակ բերել, ցոյց տալու համար որ հակասութիւններ կան տակ բերել, ցոյց տալու համար որ հակասութիւններ կան 
Աւետարաններու համապատասխան հատուածներու միջեւԱւետարաններու համապատասխան հատուածներու միջեւԱւետարաններու համապատասխան հատուածներու միջեւԱւետարաններու համապատասխան հատուածներու միջեւ::::    
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Բայց բոլոր հակասութիւններն ալ երեւութական հակասուԲայց բոլոր հակասութիւններն ալ երեւութական հակասուԲայց բոլոր հակասութիւններն ալ երեւութական հակասուԲայց բոլոր հակասութիւններն ալ երեւութական հակասու----
թիւններ են. իրական հակասութիւններ չթիւններ են. իրական հակասութիւններ չթիւններ են. իրական հակասութիւններ չթիւններ են. իրական հակասութիւններ չեն, եւ բոլորն ալ են, եւ բոլորն ալ են, եւ բոլորն ալ են, եւ բոլորն ալ 
իրենց բացատրութիւնը ունինիրենց բացատրութիւնը ունինիրենց բացատրութիւնը ունինիրենց բացատրութիւնը ունին::::    Ուշադիր քննութիւն մը կրնայ Ուշադիր քննութիւն մը կրնայ Ուշադիր քննութիւն մը կրնայ Ուշադիր քննութիւն մը կրնայ 
լուծում բերել հարցինլուծում բերել հարցինլուծում բերել հարցինլուծում բերել հարցին::::    

Երբ Յիսուս եկաւ Տիւրոսի եւ Սիդոնի սահմանները, Երբ Յիսուս եկաւ Տիւրոսի եւ Սիդոնի սահմանները, Երբ Յիսուս եկաւ Տիւրոսի եւ Սիդոնի սահմանները, Երբ Յիսուս եկաւ Տիւրոսի եւ Սիդոնի սահմանները, 
««««տուն մը մտաւ եւ չուզեց որ ոեւէ մէկը գիտնայ իր հոն ըլլալը. տուն մը մտաւ եւ չուզեց որ ոեւէ մէկը գիտնայ իր հոն ըլլալը. տուն մը մտաւ եւ չուզեց որ ոեւէ մէկը գիտնայ իր հոն ըլլալը. տուն մը մտաւ եւ չուզեց որ ոեւէ մէկը գիտնայ իր հոն ըլլալը. 
բայց չկրցաւ ծածուկ պահելբայց չկրցաւ ծածուկ պահելբայց չկրցաւ ծածուկ պահելբայց չկրցաւ ծածուկ պահել::::    Կին մը, որուն աղջիկը չար ոգիէ Կին մը, որուն աղջիկը չար ոգիէ Կին մը, որուն աղջիկը չար ոգիէ Կին մը, որուն աղջիկը չար ոգիէ 
կըկըկըկը    տառապէր, լսելով իր մասին, եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն տառապէր, լսելով իր մասին, եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն տառապէր, լսելով իր մասին, եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն տառապէր, լսելով իր մասին, եկաւ ինկաւ անոր ոտքերուն 
առջեւ...առջեւ...առջեւ...առջեւ...::::    Կինը... կԿինը... կԿինը... կԿինը... կ’’’’աղաչէր Յիսուսի որ իր աղջկան մէջէն չար աղաչէր Յիսուսի որ իր աղջկան մէջէն չար աղաչէր Յիսուսի որ իր աղջկան մէջէն չար աղաչէր Յիսուսի որ իր աղջկան մէջէն չար 
ոգին դուրս հանէոգին դուրս հանէոգին դուրս հանէոգին դուրս հանէ»»»» ( ( ( (Մր 7.24Մր 7.24Մր 7.24Մր 7.24----25)25)25)25)::::    Այս հանգրուանին, Յիսուս Այս հանգրուանին, Յիսուս Այս հանգրուանին, Յիսուս Այս հանգրուանին, Յիսուս 
առանց պատասխան մը տալու կնոջ, տունը ձգեց եւ դուրս առանց պատասխան մը տալու կնոջ, տունը ձգեց եւ դուրս առանց պատասխան մը տալու կնոջ, տունը ձգեց եւ դուրս առանց պատասխան մը տալու կնոջ, տունը ձգեց եւ դուրս 
ելաւ եւ քալելու սկսաւելաւ եւ քալելու սկսաւելաւ եւ քալելու սկսաւելաւ եւ քալելու սկսաւ::::    Կինը անոր ետեւէն գԿինը անոր ետեւէն գԿինը անոր ետեւէն գԿինը անոր ետեւէն գնաց եւ սկսաւ նաց եւ սկսաւ նաց եւ սկսաւ նաց եւ սկսաւ 
բարձրաձայն կանչել. բարձրաձայն կանչել. բարձրաձայն կանչել. բարձրաձայն կանչել. ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, Դաւիթիր, Դաւիթիր, Դաւիթիր, Դաւիթի´́́́    Որդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէ´́́́    ինծի, ինծի, ինծի, ինծի, 
աղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը տանջուիաղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը տանջուիաղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը տանջուիաղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը տանջուի»»»»::::    

Մատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կ’’’’արձանագրէ փողոցին մէջ Յիսուսի եւ կնոջ արձանագրէ փողոցին մէջ Յիսուսի եւ կնոջ արձանագրէ փողոցին մէջ Յիսուսի եւ կնոջ արձանագրէ փողոցին մէջ Յիսուսի եւ կնոջ 
միջեւ տեղի ունեցած երկխօսութիւնը միայն , իսկ Մարկոս միջեւ տեղի ունեցած երկխօսութիւնը միայն , իսկ Մարկոս միջեւ տեղի ունեցած երկխօսութիւնը միայն , իսկ Մարկոս միջեւ տեղի ունեցած երկխօսութիւնը միայն , իսկ Մարկոս 
թէթէթէթէ´́́́    տան եւ թէտան եւ թէտան եւ թէտան եւ թէ´́́́    փողոցին մէջ անոնց ունեցած հանդիպումը փողոցին մէջ անոնց ունեցած հանդիպումը փողոցին մէջ անոնց ունեցած հանդիպումը փողոցին մէջ անոնց ունեցած հանդիպումը 
կկկկ’’’’արձանագրէ, առանց սակայն յիշելու որ Յիսուս ձգեց տունը արձանագրէ, առանց սակայն յիշելու որ Յիսուս ձգեց տունը արձանագրէ, առանց սակայն յիշելու որ Յիսուս ձգեց տունը արձանագրէ, առանց սակայն յիշելու որ Յիսուս ձգեց տունը 
եւ դուրս ելաւ կնոջ առաջին խնդրանքէն ետքեւ դուրս ելաւ կնոջ առաջին խնդրանքէն ետքեւ դուրս ելաւ կնոջ առաջին խնդրանքէն ետքեւ դուրս ելաւ կնոջ առաջին խնդրանքէն ետք::::    Պարզ Պարզ Պարզ Պարզ 
բացատրութեամբ մը, կինը իր խնդրանքը առաջին անգամ բացատրութեամբ մը, կինը իր խնդրանքը առաջին անգամ բացատրութեամբ մը, կինը իր խնդրանքը առաջին անգամ բացատրութեամբ մը, կինը իր խնդրանքը առաջին անգամ 
Յիսուսի ներկայացուց երբ անիկա տան մը մէջ կը գտնուէր, Յիսուսի ներկայացուց երբ անիկա տան մը մէջ կը գտնուէր, Յիսուսի ներկայացուց երբ անիկա տան մը մէջ կը գտնուէր, Յիսուսի ներկայացուց երբ անիկա տան մը մէջ կը գտնուէր, 
բայց երբ Յիսուս առանց անոր պատասխան մը տալու տունէն բայց երբ Յիսուս առանց անոր պատասխան մը տալու տունէն բայց երբ Յիսուս առանց անոր պատասխան մը տալու տունէն բայց երբ Յիսուս առանց անոր պատասխան մը տալու տունէն 
դոդոդոդուրս եկաւ, կինը անոր ետեւէն գնաց եւ բարձրաձայն ւրս եկաւ, կինը անոր ետեւէն գնաց եւ բարձրաձայն ւրս եկաւ, կինը անոր ետեւէն գնաց եւ բարձրաձայն ւրս եկաւ, կինը անոր ետեւէն գնաց եւ բարձրաձայն 
շարունակեց իր խնդրանքը ներկայացնելշարունակեց իր խնդրանքը ներկայացնելշարունակեց իր խնդրանքը ներկայացնելշարունակեց իր խնդրանքը ներկայացնել::::    

3.3.3.3.----    ««««Եկաւ Յիսուսի մօտԵկաւ Յիսուսի մօտԵկաւ Յիսուսի մօտԵկաւ Յիսուսի մօտ»»»»::::    Ո՞վ էր եկողըՈ՞վ էր եկողըՈ՞վ էր եկողըՈ՞վ էր եկողը::::    Եկողը Եկողը Եկողը Եկողը 
Քանանացի կին մըն էրՔանանացի կին մըն էրՔանանացի կին մըն էրՔանանացի կին մըն էր::::    Քանանացիներ չէին սիրեր հրեաները Քանանացիներ չէին սիրեր հրեաները Քանանացիներ չէին սիրեր հրեաները Քանանացիներ չէին սիրեր հրեաները 
եւ հրեաներ չէին սիրեր Քանանացիներըեւ հրեաներ չէին սիրեր Քանանացիներըեւ հրեաներ չէին սիրեր Քանանացիներըեւ հրեաներ չէին սիրեր Քանանացիները::::    Հրեաներուն համար Հրեաներուն համար Հրեաներուն համար Հրեաներուն համար 
Քանանացիները թշնամի էին,Քանանացիները թշնամի էին,Քանանացիները թշնամի էին,Քանանացիները թշնամի էին,    օտար էին, խորթ էին, մերժելի օտար էին, խորթ էին, մերժելի օտար էին, խորթ էին, մերժելի օտար էին, խորթ էին, մերժելի 
էինէինէինէին::::    Հրեաներ անէծքի ենթակայ կը համարէին ՔանանացինեՀրեաներ անէծքի ենթակայ կը համարէին ՔանանացինեՀրեաներ անէծքի ենթակայ կը համարէին ՔանանացինեՀրեաներ անէծքի ենթակայ կը համարէին Քանանացինե----
րը, պատճառաբանելով որ անոնք չէին ճանչնար ճշմարիտ րը, պատճառաբանելով որ անոնք չէին ճանչնար ճշմարիտ րը, պատճառաբանելով որ անոնք չէին ճանչնար ճշմարիտ րը, պատճառաբանելով որ անոնք չէին ճանչնար ճշմարիտ 
ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը::::    Բայց ահա այս կինը, իր սրտին մէջ Աստուծոյ Բայց ահա այս կինը, իր սրտին մէջ Աստուծոյ Բայց ահա այս կինը, իր սրտին մէջ Աստուծոյ Բայց ահա այս կինը, իր սրտին մէջ Աստուծոյ 
հանդէպ հաւատք ու վստահութիւն ունեցող այս կինը, կը հանդէպ հաւատք ու վստահութիւն ունեցող այս կինը, կը հանդէպ հաւատք ու վստահութիւն ունեցող այս կինը, կը հանդէպ հաւատք ու վստահութիւն ունեցող այս կինը, կը 
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մօտենայ Յիսուսի եւ իր աղջկմօտենայ Յիսուսի եւ իր աղջկմօտենայ Յիսուսի եւ իր աղջկմօտենայ Յիսուսի եւ իր աղջկան դատը կը ներկայացնէ անորան դատը կը ներկայացնէ անորան դատը կը ներկայացնէ անորան դատը կը ներկայացնէ անոր::::    
Աշակերտներուն համար զարմանալի բան էր տեսնել Աշակերտներուն համար զարմանալի բան էր տեսնել Աշակերտներուն համար զարմանալի բան էր տեսնել Աշակերտներուն համար զարմանալի բան էր տեսնել 
հաւատքով լեցուն հեթանոս մըհաւատքով լեցուն հեթանոս մըհաւատքով լեցուն հեթանոս մըհաւատքով լեցուն հեթանոս մը::::    Ալ աւելի զարմանալի էր, Ալ աւելի զարմանալի էր, Ալ աւելի զարմանալի էր, Ալ աւելի զարմանալի էր, 
տեսնել որ այնպիսին կը մօտենայ Յիսուսի ու բժշկութիւն եւ տեսնել որ այնպիսին կը մօտենայ Յիսուսի ու բժշկութիւն եւ տեսնել որ այնպիսին կը մօտենայ Յիսուսի ու բժշկութիւն եւ տեսնել որ այնպիսին կը մօտենայ Յիսուսի ու բժշկութիւն եւ 
ազատագրութիւն կը պահանջէ իր աղջկան համարազատագրութիւն կը պահանջէ իր աղջկան համարազատագրութիւն կը պահանջէ իր աղջկան համարազատագրութիւն կը պահանջէ իր աղջկան համար::::    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
սորվինք հոսկէսորվինք հոսկէսորվինք հոսկէսորվինք հոսկէ::::    Կը սորվինք, թԿը սորվինք, թԿը սորվինք, թԿը սորվինք, թէ` միայն Աստուած կը է` միայն Աստուած կը է` միայն Աստուած կը է` միայն Աստուած կը 
ճանչնայ մարդոց սիրտերը. եւ թէ` մեր չակնկալած մարդոց ճանչնայ մարդոց սիրտերը. եւ թէ` մեր չակնկալած մարդոց ճանչնայ մարդոց սիրտերը. եւ թէ` մեր չակնկալած մարդոց ճանչնայ մարդոց սիրտերը. եւ թէ` մեր չակնկալած մարդոց 
մօտ աւելիմօտ աւելիմօտ աւելիմօտ աւելի´́́́    մեծ հաւատք կրնանք գտնել քան մեր ակնկալած մեծ հաւատք կրնանք գտնել քան մեր ակնկալած մեծ հաւատք կրնանք գտնել քան մեր ակնկալած մեծ հաւատք կրնանք գտնել քան մեր ակնկալած 
մարդոց մօտմարդոց մօտմարդոց մօտմարդոց մօտ::::    Տակաւին, կը սորվինք որ փրկութեան կանչուած Տակաւին, կը սորվինք որ փրկութեան կանչուած Տակաւին, կը սորվինք որ փրկութեան կանչուած Տակաւին, կը սորվինք որ փրկութեան կանչուած 
մարդը կրնայ կորսնցնել իր փրկութիւնը, ինչպէս շատ մարդը կրնայ կորսնցնել իր փրկութիւնը, ինչպէս շատ մարդը կրնայ կորսնցնել իր փրկութիւնը, ինչպէս շատ մարդը կրնայ կորսնցնել իր փրկութիւնը, ինչպէս շատ 
հրեաներ կորսնցուցին, եւ կորուսհրեաներ կորսնցուցին, եւ կորուսհրեաներ կորսնցուցին, եւ կորուսհրեաներ կորսնցուցին, եւ կորուստի սահմանուած մարդիկ տի սահմանուած մարդիկ տի սահմանուած մարդիկ տի սահմանուած մարդիկ 
կրնան փրկութիւն գտնել, ինչպէս շատ հեթանոսներ գտանկրնան փրկութիւն գտնել, ինչպէս շատ հեթանոսներ գտանկրնան փրկութիւն գտնել, ինչպէս շատ հեթանոսներ գտանկրնան փրկութիւն գտնել, ինչպէս շատ հեթանոսներ գտան::::    
Պէտք չէ անտեսել ոեւէ մարդՊէտք չէ անտեսել ոեւէ մարդՊէտք չէ անտեսել ոեւէ մարդՊէտք չէ անտեսել ոեւէ մարդ::::    Մեր անտեսած մարդը, կրնայ Մեր անտեսած մարդը, կրնայ Մեր անտեսած մարդը, կրնայ Մեր անտեսած մարդը, կրնայ 
Աստուծոյ տեսութեան արժանանալԱստուծոյ տեսութեան արժանանալԱստուծոյ տեսութեան արժանանալԱստուծոյ տեսութեան արժանանալ::::    Պէտք չէ մերժել ոեւէ Պէտք չէ մերժել ոեւէ Պէտք չէ մերժել ոեւէ Պէտք չէ մերժել ոեւէ 
անհատանհատանհատանհատ::::    Մեր մերժածը, կրնայ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ եւ Մեր մերժածը, կրնայ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ եւ Մեր մերժածը, կրնայ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ եւ Մեր մերժածը, կրնայ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ եւ 
ընդունիլ ընդունիլ ընդունիլ ընդունիլ զզզզԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած::::    Մեր անպէՄեր անպէՄեր անպէՄեր անպէտ նկատածը, Աստուծոյ տ նկատածը, Աստուծոյ տ նկատածը, Աստուծոյ տ նկատածը, Աստուծոյ 
համար թանկագին հոգի մըն էհամար թանկագին հոգի մըն էհամար թանկագին հոգի մըն էհամար թանկագին հոգի մըն է::::    

4.4.4.4.----    Խօսինք պահ մը Քանանացի կնոջ քաջ ու համարձակ Խօսինք պահ մը Քանանացի կնոջ քաջ ու համարձակ Խօսինք պահ մը Քանանացի կնոջ քաջ ու համարձակ Խօսինք պահ մը Քանանացի կնոջ քաջ ու համարձակ 
հոգիին մասինհոգիին մասինհոգիին մասինհոգիին մասին::::    Ան անկասկած լսած էր որ Յիսուս ունէր Ան անկասկած լսած էր որ Յիսուս ունէր Ան անկասկած լսած էր որ Յիսուս ունէր Ան անկասկած լսած էր որ Յիսուս ունէր 
խումբ մը աշակերտներ որոնք հետը կը շրջէին ամէն տեղխումբ մը աշակերտներ որոնք հետը կը շրջէին ամէն տեղխումբ մը աշակերտներ որոնք հետը կը շրջէին ամէն տեղխումբ մը աշակերտներ որոնք հետը կը շրջէին ամէն տեղ:::: 12  12  12  12 
աշակերտներ, որոնք կաշակերտներ, որոնք կաշակերտներ, որոնք կաշակերտներ, որոնք կ’’’’ատէին հեթանոսները եւ չէին ատէին հեթանոսները եւ չէին ատէին հեթանոսները եւ չէին ատէին հեթանոսները եւ չէին 
հանդուրժեր հանդուրժեր հանդուրժեր հանդուրժեր անոնց ներկայութեանանոնց ներկայութեանանոնց ներկայութեանանոնց ներկայութեան:::: 12  12  12  12 աշակերտներ, որոնք աշակերտներ, որոնք աշակերտներ, որոնք աշակերտներ, որոնք 
սրբապղծութիւն կը նկատէին հեթանոսի մը մօտենալը սրբապղծութիւն կը նկատէին հեթանոսի մը մօտենալը սրբապղծութիւն կը նկատէին հեթանոսի մը մօտենալը սրբապղծութիւն կը նկատէին հեթանոսի մը մօտենալը 
Քրիստոսի, անոր դպնալը կամ անկէ բան մը խնդրելըՔրիստոսի, անոր դպնալը կամ անկէ բան մը խնդրելըՔրիստոսի, անոր դպնալը կամ անկէ բան մը խնդրելըՔրիստոսի, անոր դպնալը կամ անկէ բան մը խնդրելը:::: 12  12  12  12 
աշակերտներ, որոնց այլամերժ կեցուածքն ու վերաբերմունքը աշակերտներ, որոնց այլամերժ կեցուածքն ու վերաբերմունքը աշակերտներ, որոնց այլամերժ կեցուածքն ու վերաբերմունքը աշակերտներ, որոնց այլամերժ կեցուածքն ու վերաբերմունքը 
կրնար պատճառ դառնալ որ ոեւէ հեթանոս չհամարձակէր կրնար պատճառ դառնալ որ ոեւէ հեթանոս չհամարձակէր կրնար պատճառ դառնալ որ ոեւէ հեթանոս չհամարձակէր կրնար պատճառ դառնալ որ ոեւէ հեթանոս չհամարձակէր 
մօտենալ Յիսուսիմօտենալ Յիսուսիմօտենալ Յիսուսիմօտենալ Յիսուսի::::    Յիսուսի մօտ եկող կինը տեղեակ էր այս Յիսուսի մօտ եկող կինը տեղեակ էր այս Յիսուսի մօտ եկող կինը տեղեակ էր այս Յիսուսի մօտ եկող կինը տեղեակ էր այս 
բոլորէնբոլորէնբոլորէնբոլորէն::::    Ան վստահաբար մտածած էր որ աշակերտները Ան վստահաբար մտածած էր որ աշակերտները Ան վստահաբար մտածած էր որ աշակերտները Ան վստահաբար մտածած էր որ աշակերտները 
կրնային արգելք ըլլալ իրեն Յիսուսի մօտենալուկրնային արգելք ըլլալ իրեն Յիսուսի մօտենալուկրնային արգելք ըլլալ իրեն Յիսուսի մօտենալուկրնային արգելք ըլլալ իրեն Յիսուսի մօտենալու::::    Կրնար Կրնար Կրնար Կրնար 
վիրաւորական խօսքեր լսել անոնցմէվիրաւորական խօսքեր լսել անոնցմէվիրաւորական խօսքեր լսել անոնցմէվիրաւորական խօսքեր լսել անոնցմէ::::    Կասկածէ վեր է որ ան Կասկածէ վեր է որ ան Կասկածէ վեր է որ ան Կասկածէ վեր է որ ան 
նաեւ մտածած էր որ կրնար մերժուիլնաեւ մտածած էր որ կրնար մերժուիլնաեւ մտածած էր որ կրնար մերժուիլնաեւ մտածած էր որ կրնար մերժուիլ    ննննոյնինքն Յիսուսի ոյնինքն Յիսուսի ոյնինքն Յիսուսի ոյնինքն Յիսուսի 
կողմէկողմէկողմէկողմէ::::    Հակառակ այս Հակառակ այս Հակառակ այս Հակառակ այս բոլորին, ան վճռած էր հասնիլ Յիսուսի բոլորին, ան վճռած էր հասնիլ Յիսուսի բոլորին, ան վճռած էր հասնիլ Յիսուսի բոլորին, ան վճռած էր հասնիլ Յիսուսի 
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եւ խնդրել անկէ բժշկութիւն իր աղջկան համարեւ խնդրել անկէ բժշկութիւն իր աղջկան համարեւ խնդրել անկէ բժշկութիւն իր աղջկան համարեւ խնդրել անկէ բժշկութիւն իր աղջկան համար::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
ունի՞նք նման վճռակամութիւնունի՞նք նման վճռակամութիւնունի՞նք նման վճռակամութիւնունի՞նք նման վճռակամութիւն::::    Ան դժուարութեանց դիմաց Ան դժուարութեանց դիմաց Ան դժուարութեանց դիմաց Ան դժուարութեանց դիմաց 
ընկրկող հոգի չունէրընկրկող հոգի չունէրընկրկող հոգի չունէրընկրկող հոգի չունէր::::    Մենք ունի՞նք նման հոգիՄենք ունի՞նք նման հոգիՄենք ունի՞նք նման հոգիՄենք ունի՞նք նման հոգի::::    ԸնդդիմուԸնդդիմուԸնդդիմուԸնդդիմու----
թեանց դիմաց տեղի չէր տարթեանց դիմաց տեղի չէր տարթեանց դիմաց տեղի չէր տարթեանց դիմաց տեղի չէր տար::::    Մենք տեղի կու տա՞նքՄենք տեղի կու տա՞նքՄենք տեղի կու տա՞նքՄենք տեղի կու տա՞նք::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք մենք եթընենք մենք եթընենք մենք եթընենք մենք եթէ երբեք կէ երբեք կէ երբեք կէ երբեք կ’’’’ուզենք Քրիստոսի մօտենալ եւ ուզենք Քրիստոսի մօտենալ եւ ուզենք Քրիստոսի մօտենալ եւ ուզենք Քրիստոսի մօտենալ եւ 
ընդդիմութեան կը հանդիպինքընդդիմութեան կը հանդիպինքընդդիմութեան կը հանդիպինքընդդիմութեան կը հանդիպինք::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք եթէ երբեք մեզ ընենք եթէ երբեք մեզ ընենք եթէ երբեք մեզ ընենք եթէ երբեք մեզ 
ատող մարդիկ կը փորձեն արգելք ըլլալ որ հետեւինք ատող մարդիկ կը փորձեն արգելք ըլլալ որ հետեւինք ատող մարդիկ կը փորձեն արգելք ըլլալ որ հետեւինք ատող մարդիկ կը փորձեն արգելք ըլլալ որ հետեւինք 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք եթէ երբեք մարդիկ կը ծաղրեն մեր ընենք եթէ երբեք մարդիկ կը ծաղրեն մեր ընենք եթէ երբեք մարդիկ կը ծաղրեն մեր ընենք եթէ երբեք մարդիկ կը ծաղրեն մեր 
հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը::::    Կը լքե՞նք մեր հաւատքը, թէ` առաւել եւս կը Կը լքե՞նք մեր հաւատքը, թէ` առաւել եւս կը Կը լքե՞նք մեր հաւատքը, թէ` առաւել եւս կը Կը լքե՞նք մեր հաւատքը, թէ` առաւել եւս կը 
կառչինք մեր հակառչինք մեր հակառչինք մեր հակառչինք մեր հաւատքինւատքինւատքինւատքին::::    

5.5.5.5.----    Ասկէ առաջ, Քանանացի կինը լսած էր, որ հրեաներ Ասկէ առաջ, Քանանացի կինը լսած էր, որ հրեաներ Ասկէ առաջ, Քանանացի կինը լսած էր, որ հրեաներ Ասկէ առաջ, Քանանացի կինը լսած էր, որ հրեաներ 
կը սպասէին խոստացեալ Մեսիային որ պիտի գար փրկելու կը սպասէին խոստացեալ Մեսիային որ պիտի գար փրկելու կը սպասէին խոստացեալ Մեսիային որ պիտի գար փրկելու կը սպասէին խոստացեալ Մեսիային որ պիտի գար փրկելու 
եւ ազատագրելուեւ ազատագրելուեւ ազատագրելուեւ ազատագրելու::::    Քիչ մը աւելի ուշ, լսեց որ արդէն Քիչ մը աւելի ուշ, լսեց որ արդէն Քիչ մը աւելի ուշ, լսեց որ արդէն Քիչ մը աւելի ուշ, լսեց որ արդէն 
յայտնուած էր Մեսիան եւ մեծամեծ գործեր կը կատարէրյայտնուած էր Մեսիան եւ մեծամեծ գործեր կը կատարէրյայտնուած էր Մեսիան եւ մեծամեծ գործեր կը կատարէրյայտնուած էր Մեսիան եւ մեծամեծ գործեր կը կատարէր::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
հիմա, կը լսէ որ Յիսուս իր քաղաքին սահմանին մօտեհիմա, կը լսէ որ Յիսուս իր քաղաքին սահմանին մօտեհիմա, կը լսէ որ Յիսուս իր քաղաքին սահմանին մօտեհիմա, կը լսէ որ Յիսուս իր քաղաքին սահմանին մօտեցեր է, ցեր է, ցեր է, ցեր է, 
եւ անմիջապէս դոեւ անմիջապէս դոեւ անմիջապէս դոեւ անմիջապէս դո´́́́ւրս կու գայ իր անհաւատ քաղաքէն եւ ւրս կու գայ իր անհաւատ քաղաքէն եւ ւրս կու գայ իր անհաւատ քաղաքէն եւ ւրս կու գայ իր անհաւատ քաղաքէն եւ 
հարցնելով ու փնտռելով, կը գտնէ այն տունը ուր Յիսուս կը հարցնելով ու փնտռելով, կը գտնէ այն տունը ուր Յիսուս կը հարցնելով ու փնտռելով, կը գտնէ այն տունը ուր Յիսուս կը հարցնելով ու փնտռելով, կը գտնէ այն տունը ուր Յիսուս կը 
գտնուէրգտնուէրգտնուէրգտնուէր::::    Գալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կ’’’’ընենք մենք երբ կը լսենք ընենք մենք երբ կը լսենք ընենք մենք երբ կը լսենք ընենք մենք երբ կը լսենք 
Յիսուսի մասինՅիսուսի մասինՅիսուսի մասինՅիսուսի մասին::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մանաւանդ երբ կը տեսնենք որ ընենք մանաւանդ երբ կը տեսնենք որ ընենք մանաւանդ երբ կը տեսնենք որ ընենք մանաւանդ երբ կը տեսնենք որ 
Յիսուս մօտեցեր է մեզիՅիսուս մօտեցեր է մեզիՅիսուս մօտեցեր է մեզիՅիսուս մօտեցեր է մեզի::::    Օրինակ, երբ մէՕրինակ, երբ մէՕրինակ, երբ մէՕրինակ, երբ մէկը ապաշխարուկը ապաշխարուկը ապաշխարուկը ապաշխարու----
թեան կոչ կթեան կոչ կթեան կոչ կթեան կոչ կ’’’’ուղղէ, գիտենք որ այդ կոչով Յիսոուղղէ, գիտենք որ այդ կոչով Յիսոուղղէ, գիտենք որ այդ կոչով Յիսոուղղէ, գիտենք որ այդ կոչով Յիսո´́́́ւս է որ մեզի ւս է որ մեզի ւս է որ մեզի ւս է որ մեզի 
մօտեցեր է. ի՞նչ կմօտեցեր է. ի՞նչ կմօտեցեր է. ի՞նչ կմօտեցեր է. ի՞նչ կ’’’’ընենք նման պարագայիընենք նման պարագայիընենք նման պարագայիընենք նման պարագայի::::    ԿԿԿԿ’’’’ընդառաջե՞նք ընդառաջե՞նք ընդառաջե՞նք ընդառաջե՞նք 
այդ կոչայդ կոչայդ կոչայդ կոչինինինին::::    Կնոջ նման կու գա՞նք մեր անհաւատ քաղաքէն Կնոջ նման կու գա՞նք մեր անհաւատ քաղաքէն Կնոջ նման կու գա՞նք մեր անհաւատ քաղաքէն Կնոջ նման կու գա՞նք մեր անհաւատ քաղաքէն 
դուրս, մեր եսդուրս, մեր եսդուրս, մեր եսդուրս, մեր ես----էն դուրս, մեր նեղ պատեանէն դուրս, մեր էն դուրս, մեր նեղ պատեանէն դուրս, մեր էն դուրս, մեր նեղ պատեանէն դուրս, մեր էն դուրս, մեր նեղ պատեանէն դուրս, մեր 
անտարբերութենէն դուրս, եւ կը յաանտարբերութենէն դուրս, եւ կը յաանտարբերութենէն դուրս, եւ կը յաանտարբերութենէն դուրս, եւ կը յանձնուի՞նք Յիսուսինձնուի՞նք Յիսուսինձնուի՞նք Յիսուսինձնուի՞նք Յիսուսի::::    

««««Եւ բարձրաձայն ըսաւ.Եւ բարձրաձայն ըսաւ.Եւ բարձրաձայն ըսաւ.Եւ բարձրաձայն ըսաւ.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, Դաւիթիր, Դաւիթիր, Դաւիթիր, Դաւիթի´́́́    Որդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէՈրդի, ողորմէ´́́́    ինծի, աղջիկս չար ոգիէն ինծի, աղջիկս չար ոգիէն ինծի, աղջիկս չար ոգիէն ինծի, աղջիկս չար ոգիէն 

սաստիկ կը տանջուիսաստիկ կը տանջուիսաստիկ կը տանջուիսաստիկ կը տանջուի""""»»»» ( ( ( (Մտ 15.22)Մտ 15.22)Մտ 15.22)Մտ 15.22)::::    
1.1.1.1.----    Ասիկա կնոջ բժշկութեան երկրորդ խնդրանքն էԱսիկա կնոջ բժշկութեան երկրորդ խնդրանքն էԱսիկա կնոջ բժշկութեան երկրորդ խնդրանքն էԱսիկա կնոջ բժշկութեան երկրորդ խնդրանքն է::::    

Վերեւ հաստատեցինք, որ կինը առաջին անգամ Յիսուսի Վերեւ հաստատեցինք, որ կինը առաջին անգամ Յիսուսի Վերեւ հաստատեցինք, որ կինը առաջին անգամ Յիսուսի Վերեւ հաստատեցինք, որ կինը առաջին անգամ Յիսուսի 
հանդիպեցաւ եւ իր խնդրանքը ներկայացուցհանդիպեցաւ եւ իր խնդրանքը ներկայացուցհանդիպեցաւ եւ իր խնդրանքը ներկայացուցհանդիպեցաւ եւ իր խնդրանքը ներկայացուց    երբ Յիսուս տան երբ Յիսուս տան երբ Յիսուս տան երբ Յիսուս տան 
մը մէջ կը գտնուէր (Մր 7.24մը մէջ կը գտնուէր (Մր 7.24մը մէջ կը գտնուէր (Մր 7.24մը մէջ կը գտնուէր (Մր 7.24----26), 26), 26), 26), եւ ըսինք, որ Յիսուս առանցեւ ըսինք, որ Յիսուս առանցեւ ըսինք, որ Յիսուս առանցեւ ըսինք, որ Յիսուս առանց    
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պատասխան մը տալու, ձգեց տունը ոպատասխան մը տալու, ձգեց տունը ոպատասխան մը տալու, ձգեց տունը ոպատասխան մը տալու, ձգեց տունը ու դուրս ելաւ եւ ւ դուրս ելաւ եւ ւ դուրս ելաւ եւ ւ դուրս ելաւ եւ 
աշակերտները հետեւեցան իրենաշակերտները հետեւեցան իրենաշակերտները հետեւեցան իրենաշակերտները հետեւեցան իրեն::::    Բնականօրէն կինն ալ Բնականօրէն կինն ալ Բնականօրէն կինն ալ Բնականօրէն կինն ալ 
անոնց ետեւէն գնացանոնց ետեւէն գնացանոնց ետեւէն գնացանոնց ետեւէն գնաց::::    Երբ առաջին անգամ Յիսուս չպատասԵրբ առաջին անգամ Յիսուս չպատասԵրբ առաջին անգամ Յիսուս չպատասԵրբ առաջին անգամ Յիսուս չպատաս----
խանեց կնոջ, կինը չյուսահատեցաւ, տեղի չխանեց կնոջ, կինը չյուսահատեցաւ, տեղի չխանեց կնոջ, կինը չյուսահատեցաւ, տեղի չխանեց կնոջ, կինը չյուսահատեցաւ, տեղի չտուաւ, նահանջ տուաւ, նահանջ տուաւ, նահանջ տուաւ, նահանջ 
չարձանագրեցչարձանագրեցչարձանագրեցչարձանագրեց::::    Ան յարատեւող հոգիԱն յարատեւող հոգիԱն յարատեւող հոգիԱն յարատեւող հոգի´́́́    ունէրունէրունէրունէր::::    Ամուր հաւաԱմուր հաւաԱմուր հաւաԱմուր հաւա´́́́տք տք տք տք 
ունէրունէրունէրունէր::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք երբ առաջին անգամ կընենք մենք երբ առաջին անգամ կընենք մենք երբ առաջին անգամ կընենք մենք երբ առաջին անգամ կ’’’’աղօթենք եւ աղօթենք եւ աղօթենք եւ աղօթենք եւ 
պատասխան չենք ստանարպատասխան չենք ստանարպատասխան չենք ստանարպատասխան չենք ստանար::::    Կամ ի՞նչ կԿամ ի՞նչ կԿամ ի՞նչ կԿամ ի՞նչ կ’’’’ընենք երբ քանի մը ընենք երբ քանի մը ընենք երբ քանի մը ընենք երբ քանի մը 
անգամ կանգամ կանգամ կանգամ կ’’’’աղօթենք եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնայաղօթենք եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնայաղօթենք եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնայաղօթենք եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնայ::::    
Կը յուսահատի՞նք, թէ` կնոջ նման կըԿը յուսահատի՞նք, թէ` կնոջ նման կըԿը յուսահատի՞նք, թէ` կնոջ նման կըԿը յուսահատի՞նք, թէ` կնոջ նման կը    շարունակենք մեր շարունակենք մեր շարունակենք մեր շարունակենք մեր 
խնդրանքը Տէր Յիսուսին ներկայացնելխնդրանքը Տէր Յիսուսին ներկայացնելխնդրանքը Տէր Յիսուսին ներկայացնելխնդրանքը Տէր Յիսուսին ներկայացնել::::    Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
յարատեւութեան եւ համբերութեան հոգիյարատեւութեան եւ համբերութեան հոգիյարատեւութեան եւ համբերութեան հոգիյարատեւութեան եւ համբերութեան հոգի´́́́    տեսնել մեր մօտտեսնել մեր մօտտեսնել մեր մօտտեսնել մեր մօտ::::    
Ամէն պարգեւ, ամէն առաքինութիւն, ամէն զօրութիւն, ամէն Ամէն պարգեւ, ամէն առաքինութիւն, ամէն զօրութիւն, ամէն Ամէն պարգեւ, ամէն առաքինութիւն, ամէն զօրութիւն, ամէն Ամէն պարգեւ, ամէն առաքինութիւն, ամէն զօրութիւն, ամէն 
շնորհք, ամէն յաղթանակ, եւ հոգեւոր ամէն յաջողութիւն, շնորհք, ամէն յաղթանակ, եւ հոգեւոր ամէն յաջողութիւն, շնորհք, ամէն յաղթանակ, եւ հոգեւոր ամէն յաջողութիւն, շնորհք, ամէն յաղթանակ, եւ հոգեւոր ամէն յաջողութիւն, 
յարատեւութեան եւ համբերատարութեայարատեւութեան եւ համբերատարութեայարատեւութեան եւ համբերատարութեայարատեւութեան եւ համբերատարութեան արդիւնք էն արդիւնք էն արդիւնք էն արդիւնք է::::    Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ Ոեւէ 
աշխատանք որ կը սկսինք ու չենք յարատեւեր անոր մէջ, աշխատանք որ կը սկսինք ու չենք յարատեւեր անոր մէջ, աշխատանք որ կը սկսինք ու չենք յարատեւեր անոր մէջ, աշխատանք որ կը սկսինք ու չենք յարատեւեր անոր մէջ, 
դատապարտուած է ձախողութեանդատապարտուած է ձախողութեանդատապարտուած է ձախողութեանդատապարտուած է ձախողութեան::::    Ոեւէ փորձութիւն որ Ոեւէ փորձութիւն որ Ոեւէ փորձութիւն որ Ոեւէ փորձութիւն որ 
համբերատարութեամբ չենք տանիր, չենք կրնար քաղել այն համբերատարութեամբ չենք տանիր, չենք կրնար քաղել այն համբերատարութեամբ չենք տանիր, չենք կրնար քաղել այն համբերատարութեամբ չենք տանիր, չենք կրնար քաղել այն 
օրհնութիւնները որօրհնութիւնները որօրհնութիւնները որօրհնութիւնները որոնքոնքոնքոնք    վերապահուած են անոր ետինվերապահուած են անոր ետինվերապահուած են անոր ետինվերապահուած են անոր ետին::::    

2.2.2.2.----    Կինը Յիսուսը կոչելով Կինը Յիսուսը կոչելով Կինը Յիսուսը կոչելով Կինը Յիսուսը կոչելով ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի», », », », ցոյց ցոյց ցոյց ցոյց 
տուած կտուած կտուած կտուած կ’’’’ըլլայ թէ ինք կը հաւատար որ ան խոստացեալ ըլլայ թէ ինք կը հաւատար որ ան խոստացեալ ըլլայ թէ ինք կը հաւատար որ ան խոստացեալ ըլլայ թէ ինք կը հաւատար որ ան խոստացեալ 
ՄեսիաՄեսիաՄեսիաՄեսիա´́́́ն էր, Փրկին էր, Փրկին էր, Փրկին էր, Փրկի´́́́չն էր, Ազատարաչն էր, Ազատարաչն էր, Ազատարաչն էր, Ազատարա´́́́րն էր, որովհետեւ րն էր, որովհետեւ րն էր, որովհետեւ րն էր, որովհետեւ 
հրեաներ կհրեաներ կհրեաներ կհրեաներ կ’’’’ուսուցանէին որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի ուսուցանէին որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի ուսուցանէին որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի ուսուցանէին որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի 
գարգարգարգար::::    Ո՞վ է Յիսուս քեզի եւ ինծի համարՈ՞վ է Յիսուս քեզի եւ ինծի համարՈ՞վ է Յիսուս քեզի եւ ինծի համարՈ՞վ է Յիսուս քեզի եւ ինծի համար::::    Այս կնոջ նման կը Այս կնոջ նման կը Այս կնոջ նման կը Այս կնոջ նման կը 
հաւատա՞նք որ Յիսուս աշխարհին խոստացուհաւատա՞նք որ Յիսուս աշխարհին խոստացուհաւատա՞նք որ Յիսուս աշխարհին խոստացուհաւատա՞նք որ Յիսուս աշխարհին խոստացուած Փրկիչն ու ած Փրկիչն ու ած Փրկիչն ու ած Փրկիչն ու 
Ազատարարն էԱզատարարն էԱզատարարն էԱզատարարն է::::    Կը հաւատա՞նք որ միաԿը հաւատա՞նք որ միաԿը հաւատա՞նք որ միաԿը հաւատա՞նք որ միա´́́́կն է որով կրնանք կն է որով կրնանք կն է որով կրնանք կն է որով կրնանք 
փրկուիլ (Գրծ 4.12), միափրկուիլ (Գրծ 4.12), միափրկուիլ (Գրծ 4.12), միափրկուիլ (Գրծ 4.12), միա´́́́կն է որով կրնանք մօտենալ մեր կն է որով կրնանք մօտենալ մեր կն է որով կրնանք մօտենալ մեր կն է որով կրնանք մօտենալ մեր 
երկնաւոր Հօր (Յհ 14.6)երկնաւոր Հօր (Յհ 14.6)երկնաւոր Հօր (Յհ 14.6)երկնաւոր Հօր (Յհ 14.6)::::    Կը հաւատա՞նք որ Յիսուս ՏէԿը հաւատա՞նք որ Յիսուս ՏէԿը հաւատա՞նք որ Յիսուս ՏէԿը հաւատա՞նք որ Յիսուս Տէ´́́́ր է, կը ր է, կը ր է, կը ր է, կը 
խոստովանի՞նք զայն իբրեւ Տէխոստովանի՞նք զայն իբրեւ Տէխոստովանի՞նք զայն իբրեւ Տէխոստովանի՞նք զայն իբրեւ Տէ´́́́ր, ինչպէս կինը խոստովար, ինչպէս կինը խոստովար, ինչպէս կինը խոստովար, ինչպէս կինը խոստովա----
նեցաւնեցաւնեցաւնեցաւ::::    ՉիՉիՉիՉի´́́́    բաւեր հաւատալ սիրտով բաւեր հաւատալ սիրտով բաւեր հաւատալ սիրտով բաւեր հաւատալ սիրտով բայց բերբայց բերբայց բերբայց բերաաաանով չխոստոնով չխոստոնով չխոստոնով չխոստո----
վանիլվանիլվանիլվանիլ::::    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ բերանովդ խոստովանիս Եթէ բերանովդ խոստովանիս Եթէ բերանովդ խոստովանիս Եթէ բերանովդ խոստովանիս 
թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած զինք թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած զինք թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած զինք թէ Յիսուս Տէր է, եւ սրտիդ մէջ հաւատաս թէ Աստուած զինք 
մեռելներէն յարուցանեց` կը փրկուիսմեռելներէն յարուցանեց` կը փրկուիսմեռելներէն յարուցանեց` կը փրկուիսմեռելներէն յարուցանեց` կը փրկուիս::::    Այսինքն` ոեւէ մէկը որ Այսինքն` ոեւէ մէկը որ Այսինքն` ոեւէ մէկը որ Այսինքն` ոեւէ մէկը որ 
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իր սրտին մէջ կը հաւատայ` կիր սրտին մէջ կը հաւատայ` կիր սրտին մէջ կը հաւատայ` կիր սրտին մէջ կը հաւատայ` կ’’’’արդարանայ, եւ երբ բերանով արդարանայ, եւ երբ բերանով արդարանայ, եւ երբ բերանով արդարանայ, եւ երբ բերանով 
խոստովանի` կը փրկուխոստովանի` կը փրկուխոստովանի` կը փրկուխոստովանի` կը փրկուիիիի»»»» ( ( ( (Հռ 10.9Հռ 10.9Հռ 10.9Հռ 10.9----10)10)10)10)::::    Որքան կարեւոր է Որքան կարեւոր է Որքան կարեւոր է Որքան կարեւոր է 
սիրտով հաւատալ Յիսուսի, նոյնքան կարեւոր է բերանով սիրտով հաւատալ Յիսուսի, նոյնքան կարեւոր է բերանով սիրտով հաւատալ Յիսուսի, նոյնքան կարեւոր է բերանով սիրտով հաւատալ Յիսուսի, նոյնքան կարեւոր է բերանով 
խոստովանիլ զայնխոստովանիլ զայնխոստովանիլ զայնխոստովանիլ զայն::::    Խոստովանիլ` իբրեւ ՏէԽոստովանիլ` իբրեւ ՏէԽոստովանիլ` իբրեւ ՏէԽոստովանիլ` իբրեւ Տէ´́́́ր, իբրեւ ր, իբրեւ ր, իբրեւ ր, իբրեւ 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ, իբրեւ Փրկիծ, իբրեւ Փրկիծ, իբրեւ Փրկիծ, իբրեւ Փրկի´́́́չ, իբրեւ Թագաւոչ, իբրեւ Թագաւոչ, իբրեւ Թագաւոչ, իբրեւ Թագաւո´́́́րրրր::::    Զուր տեղ չէ որ Զուր տեղ չէ որ Զուր տեղ չէ որ Զուր տեղ չէ որ 
Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը Ով որ մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը 
հետեւի, ես ալ զայն իհետեւի, ես ալ զայն իհետեւի, ես ալ զայն իհետեւի, ես ալ զայն ինծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս նծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս նծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս նծի հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս 
դիմաց, որ երկինքի մէջ էդիմաց, որ երկինքի մէջ էդիմաց, որ երկինքի մէջ էդիմաց, որ երկինքի մէջ է::::    Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց 
առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ 
երկինքի մէջ էերկինքի մէջ էերկինքի մէջ էերկինքի մէջ է»»»» ( ( ( (Մտ 10.32Մտ 10.32Մտ 10.32Մտ 10.32----33)33)33)33)::::    Ինչո՞ւ համար կը խօսուի Ինչո՞ւ համար կը խօսուի Ինչո՞ւ համար կը խօսուի Ինչո՞ւ համար կը խօսուի 
Յիսուս Քրիստոսը բերանով իբրեւ Տէր դաւանելու եւ Յիսուս Քրիստոսը բերանով իբրեւ Տէր դաւանելու եւ Յիսուս Քրիստոսը բերանով իբրեւ Տէր դաւանելու եւ Յիսուս Քրիստոսը բերանով իբրեւ Տէր դաւանելու եւ 
խոստովանելու մասիխոստովանելու մասիխոստովանելու մասիխոստովանելու մասինննն::::    Որովհետեւ, աշխարհի մէջ միշտ Որովհետեւ, աշխարհի մէջ միշտ Որովհետեւ, աշխարհի մէջ միշտ Որովհետեւ, աշխարհի մէջ միշտ 
եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք թէպէտ կը եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք թէպէտ կը եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք թէպէտ կը եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք թէպէտ կը 
հաւատան Յիսուսի, բայց իրենց սեփական մորթը փրկելու հաւատան Յիսուսի, բայց իրենց սեփական մորթը փրկելու հաւատան Յիսուսի, բայց իրենց սեփական մորթը փրկելու հաւատան Յիսուսի, բայց իրենց սեփական մորթը փրկելու 
համար` չեհամար` չեհամար` չեհամար` չե´́́́ն խոստովանիր զայն ուրիշներուն դիմաց իբրեւ ն խոստովանիր զայն ուրիշներուն դիմաց իբրեւ ն խոստովանիր զայն ուրիշներուն դիմաց իբրեւ ն խոստովանիր զայն ուրիշներուն դիմաց իբրեւ 
ՏէրՏէրՏէրՏէր::::    Կան այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց գործը պահելու Կան այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց գործը պահելու Կան այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց գործը պահելու Կան այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց գործը պահելու 
համար, կը քաշուին ըսելու համար, կը քաշուին ըսելու համար, կը քաշուին ըսելու համար, կը քաշուին ըսելու թէ իրենք Քրիստոսի հետեւորդթէ իրենք Քրիստոսի հետեւորդթէ իրենք Քրիստոսի հետեւորդթէ իրենք Քրիստոսի հետեւորդ----
ներ եններ եններ եններ են::::    Կան մարդիկ, որոնք կԿան մարդիկ, որոնք կԿան մարդիկ, որոնք կԿան մարդիկ, որոնք կ’’’’ամչնան հրապարակաւ ամչնան հրապարակաւ ամչնան հրապարակաւ ամչնան հրապարակաւ 
դաւանելու որ իրենք Քրիստոսի հետեւորդներ են, վախնալով դաւանելու որ իրենք Քրիստոսի հետեւորդներ են, վախնալով դաւանելու որ իրենք Քրիստոսի հետեւորդներ են, վախնալով դաւանելու որ իրենք Քրիստոսի հետեւորդներ են, վախնալով 
որ ընկերութեան մէջ կրնան վարկաբեկուիլ կամ իրենց որ ընկերութեան մէջ կրնան վարկաբեկուիլ կամ իրենց որ ընկերութեան մէջ կրնան վարկաբեկուիլ կամ իրենց որ ընկերութեան մէջ կրնան վարկաբեկուիլ կամ իրենց 
արժէքը կորսնցնելարժէքը կորսնցնելարժէքը կորսնցնելարժէքը կորսնցնել::::    Այսպիսի մարդիկ, թող այս Քանանացի Այսպիսի մարդիկ, թող այս Քանանացի Այսպիսի մարդիկ, թող այս Քանանացի Այսպիսի մարդիկ, թող այս Քանանացի 
հեթանոս կնոջմէն օրինակ առնեն եւհեթանոս կնոջմէն օրինակ առնեն եւհեթանոս կնոջմէն օրինակ առնեն եւհեթանոս կնոջմէն օրինակ առնեն եւ    Յիսուսը ՏէՅիսուսը ՏէՅիսուսը ՏէՅիսուսը Տէ´́́́ր կոչեն, ր կոչեն, ր կոչեն, ր կոչեն, 
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր յայտարարեն, Տէր յայտարարեն, Տէր յայտարարեն, Տէր յայտարարեն, Տէ´́́́ր ճանչնանր ճանչնանր ճանչնանր ճանչնան::::    

3.3.3.3.----    ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծի, աղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը ինծի, աղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը ինծի, աղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը ինծի, աղջիկս չար ոգիէն սաստիկ կը 
տանջուիտանջուիտանջուիտանջուի»:»:»:»:    Ուշագրաւ է որ կինը չՈւշագրաւ է որ կինը չՈւշագրաւ է որ կինը չՈւշագրաւ է որ կինը չ’’’’ըսեր. ըսեր. ըսեր. ըսեր. ««««Ողորմէ աղջիկիսՈղորմէ աղջիկիսՈղորմէ աղջիկիսՈղորմէ աղջիկիս», », », », 
այլ` այլ` այլ` այլ` ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Իր աղջկան եղած ողորմութիւնը` իրեԻր աղջկան եղած ողորմութիւնը` իրեԻր աղջկան եղած ողորմութիւնը` իրեԻր աղջկան եղած ողորմութիւնը` իրե´́́́ն ն ն ն 
եղած կը համարէեղած կը համարէեղած կը համարէեղած կը համարէ::::    Ոեւէ մայր, իր զաւակին կատարուածՈեւէ մայր, իր զաւակին կատարուածՈեւէ մայր, իր զաւակին կատարուածՈեւէ մայր, իր զաւակին կատարուած    
բարիք մը` իրեբարիք մը` իրեբարիք մը` իրեբարիք մը` իրե´́́́ն կատարուած բարիք պէտք է նկատէ, եւ ն կատարուած բարիք պէտք է նկատէ, եւ ն կատարուած բարիք պէտք է նկատէ, եւ ն կատարուած բարիք պէտք է նկատէ, եւ 
անոր հասցուած չարիք մը` իրեանոր հասցուած չարիք մը` իրեանոր հասցուած չարիք մը` իրեանոր հասցուած չարիք մը` իրե´́́́ն հասցուած պէտք է սեպէն հասցուած պէտք է սեպէն հասցուած պէտք է սեպէն հասցուած պէտք է սեպէ::::    
Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր բացատրութեան Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր բացատրութեան Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր բացատրութեան Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր բացատրութեան 
կարկինը եւ հարց տանք, ինչպէս այս կինը իր աղջկան ցաւը` կարկինը եւ հարց տանք, ինչպէս այս կինը իր աղջկան ցաւը` կարկինը եւ հարց տանք, ինչպէս այս կինը իր աղջկան ցաւը` կարկինը եւ հարց տանք, ինչպէս այս կինը իր աղջկան ցաւը` 
իիիի´́́́ր իսկ ցաւը կը նկատէր, մենք ալ կրնա՞նք ուրիշին ցաւը`ր իսկ ցաւը կը նկատէր, մենք ալ կրնա՞նք ուրիշին ցաւը`ր իսկ ցաւը կը նկատէր, մենք ալ կրնա՞նք ուրիշին ցաւը`ր իսկ ցաւը կը նկատէր, մենք ալ կրնա՞նք ուրիշին ցաւը`    
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մեմեմեմե´́́́ր ցաւը նկատել, ուրիշին տառապանքը` մեր ցաւը նկատել, ուրիշին տառապանքը` մեր ցաւը նկատել, ուրիշին տառապանքը` մեր ցաւը նկատել, ուրիշին տառապանքը` մե´́́́ր տառապանր տառապանր տառապանր տառապան----
քը, եւ ուրիշին նեղութիւնը` մեքը, եւ ուրիշին նեղութիւնը` մեքը, եւ ուրիշին նեղութիւնը` մեքը, եւ ուրիշին նեղութիւնը` մե´́́́ր նեղութիւնը, եւ սրտագինս ր նեղութիւնը, եւ սրտագինս ր նեղութիւնը, եւ սրտագինս ր նեղութիւնը, եւ սրտագինս 
աղօթել որ Աստուած օգնէ անոնցաղօթել որ Աստուած օգնէ անոնցաղօթել որ Աստուած օգնէ անոնցաղօթել որ Աստուած օգնէ անոնց::::    

4.4.4.4.----    Կինը այնպիսի թախանձանքով մը խնդրեց Տիրոջ Կինը այնպիսի թախանձանքով մը խնդրեց Տիրոջ Կինը այնպիսի թախանձանքով մը խնդրեց Տիրոջ Կինը այնպիսի թախանձանքով մը խնդրեց Տիրոջ 
ողորմութիւնը, կարծես իր անձին համար էր որ կը խնդրէրողորմութիւնը, կարծես իր անձին համար էր որ կը խնդրէրողորմութիւնը, կարծես իր անձին համար էր որ կը խնդրէրողորմութիւնը, կարծես իր անձին համար էր որ կը խնդրէր::::    
Ան սորվեցուց մեզի, այԱն սորվեցուց մեզի, այԱն սորվեցուց մեզի, այԱն սորվեցուց մեզի, այնպէս մը խնդրել Տիրոջ ողորմութիւնը նպէս մը խնդրել Տիրոջ ողորմութիւնը նպէս մը խնդրել Տիրոջ ողորմութիւնը նպէս մը խնդրել Տիրոջ ողորմութիւնը 
մեր զաւակներուն համար, ինչպէս մեզի համար պիտի մեր զաւակներուն համար, ինչպէս մեզի համար պիտի մեր զաւակներուն համար, ինչպէս մեզի համար պիտի մեր զաւակներուն համար, ինչպէս մեզի համար պիտի 
խնդրէինքխնդրէինքխնդրէինքխնդրէինք::::    Ամէն ծնող պարտաւոր է իր զաւակներուն վէրքն Ամէն ծնող պարտաւոր է իր զաւակներուն վէրքն Ամէն ծնող պարտաւոր է իր զաւակներուն վէրքն Ամէն ծնող պարտաւոր է իր զաւակներուն վէրքն 
ու ցաւը ներկայացնել Յիսուսի եւ բուժում խնդրելու ցաւը ներկայացնել Յիսուսի եւ բուժում խնդրելու ցաւը ներկայացնել Յիսուսի եւ բուժում խնդրելու ցաւը ներկայացնել Յիսուսի եւ բուժում խնդրել::::    Ամէն ծնող Ամէն ծնող Ամէն ծնող Ամէն ծնող 
պէտք է ամէն օր Յիսուսի ողորմութիւնը հայցէ իր զաւակնեպէտք է ամէն օր Յիսուսի ողորմութիւնը հայցէ իր զաւակնեպէտք է ամէն օր Յիսուսի ողորմութիւնը հայցէ իր զաւակնեպէտք է ամէն օր Յիսուսի ողորմութիւնը հայցէ իր զաւակնե----
րուն համարրուն համարրուն համարրուն համար::::    

5.5.5.5.----    Կնոջ աղջիկը սաստիկ կերպով կը տանջուէր չար Կնոջ աղջիկը սաստիկ կերպով կը տանջուէր չար Կնոջ աղջիկը սաստիկ կերպով կը տանջուէր չար Կնոջ աղջիկը սաստիկ կերպով կը տանջուէր չար 
ոգիի մը կողմէ. անոր հետ` անոր մայրն ալ կարծես հոգեպէս ոգիի մը կողմէ. անոր հետ` անոր մայրն ալ կարծես հոգեպէս ոգիի մը կողմէ. անոր հետ` անոր մայրն ալ կարծես հոգեպէս ոգիի մը կողմէ. անոր հետ` անոր մայրն ալ կարծես հոգեպէս 
կը տանջուէր, տեսնելով իր աղջիկը չար ոգիի կողմէ կը տանջուէր, տեսնելով իր աղջիկը չար ոգիի կողմէ կը տանջուէր, տեսնելով իր աղջիկը չար ոգիի կողմէ կը տանջուէր, տեսնելով իր աղջիկը չար ոգիի կողմէ 
բնակուած ու տանջուածբնակուած ու տանջուածբնակուած ու տանջուածբնակուած ու տանջուած::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն զաւակներ կան որոնք ն զաւակներ կան որոնք ն զաւակներ կան որոնք ն զաւակներ կան որոնք 
Սատանայի իշխանութեան ներքեւ կը գտնուին, որոնք մեղքի Սատանայի իշխանութեան ներքեւ կը գտնուին, որոնք մեղքի Սատանայի իշխանութեան ներքեւ կը գտնուին, որոնք մեղքի Սատանայի իշխանութեան ներքեւ կը գտնուին, որոնք մեղքի 
կեանքկեանքկեանքկեանք    կկկկ’’’’ապրին, եւ սակայն, իրենց ծնողները անհոգ ու ապրին, եւ սակայն, իրենց ծնողները անհոգ ու ապրին, եւ սակայն, իրենց ծնողները անհոգ ու ապրին, եւ սակայն, իրենց ծնողները անհոգ ու 
անտարբեր են անոնց նկատմամբ. չեանտարբեր են անոնց նկատմամբ. չեանտարբեր են անոնց նկատմամբ. չեանտարբեր են անոնց նկատմամբ. չե´́́́ն տանջուիր անոնց ն տանջուիր անոնց ն տանջուիր անոնց ն տանջուիր անոնց 
համար. չեհամար. չեհամար. չեհամար. չե´́́́ն աղաչեր Տիրոջ անոնց ազատագրութեան ու ն աղաչեր Տիրոջ անոնց ազատագրութեան ու ն աղաչեր Տիրոջ անոնց ազատագրութեան ու ն աղաչեր Տիրոջ անոնց ազատագրութեան ու 
փրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համարփրկութեան համար::::    Ամէն ծնող պարտաւոր է աղօթել իր Ամէն ծնող պարտաւոր է աղօթել իր Ամէն ծնող պարտաւոր է աղօթել իր Ամէն ծնող պարտաւոր է աղօթել իր 
զաւակներուն համար, Չարին ձեռքէն անոնց ազատագրուզաւակներուն համար, Չարին ձեռքէն անոնց ազատագրուզաւակներուն համար, Չարին ձեռքէն անոնց ազատագրուզաւակներուն համար, Չարին ձեռքէն անոնց ազատագրու----
թեան համար, անոնց փթեան համար, անոնց փթեան համար, անոնց փթեան համար, անոնց փրկութեան համարրկութեան համարրկութեան համարրկութեան համար::::    ՎաՎաՎաՎա´́́́յ այն մօր կամ յ այն մօր կամ յ այն մօր կամ յ այն մօր կամ 
հօր որուն զաւակը դժոխք կը նետուի իր անտարբերութեան հօր որուն զաւակը դժոխք կը նետուի իր անտարբերութեան հօր որուն զաւակը դժոխք կը նետուի իր անտարբերութեան հօր որուն զաւակը դժոխք կը նետուի իր անտարբերութեան 
պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Մայր մը թող չկարծէ որ Մայր մը թող չկարծէ որ Մայր մը թող չկարծէ որ Մայր մը թող չկարծէ որ 
երկինք կը մտնէ, եթէ երբեք չէ սորվեցուցած իր զաւակներուն երկինք կը մտնէ, եթէ երբեք չէ սորվեցուցած իր զաւակներուն երկինք կը մտնէ, եթէ երբեք չէ սորվեցուցած իր զաւակներուն երկինք կը մտնէ, եթէ երբեք չէ սորվեցուցած իր զաւակներուն 
քալել դէպի երկինք տանող ճամբայէնքալել դէպի երկինք տանող ճամբայէնքալել դէպի երկինք տանող ճամբայէնքալել դէպի երկինք տանող ճամբայէն»»»»::::    

6.6.6.6.----    Հետաքրքրական է նկատել, որՀետաքրքրական է նկատել, որՀետաքրքրական է նկատել, որՀետաքրքրական է նկատել, որ    կինը չհարցուց կինը չհարցուց կինը չհարցուց կինը չհարցուց 
Յիսուսին թէ ի՞նչ պէտք է ընել յաւիտենական կեանքը Յիսուսին թէ ի՞նչ պէտք է ընել յաւիտենական կեանքը Յիսուսին թէ ի՞նչ պէտք է ընել յաւիտենական կեանքը Յիսուսին թէ ի՞նչ պէտք է ընել յաւիտենական կեանքը 
ընդունելու համար, ինչպէս հարցուցած էր մեծահարուընդունելու համար, ինչպէս հարցուցած էր մեծահարուընդունելու համար, ինչպէս հարցուցած էր մեծահարուընդունելու համար, ինչպէս հարցուցած էր մեծահարուսսսստ տ տ տ 
երիտասարդը կամ Օրէնքի ուսուցիչ մը (Մտ 19.16երիտասարդը կամ Օրէնքի ուսուցիչ մը (Մտ 19.16երիտասարդը կամ Օրէնքի ուսուցիչ մը (Մտ 19.16երիտասարդը կամ Օրէնքի ուսուցիչ մը (Մտ 19.16::::    Ղկ 10.25), Ղկ 10.25), Ղկ 10.25), Ղկ 10.25), 
ոոոո´́́́չ ալ հարցուց թէ ի՞նչպէս կրնար Աստուծոյ կամքը կատաչ ալ հարցուց թէ ի՞նչպէս կրնար Աստուծոյ կամքը կատաչ ալ հարցուց թէ ի՞նչպէս կրնար Աստուծոյ կամքը կատաչ ալ հարցուց թէ ի՞նչպէս կրնար Աստուծոյ կամքը կատա----
րել, որել, որել, որել, ո´́́́չ ալ հարցուց թէ ո՞րն է փրկուչ ալ հարցուց թէ ո՞րն է փրկուչ ալ հարցուց թէ ո՞րն է փրկուչ ալ հարցուց թէ ո՞րն է փրկութեան ճամբանթեան ճամբանթեան ճամբանթեան ճամբան::::    Ան Ան Ան Ան 
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հարցում չունէհարցում չունէհարցում չունէհարցում չունէ´́́́րրրր::::    Ան խնդրաԱն խնդրաԱն խնդրաԱն խնդրա´́́́նք ունէրնք ունէրնք ունէրնք ունէր::::    ՊահաՊահաՊահաՊահա´́́́նջք ունէրնջք ունէրնջք ունէրնջք ունէր::::    
ՀաՀաՀաՀա´́́́րց ունէր եւ հարցի լուծում կրց ունէր եւ հարցի լուծում կրց ունէր եւ հարցի լուծում կրց ունէր եւ հարցի լուծում կ’’’’ուզէր պարզապէսուզէր պարզապէսուզէր պարզապէսուզէր պարզապէս::::    Ան Ան Ան Ան 
չառաջարկեց հետեւիլ Յիսուսիչառաջարկեց հետեւիլ Յիսուսիչառաջարկեց հետեւիլ Յիսուսիչառաջարկեց հետեւիլ Յիսուսի::::    Չխնդրեց մեղքերու Չխնդրեց մեղքերու Չխնդրեց մեղքերու Չխնդրեց մեղքերու 
թողութիւնթողութիւնթողութիւնթողութիւն::::    Ան լոկ բժշկութիւն կԱն լոկ բժշկութիւն կԱն լոկ բժշկութիւն կԱն լոկ բժշկութիւն կ’’’’ուզէր իր աղջկան համարուզէր իր աղջկան համարուզէր իր աղջկան համարուզէր իր աղջկան համար::::    
Ան եկաւ Յիսուսէն բան մը ուզելու եւ ոԱն եկաւ Յիսուսէն բան մը ուզելու եւ ոԱն եկաւ Յիսուսէն բան մը ուզելու եւ ոԱն եկաւ Յիսուսէն բան մը ուզելու եւ ո´́́́չ չ չ չ թէ Յիսուսը ուզելութէ Յիսուսը ուզելութէ Յիսուսը ուզելութէ Յիսուսը ուզելու::::    
Եկաւ Եկաւ Եկաւ Եկաւ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    առնելու եւ ոառնելու եւ ոառնելու եւ ոառնելու եւ ո´́́́չ թէ Տէրը առնելու իր սրտին ու չ թէ Տէրը առնելու իր սրտին ու չ թէ Տէրը առնելու իր սրտին ու չ թէ Տէրը առնելու իր սրտին ու 
կեանքին մէջկեանքին մէջկեանքին մէջկեանքին մէջ::::    Հակառակ ասոր, Յիսուս տուաւ իր սրտի Հակառակ ասոր, Յիսուս տուաւ իր սրտի Հակառակ ասոր, Յիսուս տուաւ իր սրտի Հակառակ ասոր, Յիսուս տուաւ իր սրտի 
խնդրանքը եւ բուժեց իր աղջիկըխնդրանքը եւ բուժեց իր աղջիկըխնդրանքը եւ բուժեց իր աղջիկըխնդրանքը եւ բուժեց իր աղջիկը::::    Այս կնոջ նման, որքաԱյս կնոջ նման, որքաԱյս կնոջ նման, որքաԱյս կնոջ նման, որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ կան, նոյնիսկ հաւատացեալներ, որոնք Տիրոջ կը մարդիկ կան, նոյնիսկ հաւատացեալներ, որոնք Տիրոջ կը մարդիկ կան, նոյնիսկ հաւատացեալներ, որոնք Տիրոջ կը մարդիկ կան, նոյնիսկ հաւատացեալներ, որոնք Տիրոջ կը 
դիմեն պարգեւ մը, օգնութիւն մը,դիմեն պարգեւ մը, օգնութիւն մը,դիմեն պարգեւ մը, օգնութիւն մը,դիմեն պարգեւ մը, օգնութիւն մը,    օրհնութիւն մը ձեռք ձգելու օրհնութիւն մը ձեռք ձգելու օրհնութիւն մը ձեռք ձգելու օրհնութիւն մը ձեռք ձգելու 
անկէ, եւ ոանկէ, եւ ոանկէ, եւ ոանկէ, եւ ո´́́́չ թէ որովհետեւ կը սիրեն Տէրը եւ կչ թէ որովհետեւ կը սիրեն Տէրը եւ կչ թէ որովհետեւ կը սիրեն Տէրը եւ կչ թէ որովհետեւ կը սիրեն Տէրը եւ կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
ժժժժամանակ անցնել անոր հետամանակ անցնել անոր հետամանակ անցնել անոր հետամանակ անցնել անոր հետ::::    Դուն ի՞նչ կը սիրես, սիրելիԴուն ի՞նչ կը սիրես, սիրելիԴուն ի՞նչ կը սիրես, սիրելիԴուն ի՞նչ կը սիրես, սիրելի´́́́    
ընթերցող, Տէ՞րը, թէ` Տիրոջ տուածըընթերցող, Տէ՞րը, թէ` Տիրոջ տուածըընթերցող, Տէ՞րը, թէ` Տիրոջ տուածըընթերցող, Տէ՞րը, թէ` Տիրոջ տուածը::::    Ինչի՞ վրայ կեդրոնաԻնչի՞ վրայ կեդրոնաԻնչի՞ վրայ կեդրոնաԻնչի՞ վրայ կեդրոնա----
ցուցած ես ուշադրութիւնդ, Պարգեւատու Յիսուսի՞ն վրայ, թէ` ցուցած ես ուշադրութիւնդ, Պարգեւատու Յիսուսի՞ն վրայ, թէ` ցուցած ես ուշադրութիւնդ, Պարգեւատու Յիսուսի՞ն վրայ, թէ` ցուցած ես ուշադրութիւնդ, Պարգեւատու Յիսուսի՞ն վրայ, թէ` 
պարգեւներուն վրպարգեւներուն վրպարգեւներուն վրպարգեւներուն վրայայայայ::::    Ինչի՞ կը նայիս, Աստուծոյ ձեռքի՞ն, թէ` Ինչի՞ կը նայիս, Աստուծոյ ձեռքի՞ն, թէ` Ինչի՞ կը նայիս, Աստուծոյ ձեռքի՞ն, թէ` Ինչի՞ կը նայիս, Աստուծոյ ձեռքի՞ն, թէ` 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    Չե՞ս գիտեր որ ձեռքին նայիլը, ծառայի ու ստրուկի Չե՞ս գիտեր որ ձեռքին նայիլը, ծառայի ու ստրուկի Չե՞ս գիտեր որ ձեռքին նայիլը, ծառայի ու ստրուկի Չե՞ս գիտեր որ ձեռքին նայիլը, ծառայի ու ստրուկի 
վերաբերմունք էվերաբերմունք էվերաբերմունք էվերաբերմունք է::::    Եւ չե՞ս գիտեր որ Տիրոջ դէմքին ու աչքերուն Եւ չե՞ս գիտեր որ Տիրոջ դէմքին ու աչքերուն Եւ չե՞ս գիտեր որ Տիրոջ դէմքին ու աչքերուն Եւ չե՞ս գիտեր որ Տիրոջ դէմքին ու աչքերուն 
նայիլը, Տէրը սիրելու արտայայտութիւն էնայիլը, Տէրը սիրելու արտայայտութիւն էնայիլը, Տէրը սիրելու արտայայտութիւն էնայիլը, Տէրը սիրելու արտայայտութիւն է::::    

7.7.7.7.----    ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Կինը չգործածեց` բժշկէ, ազատագրէ, Կինը չգործածեց` բժշկէ, ազատագրէ, Կինը չգործածեց` բժշկէ, ազատագրէ, Կինը չգործածեց` բժշկէ, ազատագրէ, 
օգնէ, կօգնէ, կօգնէ, կօգնէ, կամ ասոնց նման բառեր, այլ` ամ ասոնց նման բառեր, այլ` ամ ասոնց նման բառեր, այլ` ամ ասոնց նման բառեր, այլ` ««««ողորմէողորմէողորմէողորմէ´́́́» » » » բառըբառըբառըբառը::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ յ յ յ 
ասկէ աւելի գեղեցիկ ու հզօր բառասկէ աւելի գեղեցիկ ու հզօր բառասկէ աւելի գեղեցիկ ու հզօր բառասկէ աւելի գեղեցիկ ու հզօր բառ::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ ասկէ աւելի յ ասկէ աւելի յ ասկէ աւելի յ ասկէ աւելի 
Աստուծոյ սրտին խօսող ցանկալի բառԱստուծոյ սրտին խօսող ցանկալի բառԱստուծոյ սրտին խօսող ցանկալի բառԱստուծոյ սրտին խօսող ցանկալի բառ::::    Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ::::    Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ Որովհետեւ 
««««ողորմէողորմէողորմէողորմէ» » » » բառով, Աստուծոյ փառքն է որ հանդէս կու գայ, բառով, Աստուծոյ փառքն է որ հանդէս կու գայ, բառով, Աստուծոյ փառքն է որ հանդէս կու գայ, բառով, Աստուծոյ փառքն է որ հանդէս կու գայ, 
Աստուծոյ մեծութիւնն է որ կը հրապարակուի, Աստուծոյ Աստուծոյ մեծութիւնն է որ կը հրապարակուի, Աստուծոյ Աստուծոյ մեծութիւնն է որ կը հրապարակուի, Աստուծոյ Աստուծոյ մեծութիւնն է որ կը հրապարակուի, Աստուծոյ 
բազմաբազմաբազմաբազմապարգեւ բնութիւնն է որ կը ցոլայպարգեւ բնութիւնն է որ կը ցոլայպարգեւ բնութիւնն է որ կը ցոլայպարգեւ բնութիւնն է որ կը ցոլայ::::    Ի՞նչ իմաստովԻ՞նչ իմաստովԻ՞նչ իմաստովԻ՞նչ իմաստով::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ողորմի իր ողորմութեան կարօտ մարդոց, որոնք ողորմի իր ողորմութեան կարօտ մարդոց, որոնք ողորմի իր ողորմութեան կարօտ մարդոց, որոնք ողորմի իր ողորմութեան կարօտ մարդոց, որոնք 
ոչինչ ըրած են արժանի դառնալու իր ողորմութեան, իր ոչինչ ըրած են արժանի դառնալու իր ողորմութեան, իր ոչինչ ըրած են արժանի դառնալու իր ողորմութեան, իր ոչինչ ըրած են արժանի դառնալու իր ողորմութեան, իր 
փառքը չէ՞ որ հանդէս կու գայփառքը չէ՞ որ հանդէս կու գայփառքը չէ՞ որ հանդէս կու գայփառքը չէ՞ որ հանդէս կու գայ::::    Երբ անձրեւ կը շնորհէ` Երբ անձրեւ կը շնորհէ` Երբ անձրեւ կը շնորհէ` Երբ անձրեւ կը շնորհէ` 
անձրեւ չխնդրողին, առողջութիւն կը պարգեւէ` առողջութիւն անձրեւ չխնդրողին, առողջութիւն կը պարգեւէ` առողջութիւն անձրեւ չխնդրողին, առողջութիւն կը պարգեւէ` առողջութիւն անձրեւ չխնդրողին, առողջութիւն կը պարգեւէ` առողջութիւն 
չհայցողին, կեանք կու տայ` կեանքին արժէքը չգիտցողին, չհայցողին, կեանք կու տայ` կեանքին արժէքը չգիտցողին, չհայցողին, կեանք կու տայ` կեանքին արժէքը չգիտցողին, չհայցողին, կեանք կու տայ` կեանքին արժէքը չգիտցողին, 
ասիկա ողորմութիւն չէ՞, եւ այս ընելով, իր մեծափառութիւնը ասիկա ողորմութիւն չէ՞, եւ այս ընելով, իր մեծափառութիւնը ասիկա ողորմութիւն չէ՞, եւ այս ընելով, իր մեծափառութիւնը ասիկա ողորմութիւն չէ՞, եւ այս ընելով, իր մեծափառութիւնը 
բացայայտած չբացայայտած չբացայայտած չբացայայտած չ’’’’ը՞լլարը՞լլարը՞լլարը՞լլար::::    
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Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` ««««օգնէ Տէօգնէ Տէօգնէ Տէօգնէ Տէ´́́́րրրր», », », », յստակ է որ օգնութեան պէտք յստակ է որ օգնութեան պէտք յստակ է որ օգնութեան պէտք յստակ է որ օգնութեան պէտք 
ունինքունինքունինքունինք::::    Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` ««««բժշկէբժշկէբժշկէբժշկէ´́́́    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր», », », », յստակ է որ բժշկութեան յստակ է որ բժշկութեան յստակ է որ բժշկութեան յստակ է որ բժշկութեան 
կարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինք::::    Երբ ըսԵրբ ըսԵրբ ըսԵրբ ըսենք` ենք` ենք` ենք` ««««զօրացոզօրացոզօրացոզօրացո´́́́ւր Տէւր Տէւր Տէւր Տէ´́́́րրրր», », », », պարզ է որ պարզ է որ պարզ է որ պարզ է որ 
տկար կը զգանք եւ զօրացուելու պէտք ունինքտկար կը զգանք եւ զօրացուելու պէտք ունինքտկար կը զգանք եւ զօրացուելու պէտք ունինքտկար կը զգանք եւ զօրացուելու պէտք ունինք::::    Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` Երբ ըսենք` 
««««մխիթարէմխիթարէմխիթարէմխիթարէ´́́́    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր», », », », որոշ է որ մխիթարութեան կարիքը ունինքորոշ է որ մխիթարութեան կարիքը ունինքորոշ է որ մխիթարութեան կարիքը ունինքորոշ է որ մխիթարութեան կարիքը ունինք::::    
Բայց երբ ըսենք` Բայց երբ ըսենք` Բայց երբ ըսենք` Բայց երբ ըսենք` ««««ողորմէողորմէողորմէողորմէ´́́́    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր», », », », մասնաւոր բանի մը համար մասնաւոր բանի մը համար մասնաւոր բանի մը համար մասնաւոր բանի մը համար 
չէ որ կչէ որ կչէ որ կչէ որ կ’’’’աղօթենք, որովհետեւ աղօթենք, որովհետեւ աղօթենք, որովհետեւ աղօթենք, որովհետեւ ««««ողորմէողորմէողորմէողորմէ» » » » բառը միակ բառն է բառը միակ բառն է բառը միակ բառն է բառը միակ բառն է 
որուն մորուն մորուն մորուն մէջ ամէն խնդրանք կայէջ ամէն խնդրանք կայէջ ամէն խնդրանք կայէջ ամէն խնդրանք կայ::::    Ասոր ապացոյցը նոյնինքն Ասոր ապացոյցը նոյնինքն Ասոր ապացոյցը նոյնինքն Ասոր ապացոյցը նոյնինքն 
կնոջ բառերն են. կնոջ բառերն են. կնոջ բառերն են. կնոջ բառերն են. ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Իր զաւակէն առաջ նախ Իր զաւակէն առաջ նախ Իր զաւակէն առաջ նախ Իր զաւակէն առաջ նախ 
իիիի´́́́նք պէտք ունէր ողորմութեան, քանի տեսնելով զաւակին նք պէտք ունէր ողորմութեան, քանի տեսնելով զաւակին նք պէտք ունէր ողորմութեան, քանի տեսնելով զաւակին նք պէտք ունէր ողորմութեան, քանի տեսնելով զաւակին 
տառապանքը, իտառապանքը, իտառապանքը, իտառապանքը, ի´́́́նք եւս կը տառապէրնք եւս կը տառապէրնք եւս կը տառապէրնք եւս կը տառապէր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ միայն ւ միայն ւ միայն ւ միայն 
իր զաւակին համար չէր որ ողորմութիւն խնդրեց, այլ նաեւ իր զաւակին համար չէր որ ողորմութիւն խնդրեց, այլ նաեւ իր զաւակին համար չէր որ ողորմութիւն խնդրեց, այլ նաեւ իր զաւակին համար չէր որ ողորմութիւն խնդրեց, այլ նաեւ 
իրենիրենիրենիրեն    համար. համար. համար. համար. ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    Տառապող եւ մխիթարութեան Տառապող եւ մխիթարութեան Տառապող եւ մխիթարութեան Տառապող եւ մխիթարութեան 
կարիքը ունեցող մօր մը աղաղակն էր ասիկակարիքը ունեցող մօր մը աղաղակն էր ասիկակարիքը ունեցող մօր մը աղաղակն էր ասիկակարիքը ունեցող մօր մը աղաղակն էր ասիկա::::    Սիրտը Սիրտը Սիրտը Սիրտը 
կոտրած եւ հոգեւոր բուժումի կարիքը ունեցող մօր մը կանչն կոտրած եւ հոգեւոր բուժումի կարիքը ունեցող մօր մը կանչն կոտրած եւ հոգեւոր բուժումի կարիքը ունեցող մօր մը կանչն կոտրած եւ հոգեւոր բուժումի կարիքը ունեցող մօր մը կանչն 
էր ասիկաէր ասիկաէր ասիկաէր ասիկա::::    Բայց Բայց Բայց Բայց ««««մխիթարէ զիսմխիթարէ զիսմխիթարէ զիսմխիթարէ զիս» » » » կամ կամ կամ կամ ««««բուժէ զիսբուժէ զիսբուժէ զիսբուժէ զիս» » » » ըսելու ըսելու ըսելու ըսելու 
փոխարէն, փոխարէն, փոխարէն, փոխարէն, ««««ողորմէողորմէողորմէողորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»    ըսաւ, որովհետեւ, ինչպէս ըսի ըսաւ, որովհետեւ, ինչպէս ըսի ըսաւ, որովհետեւ, ինչպէս ըսի ըսաւ, որովհետեւ, ինչպէս ըսի 
««««ողողողողորմէորմէորմէորմէ» » » » բառին մէջ մխիթարութիւնն ալ կայ, բուժումն ալ բառին մէջ մխիթարութիւնն ալ կայ, բուժումն ալ բառին մէջ մխիթարութիւնն ալ կայ, բուժումն ալ բառին մէջ մխիթարութիւնն ալ կայ, բուժումն ալ 
կայ, եւ ամէն տեսակի բալասան կայ, թէկայ, եւ ամէն տեսակի բալասան կայ, թէկայ, եւ ամէն տեսակի բալասան կայ, թէկայ, եւ ամէն տեսակի բալասան կայ, թէ´́́́    իրեն համար եւ թէիրեն համար եւ թէիրեն համար եւ թէիրեն համար եւ թէ´́́́    
իր զաւակին համարիր զաւակին համարիր զաւակին համարիր զաւակին համար::::    

««««Բայց Յիսուս չպատասխանեց անորԲայց Յիսուս չպատասխանեց անորԲայց Յիսուս չպատասխանեց անորԲայց Յիսուս չպատասխանեց անոր::::    Ասոր վրայ աշաԱսոր վրայ աշաԱսոր վրայ աշաԱսոր վրայ աշա----
կերտկերտկերտկերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.ները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.ները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.ները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.----    

""""ՃամբէՃամբէՃամբէՃամբէ´́́́    զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’’’’աղաղակէ"աղաղակէ"աղաղակէ"աղաղակէ"»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
11115.23)5.23)5.23)5.23)::::    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար ««««Յիսուս չպատասխանեցՅիսուս չպատասխանեցՅիսուս չպատասխանեցՅիսուս չպատասխանեց»»»»    կնոջկնոջկնոջկնոջ::::    
Չպատասխանեց, որպէսզի կինը շարունակէր իր խնդրանքը Չպատասխանեց, որպէսզի կինը շարունակէր իր խնդրանքը Չպատասխանեց, որպէսզի կինը շարունակէր իր խնդրանքը Չպատասխանեց, որպէսզի կինը շարունակէր իր խնդրանքը 
ներկայացնելներկայացնելներկայացնելներկայացնել::::    Յիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերըՅիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերըՅիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերըՅիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերը::::    Կը Կը Կը Կը 
ճանչնար նաեւ այս կնոջ սիրտը եւ գիտէր որ անոր սրտին մէջ ճանչնար նաեւ այս կնոջ սիրտը եւ գիտէր որ անոր սրտին մէջ ճանչնար նաեւ այս կնոջ սիրտը եւ գիտէր որ անոր սրտին մէջ ճանչնար նաեւ այս կնոջ սիրտը եւ գիտէր որ անոր սրտին մէջ 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տք կար, յարատեւութեան ոգիտք կար, յարատեւութեան ոգիտք կար, յարատեւութեան ոգիտք կար, յարատեւութեան ոգի´́́́    կար, վճռակամոկար, վճռակամոկար, վճռակամոկար, վճռակամութիւթիւթիւթի´́́́ւն ւն ւն ւն 
կար, ամուր կակար, ամուր կակար, ամուր կակար, ամուր կա´́́́մք կարմք կարմք կարմք կար::::    Եւ Յիսուս գիտէր, որ այսպիսի մէկը Եւ Յիսուս գիտէր, որ այսպիսի մէկը Եւ Յիսուս գիտէր, որ այսպիսի մէկը Եւ Յիսուս գիտէր, որ այսպիսի մէկը 
դիւրին կերպով նահանջ չդիւրին կերպով նահանջ չդիւրին կերպով նահանջ չդիւրին կերպով նահանջ չ’’’’արձանագրերարձանագրերարձանագրերարձանագրեր::::    Դիւրին կերպով իր Դիւրին կերպով իր Դիւրին կերպով իր Դիւրին կերպով իր 
դատէն չի հրաժարիրդատէն չի հրաժարիրդատէն չի հրաժարիրդատէն չի հրաժարիր::::    Ընթերցող բարեկամ, դուն ի՞նչ կԸնթերցող բարեկամ, դուն ի՞նչ կԸնթերցող բարեկամ, դուն ի՞նչ կԸնթերցող բարեկամ, դուն ի՞նչ կ’’’’ընես ընես ընես ընես 
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եթէ երբեք աղօթես ու քու աղօթքդ անպատասխան մնայեթէ երբեք աղօթես ու քու աղօթքդ անպատասխան մնայեթէ երբեք աղօթես ու քու աղօթքդ անպատասխան մնայեթէ երբեք աղօթես ու քու աղօթքդ անպատասխան մնայ::::    Կը Կը Կը Կը 
շարունակե՞ս աղօթել, թէ` կը դադրեցնես շարունակե՞ս աղօթել, թէ` կը դադրեցնես շարունակե՞ս աղօթել, թէ` կը դադրեցնես շարունակե՞ս աղօթել, թէ` կը դադրեցնես աղօթքդաղօթքդաղօթքդաղօթքդ::::    Կրնայ Կրնայ Կրնայ Կրնայ 
Յիսուս ուշացնել աղօթքիդ պատասխանը, ոՅիսուս ուշացնել աղօթքիդ պատասխանը, ոՅիսուս ուշացնել աղօթքիդ պատասխանը, ոՅիսուս ուշացնել աղօթքիդ պատասխանը, ո´́́́չ թէ քեզ չ թէ քեզ չ թէ քեզ չ թէ քեզ 
յուսահատութեան մատնելու համար, ընդհակառակը, քեզ յուսահատութեան մատնելու համար, ընդհակառակը, քեզ յուսահատութեան մատնելու համար, ընդհակառակը, քեզ յուսահատութեան մատնելու համար, ընդհակառակը, քեզ 
յոյսոյոյսոյոյսոյոյսո´́́́վ գօտեպնդելու համարվ գօտեպնդելու համարվ գօտեպնդելու համարվ գօտեպնդելու համար::::    Յոյս ունեցող մարդը, կը Յոյս ունեցող մարդը, կը Յոյս ունեցող մարդը, կը Յոյս ունեցող մարդը, կը 
շարունակէ աղօթել նոյնիսկ երբ պատասխան չշարունակէ աղօթել նոյնիսկ երբ պատասխան չշարունակէ աղօթել նոյնիսկ երբ պատասխան չշարունակէ աղօթել նոյնիսկ երբ պատասխան չ’’’’ըստանարըստանարըստանարըստանար::::    
Յոյս ունեցող մարդը, կը յարատեւէ բաղխել երկինքի դոՅոյս ունեցող մարդը, կը յարատեւէ բաղխել երկինքի դոՅոյս ունեցող մարդը, կը յարատեւէ բաղխել երկինքի դոՅոյս ունեցող մարդը, կը յարատեւէ բաղխել երկինքի դուռը, ւռը, ւռը, ւռը, 
նոյնիսկ երբ կը թուի որ բացող չկայ իրեննոյնիսկ երբ կը թուի որ բացող չկայ իրեննոյնիսկ երբ կը թուի որ բացող չկայ իրեննոյնիսկ երբ կը թուի որ բացող չկայ իրեն::::    

2.2.2.2.----    Յոյսի ու յարատեւութեան առաքինութիւնները միակ Յոյսի ու յարատեւութեան առաքինութիւնները միակ Յոյսի ու յարատեւութեան առաքինութիւնները միակ Յոյսի ու յարատեւութեան առաքինութիւնները միակ 
երկու առաքինութիւնները չեն որ մենք կը գտնենք կնոջ մօտերկու առաքինութիւնները չեն որ մենք կը գտնենք կնոջ մօտերկու առաքինութիւնները չեն որ մենք կը գտնենք կնոջ մօտերկու առաքինութիւնները չեն որ մենք կը գտնենք կնոջ մօտ::::    
Միայն կաՄիայն կաՄիայն կաՄիայն կա´́́́մք, հաւամք, հաւամք, հաւամք, հաւա´́́́տք ու վճռակամութիտք ու վճռակամութիտք ու վճռակամութիտք ու վճռակամութի´́́́ւն չէ որ կը ւն չէ որ կը ւն չէ որ կը ւն չէ որ կը 
գտնենք կնոջ մօտգտնենք կնոջ մօտգտնենք կնոջ մօտգտնենք կնոջ մօտ::::    Ուրիշ շատ կարեւոր նկարագրային գիծ մը Ուրիշ շատ կարեւոր նկարագրային գիծ մը Ուրիշ շատ կարեւոր նկարագրային գիծ մը Ուրիշ շատ կարեւոր նկարագրային գիծ մը 
կը գտկը գտկը գտկը գտնենք անոր մօտ, որ շատ մը հաւատացեալներու մօտ նենք անոր մօտ, որ շատ մը հաւատացեալներու մօտ նենք անոր մօտ, որ շատ մը հաւատացեալներու մօտ նենք անոր մօտ, որ շատ մը հաւատացեալներու մօտ 
չենք գտներչենք գտներչենք գտներչենք գտներ::::    Ան իր ստացած վէրքին դիմաց անգամ նահանջ Ան իր ստացած վէրքին դիմաց անգամ նահանջ Ան իր ստացած վէրքին դիմաց անգամ նահանջ Ան իր ստացած վէրքին դիմաց անգամ նահանջ 
չէր արձանագրերչէր արձանագրերչէր արձանագրերչէր արձանագրեր::::    Կը վիրաւորուէր` բայց պարտուած գետին Կը վիրաւորուէր` բայց պարտուած գետին Կը վիրաւորուէր` բայց պարտուած գետին Կը վիրաւորուէր` բայց պարտուած գետին 
չէր իյնարչէր իյնարչէր իյնարչէր իյնար::::    Կը խոցոտուէր` բայց իր դատը հետապնդելէ չէր Կը խոցոտուէր` բայց իր դատը հետապնդելէ չէր Կը խոցոտուէր` բայց իր դատը հետապնդելէ չէր Կը խոցոտուէր` բայց իր դատը հետապնդելէ չէր 
հրաժարերհրաժարերհրաժարերհրաժարեր::::    ԿԿԿԿ’’’’անարգուէր` բայց չէր նեղուեր եւ քինախնդիր անարգուէր` բայց չէր նեղուեր եւ քինախնդիր անարգուէր` բայց չէր նեղուեր եւ քինախնդիր անարգուէր` բայց չէր նեղուեր եւ քինախնդիր 
չէչէչէչէր դառնարր դառնարր դառնարր դառնար::::    Կրնաք մտածել որ ե՞րբ տեղի ունեցան այս Կրնաք մտածել որ ե՞րբ տեղի ունեցան այս Կրնաք մտածել որ ե՞րբ տեղի ունեցան այս Կրնաք մտածել որ ե՞րբ տեղի ունեցան այս 
բոլորըբոլորըբոլորըբոլորը::::    Կինը չորս առիթներով Կինը չորս առիթներով Կինը չորս առիթներով Կինը չորս առիթներով ««««անարգուեցաւանարգուեցաւանարգուեցաւանարգուեցաւ» » » » ու ու ու ու ««««վիրաւորվիրաւորվիրաւորվիրաւոր----
ուեցաւուեցաւուեցաւուեցաւ».».».».----    

աաաա) ) ) ) Երբ ծունկի եկաւ Յիսուսի դիմաց երբ ան տան մը մէջ Երբ ծունկի եկաւ Յիսուսի դիմաց երբ ան տան մը մէջ Երբ ծունկի եկաւ Յիսուսի դիմաց երբ ան տան մը մէջ Երբ ծունկի եկաւ Յիսուսի դիմաց երբ ան տան մը մէջ 
կը գտնուէր եւ աղաչեց իր զաւակիկը գտնուէր եւ աղաչեց իր զաւակիկը գտնուէր եւ աղաչեց իր զաւակիկը գտնուէր եւ աղաչեց իր զաւակինննն    բժշկութեան եւ բժշկութեան եւ բժշկութեան եւ բժշկութեան եւ 
ազատագրութեան համար (Մր 7.24ազատագրութեան համար (Մր 7.24ազատագրութեան համար (Մր 7.24ազատագրութեան համար (Մր 7.24----22226),6),6),6),    Յիսուս ձգեց տՅիսուս ձգեց տՅիսուս ձգեց տՅիսուս ձգեց տունը եւ ունը եւ ունը եւ ունը եւ 
դուրս ելաւ առանց պատասխան մը տալու անորդուրս ելաւ առանց պատասխան մը տալու անորդուրս ելաւ առանց պատասխան մը տալու անորդուրս ելաւ առանց պատասխան մը տալու անոր::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
զինք անարգել չէ՞ր նշանակերզինք անարգել չէ՞ր նշանակերզինք անարգել չէ՞ր նշանակերզինք անարգել չէ՞ր նշանակեր::::    Եթէ դուն անձէ մը բան մը կը Եթէ դուն անձէ մը բան մը կը Եթէ դուն անձէ մը բան մը կը Եթէ դուն անձէ մը բան մը կը 
խնդրես եւ ան կը ձգէ ու կը քալէ առանց բառ մը պատասխնդրես եւ ան կը ձգէ ու կը քալէ առանց բառ մը պատասխնդրես եւ ան կը ձգէ ու կը քալէ առանց բառ մը պատասխնդրես եւ ան կը ձգէ ու կը քալէ առանց բառ մը պատաս----
խանելու, չե՞ս նեղուիրխանելու, չե՞ս նեղուիրխանելու, չե՞ս նեղուիրխանելու, չե՞ս նեղուիր::::    

բբբբ) ) ) ) Երբ կինը անոր ետեւէն երթալով բարձրաձայն ըսաւ. Երբ կինը անոր ետեւէն երթալով բարձրաձայն ըսաւ. Երբ կինը անոր ետեւէն երթալով բարձրաձայն ըսաւ. Երբ կինը անոր ետեւէն երթալով բարձրաձայն ըսաւ. 
««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, Դաւիթիր, Դաւիթիր, Դաւիթիր, Դաւիթի´́́́    Որդի, ողոՈրդի, ողոՈրդի, ողոՈրդի, ողորմէրմէրմէրմէ´́́́    ինծի, աղջիկս չար ոգիէն ինծի, աղջիկս չար ոգիէն ինծի, աղջիկս չար ոգիէն ինծի, աղջիկս չար ոգիէն 
սաստիկ կը տանջուի...սաստիկ կը տանջուի...սաստիկ կը տանջուի...սաստիկ կը տանջուի...::::    Յիսուս չպատասխանեց անորՅիսուս չպատասխանեց անորՅիսուս չպատասխանեց անորՅիսուս չպատասխանեց անոր»»»»  (  (  (  (Մտ Մտ Մտ Մտ 
15.2215.2215.2215.22----23)23)23)23)::::    
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գգգգ) ) ) ) Երբ աշակերտները խնդրեցին Յիսուսէն որ կատարէ Երբ աշակերտները խնդրեցին Յիսուսէն որ կատարէ Երբ աշակերտները խնդրեցին Յիսուսէն որ կատարէ Երբ աշակերտները խնդրեցին Յիսուսէն որ կատարէ 
կնոջ սկնոջ սկնոջ սկնոջ սրտի խնդրանքը ու ճամբէ զայն,րտի խնդրանքը ու ճամբէ զայն,րտի խնդրանքը ու ճամբէ զայն,րտի խնդրանքը ու ճամբէ զայն,    Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. 
««««Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարներուն Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարներուն Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարներուն Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարներուն 
համար ղրկուեցհամար ղրկուեցհամար ղրկուեցհամար ղրկուեցայայայայ»»»» ( ( ( (Մտ 15.24)Մտ 15.24)Մտ 15.24)Մտ 15.24)::::    

դդդդ) ) ) ) Երբ  Երբ  Երբ  Երբ  ««««կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.կինը մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.----    """"ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, ր, ր, ր, 
օգնէօգնէօգնէօգնէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի""""»»»»,,,,    ««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    """"Ճիշդ չէ մանուկնեՃիշդ չէ մանուկնեՃիշդ չէ մանուկնեՃիշդ չէ մանուկնե----
րուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն նետել"րուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն նետել"րուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն նետել"րուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն նետել"»»»» ( ( ( (Մտ 15.25Մտ 15.25Մտ 15.25Մտ 15.25----26)26)26)26)::::    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, քննէ դուն քեզ կնոջ պատահածին ընթերցող, քննէ դուն քեզ կնոջ պատահածին ընթերցող, քննէ դուն քեզ կնոջ պատահածին ընթերցող, քննէ դուն քեզ կնոջ պատահածին 
լոյսին տակլոյսին տակլոյսին տակլոյսին տակ::::    Ենթադրէ պահ որ դոԵնթադրէ պահ որ դոԵնթադրէ պահ որ դոԵնթադրէ պահ որ դուն կւն կւն կւն կ’’’’ապրէիր Յիսուսի ապրէիր Յիսուսի ապրէիր Յիսուսի ապրէիր Յիսուսի 
երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, եւ ենթադրէ որ չէիր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, եւ ենթադրէ որ չէիր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, եւ ենթադրէ որ չէիր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, եւ ենթադրէ որ չէիր 
գիտեր որ Յիսուս Տէգիտեր որ Յիսուս Տէգիտեր որ Յիսուս Տէգիտեր որ Յիսուս Տէ´́́́ր ու Աստուար ու Աստուար ու Աստուար ու Աստուա´́́́ծ էծ էծ էծ է::::    Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ 
կնոջ տեղը ըլլայիրկնոջ տեղը ըլլայիրկնոջ տեղը ըլլայիրկնոջ տեղը ըլլայիր::::    Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուսի դիմաց Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուսի դիմաց Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուսի դիմաց Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուսի դիմաց 
ծունկի գայիր եւ բժշկութիւն խնդրէիր քու զաւակիդ համար եւ ծունկի գայիր եւ բժշկութիւն խնդրէիր քու զաւակիդ համար եւ ծունկի գայիր եւ բժշկութիւն խնդրէիր քու զաւակիդ համար եւ ծունկի գայիր եւ բժշկութիւն խնդրէիր քու զաւակիդ համար եւ 
Յիսուս ձգէր տունը ու Յիսուս ձգէր տունը ու Յիսուս ձգէր տունը ու Յիսուս ձգէր տունը ու դուրս ելլէր ու քալէր երթարդուրս ելլէր ու քալէր երթարդուրս ելլէր ու քալէր երթարդուրս ելլէր ու քալէր երթար::::    
Անարգուած ու արհամարհուած պիտի չզգայի՞րԱնարգուած ու արհամարհուած պիտի չզգայի՞րԱնարգուած ու արհամարհուած պիտի չզգայի՞րԱնարգուած ու արհամարհուած պիտի չզգայի՞ր::::    Ի՞նչ պիտի Ի՞նչ պիտի Ի՞նչ պիտի Ի՞նչ պիտի 
ընէիր եթէ երբեք Յիսուսի ետեւէն երթալով չար ոգիին կողմէ ընէիր եթէ երբեք Յիսուսի ետեւէն երթալով չար ոգիին կողմէ ընէիր եթէ երբեք Յիսուսի ետեւէն երթալով չար ոգիին կողմէ ընէիր եթէ երբեք Յիսուսի ետեւէն երթալով չար ոգիին կողմէ 
բնակուած զաւակիդ համար ողորմութիւն ու գթութիւն բնակուած զաւակիդ համար ողորմութիւն ու գթութիւն բնակուած զաւակիդ համար ողորմութիւն ու գթութիւն բնակուած զաւակիդ համար ողորմութիւն ու գթութիւն 
հայցէիր եւ ան անտեսէր քեզ եւ ոհայցէիր եւ ան անտեսէր քեզ եւ ոհայցէիր եւ ան անտեսէր քեզ եւ ոհայցէիր եւ ան անտեսէր քեզ եւ ո´́́́չ մէկ բառով պատասչ մէկ բառով պատասչ մէկ բառով պատասչ մէկ բառով պատաս----
խանէրխանէրխանէրխանէր::::    Պիտի չվիրաւորուէի՞րՊիտի չվիրաւորուէի՞րՊիտի չվիրաւորուէի՞րՊիտի չվիրաւորուէի՞ր::::    Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ երբեք Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ երբեք Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ երբեք Ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ երբեք 
ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս քեզի ըսէր, թէ ինք միայն Իսրայէլաս քեզի ըսէր, թէ ինք միայն Իսրայէլաս քեզի ըսէր, թէ ինք միայն Իսրայէլաս քեզի ըսէր, թէ ինք միայն Իսրայէլացիներուն համար ցիներուն համար ցիներուն համար ցիներուն համար 
աշխարհ եկած էր, թէ միայն Իսրայէլացիներ կրնար բժշկելաշխարհ եկած էր, թէ միայն Իսրայէլացիներ կրնար բժշկելաշխարհ եկած էր, թէ միայն Իսրայէլացիներ կրնար բժշկելաշխարհ եկած էր, թէ միայն Իսրայէլացիներ կրնար բժշկել::::    
Դրուած խտրութենէն եւ ցուցաբերուած աչառութենէն պիտի Դրուած խտրութենէն եւ ցուցաբերուած աչառութենէն պիտի Դրուած խտրութենէն եւ ցուցաբերուած աչառութենէն պիտի Դրուած խտրութենէն եւ ցուցաբերուած աչառութենէն պիտի 
չգայթակղէի՞րչգայթակղէի՞րչգայթակղէի՞րչգայթակղէի՞ր::::    Տակաւին, ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուս քեզի Տակաւին, ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուս քեզի Տակաւին, ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուս քեզի Տակաւին, ի՞նչ պիտի ընէիր եթէ Յիսուս քեզի 
ըսէր ինչ որ կնոըսէր ինչ որ կնոըսէր ինչ որ կնոըսէր ինչ որ կնո´́́́ջ ըսաւ. ջ ըսաւ. ջ ըսաւ. ջ ըսաւ. ««««Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը 
առնել եւ շուներուն նետելառնել եւ շուներուն նետելառնել եւ շուներուն նետելառնել եւ շուներուն նետել»»»» ( ( ( (Մտ 15.26)Մտ 15.26)Մտ 15.26)Մտ 15.26)::::    ԱնհաԱնհաԱնհաԱնհաննննգիստ պիտի գիստ պիտի գիստ պիտի գիստ պիտի 
չըլլայի՞րչըլլայի՞րչըլլայի՞րչըլլայի՞ր::::    Գուցէ նոյնիսկ պոռթկայիր, բարկանայիր, վիրաւոԳուցէ նոյնիսկ պոռթկայիր, բարկանայիր, վիրաւոԳուցէ նոյնիսկ պոռթկայիր, բարկանայիր, վիրաւոԳուցէ նոյնիսկ պոռթկայիր, բարկանայիր, վիրաւո----
րական խօսք մը ըսէիր ու հեռանայիրրական խօսք մը ըսէիր ու հեռանայիրրական խօսք մը ըսէիր ու հեռանայիրրական խօսք մը ըսէիր ու հեռանայիր::::    Յիշեալ կէտերը մեր Յիշեալ կէտերը մեր Յիշեալ կէտերը մեր Յիշեալ կէտերը մեր 
աչքին դիմաց ունենալոաչքին դիմաց ունենալոաչքին դիմաց ունենալոաչքին դիմաց ունենալո´́́́վ միայն կրնանք ճանչնալ կնոջ վ միայն կրնանք ճանչնալ կնոջ վ միայն կրնանք ճանչնալ կնոջ վ միայն կրնանք ճանչնալ կնոջ 
վիթխվիթխվիթխվիթխարի հաւատքն ու աննկուն կամքըարի հաւատքն ու աննկուն կամքըարի հաւատքն ու աննկուն կամքըարի հաւատքն ու աննկուն կամքը::::    

3.3.3.3.----    ««««Աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.Աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.Աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.Աշակերտները մօտեցան եւ աղաչելով ըսին.----    
""""ՃամբէՃամբէՃամբէՃամբէ´́́́    զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’’’’աղաղակէ"աղաղակէ"աղաղակէ"աղաղակէ"»»»»::::    ՀետաՀետաՀետաՀետա----
քքքքըըըըրքրական է հոս աշակերտներուն դիրքըրքրական է հոս աշակերտներուն դիրքըրքրական է հոս աշակերտներուն դիրքըրքրական է հոս աշակերտներուն դիրքը::::    ՀետաքրքրաՀետաքրքրաՀետաքրքրաՀետաքրքրական է կան է կան է կան է 
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այն իմաստով, որ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ կատարէ այս այն իմաստով, որ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ կատարէ այս այն իմաստով, որ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ կատարէ այս այն իմաստով, որ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ կատարէ այս 
հեթանոս կնոջ սրտի խնդրանքհեթանոս կնոջ սրտի խնդրանքհեթանոս կնոջ սրտի խնդրանքհեթանոս կնոջ սրտի խնդրանքը եւ ճամբէ զայնը եւ ճամբէ զայնը եւ ճամբէ զայնը եւ ճամբէ զայն::::    Հաւանաբար Հաւանաբար Հաւանաբար Հաւանաբար 
Յիսուս չպատասխանեց կնոջ, փորձելու համար աշակերտնեՅիսուս չպատասխանեց կնոջ, փորձելու համար աշակերտնեՅիսուս չպատասխանեց կնոջ, փորձելու համար աշակերտնեՅիսուս չպատասխանեց կնոջ, փորձելու համար աշակերտնե----
րը, եւ տեսնելու եթէ երբեք գութ ու գորով ունէիրը, եւ տեսնելու եթէ երբեք գութ ու գորով ունէիրը, եւ տեսնելու եթէ երբեք գութ ու գորով ունէիրը, եւ տեսնելու եթէ երբեք գութ ու գորով ունէի´́́́ն ն ն ն 
օտարականին, այլ խօսքով` հեթանոսին հանդէպ, ոչ հրեային օտարականին, այլ խօսքով` հեթանոսին հանդէպ, ոչ հրեային օտարականին, այլ խօսքով` հեթանոսին հանդէպ, ոչ հրեային օտարականին, այլ խօսքով` հեթանոսին հանդէպ, ոչ հրեային 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Չմոռնանք որ հրեաներ Քանանացիները թշնամի կը Չմոռնանք որ հրեաներ Քանանացիները թշնամի կը Չմոռնանք որ հրեաներ Քանանացիները թշնամի կը Չմոռնանք որ հրեաներ Քանանացիները թշնամի կը 
նկատէին, գուցէ եւ անիծուած նկատէին, գուցէ եւ անիծուած նկատէին, գուցէ եւ անիծուած նկատէին, գուցէ եւ անիծուած ((((Ծն 9.25)Ծն 9.25)Ծն 9.25)Ծն 9.25)::::    Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս 
կկկկ’’’’ուզէր տեսնել աշակերտներուն վերաբերմունքը այս ուզէր տեսնել աշակերտներուն վերաբերմունքը այս ուզէր տեսնել աշակերտներուն վերաբերմունքը այս ուզէր տեսնել աշակերտներուն վերաբերմունքը այս 
Քանանացի կնոջ հանդէպՔանանացի կնոջ հանդէպՔանանացի կնոջ հանդէպՔանանացի կնոջ հանդէպ::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզէր գիտնալ ուզէր գիտնալ ուզէր գիտնալ ուզէր գիտնալ թէ թէ թէ թէ արդեօք իրենք արդեօք իրենք արդեօք իրենք արդեօք իրենք 
եւսեւսեւսեւս    թշնամական աչքով կը նայէիթշնամական աչքով կը նայէիթշնամական աչքով կը նայէիթշնամական աչքով կը նայէի՞՞՞՞ն Քանանացիներուն թէ ոչն Քանանացիներուն թէ ոչն Քանանացիներուն թէ ոչն Քանանացիներուն թէ ոչ::::    
Մանաւանդ, կՄանաւանդ, կՄանաւանդ, կՄանաւանդ, կ’’’’ուզէր գիտնալ ուզէր գիտնալ ուզէր գիտնալ ուզէր գիտնալ թէ թէ թէ թէ արդեօքարդեօքարդեօքարդեօք    անտարբեր պիտի անտարբեր պիտի անտարբեր պիտի անտարբեր պիտի 
ըլլայիըլլայիըլլայիըլլայի՞՞՞՞ն ցաւով լեցուն մօր մը ն ցաւով լեցուն մօր մը ն ցաւով լեցուն մօր մը ն ցաւով լեցուն մօր մը աղաղակին դիմաց թէ ոչաղաղակին դիմաց թէ ոչաղաղակին դիմաց թէ ոչաղաղակին դիմաց թէ ոչ::::    
Խորքին մէջ, Յիսուս իր կեցուածքով փորձաքարի զարկաւ թէԽորքին մէջ, Յիսուս իր կեցուածքով փորձաքարի զարկաւ թէԽորքին մէջ, Յիսուս իր կեցուածքով փորձաքարի զարկաւ թէԽորքին մէջ, Յիսուս իր կեցուածքով փորձաքարի զարկաւ թէ´́́́    
աշակերտներուն եւ թէաշակերտներուն եւ թէաշակերտներուն եւ թէաշակերտներուն եւ թէ´́́́    կնոջ հաւատքըկնոջ հաւատքըկնոջ հաւատքըկնոջ հաւատքը::::    Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ուզէր կնոջ ուզէր կնոջ ուզէր կնոջ ուզէր կնոջ 
մօտ հաւատքի յարատեւութիւն տեսնել, իսկ աշակերտներուն մօտ հաւատքի յարատեւութիւն տեսնել, իսկ աշակերտներուն մօտ հաւատքի յարատեւութիւն տեսնել, իսկ աշակերտներուն մօտ հաւատքի յարատեւութիւն տեսնել, իսկ աշակերտներուն 
մօտ` ուրիշին հաւատքը գնահատելու կեցուածքմօտ` ուրիշին հաւատքը գնահատելու կեցուածքմօտ` ուրիշին հաւատքը գնահատելու կեցուածքմօտ` ուրիշին հաւատքը գնահատելու կեցուածք::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    
ընթերցող, զգոընթերցող, զգոընթերցող, զգոընթերցող, զգո´́́́յշ եղիր թէ յշ եղիր թէ յշ եղիր թէ յշ եղիր թէ իիիի´́́́նչպէս կը վերաբերիս նչպէս կը վերաբերիս նչպէս կը վերաբերիս նչպէս կը վերաբերիս 
միջավայրիդ մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեան մը կամ միջավայրիդ մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեան մը կամ միջավայրիդ մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեան մը կամ միջավայրիդ մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեան մը կամ 
դժբախտացեալի մը հետդժբախտացեալի մը հետդժբախտացեալի մը հետդժբախտացեալի մը հետ::::    Յիշէ որ Տէրը կը դիտէ քեզՅիշէ որ Տէրը կը դիտէ քեզՅիշէ որ Տէրը կը դիտէ քեզՅիշէ որ Տէրը կը դիտէ քեզ::::    Յիշէ որ Յիշէ որ Յիշէ որ Յիշէ որ 
դրացիիդ կեանքին մէջ պատահող ամէն աղէտ, որքան դրացիիդ կեանքին մէջ պատահող ամէն աղէտ, որքան դրացիիդ կեանքին մէջ պատահող ամէն աղէտ, որքան դրացիիդ կեանքին մէջ պատահող ամէն աղէտ, որքան 
փորձաքար մըն է իրեն համար, նոյնքան ալ փորձաքար մըն է փորձաքար մըն է իրեն համար, նոյնքան ալ փորձաքար մըն է փորձաքար մըն է իրեն համար, նոյնքան ալ փորձաքար մըն է փորձաքար մըն է իրեն համար, նոյնքան ալ փորձաքար մըն է 
քեզի համարքեզի համարքեզի համարքեզի համար::::    Եթէ ուրիշին պատահԵթէ ուրիշին պատահԵթէ ուրիշին պատահԵթէ ուրիշին պատահող աղէտին հանդէպ ող աղէտին հանդէպ ող աղէտին հանդէպ ող աղէտին հանդէպ 
անտարբեր ես, այդ աղէտը քեզիանտարբեր ես, այդ աղէտը քեզիանտարբեր ես, այդ աղէտը քեզիանտարբեր ես, այդ աղէտը քեզի´́́́    համար ալ աղէտ մըն է, համար ալ աղէտ մըն է, համար ալ աղէտ մըն է, համար ալ աղէտ մըն է, 
որովհետեւ հաւատքիդ ունայն եւ անօգուտ ըլլալն է որ կը որովհետեւ հաւատքիդ ունայն եւ անօգուտ ըլլալն է որ կը որովհետեւ հաւատքիդ ունայն եւ անօգուտ ըլլալն է որ կը որովհետեւ հաւատքիդ ունայն եւ անօգուտ ըլլալն է որ կը 
բացայայտէբացայայտէբացայայտէբացայայտէ::::    

4.4.4.4.----    Մենք ալ կրնա՞նք աշակերտներուն նման աղաչել Մենք ալ կրնա՞նք աշակերտներուն նման աղաչել Մենք ալ կրնա՞նք աշակերտներուն նման աղաչել Մենք ալ կրնա՞նք աշակերտներուն նման աղաչել 
Յիսուսին Քանանացիներուն, այլ խօսքով` մեր թշնամիներուն Յիսուսին Քանանացիներուն, այլ խօսքով` մեր թշնամիներուն Յիսուսին Քանանացիներուն, այլ խօսքով` մեր թշնամիներուն Յիսուսին Քանանացիներուն, այլ խօսքով` մեր թշնամիներուն 
ու հակառակորդներուն փրկութու հակառակորդներուն փրկութու հակառակորդներուն փրկութու հակառակորդներուն փրկութեան համարեան համարեան համարեան համար::::    Մեզ սիրողին Մեզ սիրողին Մեզ սիրողին Մեզ սիրողին 
համար Տիրոջ աղաչելը` պարտականութիւն է. անծանօթին համար Տիրոջ աղաչելը` պարտականութիւն է. անծանօթին համար Տիրոջ աղաչելը` պարտականութիւն է. անծանօթին համար Տիրոջ աղաչելը` պարտականութիւն է. անծանօթին 
կամ օտարին համար Տիրոջ աղաչելը` մեր կոչումն է. իսկ մեր կամ օտարին համար Տիրոջ աղաչելը` մեր կոչումն է. իսկ մեր կամ օտարին համար Տիրոջ աղաչելը` մեր կոչումն է. իսկ մեր կամ օտարին համար Տիրոջ աղաչելը` մեր կոչումն է. իսկ մեր 
թշնամիներուն համար Տիրոջ աղաչելը` սրբութեան ու թշնամիներուն համար Տիրոջ աղաչելը` սրբութեան ու թշնամիներուն համար Տիրոջ աղաչելը` սրբութեան ու թշնամիներուն համար Տիրոջ աղաչելը` սրբութեան ու 
կատարելութեան ճամբան էկատարելութեան ճամբան էկատարելութեան ճամբան էկատարելութեան ճամբան է::::    Յիշենք որ մենք սուրբ (Ա.Պտ Յիշենք որ մենք սուրբ (Ա.Պտ Յիշենք որ մենք սուրբ (Ա.Պտ Յիշենք որ մենք սուրբ (Ա.Պտ 
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1.151.151.151.15----16) 16) 16) 16) եւ կատարեալ ըլլալու կաեւ կատարեալ ըլլալու կաեւ կատարեալ ըլլալու կաեւ կատարեալ ըլլալու կանչուած ենք (Մտ 5.48)նչուած ենք (Մտ 5.48)նչուած ենք (Մտ 5.48)նչուած ենք (Մտ 5.48)::::    Գրիչ Գրիչ Գրիչ Գրիչ 
մը ըսած է. մը ըսած է. մը ըսած է. մը ըսած է. ««««Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես սուրբ ու կատարեալ ըլլալ` աղօթէուզես սուրբ ու կատարեալ ըլլալ` աղօթէուզես սուրբ ու կատարեալ ըլլալ` աղօթէուզես սուրբ ու կատարեալ ըլլալ` աղօթէ´́́́    
թշնամիներուդ փրկութեան համարթշնամիներուդ փրկութեան համարթշնամիներուդ փրկութեան համարթշնամիներուդ փրկութեան համար»»»»::::    

5.5.5.5.----    ««««ՃամբէՃամբէՃամբէՃամբէ´́́́    զինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կզինք, որովհետեւ մեր ետեւէն կ’’’’աղաղակէաղաղակէաղաղակէաղաղակէ»»»»::::    
Վերեւ փորձեցինք ցոյց տալ աշակերտներուն դրական Վերեւ փորձեցինք ցոյց տալ աշակերտներուն դրական Վերեւ փորձեցինք ցոյց տալ աշակերտներուն դրական Վերեւ փորձեցինք ցոյց տալ աշակերտներուն դրական 
միջամտութիւնը ի նպաստ կնոջ դատին, բայց նկատի միջամտութիւնը ի նպաստ կնոջ դատին, բայց նկատի միջամտութիւնը ի նպաստ կնոջ դատին, բայց նկատի միջամտութիւնը ի նպաստ կնոջ դատին, բայց նկատի 
առնելով անոնց ունեցած այս արտայայտութիւնը, անուրաառնելով անոնց ունեցած այս արտայայտութիւնը, անուրաառնելով անոնց ունեցած այս արտայայտութիւնը, անուրաառնելով անոնց ունեցած այս արտայայտութիւնը, անուրա----
նալի իրականութիւն կը դառնայ, որ անոնք ոնալի իրականութիւն կը դառնայ, որ անոնք ոնալի իրականութիւն կը դառնայ, որ անոնք ոնալի իրականութիւն կը դառնայ, որ անոնք ո´́́́չ թէ կնոջ չ թէ կնոջ չ թէ կնոջ չ թէ կնոջ 
հաւատքը գնահատելու համար էր որ խնդրեցին հաւատքը գնահատելու համար էր որ խնդրեցին հաւատքը գնահատելու համար էր որ խնդրեցին հաւատքը գնահատելու համար էր որ խնդրեցին ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    որ որ որ որ 
կատարէ անոր փափաքը, այլ որովհետեւ սկսած էին կատարէ անոր փափաքը, այլ որովհետեւ սկսած էին կատարէ անոր փափաքը, այլ որովհետեւ սկսած էին կատարէ անոր փափաքը, այլ որովհետեւ սկսած էին 
նեղանալ կնոջ բարձրաձայն աղաղակներէննեղանալ կնոջ բարձրաձայն աղաղակներէննեղանալ կնոջ բարձրաձայն աղաղակներէննեղանալ կնոջ բարձրաձայն աղաղակներէն::::    Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է 
նկատի առնել, ոնկատի առնել, ոնկատի առնել, ոնկատի առնել, որ Աւետարանիչը մեզի չր Աւետարանիչը մեզի չր Աւետարանիչը մեզի չր Աւետարանիչը մեզի չ’’’’ըսեր որ աշակերտըսեր որ աշակերտըսեր որ աշակերտըսեր որ աշակերտ----
ները խնդրեցին Յիսուսէն որ բժշկէ կնոջ աղջիկըները խնդրեցին Յիսուսէն որ բժշկէ կնոջ աղջիկըները խնդրեցին Յիսուսէն որ բժշկէ կնոջ աղջիկըները խնդրեցին Յիսուսէն որ բժշկէ կնոջ աղջիկը::::    
Աշակերտները պարզապէս խնդրեցին Աշակերտները պարզապէս խնդրեցին Աշակերտները պարզապէս խնդրեցին Աշակերտները պարզապէս խնդրեցին ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    որ ճամբէ որ ճամբէ որ ճամբէ որ ճամբէ 
զայնզայնզայնզայն::::    Երկխօսութեան շարունակութիւնը սակայն, կը բացաԵրկխօսութեան շարունակութիւնը սակայն, կը բացաԵրկխօսութեան շարունակութիւնը սակայն, կը բացաԵրկխօսութեան շարունակութիւնը սակայն, կը բացա----
յայտէ որ աշակերտներուն միջամտութեան նպատակը, կնոջ յայտէ որ աշակերտներուն միջամտութեան նպատակը, կնոջ յայտէ որ աշակերտներուն միջամտութեան նպատակը, կնոջ յայտէ որ աշակերտներուն միջամտութեան նպատակը, կնոջ 
համար իր սրտի խնդրանքին ձեհամար իր սրտի խնդրանքին ձեհամար իր սրտի խնդրանքին ձեհամար իր սրտի խնդրանքին ձեռքբռքբռքբռքբերուերուերուերումն էր, բայց, ինչպէս մն էր, բայց, ինչպէս մն էր, բայց, ինչպէս մն էր, բայց, ինչպէս 
ըսի, անոնք պարզապէս կըսի, անոնք պարզապէս կըսի, անոնք պարզապէս կըսի, անոնք պարզապէս կ’’’’ուզէին ձերբազատիլ անոր ուզէին ձերբազատիլ անոր ուզէին ձերբազատիլ անոր ուզէին ձերբազատիլ անոր 
արձակած արձակած արձակած արձակած ««««նեղացուցիչնեղացուցիչնեղացուցիչնեղացուցիչ» » » » աղաղակներէնաղաղակներէնաղաղակներէնաղաղակներէն::::    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
""""Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեԵս միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեԵս միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնեԵս միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած ոչխարնե----

րուն համար ղրկուեցայրուն համար ղրկուեցայրուն համար ղրկուեցայրուն համար ղրկուեցայ""""»»»» ( ( ( (Մտ 15.24)Մտ 15.24)Մտ 15.24)Մտ 15.24)::::    
1.1.1.1.----    Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք միայն ԻսրայէլԵրբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք միայն ԻսրայէլԵրբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք միայն ԻսրայէլԵրբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք միայն Իսրայէլի ի ի ի 

կորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցաւ, պարզապէս ըսել կորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցաւ, պարզապէս ըսել կորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցաւ, պարզապէս ըսել կորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցաւ, պարզապէս ըսել 
կկկկ’’’’ուզէր թէ ինք, իր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, ուզէր թէ ինք, իր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, ուզէր թէ ինք, իր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, ուզէր թէ ինք, իր երկրաւոր առաքելութեան ժամանակ, 
միայն հրեաներուն կեանքին մէջ էր որ պիտի գործէր, բայց իր միայն հրեաներուն կեանքին մէջ էր որ պիտի գործէր, բայց իր միայն հրեաներուն կեանքին մէջ էր որ պիտի գործէր, բայց իր միայն հրեաներուն կեանքին մէջ էր որ պիտի գործէր, բայց իր 
խաչելութենէն ու յարութենէն ետք, իր Աւետարանը ամբողջ խաչելութենէն ու յարութենէն ետք, իր Աւետարանը ամբողջ խաչելութենէն ու յարութենէն ետք, իր Աւետարանը ամբողջ խաչելութենէն ու յարութենէն ետք, իր Աւետարանը ամբողջ 
աշխարհի մէջ եւ բոլոր ազգերուն պէտք էր տարածոաշխարհի մէջ եւ բոլոր ազգերուն պէտք էր տարածոաշխարհի մէջ եւ բոլոր ազգերուն պէտք էր տարածոաշխարհի մէջ եւ բոլոր ազգերուն պէտք էր տարածուէրւէրւէրւէր::::    
Յիշենք որ ան իր յարութենէն ետք աշակերտներուն ըսաւ. Յիշենք որ ան իր յարութենէն ետք աշակերտներուն ըսաւ. Յիշենք որ ան իր յարութենէն ետք աշակերտներուն ըսաւ. Յիշենք որ ան իր յարութենէն ետք աշակերտներուն ըսաւ. 
««««Գացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէքԳացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէքԳացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէքԳացէք եւ բոլոր ժողովուրդները ինծի աշակերտ դարձուցէք»»»»    
((((Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)::::    



 376 

Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած Ես միայն Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած 
ոչխարներուն համար ղրկուեցայոչխարներուն համար ղրկուեցայոչխարներուն համար ղրկուեցայոչխարներուն համար ղրկուեցայ»»»»    խօսքը չենք կրնար խօսքը չենք կրնար խօսքը չենք կրնար խօսքը չենք կրնար 
բառացիօրէն հասկնալբառացիօրէն հասկնալբառացիօրէն հասկնալբառացիօրէն հասկնալ::::    Յիսուսի աշխարհ գաՅիսուսի աշխարհ գաՅիսուսի աշխարհ գաՅիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը լուն նպատակը լուն նպատակը լուն նպատակը 
միայն հրեաները լուսաւորելը չէր, այլ նաեւ` հեթանոսներըմիայն հրեաները լուսաւորելը չէր, այլ նաեւ` հեթանոսներըմիայն հրեաները լուսաւորելը չէր, այլ նաեւ` հեթանոսներըմիայն հրեաները լուսաւորելը չէր, այլ նաեւ` հեթանոսները::::    
Մտաբերենք Սիմոն ծերունիին խօսքը երբ գրկեց մանուկ Մտաբերենք Սիմոն ծերունիին խօսքը երբ գրկեց մանուկ Մտաբերենք Սիմոն ծերունիին խօսքը երբ գրկեց մանուկ Մտաբերենք Սիմոն ծերունիին խօսքը երբ գրկեց մանուկ 
Յիսուսը տաճարին մէջ. Յիսուսը տաճարին մէջ. Յիսուսը տաճարին մէջ. Յիսուսը տաճարին մէջ. ««««Աչքերովս տեսայ Փրկիչը, որ Աչքերովս տեսայ Փրկիչը, որ Աչքերովս տեսայ Փրկիչը, որ Աչքերովս տեսայ Փրկիչը, որ 
ղրկեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպէս լոյս` հեթանոսները ղրկեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպէս լոյս` հեթանոսները ղրկեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպէս լոյս` հեթանոսները ղրկեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպէս լոյս` հեթանոսները 
լուսաւորելուլուսաւորելուլուսաւորելուլուսաւորելու»»»» ( ( ( (Ղկ 2.32)Ղկ 2.32)Ղկ 2.32)Ղկ 2.32)::::    

Յիշենք նաեւՅիշենք նաեւՅիշենք նաեւՅիշենք նաեւ    Տիրոջ խօսքը.Տիրոջ խօսքը.Տիրոջ խօսքը.Տիրոջ խօսքը. « « « «Տակաւին ուրիշ ոչխարներ Տակաւին ուրիշ ոչխարներ Տակաւին ուրիշ ոչխարներ Տակաւին ուրիշ ոչխարներ 
ալ ունիմ, որոնք այս փարախէն դուրս են. պարտաւոր եմ ալ ունիմ, որոնք այս փարախէն դուրս են. պարտաւոր եմ ալ ունիմ, որոնք այս փարախէն դուրս են. պարտաւոր եմ ալ ունիմ, որոնք այս փարախէն դուրս են. պարտաւոր եմ 
զանոնք եւս ներս բերելզանոնք եւս ներս բերելզանոնք եւս ներս բերելզանոնք եւս ներս բերել::::    Անոնք ալ ինծի մտիկ պիտի ընեն, եւ Անոնք ալ ինծի մտիկ պիտի ընեն, եւ Անոնք ալ ինծի մտիկ պիտի ընեն, եւ Անոնք ալ ինծի մտիկ պիտի ընեն, եւ 
պիտի ըլլան մէկ հօտ՝ մէկ հովիւովպիտի ըլլան մէկ հօտ՝ մէկ հովիւովպիտի ըլլան մէկ հօտ՝ մէկ հովիւովպիտի ըլլան մէկ հօտ՝ մէկ հովիւով»»»» ( ( ( (Յհ 10.16)Յհ 10.16)Յհ 10.16)Յհ 10.16)::::    Փարախէն Փարախէն Փարախէն Փարախէն 
դուրս գտնուող ոչխարները հրեաները չեն, այլ` հեթանոսդուրս գտնուող ոչխարները հրեաները չեն, այլ` հեթանոսդուրս գտնուող ոչխարները հրեաները չեն, այլ` հեթանոսդուրս գտնուող ոչխարները հրեաները չեն, այլ` հեթանոս----
ներըներըներըները::::    ՀրՀրՀրՀրեաները փարախին մէջ էին եւ ոեաները փարախին մէջ էին եւ ոեաները փարախին մէջ էին եւ ոեաները փարախին մէջ էին եւ ո´́́́չ թէ անկէ դուրսչ թէ անկէ դուրսչ թէ անկէ դուրսչ թէ անկէ դուրս::::    
Հարկաւ կեղծ հաւատք ունեցող հրեաները այդ փարախէն Հարկաւ կեղծ հաւատք ունեցող հրեաները այդ փարախէն Հարկաւ կեղծ հաւատք ունեցող հրեաները այդ փարախէն Հարկաւ կեղծ հաւատք ունեցող հրեաները այդ փարախէն 
դուրս պիտի դրուին, ինչպէս Յիսուս կդուրս պիտի դրուին, ինչպէս Յիսուս կդուրս պիտի դրուին, ինչպէս Յիսուս կդուրս պիտի դրուին, ինչպէս Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իսկ անոնք որոնք Իսկ անոնք որոնք Իսկ անոնք որոնք Իսկ անոնք որոնք 
երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր ըլլային` երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր ըլլային` երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր ըլլային` երկինքի արքայութեան ժառանգորդները պէտք էր ըլլային` 
դուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուինդուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուինդուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուինդուրսը խաւարին մէջ պիտի նետուին»»»» ( ( ( (Մտ 8.12)Մտ 8.12)Մտ 8.12)Մտ 8.12)::::    Փարախը Փարախը Փարախը Փարախը 
որուորուորուորուն մասին կը խօսի Յիսուս այստեղ, հաւատացեալներուն ն մասին կը խօսի Յիսուս այստեղ, հաւատացեալներուն ն մասին կը խօսի Յիսուս այստեղ, հաւատացեալներուն ն մասին կը խօսի Յիսուս այստեղ, հաւատացեալներուն 
բանակն էբանակն էբանակն էբանակն է::::    Իր տուԻր տուԻր տուԻր տուեեեեալ խօսքով, Յիսուս կը յիշեցնէր իր ալ խօսքով, Յիսուս կը յիշեցնէր իր ալ խօսքով, Յիսուս կը յիշեցնէր իր ալ խօսքով, Յիսուս կը յիշեցնէր իր 
աշակերտներուն թէ ինք աշխարհ եկած էր իր փարախին մէջ աշակերտներուն թէ ինք աշխարհ եկած էր իր փարախին մէջ աշակերտներուն թէ ինք աշխարհ եկած էր իր փարախին մէջ աշակերտներուն թէ ինք աշխարհ եկած էր իր փարախին մէջ 
հաւաքելու բոլոր այն մարդիկը` որոնք կհաւաքելու բոլոր այն մարդիկը` որոնք կհաւաքելու բոլոր այն մարդիկը` որոնք կհաւաքելու բոլոր այն մարդիկը` որոնք կ’’’’ընդունին զինք եւ ընդունին զինք եւ ընդունին զինք եւ ընդունին զինք եւ 
կկկկ’’’’ընդգրկեն իր փրկութիւնըընդգրկեն իր փրկութիւնըընդգրկեն իր փրկութիւնըընդգրկեն իր փրկութիւնը::::    

Հռոմայեցի հարիւրապետին ծառաՀռոմայեցի հարիւրապետին ծառաՀռոմայեցի հարիւրապետին ծառաՀռոմայեցի հարիւրապետին ծառային բժշկութիւնը (Մտ յին բժշկութիւնը (Մտ յին բժշկութիւնը (Մտ յին բժշկութիւնը (Մտ 
8.58.58.58.5----13), 13), 13), 13), Յակոբի ջրհորին քով Սամարացի կնոջ հետ Սուրբ Յակոբի ջրհորին քով Սամարացի կնոջ հետ Սուրբ Յակոբի ջրհորին քով Սամարացի կնոջ հետ Սուրբ Յակոբի ջրհորին քով Սամարացի կնոջ հետ Սուրբ 
Հոգիին կենսատու ջուրին մասին խօսիլը (Յհ 4.7Հոգիին կենսատու ջուրին մասին խօսիլը (Յհ 4.7Հոգիին կենսատու ջուրին մասին խօսիլը (Յհ 4.7Հոգիին կենսատու ջուրին մասին խօսիլը (Յհ 4.7----30), 30), 30), 30), եւ այս եւ այս եւ այս եւ այս 
Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնը, բոլորը մէՔանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնը, բոլորը մէՔանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնը, բոլորը մէՔանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնը, բոլորը մէ´́́́կ բան ցոյց կ բան ցոյց կ բան ցոյց կ բան ցոյց 
կու տան, թէ` Տէր Յիսուս Քրիստոսի սէրն ու փրկութիւնը կու տան, թէ` Տէր Յիսուս Քրիստոսի սէրն ու փրկութիւնը կու տան, թէ` Տէր Յիսուս Քրիստոսի սէրն ու փրկութիւնը կու տան, թէ` Տէր Յիսուս Քրիստոսի սէրն ու փրկութիւնը 
բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն համար է, ն համար է, ն համար է, ն համար է, ««««արարարարեւելքէն ու արեւմուտքէնեւելքէն ու արեւմուտքէնեւելքէն ու արեւմուտքէնեւելքէն ու արեւմուտքէն» » » » եկող բոլոեկող բոլոեկող բոլոեկող բոլո´́́́ր ր ր ր 
ազգերուն ու ժողովուրդներուն համար է (Մտ 8.11), բոլոազգերուն ու ժողովուրդներուն համար է (Մտ 8.11), բոլոազգերուն ու ժողովուրդներուն համար է (Մտ 8.11), բոլոազգերուն ու ժողովուրդներուն համար է (Մտ 8.11), բոլո´́́́ր ր ր ր 
դասակարգերու մարդոց համար է, թէդասակարգերու մարդոց համար է, թէդասակարգերու մարդոց համար է, թէդասակարգերու մարդոց համար է, թէ´́́́    հրեային ու թէհրեային ու թէհրեային ու թէհրեային ու թէ´́́́    
հեթանոսին, թէհեթանոսին, թէհեթանոսին, թէհեթանոսին, թէ´́́́    աղքատին ու թէաղքատին ու թէաղքատին ու թէաղքատին ու թէ´́́́    հարուստին, թէհարուստին, թէհարուստին, թէհարուստին, թէ´́́́    մեծին ու մեծին ու մեծին ու մեծին ու 
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թէթէթէթէ´́́́    փոքրին, թէփոքրին, թէփոքրին, թէփոքրին, թէ´́́́    խոնարհ դասակարգի մարդոց եւ թէխոնարհ դասակարգի մարդոց եւ թէխոնարհ դասակարգի մարդոց եւ թէխոնարհ դասակարգի մարդոց եւ թէ´́́́    
բարձրապաշտօն մարդբարձրապաշտօն մարդբարձրապաշտօն մարդբարձրապաշտօն մարդոց, թէոց, թէոց, թէոց, թէ´́́́    զօրաւորին եւ թէզօրաւորին եւ թէզօրաւորին եւ թէզօրաւորին եւ թէ´́́́    տկարին, տկարին, տկարին, տկարին, 
թէթէթէթէ´́́́    ուսեալին եւ թէուսեալին եւ թէուսեալին եւ թէուսեալին եւ թէ´́́́    անուսին, թէանուսին, թէանուսին, թէանուսին, թէ´́́́    արդարին  ու թէարդարին  ու թէարդարին  ու թէարդարին  ու թէ´́́́    մեղամեղամեղամեղա----
ւորինւորինւորինւորին::::    Ով որ գայ Յիսուսին` Յիսուս զայն կՈվ որ գայ Յիսուսին` Յիսուս զայն կՈվ որ գայ Յիսուսին` Յիսուս զայն կՈվ որ գայ Յիսուսին` Յիսուս զայն կ’’’’ընդունի (Յհ 6.37)ընդունի (Յհ 6.37)ընդունի (Յհ 6.37)ընդունի (Յհ 6.37)::::    

Հարուստ մարդիկ սովորաբար հարուստ մարդոց Հարուստ մարդիկ սովորաբար հարուստ մարդոց Հարուստ մարդիկ սովորաբար հարուստ մարդոց Հարուստ մարդիկ սովորաբար հարուստ մարդոց 
ընկերակցութիւն կընկերակցութիւն կընկերակցութիւն կընկերակցութիւն կ’’’’ընեն, աղքատ մարդիկ՝ աղքատ մարդոց, ընեն, աղքատ մարդիկ՝ աղքատ մարդոց, ընեն, աղքատ մարդիկ՝ աղքատ մարդոց, ընեն, աղքատ մարդիկ՝ աղքատ մարդոց, 
վաճառական մարդիկ՝ վաճառական մարդիկ՝ վաճառական մարդիկ՝ վաճառական մարդիկ՝ վաճառական մարդոցվաճառական մարդոցվաճառական մարդոցվաճառական մարդոց::::    Երբ եկեղեցաԵրբ եկեղեցաԵրբ եկեղեցաԵրբ եկեղեցա----
կան ժողովներ պիտի գումարուին՝ եկեղեցականներ քովկան ժողովներ պիտի գումարուին՝ եկեղեցականներ քովկան ժողովներ պիտի գումարուին՝ եկեղեցականներ քովկան ժողովներ պիտի գումարուին՝ եկեղեցականներ քով----քովի քովի քովի քովի 
կու գանկու գանկու գանկու գան::::    Երբ քաղաքական ժողովներ տեղի պիտի ունենան` Երբ քաղաքական ժողովներ տեղի պիտի ունենան` Երբ քաղաքական ժողովներ տեղի պիտի ունենան` Երբ քաղաքական ժողովներ տեղի պիտի ունենան` 
քաղաքագէտներ կը մէկտեղուինքաղաքագէտներ կը մէկտեղուինքաղաքագէտներ կը մէկտեղուինքաղաքագէտներ կը մէկտեղուին::::    Երբ հոգեւոր նիւթ մը պիտի Երբ հոգեւոր նիւթ մը պիտի Երբ հոգեւոր նիւթ մը պիտի Երբ հոգեւոր նիւթ մը պիտի 
արծարծուի՝ հոգեւորներ քովարծարծուի՝ հոգեւորներ քովարծարծուի՝ հոգեւորներ քովարծարծուի՝ հոգեւորներ քով----քովի կու գանքովի կու գանքովի կու գանքովի կու գան::::    Երբ փոքրիկներ Երբ փոքրիկներ Երբ փոքրիկներ Երբ փոքրիկներ 
պիտի խաղան՝ փոքպիտի խաղան՝ փոքպիտի խաղան՝ փոքպիտի խաղան՝ փոքրիկներ կը փնտռենրիկներ կը փնտռենրիկներ կը փնտռենրիկներ կը փնտռեն::::    Երբ աշակերտներ Երբ աշակերտներ Երբ աշակերտներ Երբ աշակերտներ 
դաս պիտի սորվին՝ այլ աշակերտներու ներկայութիւնը կը դաս պիտի սորվին՝ այլ աշակերտներու ներկայութիւնը կը դաս պիտի սորվին՝ այլ աշակերտներու ներկայութիւնը կը դաս պիտի սորվին՝ այլ աշակերտներու ներկայութիւնը կը 
փնտռենփնտռենփնտռենփնտռեն::::    Նոյնիսկ երբ Նոր Կտակարանին նայինք, կը Նոյնիսկ երբ Նոր Կտակարանին նայինք, կը Նոյնիսկ երբ Նոր Կտակարանին նայինք, կը Նոյնիսկ երբ Նոր Կտակարանին նայինք, կը 
տեսնենք որ նոյն դասակարգի մարդիկ միշտ միասին են, տեսնենք որ նոյն դասակարգի մարդիկ միշտ միասին են, տեսնենք որ նոյն դասակարգի մարդիկ միշտ միասին են, տեսնենք որ նոյն դասակարգի մարդիկ միշտ միասին են, 
օրինակ, Փարիսեցիները միշտ միասին են, Օրէնքի ուսուցիչօրինակ, Փարիսեցիները միշտ միասին են, Օրէնքի ուսուցիչօրինակ, Փարիսեցիները միշտ միասին են, Օրէնքի ուսուցիչօրինակ, Փարիսեցիները միշտ միասին են, Օրէնքի ուսուցիչ----
ները՝ միասին, Սադուկեցինները՝ միասին, Սադուկեցինները՝ միասին, Սադուկեցինները՝ միասին, Սադուկեցիները՝ միասին, քահանաները՝ երը՝ միասին, քահանաները՝ երը՝ միասին, քահանաները՝ երը՝ միասին, քահանաները՝ 
միասին, մաքսաւորները՝ միասին, ձկնորսները՝ միասին, միասին, մաքսաւորները՝ միասին, ձկնորսները՝ միասին, միասին, մաքսաւորները՝ միասին, ձկնորսները՝ միասին, միասին, մաքսաւորները՝ միասին, ձկնորսները՝ միասին, 
հիւանդները՝ միասին, մոգերը՝ միասին, հովիւները՝ միասին, հիւանդները՝ միասին, մոգերը՝ միասին, հովիւները՝ միասին, հիւանդները՝ միասին, մոգերը՝ միասին, հովիւները՝ միասին, հիւանդները՝ միասին, մոգերը՝ միասին, հովիւները՝ միասին, 
հարուստները՝ միասինհարուստները՝ միասինհարուստները՝ միասինհարուստները՝ միասին::::    

Բայց երբ նայինք մեր Տիրոջ, կը տեսնենք որ տարբեԲայց երբ նայինք մեր Տիրոջ, կը տեսնենք որ տարբեԲայց երբ նայինք մեր Տիրոջ, կը տեսնենք որ տարբեԲայց երբ նայինք մեր Տիրոջ, կը տեսնենք որ տարբե´́́́ր է ր է ր է ր է 
անանանան::::    

Երբ կը նայինք անոր խօսքին, կը տեսնենք որ բոլորիԵրբ կը նայինք անոր խօսքին, կը տեսնենք որ բոլորիԵրբ կը նայինք անոր խօսքին, կը տեսնենք որ բոլորիԵրբ կը նայինք անոր խօսքին, կը տեսնենք որ բոլորի´́́́ն ն ն ն 
համար էհամար էհամար էհամար է::::    

Երբ կը նայինք անոր գԵրբ կը նայինք անոր գԵրբ կը նայինք անոր գԵրբ կը նայինք անոր գիիիիրկին, կը տեսնենք որ բոլորկին, կը տեսնենք որ բոլորկին, կը տեսնենք որ բոլորկին, կը տեսնենք որ բոլո´́́́րը րը րը րը 
տեղ ունին հոնտեղ ունին հոնտեղ ունին հոնտեղ ունին հոն::::    

Երբ կը նայինք անոր սիրոյն, կը տեսնենք որ անիկա Երբ կը նայինք անոր սիրոյն, կը տեսնենք որ անիկա Երբ կը նայինք անոր սիրոյն, կը տեսնենք որ անիկա Երբ կը նայինք անոր սիրոյն, կը տեսնենք որ անիկա 
բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն համար կը հոսին համար կը հոսին համար կը հոսին համար կը հոսի::::    

Երբ կը նայինք անոր գթութեան ու ներումին, կը տեսնենք Երբ կը նայինք անոր գթութեան ու ներումին, կը տեսնենք Երբ կը նայինք անոր գթութեան ու ներումին, կը տեսնենք Երբ կը նայինք անոր գթութեան ու ներումին, կը տեսնենք 
որ անիկա բոլորիոր անիկա բոլորիոր անիկա բոլորիոր անիկա բոլորի´́́́ն պարգեւուած էն պարգեւուած էն պարգեւուած էն պարգեւուած է::::    

Երբ կը նայինք անոր բժշկութիւԵրբ կը նայինք անոր բժշկութիւԵրբ կը նայինք անոր բժշկութիւԵրբ կը նայինք անոր բժշկութիւններուն, կը տեսնենք որ ններուն, կը տեսնենք որ ններուն, կը տեսնենք որ ններուն, կը տեսնենք որ 
անոնք բոլորիանոնք բոլորիանոնք բոլորիանոնք բոլորի´́́́ն բաշխուած ենն բաշխուած ենն բաշխուած ենն բաշխուած են::::    
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Երբ զինք կը փնտռենք, կը տեսնենք որ ան ամէԵրբ զինք կը փնտռենք, կը տեսնենք որ ան ամէԵրբ զինք կը փնտռենք, կը տեսնենք որ ան ամէԵրբ զինք կը փնտռենք, կը տեսնենք որ ան ամէ´́́́ն տեղ էն տեղ էն տեղ էն տեղ է::::    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ան ամէան ամէան ամէան ամէ´́́́ն տեղ եղաւ, գիւղերու ու քաղաքներու մէջ, ն տեղ եղաւ, գիւղերու ու քաղաքներու մէջ, ն տեղ եղաւ, գիւղերու ու քաղաքներու մէջ, ն տեղ եղաւ, գիւղերու ու քաղաքներու մէջ, 

լեռներու վրայ եւ անապատներու մէջ, ծովերու վրայ եւ լեռներու վրայ եւ անապատներու մէջ, ծովերու վրայ եւ լեռներու վրայ եւ անապատներու մէջ, ծովերու վրայ եւ լեռներու վրայ եւ անապատներու մէջ, ծովերու վրայ եւ 
պալատներու մէջ, հրէական ու հեթանոսական շրջաններու պալատներու մէջ, հրէական ու հեթանոսական շրջաններու պալատներու մէջ, հրէական ու հեթանոսական շրջաններու պալատներու մէջ, հրէական ու հեթանոսական շրջաններու 
մմմմէջ, Սինակոկի ու տաճարի մէջ, նաւակներու ու տուներու էջ, Սինակոկի ու տաճարի մէջ, նաւակներու ու տուներու էջ, Սինակոկի ու տաճարի մէջ, նաւակներու ու տուներու էջ, Սինակոկի ու տաճարի մէջ, նաւակներու ու տուներու 
մէջմէջմէջմէջ::::    

Երբ կը նայինք Յիսուսը շրջապատող մարդոց, կը Երբ կը նայինք Յիսուսը շրջապատող մարդոց, կը Երբ կը նայինք Յիսուսը շրջապատող մարդոց, կը Երբ կը նայինք Յիսուսը շրջապատող մարդոց, կը 
տեսնենք թէ իր հետեւորդներուն մէջ ամէտեսնենք թէ իր հետեւորդներուն մէջ ամէտեսնենք թէ իր հետեւորդներուն մէջ ամէտեսնենք թէ իր հետեւորդներուն մէջ ամէ´́́́ն դասակարգէ ն դասակարգէ ն դասակարգէ ն դասակարգէ 
մարդիկ կային.մարդիկ կային.մարդիկ կային.մարդիկ կային.----    

Կային մաքսաւորներ, ինչպէս Մատթէոս (Մտ 9.9) եւ Կային մաքսաւորներ, ինչպէս Մատթէոս (Մտ 9.9) եւ Կային մաքսաւորներ, ինչպէս Մատթէոս (Մտ 9.9) եւ Կային մաքսաւորներ, ինչպէս Մատթէոս (Մտ 9.9) եւ 
Զակքէոս (Ղկ 19.1Զակքէոս (Ղկ 19.1Զակքէոս (Ղկ 19.1Զակքէոս (Ղկ 19.1----9)9)9)9)::::    

Կային պոռնիկներ, ինչպէս անԿային պոռնիկներ, ինչպէս անԿային պոռնիկներ, ինչպէս անԿային պոռնիկներ, ինչպէս անուշահոտ իւղով Յիսուսի ուշահոտ իւղով Յիսուսի ուշահոտ իւղով Յիսուսի ուշահոտ իւղով Յիսուսի 
ոտքերը օծող կինը (Ղկ 7.37ոտքերը օծող կինը (Ղկ 7.37ոտքերը օծող կինը (Ղկ 7.37ոտքերը օծող կինը (Ղկ 7.37----38) 38) 38) 38) եւ շնութեան մէջ բռնուած եւ շնութեան մէջ բռնուած եւ շնութեան մէջ բռնուած եւ շնութեան մէջ բռնուած 
կինը (Յհ 8.11)կինը (Յհ 8.11)կինը (Յհ 8.11)կինը (Յհ 8.11)::::    

Կային դիւահարներ, ինչպէս Մարիամ Մագդաղենացին Կային դիւահարներ, ինչպէս Մարիամ Մագդաղենացին Կային դիւահարներ, ինչպէս Մարիամ Մագդաղենացին Կային դիւահարներ, ինչպէս Մարիամ Մագդաղենացին 
««««որմէ Յիսուս եօթը չար ոգիներ հանած էրորմէ Յիսուս եօթը չար ոգիներ հանած էրորմէ Յիսուս եօթը չար ոգիներ հանած էրորմէ Յիսուս եօթը չար ոգիներ հանած էր»»»» ( ( ( (Ղկ 8.2)Ղկ 8.2)Ղկ 8.2)Ղկ 8.2)::::    

Կային ուսեալներ, ինչպէս Նիկոդեմոս (Յհ 3.10)Կային ուսեալներ, ինչպէս Նիկոդեմոս (Յհ 3.10)Կային ուսեալներ, ինչպէս Նիկոդեմոս (Յհ 3.10)Կային ուսեալներ, ինչպէս Նիկոդեմոս (Յհ 3.10)::::    
Կային Կային Կային Կային ««««պարզ եւ անուս մարդպարզ եւ անուս մարդպարզ եւ անուս մարդպարզ եւ անուս մարդիկիկիկիկ»,»,»,»,    ինչպէս Պետրոս եւ ինչպէս Պետրոս եւ ինչպէս Պետրոս եւ ինչպէս Պետրոս եւ 

Յովհաննէս (Գրծ 4.13)Յովհաննէս (Գրծ 4.13)Յովհաննէս (Գրծ 4.13)Յովհաննէս (Գրծ 4.13)::::    
Կային բժիշկներ, ինչպէս Ղուկաս (Կղ 4.14)Կային բժիշկներ, ինչպէս Ղուկաս (Կղ 4.14)Կային բժիշկներ, ինչպէս Ղուկաս (Կղ 4.14)Կային բժիշկներ, ինչպէս Ղուկաս (Կղ 4.14)::::    
Կային հիւանդներ, ինչպէս կարկամած կինը (Ղկ 13.11Կային հիւանդներ, ինչպէս կարկամած կինը (Ղկ 13.11Կային հիւանդներ, ինչպէս կարկամած կինը (Ղկ 13.11Կային հիւանդներ, ինչպէս կարկամած կինը (Ղկ 13.11----

13), 13), 13), 13), ջրգողեալ մարդը (Ղկ 14.1ջրգողեալ մարդը (Ղկ 14.1ջրգողեալ մարդը (Ղկ 14.1ջրգողեալ մարդը (Ղկ 14.1----4), 4), 4), 4), բորոտ Սամարացին (Ղկ բորոտ Սամարացին (Ղկ բորոտ Սամարացին (Ղկ բորոտ Սամարացին (Ղկ 
17.1717.1717.1717.17----19), 19), 19), 19), Պետրոսի զոքանչը (Մտ 8.14Պետրոսի զոքանչը (Մտ 8.14Պետրոսի զոքանչը (Մտ 8.14Պետրոսի զոքանչը (Մտ 8.14----15)15)15)15), , , , եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    

Կային ձկնորսներ, ինչԿային ձկնորսներ, ինչԿային ձկնորսներ, ինչԿային ձկնորսներ, ինչպէս Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս պէս Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս պէս Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս պէս Պետրոս, Անդրէաս, Յակոբոս 
եւ Յովհաննէս (Մտ 4.18եւ Յովհաննէս (Մտ 4.18եւ Յովհաննէս (Մտ 4.18եւ Յովհաննէս (Մտ 4.18----22)22)22)22)::::    

Կային հովիւներ, ինչպէս այն հովիւները որոնց Տիրոջ Կային հովիւներ, ինչպէս այն հովիւները որոնց Տիրոջ Կային հովիւներ, ինչպէս այն հովիւները որոնց Տիրոջ Կային հովիւներ, ինչպէս այն հովիւները որոնց Տիրոջ 
հրեշտակը երեւցաւ եւ աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղկ 2.9հրեշտակը երեւցաւ եւ աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղկ 2.9հրեշտակը երեւցաւ եւ աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղկ 2.9հրեշտակը երեւցաւ եւ աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղկ 2.9----12)12)12)12)::::    

Կային աղքատներ, ինչպէս այրի կինը (Ղկ 21.1Կային աղքատներ, ինչպէս այրի կինը (Ղկ 21.1Կային աղքատներ, ինչպէս այրի կինը (Ղկ 21.1Կային աղքատներ, ինչպէս այրի կինը (Ղկ 21.1----4)4)4)4)::::    
Կային հարուստներ, ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1Կային հարուստներ, ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1Կային հարուստներ, ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1Կային հարուստներ, ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1----9)9)9)9)::::    
ԿայԿայԿայԿային այլազգը ատող մարդիկ, ինչպէս Սիմոն ին այլազգը ատող մարդիկ, ինչպէս Սիմոն ին այլազգը ատող մարդիկ, ինչպէս Սիմոն ին այլազգը ատող մարդիկ, ինչպէս Սիմոն 

Նախանձայոյզ (Ղկ 6.15)Նախանձայոյզ (Ղկ 6.15)Նախանձայոյզ (Ղկ 6.15)Նախանձայոյզ (Ղկ 6.15)::::    
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Կային այլազգներուն մահը պահանջող մարդիկ, ինչպէս Կային այլազգներուն մահը պահանջող մարդիկ, ինչպէս Կային այլազգներուն մահը պահանջող մարդիկ, ինչպէս Կային այլազգներուն մահը պահանջող մարդիկ, ինչպէս 
Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները (Ղկ 9.54)Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները (Ղկ 9.54)Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները (Ղկ 9.54)Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները (Ղկ 9.54)::::    

Կային պալատականներ, ինչպէս Յովհաննան եւ Կային պալատականներ, ինչպէս Յովհաննան եւ Կային պալատականներ, ինչպէս Յովհաննան եւ Կային պալատականներ, ինչպէս Յովհաննան եւ 
Շուշանը (Ղկ 8.3)Շուշանը (Ղկ 8.3)Շուշանը (Ղկ 8.3)Շուշանը (Ղկ 8.3)::::    

Կային գիւղացիներ, ինչպէս Բեթսայիդա գիւղին կոյրըԿային գիւղացիներ, ինչպէս Բեթսայիդա գիւղին կոյրըԿային գիւղացիներ, ինչպէս Բեթսայիդա գիւղին կոյրըԿային գիւղացիներ, ինչպէս Բեթսայիդա գիւղին կոյրը    
((((Մր 8.22Մր 8.22Մր 8.22Մր 8.22----23)23)23)23)::::    

Կային կասկածամիտներ, ինչպէս Թովմաս (Յհ 20.25) եւ Կային կասկածամիտներ, ինչպէս Թովմաս (Յհ 20.25) եւ Կային կասկածամիտներ, ինչպէս Թովմաս (Յհ 20.25) եւ Կային կասկածամիտներ, ինչպէս Թովմաս (Յհ 20.25) եւ 
Պետրոս (Մտ 14.31)Պետրոս (Մտ 14.31)Պետրոս (Մտ 14.31)Պետրոս (Մտ 14.31)::::    

Կային կասկածէ զերծ հաւատացեալներ, ինչպէս Մարթա Կային կասկածէ զերծ հաւատացեալներ, ինչպէս Մարթա Կային կասկածէ զերծ հաւատացեալներ, ինչպէս Մարթա Կային կասկածէ զերծ հաւատացեալներ, ինչպէս Մարթա 
((((Յհ 11.27)Յհ 11.27)Յհ 11.27)Յհ 11.27)::::    

Կային հաւատացեալ հեթանոսներ, ինչպէս Հռոմայեցի Կային հաւատացեալ հեթանոսներ, ինչպէս Հռոմայեցի Կային հաւատացեալ հեթանոսներ, ինչպէս Հռոմայեցի Կային հաւատացեալ հեթանոսներ, ինչպէս Հռոմայեցի 
հարիւրապետը (Մտ 8.5, 10, 13) եւ Քանանացի կինը (Մտ հարիւրապետը (Մտ 8.5, 10, 13) եւ Քանանացի կինը (Մտ հարիւրապետը (Մտ 8.5, 10, 13) եւ Քանանացի կինը (Մտ հարիւրապետը (Մտ 8.5, 10, 13) եւ Քանանացի կինը (Մտ 
15.28)15.28)15.28)15.28)::::    

Կային թերաԿային թերաԿային թերաԿային թերահաւատ հրեաներ, ինչպէս չար ոգի ունեցող հաւատ հրեաներ, ինչպէս չար ոգի ունեցող հաւատ հրեաներ, ինչպէս չար ոգի ունեցող հաւատ հրեաներ, ինչպէս չար ոգի ունեցող 
տղու մը հայրը (Մր 9.22տղու մը հայրը (Մր 9.22տղու մը հայրը (Մր 9.22տղու մը հայրը (Մր 9.22----24)24)24)24)::::    

Կային ոճրագործներ, ինչպէս խաչակից աջակողմեան Կային ոճրագործներ, ինչպէս խաչակից աջակողմեան Կային ոճրագործներ, ինչպէս խաչակից աջակողմեան Կային ոճրագործներ, ինչպէս խաչակից աջակողմեան 
աւազակը (Ղկ 23.43)աւազակը (Ղկ 23.43)աւազակը (Ղկ 23.43)աւազակը (Ղկ 23.43)::::    

Կային հազարաւոր այր մարդիկ, փոքրիկներ ու մայրեր, Կային հազարաւոր այր մարդիկ, փոքրիկներ ու մայրեր, Կային հազարաւոր այր մարդիկ, փոքրիկներ ու մայրեր, Կային հազարաւոր այր մարդիկ, փոքրիկներ ու մայրեր, 
ինչպէս չորս ու հինգ հազարին կերակրման դրուագները ցոյց ինչպէս չորս ու հինգ հազարին կերակրման դրուագները ցոյց ինչպէս չորս ու հինգ հազարին կերակրման դրուագները ցոյց ինչպէս չորս ու հինգ հազարին կերակրման դրուագները ցոյց 
կու տան (Մտ 14.21, 15.կու տան (Մտ 14.21, 15.կու տան (Մտ 14.21, 15.կու տան (Մտ 14.21, 15.38)38)38)38)::::    

Կային մոգեր, ինչպէս այն երեք մոգերը որոնք արեւելքէն Կային մոգեր, ինչպէս այն երեք մոգերը որոնք արեւելքէն Կային մոգեր, ինչպէս այն երեք մոգերը որոնք արեւելքէն Կային մոգեր, ինչպէս այն երեք մոգերը որոնք արեւելքէն 
գալով ընծաներ բերին մանուկ Յիսուսին (Մտ 2.11)գալով ընծաներ բերին մանուկ Յիսուսին (Մտ 2.11)գալով ընծաներ բերին մանուկ Յիսուսին (Մտ 2.11)գալով ընծաներ բերին մանուկ Յիսուսին (Մտ 2.11)::::    

Տուեալ բոլոր օրինակները ոՏուեալ բոլոր օրինակները ոՏուեալ բոլոր օրինակները ոՏուեալ բոլոր օրինակները ո´́́́չ միայն կը պարզեն որ չ միայն կը պարզեն որ չ միայն կը պարզեն որ չ միայն կը պարզեն որ 
Յիսուս բոլոր դասակարգի մարդոցմէՅիսուս բոլոր դասակարգի մարդոցմէՅիսուս բոլոր դասակարգի մարդոցմէՅիսուս բոլոր դասակարգի մարդոցմէ    հաւատարիմ հաւատարիմ հաւատարիմ հաւատարիմ 
հետեւորդներ ունէր (Յհ 12.19), այլ նաեւ ու մանաւանդ, անոնք հետեւորդներ ունէր (Յհ 12.19), այլ նաեւ ու մանաւանդ, անոնք հետեւորդներ ունէր (Յհ 12.19), այլ նաեւ ու մանաւանդ, անոնք հետեւորդներ ունէր (Յհ 12.19), այլ նաեւ ու մանաւանդ, անոնք 
ցոյց ցոյց ցոյց ցոյց կու տան թէ փրկութեան հրաւէրը ուղղուած է բոլորինկու տան թէ փրկութեան հրաւէրը ուղղուած է բոլորինկու տան թէ փրկութեան հրաւէրը ուղղուած է բոլորինկու տան թէ փրկութեան հրաւէրը ուղղուած է բոլորին::::    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , բոլորին, եւ ոբոլորին, եւ ոբոլորին, եւ ոբոլորին, եւ ո´́́́չ թէ ոմանցչ թէ ոմանցչ թէ ոմանցչ թէ ոմանց::::    

Այս բոլորը գիտնալէ ետք, նայիԱյս բոլորը գիտնալէ ետք, նայիԱյս բոլորը գիտնալէ ետք, նայիԱյս բոլորը գիտնալէ ետք, նայի´́́́նք մեր չորս դին, եթէ նք մեր չորս դին, եթէ նք մեր չորս դին, եթէ նք մեր չորս դին, եթէ 
կան մարդիկ որոնց կկան մարդիկ որոնց կկան մարդիկ որոնց կկան մարդիկ որոնց կ’’’’անտեսենք եւ անարժան կը նկատենք անտեսենք եւ անարժան կը նկատենք անտեսենք եւ անարժան կը նկատենք անտեսենք եւ անարժան կը նկատենք 
փրկութեան՝ պէտք է փոխենք մեր վերաբերմունքը անոնց փրկութեան՝ պէտք է փոխենք մեր վերաբերմունքը անոնց փրկութեան՝ պէտք է փոխենք մեր վերաբերմունքը անոնց փրկութեան՝ պէտք է փոխենք մեր վերաբերմունքը անոնց 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    
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Յիսուս բոլորիՅիսուս բոլորիՅիսուս բոլորիՅիսուս բոլորի´́́́ն հան հան հան համար աշխարհ եկաւ, բոլորիմար աշխարհ եկաւ, բոլորիմար աշխարհ եկաւ, բոլորիմար աշխարհ եկաւ, բոլորի´́́́ն ն ն ն 
ծառայեց, բոլորիծառայեց, բոլորիծառայեց, բոլորիծառայեց, բոլորի´́́́ն խօսեցաւ, բոլորին խօսեցաւ, բոլորին խօսեցաւ, բոլորին խօսեցաւ, բոլորի´́́́ն համար իր կեանքը ն համար իր կեանքը ն համար իր կեանքը ն համար իր կեանքը 
տուաւ, ուստի, մենք յարգանք պէտք է ունենանք բոլոտուաւ, ուստի, մենք յարգանք պէտք է ունենանք բոլոտուաւ, ուստի, մենք յարգանք պէտք է ունենանք բոլոտուաւ, ուստի, մենք յարգանք պէտք է ունենանք բոլո´́́́ր մարր մարր մարր մար----
դոց կեանքին հանդէպդոց կեանքին հանդէպդոց կեանքին հանդէպդոց կեանքին հանդէպ::::    Կեանքը՝ Աստուծոյ կողմէ մարդուն Կեանքը՝ Աստուծոյ կողմէ մարդուն Կեանքը՝ Աստուծոյ կողմէ մարդուն Կեանքը՝ Աստուծոյ կողմէ մարդուն 
տրուած մեծագոյն պարգեւն է. այդ կեանքը անարգողը՝ տրուած մեծագոյն պարգեւն է. այդ կեանքը անարգողը՝ տրուած մեծագոյն պարգեւն է. այդ կեանքը անարգողը՝ տրուած մեծագոյն պարգեւն է. այդ կեանքը անարգողը՝ 
անարգած կանարգած կանարգած կանարգած կ’’’’ըլլայ այդ կեանքըլլայ այդ կեանքըլլայ այդ կեանքըլլայ այդ կեանքին պարգեւիչը` զԱստուածին պարգեւիչը` զԱստուածին պարգեւիչը` զԱստուածին պարգեւիչը` զԱստուած::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս փրկութեան աւետիսը նախ Իսրայէլի Յիսուս փրկութեան աւետիսը նախ Իսրայէլի Յիսուս փրկութեան աւետիսը նախ Իսրայէլի Յիսուս փրկութեան աւետիսը նախ Իսրայէլի 
կորսուած ոչխարներուն տուաւ, իր յարութենէն ետք էր որ կորսուած ոչխարներուն տուաւ, իր յարութենէն ետք էր որ կորսուած ոչխարներուն տուաւ, իր յարութենէն ետք էր որ կորսուած ոչխարներուն տուաւ, իր յարութենէն ետք էր որ 
աշակերտները այդ աւետիսը պիտի տանէին բոլոր ազգերուն աշակերտները այդ աւետիսը պիտի տանէին բոլոր ազգերուն աշակերտները այդ աւետիսը պիտի տանէին բոլոր ազգերուն աշակերտները այդ աւետիսը պիտի տանէին բոլոր ազգերուն 
((((Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)Մտ 28.19)::::    Իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, Իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, Իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, Իր այս վերաբերմունքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, 
թէ անոնք որոնք փրկութիւնը կթէ անոնք որոնք փրկութիւնը կթէ անոնք որոնք փրկութիւնը կթէ անոնք որոնք փրկութիւնը կ’’’’ըըըընդունին, նախ եւ առաջ նդունին, նախ եւ առաջ նդունին, նախ եւ առաջ նդունին, նախ եւ առաջ 
պէտք է ջանան անոր աւետիսը փոխանցել իրենց սիրելիպէտք է ջանան անոր աւետիսը փոխանցել իրենց սիրելիպէտք է ջանան անոր աւետիսը փոխանցել իրենց սիրելիպէտք է ջանան անոր աւետիսը փոխանցել իրենց սիրելի----
ներուն, հարազատներուն, տան անդամներուններուն, հարազատներուն, տան անդամներուններուն, հարազատներուն, տան անդամներուններուն, հարազատներուն, տան անդամներուն::::    Հաւատքի Հաւատքի Հաւատքի Հաւատքի 
վկայ մը, ուրիշներուն վկայելէ առաջ, նախ իր հարազատվկայ մը, ուրիշներուն վկայելէ առաջ, նախ իր հարազատվկայ մը, ուրիշներուն վկայելէ առաջ, նախ իր հարազատվկայ մը, ուրիշներուն վկայելէ առաջ, նախ իր հարազատ----
ներուն պէտք  ներուն պէտք  ներուն պէտք  ներուն պէտք  է է է է վկայէվկայէվկայէվկայէ::::    Քրիստոսի հետեւորդ մը, անծանօթՔրիստոսի հետեւորդ մը, անծանօթՔրիստոսի հետեւորդ մը, անծանօթՔրիստոսի հետեւորդ մը, անծանօթ----
ները Քրիստոսի հետեւորդութեան հրաւիրելները Քրիստոսի հետեւորդութեան հրաւիրելները Քրիստոսի հետեւորդութեան հրաւիրելները Քրիստոսի հետեւորդութեան հրաւիրելէ առաջ, նախ իր է առաջ, նախ իր է առաջ, նախ իր է առաջ, նախ իր 
ծանօթները պէտք հրաւիրէ այդ հետեւորդութեանծանօթները պէտք հրաւիրէ այդ հետեւորդութեանծանօթները պէտք հրաւիրէ այդ հետեւորդութեանծանօթները պէտք հրաւիրէ այդ հետեւորդութեան::::    

3.3.3.3.----    Յիսուսի խօսքը, թէ ինք Յիսուսի խօսքը, թէ ինք Յիսուսի խօսքը, թէ ինք Յիսուսի խօսքը, թէ ինք ««««միայն Իսրայէլի ժողովուրդին միայն Իսրայէլի ժողովուրդին միայն Իսրայէլի ժողովուրդին միայն Իսրայէլի ժողովուրդին 
կորսուած ոչխարներուն համարկորսուած ոչխարներուն համարկորսուած ոչխարներուն համարկորսուած ոչխարներուն համար» » » » ղրկուած է, պէտք է մտածել ղրկուած է, պէտք է մտածել ղրկուած է, պէտք է մտածել ղրկուած է, պէտք է մտածել 
տայ մեզի ուրիշ կարեւոր կէտի մը մասինտայ մեզի ուրիշ կարեւոր կէտի մը մասինտայ մեզի ուրիշ կարեւոր կէտի մը մասինտայ մեզի ուրիշ կարեւոր կէտի մը մասին::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
Յիսուս Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած բաժՅիսուս Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած բաժՅիսուս Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած բաժՅիսուս Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած բաժինը կը կոչէ ինը կը կոչէ ինը կը կոչէ ինը կը կոչէ 
ոչխարոչխարոչխարոչխար::::    Ոչխարը առանց հովիւի շատ շուտ կը մոլորի եւ կը Ոչխարը առանց հովիւի շատ շուտ կը մոլորի եւ կը Ոչխարը առանց հովիւի շատ շուտ կը մոլորի եւ կը Ոչխարը առանց հովիւի շատ շուտ կը մոլորի եւ կը 
կորսուիկորսուիկորսուիկորսուի::::    Յիսուս զանոնք Յիսուս զանոնք Յիսուս զանոնք Յիսուս զանոնք ««««ոչխարոչխարոչխարոչխար» » » » կկկկ’’’’անուանէ, ցոյց տալու անուանէ, ցոյց տալու անուանէ, ցոյց տալու անուանէ, ցոյց տալու 
համար որ անոնք մոլորած են, եւ մոլորած են որովհետեւ համար որ անոնք մոլորած են, եւ մոլորած են որովհետեւ համար որ անոնք մոլորած են, եւ մոլորած են որովհետեւ համար որ անոնք մոլորած են, եւ մոլորած են որովհետեւ 
հովիւ չունինհովիւ չունինհովիւ չունինհովիւ չունին::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս ինքզինք կը կոչէ ւ Յիսուս ինքզինք կը կոչէ ւ Յիսուս ինքզինք կը կոչէ ւ Յիսուս ինքզինք կը կոչէ ««««իրաւ իրաւ իրաւ իրաւ 
հովիւըհովիւըհովիւըհովիւը» » » » (Յհ 10.11), ոչխարներուն(Յհ 10.11), ոչխարներուն(Յհ 10.11), ոչխարներուն(Յհ 10.11), ոչխարներուն    հովիւը (Յհ 10.2), իր հովիւը (Յհ 10.2), իր հովիւը (Յհ 10.2), իր հովիւը (Յհ 10.2), իր 
ոչխարները իրենց անուններով ճանչցող ու կանչող հովիւը ոչխարները իրենց անուններով ճանչցող ու կանչող հովիւը ոչխարները իրենց անուններով ճանչցող ու կանչող հովիւը ոչխարները իրենց անուններով ճանչցող ու կանչող հովիւը 
((((Յհ 10.3), իր ոչխարները առաջնորդող եւ արածող հովիւը (Յհ Յհ 10.3), իր ոչխարները առաջնորդող եւ արածող հովիւը (Յհ Յհ 10.3), իր ոչխարները առաջնորդող եւ արածող հովիւը (Յհ Յհ 10.3), իր ոչխարները առաջնորդող եւ արածող հովիւը (Յհ 
10.4), 10.4), 10.4), 10.4), իր ոչխարներուն կեանք եւ լեցուն կեանք պարգեւող իր ոչխարներուն կեանք եւ լեցուն կեանք պարգեւող իր ոչխարներուն կեանք եւ լեցուն կեանք պարգեւող իր ոչխարներուն կեանք եւ լեցուն կեանք պարգեւող 
հովիւը (Յհ 10.10), իր ոչխարներուն համար իր կեանքը զոհող հովիւը (Յհ 10.10), իր ոչխարներուն համար իր կեանքը զոհող հովիւը (Յհ 10.10), իր ոչխարներուն համար իր կեանքը զոհող հովիւը (Յհ 10.10), իր ոչխարներուն համար իր կեանքը զոհող 
հովիւը (Յհ 10.11)հովիւը (Յհ 10.11)հովիւը (Յհ 10.11)հովիւը (Յհ 10.11)::::    Յիսուս Իսրայէլացիները կը կոչէ ոչխար, Յիսուս Իսրայէլացիները կը կոչէ ոչխար, Յիսուս Իսրայէլացիները կը կոչէ ոչխար, Յիսուս Իսրայէլացիները կը կոչէ ոչխար, 
պարզելու համար որ իպարզելու համար որ իպարզելու համար որ իպարզելու համար որ ի´́́́նքն է անոնց հովիւընքն է անոնց հովիւընքն է անոնց հովիւընքն է անոնց հովիւը::::    
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4.4.4.4.----    ««««Կորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցայԿորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցայԿորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցայԿորսուած ոչխարներուն համար ղրկուեցայ»»»»::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
դուն քեզ կորսուած ոչխար մը կը սեպես, Յիսուս քեզիդուն քեզ կորսուած ոչխար մը կը սեպես, Յիսուս քեզիդուն քեզ կորսուած ոչխար մը կը սեպես, Յիսուս քեզիդուն քեզ կորսուած ոչխար մը կը սեպես, Յիսուս քեզի´́́́    
համար է, քեզիհամար է, քեզիհամար է, քեզիհամար է, քեզի´́́́    համար ղրկուած է աշխարհ, քեզիհամար ղրկուած է աշխարհ, քեզիհամար ղրկուած է աշխարհ, քեզիհամար ղրկուած է աշխարհ, քեզի´́́́    համար համար համար համար 
զոհած է իր կեանքըզոհած է իր կեանքըզոհած է իր կեանքըզոհած է իր կեանքը::::    Յիսուս թէՅիսուս թէՅիսուս թէՅիսուս թէ´́́́    կորսուած մարդիկը կը կոչէ կորսուած մարդիկը կը կոչէ կորսուած մարդիկը կը կոչէ կորսուած մարդիկը կը կոչէ 
ոչխար եւ թէոչխար եւ թէոչխար եւ թէոչխար եւ թէ´́́́    փրկութիւնը ընդունած մարդիկըփրկութիւնը ընդունած մարդիկըփրկութիւնը ընդունած մարդիկըփրկութիւնը ընդունած մարդիկը::::    Դուն ի՞նչ Դուն ի՞նչ Դուն ի՞նչ Դուն ի՞նչ 
տեսակ ոչխար մըն եստեսակ ոչխար մըն եստեսակ ոչխար մըն եստեսակ ոչխար մըն ես::::    Կորսուա՞ծ, թէ` փրկուածԿորսուա՞ծ, թէ` փրկուածԿորսուա՞ծ, թէ` փրկուածԿորսուա՞ծ, թէ` փրկուած::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կկկկ’’’’ըսէ թէ տակաւին ուրիշ ոչխարներ ալ ունի որոնք փարախէն ըսէ թէ տակաւին ուրիշ ոչխարներ ալ ունի որոնք փարախէն ըսէ թէ տակաւին ուրիշ ոչխարներ ալ ունի որոնք փարախէն ըսէ թէ տակաւին ուրիշ ոչխարներ ալ ունի որոնք փարախէն 
դուրս կը գտնուին, եւ որոնց փարախ պիտի առաջնորդէ (Յհ դուրս կը գտնուին, եւ որոնց փարախ պիտի առաջնորդէ (Յհ դուրս կը գտնուին, եւ որոնց փարախ պիտի առաջնորդէ (Յհ դուրս կը գտնուին, եւ որոնց փարախ պիտի առաջնորդէ (Յհ 
10.16)10.16)10.16)10.16)::::    Դուն փարախէնԴուն փարախէնԴուն փարախէնԴուն փարախէն    նե՞րս գտնուող ոչխար մըն ես, թէ` նե՞րս գտնուող ոչխար մըն ես, թէ` նե՞րս գտնուող ոչխար մըն ես, թէ` նե՞րս գտնուող ոչխար մըն ես, թէ` 
փարախէն դոփարախէն դոփարախէն դոփարախէն դո´́́́ւրս գտնուող ոչխար մըւրս գտնուող ոչխար մըւրս գտնուող ոչխար մըւրս գտնուող ոչխար մը::::    Յիշէ որ խոստացուած Յիշէ որ խոստացուած Յիշէ որ խոստացուած Յիշէ որ խոստացուած 
փրկութեան հացը միայն փարախէն ներս գտնուող փրկութեան հացը միայն փարախէն ներս գտնուող փրկութեան հացը միայն փարախէն ներս գտնուող փրկութեան հացը միայն փարախէն ներս գտնուող 
ոչխարներուն համար էոչխարներուն համար էոչխարներուն համար էոչխարներուն համար է::::    Ուստի, եթէ փարախէն դուրս կը Ուստի, եթէ փարախէն դուրս կը Ուստի, եթէ փարախէն դուրս կը Ուստի, եթէ փարախէն դուրս կը 
գտնուիս, աճապարէ ներս մտնելուգտնուիս, աճապարէ ներս մտնելուգտնուիս, աճապարէ ներս մտնելուգտնուիս, աճապարէ ներս մտնելու::::    

««««Սակայն կինըՍակայն կինըՍակայն կինըՍակայն կինը    մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.մօտեցաւ, ծունկի եկաւ եւ ըսաւ.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜րրրր, , , , օգնէօգնէօգնէօգնէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի""""»»»» ( ( ( (Մտ 15.25)Մտ 15.25)Մտ 15.25)Մտ 15.25)::::    
1.1.1.1.----    Չենք գիտեր եթէ երբեք կինը լսեց Յիսուսի խօսքը զոր Չենք գիտեր եթէ երբեք կինը լսեց Յիսուսի խօսքը զոր Չենք գիտեր եթէ երբեք կինը լսեց Յիսուսի խօսքը զոր Չենք գիտեր եթէ երբեք կինը լսեց Յիսուսի խօսքը զոր 

ըսած էր իր աշակերտներուն, թէ ինք միայն Իսրայէլի ըսած էր իր աշակերտներուն, թէ ինք միայն Իսրայէլի ըսած էր իր աշակերտներուն, թէ ինք միայն Իսրայէլի ըսած էր իր աշակերտներուն, թէ ինք միայն Իսրայէլի 
կորսուած ոչխարներուն համար եկած էր. սակայն յստակ է, կորսուած ոչխարներուն համար եկած էր. սակայն յստակ է, կորսուած ոչխարներուն համար եկած էր. սակայն յստակ է, կորսուած ոչխարներուն համար եկած էր. սակայն յստակ է, 
որ մեր Տէրը քայլերը դանդաղեցուց եւ թերեւս լման կանգ որ մեր Տէրը քայլերը դանդաղեցուց եւ թերեւս լման կանգ որ մեր Տէրը քայլերը դանդաղեցուց եւ թերեւս լման կանգ որ մեր Տէրը քայլերը դանդաղեցուց եւ թերեւս լման կանգ 
առաւ եւ առիթ տուաւ որ կիառաւ եւ առիթ տուաւ որ կիառաւ եւ առիթ տուաւ որ կիառաւ եւ առիթ տուաւ որ կինը մօտենայ իրեն եւ վերստին նը մօտենայ իրեն եւ վերստին նը մօտենայ իրեն եւ վերստին նը մօտենայ իրեն եւ վերստին 
կրկնէ իր խնդրանքըկրկնէ իր խնդրանքըկրկնէ իր խնդրանքըկրկնէ իր խնդրանքը::::    Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ կամքն է որ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ կամքն է որ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ կամքն է որ Հոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ կամքն է որ 
մեր աղօթքն ու խնդրանքը յաճախ կրկնենք իր առջեւմեր աղօթքն ու խնդրանքը յաճախ կրկնենք իր առջեւմեր աղօթքն ու խնդրանքը յաճախ կրկնենք իր առջեւմեր աղօթքն ու խնդրանքը յաճախ կրկնենք իր առջեւ::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
չչչչ’’’’ուզեր որ իր հետեւորդները շուտով նահանջ արձանագրեն ուզեր որ իր հետեւորդները շուտով նահանջ արձանագրեն ուզեր որ իր հետեւորդները շուտով նահանջ արձանագրեն ուզեր որ իր հետեւորդները շուտով նահանջ արձանագրեն 
երբ մերժումի հանդիպին, կամ երբ շերբ մերժումի հանդիպին, կամ երբ շերբ մերժումի հանդիպին, կամ երբ շերբ մերժումի հանդիպին, կամ երբ շուտով պատասխան ուտով պատասխան ուտով պատասխան ուտով պատասխան 
չստանան, կամ երբչստանան, կամ երբչստանան, կամ երբչստանան, կամ երբ    կըկըկըկը    թուի որ Աթուի որ Աթուի որ Աթուի որ Աստուած իր ականջները ստուած իր ականջները ստուած իր ականջները ստուած իր ականջները 
փակած է իրենփակած է իրենփակած է իրենփակած է իրենց ձայնին դիմացց ձայնին դիմացց ձայնին դիմացց ձայնին դիմաց::::    

2.2.2.2.----    ««««Ծունկի եկաւԾունկի եկաւԾունկի եկաւԾունկի եկաւ»»»»::::    Ասիկա երկրորդ անգամն է որ կինը Ասիկա երկրորդ անգամն է որ կինը Ասիկա երկրորդ անգամն է որ կինը Ասիկա երկրորդ անգամն է որ կինը 
ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ::::    Առաջին անգամ ծունկի եկաւ Առաջին անգամ ծունկի եկաւ Առաջին անգամ ծունկի եկաւ Առաջին անգամ ծունկի եկաւ 
երբ Յիսուս կը գտնուէր տան մը մէջ (Մր 7.24երբ Յիսուս կը գտնուէր տան մը մէջ (Մր 7.24երբ Յիսուս կը գտնուէր տան մը մէջ (Մր 7.24երբ Յիսուս կը գտնուէր տան մը մէջ (Մր 7.24----25)25)25)25)::::    
Աւետարաններուն մէջ այս կինը միակ հեթանոս անձն Աւետարաններուն մէջ այս կինը միակ հեթանոս անձն Աւետարաններուն մէջ այս կինը միակ հեթանոս անձն Աւետարաններուն մէջ այս կինը միակ հեթանոս անձն է որ է որ է որ է որ 
ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ::::    Մեկնիչ հայրեր կը բացատրեն Մեկնիչ հայրեր կը բացատրեն Մեկնիչ հայրեր կը բացատրեն Մեկնիչ հայրեր կը բացատրեն 
որ անոր ծունկի գալը կը խորհրդանշէ ամբողջ հեթանոս որ անոր ծունկի գալը կը խորհրդանշէ ամբողջ հեթանոս որ անոր ծունկի գալը կը խորհրդանշէ ամբողջ հեթանոս որ անոր ծունկի գալը կը խորհրդանշէ ամբողջ հեթանոս 
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աշխարհին ծնրադրութիւնը Տէր Յիսուսի առջեւ աշխարհին ծնրադրութիւնը Տէր Յիսուսի առջեւ աշխարհին ծնրադրութիւնը Տէր Յիսուսի առջեւ աշխարհին ծնրադրութիւնը Տէր Յիսուսի առջեւ 
ժամանակներու աւարտինժամանակներու աւարտինժամանակներու աւարտինժամանակներու աւարտին::::    Աստուածաշունչը կը խօսի Տէր Աստուածաշունչը կը խօսի Տէր Աստուածաշունչը կը խօսի Տէր Աստուածաշունչը կը խօսի Տէր 
Յիսուսի առջեւ համայն մարդկութեան ծունկի գալուն մասին Յիսուսի առջեւ համայն մարդկութեան ծունկի գալուն մասին Յիսուսի առջեւ համայն մարդկութեան ծունկի գալուն մասին Յիսուսի առջեւ համայն մարդկութեան ծունկի գալուն մասին 
((((ՓլՓլՓլՓլպ 2.10պ 2.10պ 2.10պ 2.10::::    Ես 45.23Ես 45.23Ես 45.23Ես 45.23::::    Հռ 14.11)Հռ 14.11)Հռ 14.11)Հռ 14.11)::::    Յիսուսի առջեւ ծունկի գալը`  Յիսուսի առջեւ ծունկի գալը`  Յիսուսի առջեւ ծունկի գալը`  Յիսուսի առջեւ ծունկի գալը`  
զայն իբրեւ Տէզայն իբրեւ Տէզայն իբրեւ Տէզայն իբրեւ Տէ´́́́ր ու Փրկիր ու Փրկիր ու Փրկիր ու Փրկի´́́́չ դաւանիլ կը նշանակէ, զայն իբրեւ չ դաւանիլ կը նշանակէ, զայն իբրեւ չ դաւանիլ կը նշանակէ, զայն իբրեւ չ դաւանիլ կը նշանակէ, զայն իբրեւ 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ խոստովանիլ կը նշանակէ. ծ խոստովանիլ կը նշանակէ. ծ խոստովանիլ կը նշանակէ. ծ խոստովանիլ կը նշանակէ. ««««Ամէն ծունկ պիտի Ամէն ծունկ պիտի Ամէն ծունկ պիտի Ամէն ծունկ պիտի 
խոնարհի առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ խոնարհի առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ խոնարհի առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ խոնարհի առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ 
ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը»»»» ( ( ( (Հռ 14.11)Հռ 14.11)Հռ 14.11)Հռ 14.11)::::    

3.3.3.3.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, օգնէր, օգնէր, օգնէր, օգնէ´́́́    իիիինծինծինծինծի»»»»::::    Քիչ առաջ ողորմութիւն խնդրեց, Քիչ առաջ ողորմութիւն խնդրեց, Քիչ առաջ ողորմութիւն խնդրեց, Քիչ առաջ ողորմութիւն խնդրեց, 
իսկ հիմա օգնութիւն կը խնդրէիսկ հիմա օգնութիւն կը խնդրէիսկ հիմա օգնութիւն կը խնդրէիսկ հիմա օգնութիւն կը խնդրէ::::    Տիրոջ ողորմութիւնները` Տիրոջ ողորմութիւնները` Տիրոջ ողորմութիւնները` Տիրոջ ողորմութիւնները` 
Տիրոջ կողմէ կատարուած օգնութիւններ ենՏիրոջ կողմէ կատարուած օգնութիւններ ենՏիրոջ կողմէ կատարուած օգնութիւններ ենՏիրոջ կողմէ կատարուած օգնութիւններ են::::    Մենք ամէն բանի Մենք ամէն բանի Մենք ամէն բանի Մենք ամէն բանի 
մէջ կարիքը ունինք Տիրոջ օգնութեան, եւ եթէ Տէրը ողորմած մէջ կարիքը ունինք Տիրոջ օգնութեան, եւ եթէ Տէրը ողորմած մէջ կարիքը ունինք Տիրոջ օգնութեան, եւ եթէ Տէրը ողորմած մէջ կարիքը ունինք Տիրոջ օգնութեան, եւ եթէ Տէրը ողորմած 
չըլլայ` չչըլլայ` չչըլլայ` չչըլլայ` չ’’’’օգներ մեզիօգներ մեզիօգներ մեզիօգներ մեզի::::    Ուստի, Տէրը ողորմած Աստուած Ուստի, Տէրը ողորմած Աստուած Ուստի, Տէրը ողորմած Աստուած Ուստի, Տէրը ողորմած Աստուած 
ըլլալով` օըլլալով` օըլլալով` օըլլալով` օգնոգնոգնոգնո´́́́ղ Աստուած է, ամէղ Աստուած է, ամէղ Աստուած է, ամէղ Աստուած է, ամէ´́́́ն բանի մէջ եւ ամէն բանի ն բանի մէջ եւ ամէն բանի ն բանի մէջ եւ ամէն բանի ն բանի մէջ եւ ամէն բանի 
համար օգնողհամար օգնողհամար օգնողհամար օգնող::::    Դուն եւս Տիրոջ օգնութեան պէտք չունի՞սԴուն եւս Տիրոջ օգնութեան պէտք չունի՞սԴուն եւս Տիրոջ օգնութեան պէտք չունի՞սԴուն եւս Տիրոջ օգնութեան պէտք չունի՞ս::::    Չե՞ս Չե՞ս Չե՞ս Չե՞ս 
ուզեր որ Տէրը օգնէ քեզի, որ կարենաս մաքուր եւ սուրբ ուզեր որ Տէրը օգնէ քեզի, որ կարենաս մաքուր եւ սուրբ ուզեր որ Տէրը օգնէ քեզի, որ կարենաս մաքուր եւ սուրբ ուզեր որ Տէրը օգնէ քեզի, որ կարենաս մաքուր եւ սուրբ 
կեանք մը ապրիլկեանք մը ապրիլկեանք մը ապրիլկեանք մը ապրիլ::::    Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս բռնէ ձեռքէդ եւ քեզ Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս բռնէ ձեռքէդ եւ քեզ Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս բռնէ ձեռքէդ եւ քեզ Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս բռնէ ձեռքէդ եւ քեզ 
յաղթանակէ յաղթանակ առաջնորդէյաղթանակէ յաղթանակ առաջնորդէյաղթանակէ յաղթանակ առաջնորդէյաղթանակէ յաղթանակ առաջնորդէ::::    Չե՞ս ուզեր որ ՍոՉե՞ս ուզեր որ ՍոՉե՞ս ուզեր որ ՍոՉե՞ս ուզեր որ Սուրբ ւրբ ւրբ ւրբ 
Հոգին օգնէ քեզի ՏիրոՀոգին օգնէ քեզի ՏիրոՀոգին օգնէ քեզի ՏիրոՀոգին օգնէ քեզի Տիրոջ կամքին համաձայն կեանք մը ջ կամքին համաձայն կեանք մը ջ կամքին համաձայն կեանք մը ջ կամքին համաձայն կեանք մը 
ապրելուապրելուապրելուապրելու::::    Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս զօրացնէ քեզ, որպէսզի Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս զօրացնէ քեզ, որպէսզի Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս զօրացնէ քեզ, որպէսզի Չե՞ս ուզեր որ Յիսուս զօրացնէ քեզ, որպէսզի 
չտկարանաս արգելքներու դիմաց, տեղի չտաս չտկարանաս արգելքներու դիմաց, տեղի չտաս չտկարանաս արգելքներու դիմաց, տեղի չտաս չտկարանաս արգելքներու դիմաց, տեղի չտաս 
դժուարութեանց դիմացդժուարութեանց դիմացդժուարութեանց դիմացդժուարութեանց դիմաց::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես որ Տէրը այս բոլորը եւ ուզես որ Տէրը այս բոլորը եւ ուզես որ Տէրը այս բոլորը եւ ուզես որ Տէրը այս բոլորը եւ 
այս բոլորէն աւելին կատարէ կեանքիդ մէջ, կնոջ նման այս բոլորէն աւելին կատարէ կեանքիդ մէջ, կնոջ նման այս բոլորէն աւելին կատարէ կեանքիդ մէջ, կնոջ նման այս բոլորէն աւելին կատարէ կեանքիդ մէջ, կնոջ նման 
հաւատքով, ըհաւատքով, ըհաւատքով, ըհաւատքով, ըսէ իրեն. սէ իրեն. սէ իրեն. սէ իրեն. ««««ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, օգնէր, օգնէր, օգնէր, օգնէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
""""Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն Ճիշդ չէ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ շուներուն 

նետել"նետել"նետել"նետել"»»»» ( ( ( (Մտ 15.26)Մտ 15.26)Մտ 15.26)Մտ 15.26)::::    
1.1.1.1.----    Ի՞նչն է հացը որուն մասին կը խօսի ՅիսուսԻ՞նչն է հացը որուն մասին կը խօսի ՅիսուսԻ՞նչն է հացը որուն մասին կը խօսի ՅիսուսԻ՞նչն է հացը որուն մասին կը խօսի Յիսուս::::    Հացը Հացը Հացը Հացը 

Յիսուսի փրկութեան պարգեւն էՅիսուսի փրկութեան պարգեւն էՅիսուսի փրկութեան պարգեւն էՅիսուսի փրկութեան պարգեւն է::::    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս 
փրկութեան պարգեւը կը նմանցէ հացի կփրկութեան պարգեւը կը նմանցէ հացի կփրկութեան պարգեւը կը նմանցէ հացի կփրկութեան պարգեւը կը նմանցէ հացի կամ կը կոչէ հացամ կը կոչէ հացամ կը կոչէ հացամ կը կոչէ հաց::::    
Յիսուս փրկութեան պարգեւը հաՅիսուս փրկութեան պարգեւը հաՅիսուս փրկութեան պարգեւը հաՅիսուս փրկութեան պարգեւը հա´́́́ց կը կոչէ կամ հացից կը կոչէ կամ հացից կը կոչէ կամ հացից կը կոչէ կամ հացի´́́́    կը կը կը կը 
նմանցնէ, ցոյց տալու համար որ ան իր պարգեւած նմանցնէ, ցոյց տալու համար որ ան իր պարգեւած նմանցնէ, ցոյց տալու համար որ ան իր պարգեւած նմանցնէ, ցոյց տալու համար որ ան իր պարգեւած 
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փրկութեամբ կրնայ կշտացնել անօթի հոգիները եւ լեցնել փրկութեամբ կրնայ կշտացնել անօթի հոգիները եւ լեցնել փրկութեամբ կրնայ կշտացնել անօթի հոգիները եւ լեցնել փրկութեամբ կրնայ կշտացնել անօթի հոգիները եւ լեցնել 
դատարկ սիրտերըդատարկ սիրտերըդատարկ սիրտերըդատարկ սիրտերը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , միայն Յիսուսի շնորհած միայն Յիսուսի շնորհած միայն Յիսուսի շնորհած միայն Յիսուսի շնորհած 
փրկութիւնն է որ կրնայ յագեցնել այն անօթութիւնն ու փրկութիւնն է որ կրնայ յագեցնել այն անօթութիւնն ու փրկութիւնն է որ կրնայ յագեցնել այն անօթութիւնն ու փրկութիւնն է որ կրնայ յագեցնել այն անօթութիւնն ու 
ծարաւը որ գոյութիւն ունի մարդուս մէջծարաւը որ գոյութիւն ունի մարդուս մէջծարաւը որ գոյութիւն ունի մարդուս մէջծարաւը որ գոյութիւն ունի մարդուս մէջ::::    Կինը փրկութեան Կինը փրկութեան Կինը փրկութեան Կինը փրկութեան 
այդ հացին համար չէր եկած, այլ պարզապէս բժշկութիւն այդ հացին համար չէր եկած, այլ պարզապէս բժշկութիւն այդ հացին համար չէր եկած, այլ պարզապէս բժշկութիւն այդ հացին համար չէր եկած, այլ պարզապէս բժշկութիւն 
ձեռք ձգելու համարձեռք ձգելու համարձեռք ձգելու համարձեռք ձգելու համար::::    Գուցէ ասիկա պատճառներէն մէկն էր թէ Գուցէ ասիկա պատճառներէն մէկն էր թէ Գուցէ ասիկա պատճառներէն մէկն էր թէ Գուցէ ասիկա պատճառներէն մէկն էր թէ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ Յիսուս ւ Յիսուս ւ Յիսուս ւ Յիսուս ««««շունշունշունշուն» » » » բառը գործածեցբառը գործածեցբառը գործածեցբառը գործածեց::::    Սովորաբար շունը Սովորաբար շունը Սովորաբար շունը Սովորաբար շունը 
միայն երբ անօթի ըլլայ իր տիրոջ կը մօտենայ եւ անմիայն երբ անօթի ըլլայ իր տիրոջ կը մօտենայ եւ անմիայն երբ անօթի ըլլայ իր տիրոջ կը մօտենայ եւ անմիայն երբ անօթի ըլլայ իր տիրոջ կը մօտենայ եւ անոր շուրջ որ շուրջ որ շուրջ որ շուրջ 
կը դառնայկը դառնայկը դառնայկը դառնայ::::    Գալով մեզի, երբ կԳալով մեզի, երբ կԳալով մեզի, երբ կԳալով մեզի, երբ կ’’’’աղօթենք, ի՞նչ բանի համար աղօթենք, ի՞նչ բանի համար աղօթենք, ի՞նչ բանի համար աղօթենք, ի՞նչ բանի համար 
կկկկ’’’’աղօթենքաղօթենքաղօթենքաղօթենք::::    Լոկ նիւթականի՞ համարԼոկ նիւթականի՞ համարԼոկ նիւթականի՞ համարԼոկ նիւթականի՞ համար::::    Երբ Տիրոջ առջեւ կը Երբ Տիրոջ առջեւ կը Երբ Տիրոջ առջեւ կը Երբ Տիրոջ առջեւ կը 
կանգնինք, ի՞նչ կը խնդրենքկանգնինք, ի՞նչ կը խնդրենքկանգնինք, ի՞նչ կը խնդրենքկանգնինք, ի՞նչ կը խնդրենք::::    Փրկութի՞ւն, թէ` լոկ Փրկութի՞ւն, թէ` լոկ Փրկութի՞ւն, թէ` լոկ Փրկութի՞ւն, թէ` լոկ 
առողջութիւն եւ գործի յաջողութիւնառողջութիւն եւ գործի յաջողութիւնառողջութիւն եւ գործի յաջողութիւնառողջութիւն եւ գործի յաջողութիւն::::    ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    բա՞ն մը բա՞ն մը բա՞ն մը բա՞ն մը 
կկկկ’’’’ուզենք, թէ` Տէուզենք, թէ` Տէուզենք, թէ` Տէուզենք, թէ` Տէ´́́́րը կրը կրը կրը կ’’’’ուզենքուզենքուզենքուզենք::::    Չէ՞ք կարծեր որՉէ՞ք կարծեր որՉէ՞ք կարծեր որՉէ՞ք կարծեր որ    Յիսուս աւելի Յիսուս աւելի Յիսուս աւելի Յիսուս աւելի 
պիտի ուրախանար եթէ երբեք Քանանացի կինը իրեն գալով, պիտի ուրախանար եթէ երբեք Քանանացի կինը իրեն գալով, պիտի ուրախանար եթէ երբեք Քանանացի կինը իրեն գալով, պիտի ուրախանար եթէ երբեք Քանանացի կինը իրեն գալով, 
փրկութիւն ու յաւիտենական կեանք խնդրէր իր աղջկան փրկութիւն ու յաւիտենական կեանք խնդրէր իր աղջկան փրկութիւն ու յաւիտենական կեանք խնդրէր իր աղջկան փրկութիւն ու յաւիտենական կեանք խնդրէր իր աղջկան 
համար, քան բժշկութիւնհամար, քան բժշկութիւնհամար, քան բժշկութիւնհամար, քան բժշկութիւն::::    Եւ կը կարծէ՞ք որ Յիսուս նոյն ձեւով Եւ կը կարծէ՞ք որ Յիսուս նոյն ձեւով Եւ կը կարծէ՞ք որ Յիսուս նոյն ձեւով Եւ կը կարծէ՞ք որ Յիսուս նոյն ձեւով 
պիտի վերաբերէր անոր հետ եթէ երբեք հոգիի փրկութեան պիտի վերաբերէր անոր հետ եթէ երբեք հոգիի փրկութեան պիտի վերաբերէր անոր հետ եթէ երբեք հոգիի փրկութեան պիտի վերաբերէր անոր հետ եթէ երբեք հոգիի փրկութեան 
խնդրանք ներկայացնէր, փոխանակ մարմինխնդրանք ներկայացնէր, փոխանակ մարմինխնդրանք ներկայացնէր, փոխանակ մարմինխնդրանք ներկայացնէր, փոխանակ մարմինի փրկութեան ի փրկութեան ի փրկութեան ի փրկութեան 
խնդրանք ներկայացնելուխնդրանք ներկայացնելուխնդրանք ներկայացնելուխնդրանք ներկայացնելու::::    Լաւ գիտնանք, որ Տէրը կը տրտմի Լաւ գիտնանք, որ Տէրը կը տրտմի Լաւ գիտնանք, որ Տէրը կը տրտմի Լաւ գիտնանք, որ Տէրը կը տրտմի 
երբ իրեն կը դիմենք, իրմէ բան մը ձեռք ձգելու համար, եւ չենք երբ իրեն կը դիմենք, իրմէ բան մը ձեռք ձգելու համար, եւ չենք երբ իրեն կը դիմենք, իրմէ բան մը ձեռք ձգելու համար, եւ չենք երբ իրեն կը դիմենք, իրմէ բան մը ձեռք ձգելու համար, եւ չենք 
աշխատիր զիաշխատիր զիաշխատիր զիաշխատիր զի´́́́նք ձեռք ձգելնք ձեռք ձգելնք ձեռք ձգելնք ձեռք ձգել::::    Կը սգայ Տէրը երբ կը տեսնէ որ Կը սգայ Տէրը երբ կը տեսնէ որ Կը սգայ Տէրը երբ կը տեսնէ որ Կը սգայ Տէրը երբ կը տեսնէ որ 
իրեն եկած ենք, որպէսզի իր հրաշագործ կարողութենէն իրեն եկած ենք, որպէսզի իր հրաշագործ կարողութենէն իրեն եկած ենք, որպէսզի իր հրաշագործ կարողութենէն իրեն եկած ենք, որպէսզի իր հրաշագործ կարողութենէն 
շահինք, փոխանակ իր սէրը շահելշահինք, փոխանակ իր սէրը շահելշահինք, փոխանակ իր սէրը շահելշահինք, փոխանակ իր սէրը շահելուուուու::::    Տէրը կրնայ լեցնել մեր Տէրը կրնայ լեցնել մեր Տէրը կրնայ լեցնել մեր Տէրը կրնայ լեցնել մեր 
բաժակը, բայց նախ կբաժակը, բայց նախ կբաժակը, բայց նախ կբաժակը, բայց նախ կ’’’’ուզէ իուզէ իուզէ իուզէ ի´́́́նք դառնալ բաժինը մեր նք դառնալ բաժինը մեր նք դառնալ բաժինը մեր նք դառնալ բաժինը մեր 
բաժակին (Սղ 16.5, 119.57)բաժակին (Սղ 16.5, 119.57)բաժակին (Սղ 16.5, 119.57)բաժակին (Սղ 16.5, 119.57)::::    

2.2.2.2.----    Ըսինք որ հացը փրկութեան պարգեւն էԸսինք որ հացը փրկութեան պարգեւն էԸսինք որ հացը փրկութեան պարգեւն էԸսինք որ հացը փրկութեան պարգեւն է:::: « « « «ՇունՇունՇունՇուն»»»»ը, ը, ը, ը, 
ինչպէս կինչպէս կինչպէս կինչպէս կ’’’’ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետը, կը խորհրդանշէ ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետը, կը խորհրդանշէ ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետը, կը խորհրդանշէ ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետը, կը խորհրդանշէ 
անհաւատութիւնանհաւատութիւնանհաւատութիւնանհաւատութիւն::::    Այս իմաստով, երբ Յիսուս կԱյս իմաստով, երբ Յիսուս կԱյս իմաստով, երբ Յիսուս կԱյս իմաստով, երբ Յիսուս կ’’’’ըսէ թէ հացը ըսէ թէ հացը ըսէ թէ հացը ըսէ թէ հացը 
պէտք չէպէտք չէպէտք չէպէտք չէ    շուներուն տալ, ըսել կշուներուն տալ, ըսել կշուներուն տալ, ըսել կշուներուն տալ, ըսել կ’’’’ուզէ թէ փրկութեան պարգեւը ուզէ թէ փրկութեան պարգեւը ուզէ թէ փրկութեան պարգեւը ուզէ թէ փրկութեան պարգեւը 
չի տրուիր անհաւատներունչի տրուիր անհաւատներունչի տրուիր անհաւատներունչի տրուիր անհաւատներուն::::    Լերան իր քարոզին մէջ նաեւ Լերան իր քարոզին մէջ նաեւ Լերան իր քարոզին մէջ նաեւ Լերան իր քարոզին մէջ նաեւ 
Յիսուս պատուիրեց սրբութիւնը շուներուն չտալ եւ մարգաՅիսուս պատուիրեց սրբութիւնը շուներուն չտալ եւ մարգաՅիսուս պատուիրեց սրբութիւնը շուներուն չտալ եւ մարգաՅիսուս պատուիրեց սրբութիւնը շուներուն չտալ եւ մարգա----
րիտները խոզերուն առջեւ չնետել (Մտ 7.6)րիտները խոզերուն առջեւ չնետել (Մտ 7.6)րիտները խոզերուն առջեւ չնետել (Մտ 7.6)րիտները խոզերուն առջեւ չնետել (Մտ 7.6)::::    Հոս եւս Հոս եւս Հոս եւս Հոս եւս 
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««««սրբութիւնսրբութիւնսրբութիւնսրբութիւն» » » » ըսելով պէտք է հասկնալ փրկութիւնը, իսկ ըսելով պէտք է հասկնալ փրկութիւնը, իսկ ըսելով պէտք է հասկնալ փրկութիւնը, իսկ ըսելով պէտք է հասկնալ փրկութիւնը, իսկ 
մարգարմարգարմարգարմարգարիտները` Սուրբ Հոգիին պարգեւներն ենիտները` Սուրբ Հոգիին պարգեւներն ենիտները` Սուրբ Հոգիին պարգեւներն ենիտները` Սուրբ Հոգիին պարգեւներն են::::    

3.3.3.3.----    Օգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս կինը դասակից ընելէ Յիսուս կինը դասակից ընելէ Յիսուս կինը դասակից ընելէ Յիսուս կինը դասակից ընելէ 
առաջ իր ընտիր ոչխարներուն, նախ զայն դասակից ըրաւ առաջ իր ընտիր ոչխարներուն, նախ զայն դասակից ըրաւ առաջ իր ընտիր ոչխարներուն, նախ զայն դասակից ըրաւ առաջ իր ընտիր ոչխարներուն, նախ զայն դասակից ըրաւ 
շուներունշուներունշուներունշուներուն::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Յիսուս մեզ բարձրացնելէ առաջ, նախ կը Յիսուս մեզ բարձրացնելէ առաջ, նախ կը Յիսուս մեզ բարձրացնելէ առաջ, նախ կը Յիսուս մեզ բարձրացնելէ առաջ, նախ կը 
խոնարհեցնէխոնարհեցնէխոնարհեցնէխոնարհեցնէ»»»»::::    Բուժելէ առաջ, նախ կը կոտրէԲուժելէ առաջ, նախ կը կոտրէԲուժելէ առաջ, նախ կը կոտրէԲուժելէ առաջ, նախ կը կոտրէ::::    Գործածելէ Գործածելէ Գործածելէ Գործածելէ 
առաջ, նախ փորձի կառաջ, նախ փորձի կառաջ, նախ փորձի կառաջ, նախ փորձի կ’’’’եեեենթարկէնթարկէնթարկէնթարկէ::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք գործածուիլ ուզենք գործածուիլ ուզենք գործածուիլ ուզենք գործածուիլ 
Տիրոջ կողմէ ու Տիրոջ փառքին համար, Տէրը թոյլ պիտի տայ Տիրոջ կողմէ ու Տիրոջ փառքին համար, Տէրը թոյլ պիտի տայ Տիրոջ կողմէ ու Տիրոջ փառքին համար, Տէրը թոյլ պիտի տայ Տիրոջ կողմէ ու Տիրոջ փառքին համար, Տէրը թոյլ պիտի տայ 
որ նախ անցնինք փորձութեանց կրակէն, որպէսզի այդ որ նախ անցնինք փորձութեանց կրակէն, որպէսզի այդ որ նախ անցնինք փորձութեանց կրակէն, որպէսզի այդ որ նախ անցնինք փորձութեանց կրակէն, որպէսզի այդ 
կրակին մէջ մաքրուինք ու մեզմէ հեռացուին մեր հոգեւոր կրակին մէջ մաքրուինք ու մեզմէ հեռացուին մեր հոգեւոր կրակին մէջ մաքրուինք ու մեզմէ հեռացուին մեր հոգեւոր կրակին մէջ մաքրուինք ու մեզմէ հեռացուին մեր հոգեւոր 
աղտերը, ճիշդ ինչպէս արծաթը կաղտերը, ճիշդ ինչպէս արծաթը կաղտերը, ճիշդ ինչպէս արծաթը կաղտերը, ճիշդ ինչպէս արծաթը կ’’’’անցուի կրակէն, որպէսզի անցուի կրակէն, որպէսզի անցուի կրակէն, որպէսզի անցուի կրակէն, որպէսզի 
մաքրուի իր աղտերէնմաքրուի իր աղտերէնմաքրուի իր աղտերէնմաքրուի իր աղտերէն::::    ԿԿԿԿ’’’’ըսուի որ արծաթագործը արծաթը ըսուի որ արծաթագործը արծաթը ըսուի որ արծաթագործը արծաթը ըսուի որ արծաթագործը արծաթը 
մաքրուած կը սեպէ միայն այն ատեն երբ իր պատկերը սկսի մաքրուած կը սեպէ միայն այն ատեն երբ իր պատկերը սկսի մաքրուած կը սեպէ միայն այն ատեն երբ իր պատկերը սկսի մաքրուած կը սեպէ միայն այն ատեն երբ իր պատկերը սկսի 
յստակօրէն տեսնել անոր մէջյստակօրէն տեսնել անոր մէջյստակօրէն տեսնել անոր մէջյստակօրէն տեսնել անոր մէջ::::    Նոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագան::::    
Աստուած մեզ մաքրուած ու սրբուած կը սեպէ միայն այն Աստուած մեզ մաքրուած ու սրբուած կը սեպէ միայն այն Աստուած մեզ մաքրուած ու սրբուած կը սեպէ միայն այն Աստուած մեզ մաքրուած ու սրբուած կը սեպէ միայն այն 
ատեն` երբ սկսի տեսնել իր Որդիին պատկերը մեր մէջատեն` երբ սկսի տեսնել իր Որդիին պատկերը մեր մէջատեն` երբ սկսի տեսնել իր Որդիին պատկերը մեր մէջատեն` երբ սկսի տեսնել իր Որդիին պատկերը մեր մէջ::::    

4.4.4.4.---- « « « «ՇունՇունՇունՇուն» » » » բառը ցոյց կու տբառը ցոյց կու տբառը ցոյց կու տբառը ցոյց կու տայ, որ Քրիստոսը չճանչցող այ, որ Քրիստոսը չճանչցող այ, որ Քրիստոսը չճանչցող այ, որ Քրիստոսը չճանչցող 
մեղաւոր մարդը անասունէն տարբեր բան մը չէմեղաւոր մարդը անասունէն տարբեր բան մը չէմեղաւոր մարդը անասունէն տարբեր բան մը չէմեղաւոր մարդը անասունէն տարբեր բան մը չէ::::    
Աստուածաշունչն ալԱստուածաշունչն ալԱստուածաշունչն ալԱստուածաշունչն ալ    ցոյց կու տայ թէ մեղաւոր, անզիղջցոյց կու տայ թէ մեղաւոր, անզիղջցոյց կու տայ թէ մեղաւոր, անզիղջցոյց կու տայ թէ մեղաւոր, անզիղջ    ու ու ու ու 
անապաշխար մարդիկ անասուններու նման կանապաշխար մարդիկ անասուններու նման կանապաշխար մարդիկ անասուններու նման կանապաշխար մարդիկ անասուններու նման կ’’’’ապրին ու կը ապրին ու կը ապրին ու կը ապրին ու կը 
մեռնին (Ժղ 3.19մեռնին (Ժղ 3.19մեռնին (Ժղ 3.19մեռնին (Ժղ 3.19::::    Սղ 49.12Սղ 49.12Սղ 49.12Սղ 49.12::::    Եր 10.14)Եր 10.14)Եր 10.14)Եր 10.14)::::    Ոեւէ մարդ որ լոկ նիւթի Ոեւէ մարդ որ լոկ նիւթի Ոեւէ մարդ որ լոկ նիւթի Ոեւէ մարդ որ լոկ նիւթի 
ու նիւթականի համար կու նիւթականի համար կու նիւթականի համար կու նիւթականի համար կ’’’’ապրի ապրի ապրի ապրի ու կը գործէ, անասունէն ոու կը գործէ, անասունէն ոու կը գործէ, անասունէն ոու կը գործէ, անասունէն ո´́́́չ չ չ չ 
մէկ տարբերութիւն ունիմէկ տարբերութիւն ունիմէկ տարբերութիւն ունիմէկ տարբերութիւն ունի::::    Ոեւէ անհատ որ կՈեւէ անհատ որ կՈեւէ անհատ որ կՈեւէ անհատ որ կ’’’’ապրի աշխարհի ապրի աշխարհի ապրի աշխարհի ապրի աշխարհի 
համար եւ բնահամար եւ բնահամար եւ բնահամար եւ բնա´́́́ւ չի մտածեր երկինքի մասին, դարձեալ, ւ չի մտածեր երկինքի մասին, դարձեալ, ւ չի մտածեր երկինքի մասին, դարձեալ, ւ չի մտածեր երկինքի մասին, դարձեալ, 
անասունէն ոանասունէն ոանասունէն ոանասունէն ո´́́́չ մէկ տարբերութիւն ունիչ մէկ տարբերութիւն ունիչ մէկ տարբերութիւն ունիչ մէկ տարբերութիւն ունի::::    Նման մարդիկ Նման մարդիկ Նման մարդիկ Նման մարդիկ 
իրաւունք չունին Աստուծմէ ոեւէ բան խնդրելու, պահանջելու իրաւունք չունին Աստուծմէ ոեւէ բան խնդրելու, պահանջելու իրաւունք չունին Աստուծմէ ոեւէ բան խնդրելու, պահանջելու իրաւունք չունին Աստուծմէ ոեւէ բան խնդրելու, պահանջելու 
կամ ակնկալելուկամ ակնկալելուկամ ակնկալելուկամ ակնկալելու::::        

5.5.5.5.---- « « « «ՇոՇոՇոՇունւնւնւն» » » » բառին գործածութիւնը պատահական չէ, կամ բառին գործածութիւնը պատահական չէ, կամ բառին գործածութիւնը պատահական չէ, կամ բառին գործածութիւնը պատահական չէ, կամ 
աւելի ճիշդ, բոլոր կենդանիներուն մէջէն աւելի ճիշդ, բոլոր կենդանիներուն մէջէն աւելի ճիշդ, բոլոր կենդանիներուն մէջէն աւելի ճիշդ, բոլոր կենդանիներուն մէջէն ««««շունշունշունշուն»»»»ին ին ին ին 
ընտրութիւնը յատուկ իմաստ մը ունիընտրութիւնը յատուկ իմաստ մը ունիընտրութիւնը յատուկ իմաստ մը ունիընտրութիւնը յատուկ իմաստ մը ունի::::    Ինչպէս անցեալին, Ինչպէս անցեալին, Ինչպէս անցեալին, Ինչպէս անցեալին, 
նոյնպէս ալ այսօր, մարդիկ շունը կը գործածեն պահպանունոյնպէս ալ այսօր, մարդիկ շունը կը գործածեն պահպանունոյնպէս ալ այսօր, մարդիկ շունը կը գործածեն պահպանունոյնպէս ալ այսօր, մարդիկ շունը կը գործածեն պահպանու----
թեան կամ պահակութեան համարթեան կամ պահակութեան համարթեան կամ պահակութեան համարթեան կամ պահակութեան համար::::    Սովորաբար շունը իր Սովորաբար շունը իր Սովորաբար շունը իր Սովորաբար շունը իր 
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կատարած պահակութեկատարած պահակութեկատարած պահակութեկատարած պահակութեանը մէջ ճանչցուած է հաւատարիմ անը մէջ ճանչցուած է հաւատարիմ անը մէջ ճանչցուած է հաւատարիմ անը մէջ ճանչցուած է հաւատարիմ 
կենդանի իբրեւկենդանի իբրեւկենդանի իբրեւկենդանի իբրեւ::::    Բայց բոլորս ալ գիտենք որ կան նաեւ Բայց բոլորս ալ գիտենք որ կան նաեւ Բայց բոլորս ալ գիտենք որ կան նաեւ Բայց բոլորս ալ գիտենք որ կան նաեւ 
անհաւատարիմ շուներանհաւատարիմ շուներանհաւատարիմ շուներանհաւատարիմ շուներ::::    Արդ, ինչպէս անհաւատարիմ շունը Արդ, ինչպէս անհաւատարիմ շունը Արդ, ինչպէս անհաւատարիմ շունը Արդ, ինչպէս անհաւատարիմ շունը 
արժանի չէ կերակրուելու իր տիրոջ ձեռքէն, այնպէս ալ, արժանի չէ կերակրուելու իր տիրոջ ձեռքէն, այնպէս ալ, արժանի չէ կերակրուելու իր տիրոջ ձեռքէն, այնպէս ալ, արժանի չէ կերակրուելու իր տիրոջ ձեռքէն, այնպէս ալ, 
անհաւատարիմ մարդը, արժանի չէ Քրիստոսի ձեռքէն անհաւատարիմ մարդը, արժանի չէ Քրիստոսի ձեռքէն անհաւատարիմ մարդը, արժանի չէ Քրիստոսի ձեռքէն անհաւատարիմ մարդը, արժանի չէ Քրիստոսի ձեռքէն 
ստանալու ոեւէ բարիքստանալու ոեւէ բարիքստանալու ոեւէ բարիքստանալու ոեւէ բարիք::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարն մարն մարն մարդիկ կան որոնք Տիրոջ դիկ կան որոնք Տիրոջ դիկ կան որոնք Տիրոջ դիկ կան որոնք Տիրոջ 
անունին ու փառքին պահակութիւն չեն ըներ, եւ սակայն, անունին ու փառքին պահակութիւն չեն ըներ, եւ սակայն, անունին ու փառքին պահակութիւն չեն ըներ, եւ սակայն, անունին ու փառքին պահակութիւն չեն ըներ, եւ սակայն, 
կկկկ’’’’ուզեն վայելել Աստուծոյ բարիքներըուզեն վայելել Աստուծոյ բարիքներըուզեն վայելել Աստուծոյ բարիքներըուզեն վայելել Աստուծոյ բարիքները::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան ն մարդիկ կան ն մարդիկ կան ն մարդիկ կան 
որոնք երբեք չեն հետաքրքրուած Կեանքի Հացով, բայց որոնք երբեք չեն հետաքրքրուած Կեանքի Հացով, բայց որոնք երբեք չեն հետաքրքրուած Կեանքի Հացով, բայց որոնք երբեք չեն հետաքրքրուած Կեանքի Հացով, բայց 
նիւթական հացի համար աղօթք կը բարձրացնեն Աստուծոյնիւթական հացի համար աղօթք կը բարձրացնեն Աստուծոյնիւթական հացի համար աղօթք կը բարձրացնեն Աստուծոյնիւթական հացի համար աղօթք կը բարձրացնեն Աստուծոյ::::    
ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք չեն աշխատն մարդիկ կան որոնք չեն աշխատն մարդիկ կան որոնք չեն աշխատն մարդիկ կան որոնք չեն աշխատիր Տիրոջ այգիին մէջ, իր Տիրոջ այգիին մէջ, իր Տիրոջ այգիին մէջ, իր Տիրոջ այգիին մէջ, 
բայց կբայց կբայց կբայց կ’’’’ուզեն վայելել այդ այգիին պտուղներըուզեն վայելել այդ այգիին պտուղներըուզեն վայելել այդ այգիին պտուղներըուզեն վայելել այդ այգիին պտուղները::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ կան որոնք չեն ծառայեր Տիրոջ, բայց կմարդիկ կան որոնք չեն ծառայեր Տիրոջ, բայց կմարդիկ կան որոնք չեն ծառայեր Տիրոջ, բայց կմարդիկ կան որոնք չեն ծառայեր Տիրոջ, բայց կ’’’’ուզեն ճաշաուզեն ճաշաուզեն ճաշաուզեն ճաշա----
կել անոր սեղանէն եւ կկել անոր սեղանէն եւ կկել անոր սեղանէն եւ կկել անոր սեղանէն եւ կ’’’’ուզեն անոր սեղանակից դառնալուզեն անոր սեղանակից դառնալուզեն անոր սեղանակից դառնալուզեն անոր սեղանակից դառնալ::::    

6.6.6.6.----    ««««Ճիշդ չէՃիշդ չէՃիշդ չէՃիշդ չէ´́́́    մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ մանուկներուն ձեռքէն հացը առնել եւ 
շուներուն նետելշուներուն նետելշուներուն նետելշուներուն նետել»»»»::::    Յովհաննէս ԾործՅովհաննէս ԾործՅովհաննէս ԾործՅովհաննէս Ծործորեցին խօսելով տուեալ որեցին խօսելով տուեալ որեցին խօսելով տուեալ որեցին խօսելով տուեալ 
համարին մէջ յիշուած համարին մէջ յիշուած համարին մէջ յիշուած համարին մէջ յիշուած ««««մանուկմանուկմանուկմանուկ», «», «», «», «հացհացհացհաց» » » » եւ եւ եւ եւ ««««շունշունշունշուն» » » » բառերուն բառերուն բառերուն բառերուն 
մասին` կմասին` կմասին` կմասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հացը Յիսուսի վարդապետութիւնն ու Հացը Յիսուսի վարդապետութիւնն ու Հացը Յիսուսի վարդապետութիւնն ու Հացը Յիսուսի վարդապետութիւնն ու 
կատարած բժշկութիւններն ենկատարած բժշկութիւններն ենկատարած բժշկութիւններն ենկատարած բժշկութիւններն են::::    Մանուկները՝ ԻսրայէլացիՄանուկները՝ ԻսրայէլացիՄանուկները՝ ԻսրայէլացիՄանուկները՝ Իսրայէլացի----
ներն են, որոնք նախապէս ներն են, որոնք նախապէս ներն են, որոնք նախապէս ներն են, որոնք նախապէս ««««տղայտղայտղայտղայ» » » » էին եւ ուստի՝ սիրելի, բայց էին եւ ուստի՝ սիրելի, բայց էին եւ ուստի՝ սիրելի, բայց էին եւ ուստի՝ սիրելի, բայց 
որ յետոյ շուներէն աւելի կոր յետոյ շուներէն աւելի կոր յետոյ շուներէն աւելի կոր յետոյ շուներէն աւելի կատաղի եղանատաղի եղանատաղի եղանատաղի եղան::::    Իսկ շուները՝ Իսկ շուները՝ Իսկ շուները՝ Իսկ շուները՝ 
հեթանոսներն են, որոնք շուն կոչուած են իրենց լրբութեան հեթանոսներն են, որոնք շուն կոչուած են իրենց լրբութեան հեթանոսներն են, որոնք շուն կոչուած են իրենց լրբութեան հեթանոսներն են, որոնք շուն կոչուած են իրենց լրբութեան 
((((ամօթալից կենցաղավարութեան) համար, ինչպէս նաեւ շուն ամօթալից կենցաղավարութեան) համար, ինչպէս նաեւ շուն ամօթալից կենցաղավարութեան) համար, ինչպէս նաեւ շուն ամօթալից կենցաղավարութեան) համար, ինչպէս նաեւ շուն 
կոչուած են, անոր համար որ զանց ըրած են օրինաւոր կոչուած են, անոր համար որ զանց ըրած են օրինաւոր կոչուած են, անոր համար որ զանց ըրած են օրինաւոր կոչուած են, անոր համար որ զանց ըրած են օրինաւոր 
աստուածպաշտութիւնը եւ նուիրուած են կուռքերու պաշտաաստուածպաշտութիւնը եւ նուիրուած են կուռքերու պաշտաաստուածպաշտութիւնը եւ նուիրուած են կուռքերու պաշտաաստուածպաշտութիւնը եւ նուիրուած են կուռքերու պաշտա----
մունքին եւ շնութիւն կմունքին եւ շնութիւն կմունքին եւ շնութիւն կմունքին եւ շնութիւն կ’’’’ընենընենընենընեն    քարի ու փայտի հետքարի ու փայտի հետքարի ու փայտի հետքարի ու փայտի հետ»»»»::::    

7.7.7.7.----    Ուրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչոՈւրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչոՈւրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչոՈւրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս ւ Յիսուս ւ Յիսուս ւ Յիսուս 
Իսրայէլացիները կը կոչէ մանուկԻսրայէլացիները կը կոչէ մանուկԻսրայէլացիները կը կոչէ մանուկԻսրայէլացիները կը կոչէ մանուկ::::    Անոնք մանուկ կը կոչուին, Անոնք մանուկ կը կոչուին, Անոնք մանուկ կը կոչուին, Անոնք մանուկ կը կոչուին, 
իրենց հաւատքին մէջ տհաս կամ անչափահաս ըլլալնուն իրենց հաւատքին մէջ տհաս կամ անչափահաս ըլլալնուն իրենց հաւատքին մէջ տհաս կամ անչափահաս ըլլալնուն իրենց հաւատքին մէջ տհաս կամ անչափահաս ըլլալնուն 
համարհամարհամարհամար::::    Իսրայէլացիներուն հաւատքի կեանքը ամբողջուԻսրայէլացիներուն հաւատքի կեանքը ամբողջուԻսրայէլացիներուն հաւատքի կեանքը ամբողջուԻսրայէլացիներուն հաւատքի կեանքը ամբողջու----
թեամբ խակ էր Քրիստոսի ժամանակթեամբ խակ էր Քրիստոսի ժամանակթեամբ խակ էր Քրիստոսի ժամանակթեամբ խակ էր Քրիստոսի ժամանակ::::    Անոնք մԱնոնք մԱնոնք մԱնոնք մանուկներ էին անուկներ էին անուկներ էին անուկներ էին 
Աստուծոյ հետ իրենց յարաբերական կեանքին մէջԱստուծոյ հետ իրենց յարաբերական կեանքին մէջԱստուծոյ հետ իրենց յարաբերական կեանքին մէջԱստուծոյ հետ իրենց յարաբերական կեանքին մէջ::::    
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Մանուկներ էին իրենց հաւատքի եւ աղօթական կեանքին մէջՄանուկներ էին իրենց հաւատքի եւ աղօթական կեանքին մէջՄանուկներ էին իրենց հաւատքի եւ աղօթական կեանքին մէջՄանուկներ էին իրենց հաւատքի եւ աղօթական կեանքին մէջ::::    
Պօղոս առաքեալ խօսելով անոնց մասին` կՊօղոս առաքեալ խօսելով անոնց մասին` կՊօղոս առաքեալ խօսելով անոնց մասին` կՊօղոս առաքեալ խօսելով անոնց մասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուք պէտք Դուք պէտք Դուք պէտք Դուք պէտք 
էր ուրիշներոէր ուրիշներոէր ուրիշներոէր ուրիշներո´́́́ւն ուսուցանէիք մինչեւ հիմա, մինչդեռ դուն ուսուցանէիք մինչեւ հիմա, մինչդեռ դուն ուսուցանէիք մինչեւ հիմա, մինչդեռ դուն ուսուցանէիք մինչեւ հիմա, մինչդեռ դո´́́́ւք ւք ւք ւք 
կրկին պէտք ունիք Աստուծոյ պատգամներունկրկին պէտք ունիք Աստուծոյ պատգամներունկրկին պէտք ունիք Աստուծոյ պատգամներունկրկին պէտք ունիք Աստուծոյ պատգամներուն    ամենատարամենատարամենատարամենատար----
րական դասերը սորվելուրական դասերը սորվելուրական դասերը սորվելուրական դասերը սորվելու::::    Այլ խօսքով, կարծր կերակուրի Այլ խօսքով, կարծր կերակուրի Այլ խօսքով, կարծր կերակուրի Այլ խօսքով, կարծր կերակուրի 
տեղ` տակաւին կաթի կը կարօտիքտեղ` տակաւին կաթի կը կարօտիքտեղ` տակաւին կաթի կը կարօտիքտեղ` տակաւին կաթի կը կարօտիք::::    Որովհետեւ ով որ Որովհետեւ ով որ Որովհետեւ ով որ Որովհետեւ ով որ 
կաթնկեր է` կը նշանակէ թէ մանուկ է, եւ անձնական փորձով կաթնկեր է` կը նշանակէ թէ մանուկ է, եւ անձնական փորձով կաթնկեր է` կը նշանակէ թէ մանուկ է, եւ անձնական փորձով կաթնկեր է` կը նշանակէ թէ մանուկ է, եւ անձնական փորձով 
չիչիչիչի´́́́    գիտեր շիտակը սխալէն զանազանելգիտեր շիտակը սխալէն զանազանելգիտեր շիտակը սխալէն զանազանելգիտեր շիտակը սխալէն զանազանել::::    Մինչդեռ կարծր Մինչդեռ կարծր Մինչդեռ կարծր Մինչդեռ կարծր 
կերակուրը չափահասներուն համար է, որոնք վարժութկերակուրը չափահասներուն համար է, որոնք վարժութկերակուրը չափահասներուն համար է, որոնք վարժութկերակուրը չափահասներուն համար է, որոնք վարժութեան եան եան եան 
ճամբով կրթած են չարն ու բարին զանազանելու իրենց ճամբով կրթած են չարն ու բարին զանազանելու իրենց ճամբով կրթած են չարն ու բարին զանազանելու իրենց ճամբով կրթած են չարն ու բարին զանազանելու իրենց 
զգայարանքըզգայարանքըզգայարանքըզգայարանքը» » » » (Յյտ 5.12(Յյտ 5.12(Յյտ 5.12(Յյտ 5.12----14)14)14)14)::::    

Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք մանո՞ւկ ենք մեր հաւատքի Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք մանո՞ւկ ենք մեր հաւատքի Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք մանո՞ւկ ենք մեր հաւատքի Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք մանո՞ւկ ենք մեր հաւատքի 
կեանքին մէջ, թէ` չափահասկեանքին մէջ, թէ` չափահասկեանքին մէջ, թէ` չափահասկեանքին մէջ, թէ` չափահաս::::    Կաթնկե՞ր ենք, թէ` կարծր Կաթնկե՞ր ենք, թէ` կարծր Կաթնկե՞ր ենք, թէ` կարծր Կաթնկե՞ր ենք, թէ` կարծր 
կերակուր ուտողկերակուր ուտողկերակուր ուտողկերակուր ուտող::::    Եթէ երբեք պզտիկ դժուարութիւններու Եթէ երբեք պզտիկ դժուարութիւններու Եթէ երբեք պզտիկ դժուարութիւններու Եթէ երբեք պզտիկ դժուարութիւններու 
հանդիպելով կը տկարանանք ուհանդիպելով կը տկարանանք ուհանդիպելով կը տկարանանք ուհանդիպելով կը տկարանանք ու    կը տրտնջանք, եթէ երբեք կը տրտնջանք, եթէ երբեք կը տրտնջանք, եթէ երբեք կը տրտնջանք, եթէ երբեք 
պզտիկ փորձութիւններ մեզ կը գլորեն, եթէ երբեք նեղացուցիչ պզտիկ փորձութիւններ մեզ կը գլորեն, եթէ երբեք նեղացուցիչ պզտիկ փորձութիւններ մեզ կը գլորեն, եթէ երբեք նեղացուցիչ պզտիկ փորձութիւններ մեզ կը գլորեն, եթէ երբեք նեղացուցիչ 
խօսք մը կամ բառ մը մեզ անհանգիստ կխօսք մը կամ բառ մը մեզ անհանգիստ կխօսք մը կամ բառ մը մեզ անհանգիստ կխօսք մը կամ բառ մը մեզ անհանգիստ կ’’’’ընէ, կը նշանակէ թէ ընէ, կը նշանակէ թէ ընէ, կը նշանակէ թէ ընէ, կը նշանակէ թէ 
մանուկ ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջմանուկ ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջմանուկ ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջմանուկ ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ::::    Տակաւին, եթէ երբեք Տակաւին, եթէ երբեք Տակաւին, եթէ երբեք Տակաւին, եթէ երբեք 
օրը 5օրը 5օրը 5օրը 5----10 10 10 10 վայրկեան կվայրկեան կվայրկեան կվայրկեան կ’’’’աղօթենք եւ քանի մը վայրկեան ալ աղօթենք եւ քանի մը վայրկեան ալ աղօթենք եւ քանի մը վայրկեան ալ աղօթենք եւ քանի մը վայրկեան ալ 
ԱԱԱԱսսսստուածաշունչ կըտուածաշունչ կըտուածաշունչ կըտուածաշունչ կը    կարդանք, կը նշանակէ թէ շատ խակ ենք կարդանք, կը նշանակէ թէ շատ խակ ենք կարդանք, կը նշանակէ թէ շատ խակ ենք կարդանք, կը նշանակէ թէ շատ խակ ենք 
մեր հաւատքին մէջմեր հաւատքին մէջմեր հաւատքին մէջմեր հաւատքին մէջ::::    Իր հաւատքին մէջ չափահաս մարդը օրը Իր հաւատքին մէջ չափահաս մարդը օրը Իր հաւատքին մէջ չափահաս մարդը օրը Իր հաւատքին մէջ չափահաս մարդը օրը 
նուազագոյնը 1նուազագոյնը 1նուազագոյնը 1նուազագոյնը 1----2 2 2 2 ժամ պէտք է աղօթէ եւ գոնէ ժամ մը պէտք է ժամ պէտք է աղօթէ եւ գոնէ ժամ մը պէտք է ժամ պէտք է աղօթէ եւ գոնէ ժամ մը պէտք է ժամ պէտք է աղօթէ եւ գոնէ ժամ մը պէտք է 
Աստուածաշունչ կարդայ եւ խոկայ հոն արձանագրուած Աստուածաշունչ կարդայ եւ խոկայ հոն արձանագրուած Աստուածաշունչ կարդայ եւ խոկայ հոն արձանագրուած Աստուածաշունչ կարդայ եւ խոկայ հոն արձանագրուած 
խօսքերուն մասինխօսքերուն մասինխօսքերուն մասինխօսքերուն մասին::::    Իր հաւատքին մէջ աճած եւ Քրիստոսի Իր հաւատքին մէջ աճած եւ Քրիստոսի Իր հաւատքին մէջ աճած եւ Քրիստոսի Իր հաւատքին մէջ աճած եւ Քրիստոսի 
սիրով լեցուած հասիրով լեցուած հասիրով լեցուած հասիրով լեցուած հաւատացեալը, երբ դժուարութիւններու ւատացեալը, երբ դժուարութիւններու ւատացեալը, երբ դժուարութիւններու ւատացեալը, երբ դժուարութիւններու 
հանդիպի, ոհանդիպի, ոհանդիպի, ոհանդիպի, ո´́́́չ թէ կը տկարանայ, այլ ընդհակառակը, Սուրբ չ թէ կը տկարանայ, այլ ընդհակառակը, Սուրբ չ թէ կը տկարանայ, այլ ընդհակառակը, Սուրբ չ թէ կը տկարանայ, այլ ընդհակառակը, Սուրբ 
Հոգիին զօրութեամբը գօտեպնդուած եւ յաղթական հոգիով կը Հոգիին զօրութեամբը գօտեպնդուած եւ յաղթական հոգիով կը Հոգիին զօրութեամբը գօտեպնդուած եւ յաղթական հոգիով կը Հոգիին զօրութեամբը գօտեպնդուած եւ յաղթական հոգիով կը 
տանի այդ դժուարութիւնները, զանոնք նկատելով առիթներ տանի այդ դժուարութիւնները, զանոնք նկատելով առիթներ տանի այդ դժուարութիւնները, զանոնք նկատելով առիթներ տանի այդ դժուարութիւնները, զանոնք նկատելով առիթներ 
առաւել եւս աճելու հաւատքի մէջառաւել եւս աճելու հաւատքի մէջառաւել եւս աճելու հաւատքի մէջառաւել եւս աճելու հաւատքի մէջ::::    

8.8.8.8.----    Համաձայն Ծործորեցիին, Համաձայն Ծործորեցիին, Համաձայն Ծործորեցիին, Համաձայն Ծործորեցիին, ««««շունշունշունշուն»»»»ը կըը կըը կըը կը    ներկայացնէ ներկայացնէ ներկայացնէ ներկայացնէ 
հեթանոս աշխարհըհեթանոս աշխարհըհեթանոս աշխարհըհեթանոս աշխարհը::::    Յիսուս Քանանացի կինը Յիսուս Քանանացի կինը Յիսուս Քանանացի կինը Յիսուս Քանանացի կինը ««««շունշունշունշուն» » » » կոչեց, կոչեց, կոչեց, կոչեց, 
պատկերացնելու համար հեթանոս աշխարհին անհաւատուպատկերացնելու համար հեթանոս աշխարհին անհաւատուպատկերացնելու համար հեթանոս աշխարհին անհաւատուպատկերացնելու համար հեթանոս աշխարհին անհաւատու----
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թիւնն ու կռապաշտութիւնըթիւնն ու կռապաշտութիւնըթիւնն ու կռապաշտութիւնըթիւնն ու կռապաշտութիւնը::::    Ուստի, Ուստի, Ուստի, Ուստի, ««««ՇունՇունՇունՇուն» » » » բառին գործածուբառին գործածուբառին գործածուբառին գործածու----
թեամբ, Յիսուս կթեամբ, Յիսուս կթեամբ, Յիսուս կթեամբ, Յիսուս կ’’’’ուզէր սորվեցնել կնոջ, հրեաներուն եւ մեզի, ուզէր սորվեցնել կնոջ, հրեաներուն եւ մեզի, ուզէր սորվեցնել կնոջ, հրեաներուն եւ մեզի, ուզէր սորվեցնել կնոջ, հրեաներուն եւ մեզի, 
թէ բոլոր անոնք որոնք կթէ բոլոր անոնք որոնք կթէ բոլոր անոնք որոնք կթէ բոլոր անոնք որոնք կ’’’’ապրին առանապրին առանապրին առանապրին առանց հաւատքի եւ առանց ց հաւատքի եւ առանց ց հաւատքի եւ առանց ց հաւատքի եւ առանց 
Աստուծոյ` կռապաԱստուծոյ` կռապաԱստուծոյ` կռապաԱստուծոյ` կռապա´́́́շտ ու անհաւաշտ ու անհաւաշտ ու անհաւաշտ ու անհաւա´́́́տ մարդիկ են, եւ դատատ մարդիկ են, եւ դատատ մարդիկ են, եւ դատատ մարդիկ են, եւ դատա----
պարտուած են անասունի նման յաւերժապէս կորսուելուպարտուած են անասունի նման յաւերժապէս կորսուելուպարտուած են անասունի նման յաւերժապէս կորսուելուպարտուած են անասունի նման յաւերժապէս կորսուելու::::    

9.9.9.9.---- « « « «ՇունՇունՇունՇուն» » » » բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ կնոջ բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ կնոջ բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ կնոջ բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ կնոջ 
խոնարհ սիրտն ու հեզ հոգինխոնարհ սիրտն ու հեզ հոգինխոնարհ սիրտն ու հեզ հոգինխոնարհ սիրտն ու հեզ հոգին::::    Եթէ կինը հպարտ մէկը ըլլար, Եթէ կինը հպարտ մէկը ըլլար, Եթէ կինը հպարտ մէկը ըլլար, Եթէ կինը հպարտ մէկը ըլլար, 
Յիսուսի խօսքը լսելուն պէս, պիտի վիրաՅիսուսի խօսքը լսելուն պէս, պիտի վիրաՅիսուսի խօսքը լսելուն պէս, պիտի վիրաՅիսուսի խօսքը լսելուն պէս, պիտի վիրաւորուէր, պիտի ւորուէր, պիտի ւորուէր, պիտի ւորուէր, պիտի 
բարկանար, եւ գուցէ իր կարգին վիրաւորական խօսք մը բարկանար, եւ գուցէ իր կարգին վիրաւորական խօսք մը բարկանար, եւ գուցէ իր կարգին վիրաւորական խօսք մը բարկանար, եւ գուցէ իր կարգին վիրաւորական խօսք մը 
ըսելէ ետք` պիտի ձգէր ու հեռանարըսելէ ետք` պիտի ձգէր ու հեռանարըսելէ ետք` պիտի ձգէր ու հեռանարըսելէ ետք` պիտի ձգէր ու հեռանար::::    Դուք դատեցէք, ի՞նչ Դուք դատեցէք, ի՞նչ Դուք դատեցէք, ի՞նչ Դուք դատեցէք, ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընէ հպարտ մարդը եթէ իրեն ըսէք. ընէ հպարտ մարդը եթէ իրեն ըսէք. ընէ հպարտ մարդը եթէ իրեն ըսէք. ընէ հպարտ մարդը եթէ իրեն ըսէք. ««««Ես քեզի համար չեմ Ես քեզի համար չեմ Ես քեզի համար չեմ Ես քեզի համար չեմ 
ղրկուածղրկուածղրկուածղրկուած::::    Ես ուրիշին համար ղրկուած եմԵս ուրիշին համար ղրկուած եմԵս ուրիշին համար ղրկուած եմԵս ուրիշին համար ղրկուած եմ::::    Ճիշդ չէ հացը Ճիշդ չէ հացը Ճիշդ չէ հացը Ճիշդ չէ հացը 
փոքրիկներուն ձեռքէն առնել եւ շուներունփոքրիկներուն ձեռքէն առնել եւ շուներունփոքրիկներուն ձեռքէն առնել եւ շուներունփոքրիկներուն ձեռքէն առնել եւ շուներուն    տալտալտալտալ»»»»::::    Հպարտ Հպարտ Հպարտ Հպարտ 
մարդ մը որքան ալ ցաւի մէջ ըլլայ, անկարելի է նման խօսք մարդ մը որքան ալ ցաւի մէջ ըլլայ, անկարելի է նման խօսք մարդ մը որքան ալ ցաւի մէջ ըլլայ, անկարելի է նման խօսք մարդ մը որքան ալ ցաւի մէջ ըլլայ, անկարելի է նման խօսք 
մը ընդունի կամ հանդուրժէմը ընդունի կամ հանդուրժէմը ընդունի կամ հանդուրժէմը ընդունի կամ հանդուրժէ::::    Նման արտայայտութիւն մը, Նման արտայայտութիւն մը, Նման արտայայտութիւն մը, Նման արտայայտութիւն մը, 
անմիջապէս կը բորբոքէ անոր բարկութիւնըանմիջապէս կը բորբոքէ անոր բարկութիւնըանմիջապէս կը բորբոքէ անոր բարկութիւնըանմիջապէս կը բորբոքէ անոր բարկութիւնը::::    Կինը սակայն Կինը սակայն Կինը սակայն Կինը սակայն 
հեզ ու խոնարհ էր, եւ Յիսուսի խօսքը լսելէ ետք, առաւեհեզ ու խոնարհ էր, եւ Յիսուսի խօսքը լսելէ ետք, առաւեհեզ ու խոնարհ էր, եւ Յիսուսի խօսքը լսելէ ետք, առաւեհեզ ու խոնարհ էր, եւ Յիսուսի խօսքը լսելէ ետք, առաւե´́́́լ լ լ լ 
հեզութեամբ ու խոնարհութեամբ իր սրտհեզութեամբ ու խոնարհութեամբ իր սրտհեզութեամբ ու խոնարհութեամբ իր սրտհեզութեամբ ու խոնարհութեամբ իր սրտի խնդրանքը դրաւ ի խնդրանքը դրաւ ի խնդրանքը դրաւ ի խնդրանքը դրաւ 
անոր ոտքերուն առջեւանոր ոտքերուն առջեւանոր ոտքերուն առջեւանոր ոտքերուն առջեւ::::    

10.10.10.10.---- « « « «ՇունՇունՇունՇուն» » » » բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ բառին գործածութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ 
կնոջ ուժեղ հաւատքըկնոջ ուժեղ հաւատքըկնոջ ուժեղ հաւատքըկնոջ ուժեղ հաւատքը::::    Յիսուսի արտայայտութիւնները Յիսուսի արտայայտութիւնները Յիսուսի արտայայտութիւնները Յիսուսի արտայայտութիւնները 
չկրցան խախտել կնոջ հաւատքը, չկրցան կասկած ու չկրցան խախտել կնոջ հաւատքը, չկրցան կասկած ու չկրցան խախտել կնոջ հաւատքը, չկրցան կասկած ու չկրցան խախտել կնոջ հաւատքը, չկրցան կասկած ու 
անվստահութիւն խառնել անոր հաւատքինանվստահութիւն խառնել անոր հաւատքինանվստահութիւն խառնել անոր հաւատքինանվստահութիւն խառնել անոր հաւատքին::::    Կինը շատ բան Կինը շատ բան Կինը շատ բան Կինը շատ բան 
լսած էր Յիսուսի մասին, լսած էլսած էր Յիսուսի մասին, լսած էլսած էր Յիսուսի մասին, լսած էլսած էր Յիսուսի մասին, լսած էր անոր սիրոյն ու գթառար անոր սիրոյն ու գթառար անոր սիրոյն ու գթառար անոր սիրոյն ու գթառա----
տութեան մասին, անոր կարեկից եւ գուրգուրալից տութեան մասին, անոր կարեկից եւ գուրգուրալից տութեան մասին, անոր կարեկից եւ գուրգուրալից տութեան մասին, անոր կարեկից եւ գուրգուրալից 
վերաբերմունքին մասին, անոր մարդասիրութեան մասին, վերաբերմունքին մասին, անոր մարդասիրութեան մասին, վերաբերմունքին մասին, անոր մարդասիրութեան մասին, վերաբերմունքին մասին, անոր մարդասիրութեան մասին, 
անոր գործած հրաշքներուն եւ խօսած իմաստուն խօսքերուն անոր գործած հրաշքներուն եւ խօսած իմաստուն խօսքերուն անոր գործած հրաշքներուն եւ խօսած իմաստուն խօսքերուն անոր գործած հրաշքներուն եւ խօսած իմաստուն խօսքերուն 
մասին, եւ ուժեղ հաւամասին, եւ ուժեղ հաւամասին, եւ ուժեղ հաւամասին, եւ ուժեղ հաւա´́́́տք արթնցած էր իր մէջ Յիսուսի տք արթնցած էր իր մէջ Յիսուսի տք արթնցած էր իր մէջ Յիսուսի տք արթնցած էր իր մէջ Յիսուսի 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Եւ սակայն, կինը կրնար գայթակղիԵւ սակայն, կինը կրնար գայթակղիԵւ սակայն, կինը կրնար գայթակղիԵւ սակայն, կինը կրնար գայթակղիլ Յիսուսի լ Յիսուսի լ Յիսուսի լ Յիսուսի 
խօսքէն եւ ըսել անոր աշակերտներուն. խօսքէն եւ ըսել անոր աշակերտներուն. խօսքէն եւ ըսել անոր աշակերտներուն. խօսքէն եւ ըսել անոր աշակերտներուն. ««««Ա՞յս է այն Յիսուսը Ա՞յս է այն Յիսուսը Ա՞յս է այն Յիսուսը Ա՞յս է այն Յիսուսը 
որուն համար ամէն մարդ կորուն համար ամէն մարդ կորուն համար ամէն մարդ կորուն համար ամէն մարդ կ’’’’ըսէ թէ քաղցր է, գթառատ է, ըսէ թէ քաղցր է, գթառատ է, ըսէ թէ քաղցր է, գթառատ է, ըսէ թէ քաղցր է, գթառատ է, 
ազնիւ է, բարի է, օգնող է, բժշկող էազնիւ է, բարի է, օգնող է, բժշկող էազնիւ է, բարի է, օգնող է, բժշկող էազնիւ է, բարի է, օգնող է, բժշկող է::::    Ա՞յս է ձեր Տիրոջ Ա՞յս է ձեր Տիրոջ Ա՞յս է ձեր Տիրոջ Ա՞յս է ձեր Տիրոջ 
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կարեկցութիւնը, մարդասիրութիւնը, քաղցրութիւնըկարեկցութիւնը, մարդասիրութիւնը, քաղցրութիւնըկարեկցութիւնը, մարդասիրութիւնը, քաղցրութիւնըկարեկցութիւնը, մարդասիրութիւնը, քաղցրութիւնը::::    ՄարդաՄարդաՄարդաՄարդա----
սէր մէկը այսպէ՞ս կը վերաբերի ցաւ ունսէր մէկը այսպէ՞ս կը վերաբերի ցաւ ունսէր մէկը այսպէ՞ս կը վերաբերի ցաւ ունսէր մէկը այսպէ՞ս կը վերաբերի ցաւ ունեցող մօր մը հետեցող մօր մը հետեցող մօր մը հետեցող մօր մը հետ::::    
Չարին դէմ պայքարող անձ մը այսպիսի՞ պատասխան կու Չարին դէմ պայքարող անձ մը այսպիսի՞ պատասխան կու Չարին դէմ պայքարող անձ մը այսպիսի՞ պատասխան կու Չարին դէմ պայքարող անձ մը այսպիսի՞ պատասխան կու 
տայ Չարին ձեռքէն ազատիլ ուզող ծնողի մըտայ Չարին ձեռքէն ազատիլ ուզող ծնողի մըտայ Չարին ձեռքէն ազատիլ ուզող ծնողի մըտայ Չարին ձեռքէն ազատիլ ուզող ծնողի մը::::    Ձեր Տէրը Ձեր Տէրը Ձեր Տէրը Ձեր Տէրը 
ի՞նչպէս կրնայ շուն կոչել մէկը որ հաւատքով մօտեցեր է ի՞նչպէս կրնայ շուն կոչել մէկը որ հաւատքով մօտեցեր է ի՞նչպէս կրնայ շուն կոչել մէկը որ հաւատքով մօտեցեր է ի՞նչպէս կրնայ շուն կոչել մէկը որ հաւատքով մօտեցեր է 
իրենիրենիրենիրեն::::    Ի՞նչպէս կրնայ վիրաւորել մէկը որ արդէն վիրաւորուած Ի՞նչպէս կրնայ վիրաւորել մէկը որ արդէն վիրաւորուած Ի՞նչպէս կրնայ վիրաւորել մէկը որ արդէն վիրաւորուած Ի՞նչպէս կրնայ վիրաւորել մէկը որ արդէն վիրաւորուած 
է եւ բուժում կը փնտռէէ եւ բուժում կը փնտռէէ եւ բուժում կը փնտռէէ եւ բուժում կը փնտռէ::::    Ի՞նչպէս կրնԻ՞նչպէս կրնԻ՞նչպէս կրնԻ՞նչպէս կրնայ արդէն իսկ այ արդէն իսկ այ արդէն իսկ այ արդէն իսկ 
խոցոտուածին խոցոտել, եւ ցաւ ունեցողին ցաւին վրայ ցախոցոտուածին խոցոտել, եւ ցաւ ունեցողին ցաւին վրայ ցախոցոտուածին խոցոտել, եւ ցաւ ունեցողին ցաւին վրայ ցախոցոտուածին խոցոտել, եւ ցաւ ունեցողին ցաւին վրայ ցա´́́́ւ ւ ւ ւ 
աւելցնելաւելցնելաւելցնելաւելցնել::::    Ի՞նչպէս կրնայ յոյսով իրեն մօտեցողին յուսահատեԻ՞նչպէս կրնայ յոյսով իրեն մօտեցողին յուսահատեԻ՞նչպէս կրնայ յոյսով իրեն մօտեցողին յուսահատեԻ՞նչպէս կրնայ յոյսով իրեն մօտեցողին յուսահատե----
ցուցիչ խօսքեր ըսելցուցիչ խօսքեր ըսելցուցիչ խօսքեր ըսելցուցիչ խօսքեր ըսել»»»»::::    Այս բոլոր արտայայտութիւններէն ոչ Այս բոլոր արտայայտութիւններէն ոչ Այս բոլոր արտայայտութիւններէն ոչ Այս բոլոր արտայայտութիւններէն ոչ 
իսկ մէկը ունեցաւ կինըիսկ մէկը ունեցաւ կինըիսկ մէկը ունեցաւ կինըիսկ մէկը ունեցաւ կինը::::    Ան անարգուած ու մերժուած չզգացԱն անարգուած ու մերժուած չզգացԱն անարգուած ու մերժուած չզգացԱն անարգուած ու մերժուած չզգաց::::    
Խօսինք մեր անձերուն մասիԽօսինք մեր անձերուն մասիԽօսինք մեր անձերուն մասիԽօսինք մեր անձերուն մասինննն::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք եթէ երբեք ընենք մենք եթէ երբեք ընենք մենք եթէ երբեք ընենք մենք եթէ երբեք 
Յիսուս քիչ մը խիստ գտնուի մեզի հանդէպՅիսուս քիչ մը խիստ գտնուի մեզի հանդէպՅիսուս քիչ մը խիստ գտնուի մեզի հանդէպՅիսուս քիչ մը խիստ գտնուի մեզի հանդէպ::::    Այլ խօսքով, ի՞նչ Այլ խօսքով, ի՞նչ Այլ խօսքով, ի՞նչ Այլ խօսքով, ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք եթէ թոյլ տայ որ որոշ փորձութիւններէ անցնինքընենք եթէ թոյլ տայ որ որոշ փորձութիւններէ անցնինքընենք եթէ թոյլ տայ որ որոշ փորձութիւններէ անցնինքընենք եթէ թոյլ տայ որ որոշ փորձութիւններէ անցնինք::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կը մտածենք իր մասին, եթէ երբեք բժշկութիւն կը խնդրենք կը մտածենք իր մասին, եթէ երբեք բժշկութիւն կը խնդրենք կը մտածենք իր մասին, եթէ երբեք բժշկութիւն կը խնդրենք կը մտածենք իր մասին, եթէ երբեք բժշկութիւն կը խնդրենք 
մեր զաւակին համար եւ ինք չի բժշկերմեր զաւակին համար եւ ինք չի բժշկերմեր զաւակին համար եւ ինք չի բժշկերմեր զաւակին համար եւ ինք չի բժշկեր::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք եթէ ընենք եթէ ընենք եթէ ընենք եթէ 
երբեքերբեքերբեքերբեք    նեղութեանց վերացում կը խնդրենք, բայց նեղութեանց վերացում կը խնդրենք, բայց նեղութեանց վերացում կը խնդրենք, բայց նեղութեանց վերացում կը խնդրենք, բայց 
նեղութիւնները աւելինեղութիւնները աւելինեղութիւնները աւելինեղութիւնները աւելի´́́́    կը շատնանկը շատնանկը շատնանկը շատնան::::    

11.11.11.11.---- Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հրեաներ շուն կը նկատէին եւ Հրեաներ շուն կը նկատէին եւ Հրեաներ շուն կը նկատէին եւ Հրեաներ շուն կը նկատէին եւ 
շուն կը կոչէին հեթանոսներըշուն կը կոչէին հեթանոսներըշուն կը կոչէին հեթանոսներըշուն կը կոչէին հեթանոսները::::    Բայց երբ հեթանոսներ Բայց երբ հեթանոսներ Բայց երբ հեթանոսներ Բայց երբ հեթանոսներ 
ընդունեցին Քրիստոսի հաւատքը եւ օրինապաշտ հրեաներ ընդունեցին Քրիստոսի հաւատքը եւ օրինապաշտ հրեաներ ընդունեցին Քրիստոսի հաւատքը եւ օրինապաշտ հրեաներ ընդունեցին Քրիստոսի հաւատքը եւ օրինապաշտ հրեաներ 
մերժեցին զայն, հրեաները իրեմերժեցին զայն, հրեաները իրեմերժեցին զայն, հրեաները իրեմերժեցին զայն, հրեաները իրե´́́́նք կոչոնք կոչոնք կոչոնք կոչուեցան` շուն (Փլպ ւեցան` շուն (Փլպ ւեցան` շուն (Փլպ ւեցան` շուն (Փլպ 
3.2)»3.2)»3.2)»3.2)»::::    Հրեաներ ոՀրեաներ ոՀրեաներ ոՀրեաներ ո´́́́չ միայն շուն կը կոչէին հեթանոսները, այլեւ չ միայն շուն կը կոչէին հեթանոսները, այլեւ չ միայն շուն կը կոչէին հեթանոսները, այլեւ չ միայն շուն կը կոչէին հեթանոսները, այլեւ 
զանոնք անարժան կը նկատէին խոստացեալ Փրկիչին ձեռքէն զանոնք անարժան կը նկատէին խոստացեալ Փրկիչին ձեռքէն զանոնք անարժան կը նկատէին խոստացեալ Փրկիչին ձեռքէն զանոնք անարժան կը նկատէին խոստացեալ Փրկիչին ձեռքէն 
ստանալու ոեւէ բարիքստանալու ոեւէ բարիքստանալու ոեւէ բարիքստանալու ոեւէ բարիք::::    Բայց ահա Յիսուս, մէկ կողմէն կը Բայց ահա Յիսուս, մէկ կողմէն կը Բայց ահա Յիսուս, մէկ կողմէն կը Բայց ահա Յիսուս, մէկ կողմէն կը 
յայտարարէ թէ ինք Իսրայէլի համար եկած է, եւ թէ յայտարարէ թէ ինք Իսրայէլի համար եկած է, եւ թէ յայտարարէ թէ ինք Իսրայէլի համար եկած է, եւ թէ յայտարարէ թէ ինք Իսրայէլի համար եկած է, եւ թէ ««««հացըհացըհացըհացը» » » » 
Իսրայէլի մանուկներուն կըԻսրայէլի մանուկներուն կըԻսրայէլի մանուկներուն կըԻսրայէլի մանուկներուն կը    պատկանի եւ ոպատկանի եւ ոպատկանի եւ ոպատկանի եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««շուներունշուներունշուներունշուներուն», », », », 
բայց միւս կողմէն այդ բայց միւս կողմէն այդ բայց միւս կողմէն այդ բայց միւս կողմէն այդ ««««հացէնհացէնհացէնհացէն» » » » կու տայ նաեւ կու տայ նաեւ կու տայ նաեւ կու տայ նաեւ ««««շունինշունինշունինշունին»»»»՝ ՝ ՝ ՝ 
օտարին՝ հեթանոսին, կարծէք ցոյց տալու համար որ ինք օտարին՝ հեթանոսին, կարծէք ցոյց տալու համար որ ինք օտարին՝ հեթանոսին, կարծէք ցոյց տալու համար որ ինք օտարին՝ հեթանոսին, կարծէք ցոյց տալու համար որ ինք 
բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն Տէրն է, բոլորին Տէրն է, բոլորին Տէրն է, բոլորին Տէրն է, բոլորի´́́́ն համար եկած Տէրն է, բոլոն համար եկած Տէրն է, բոլոն համար եկած Տէրն է, բոլոն համար եկած Տէրն է, բոլո´́́́րը րը րը րը 
սիրող Տէրն է, իր պարգեւները բոլոսիրող Տէրն է, իր պարգեւները բոլոսիրող Տէրն է, իր պարգեւները բոլոսիրող Տէրն է, իր պարգեւները բոլո´́́́ր մարդոց համար են, ինք ր մարդոց համար են, ինք ր մարդոց համար են, ինք ր մարդոց համար են, ինք 
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բժիշկն է բոլոբժիշկն է բոլոբժիշկն է բոլոբժիշկն է բոլո´́́́ր մարդոց, եւ իր փրկութեան հրաւէրը բոլորիր մարդոց, եւ իր փրկութեան հրաւէրը բոլորիր մարդոց, եւ իր փրկութեան հրաւէրը բոլորիր մարդոց, եւ իր փրկութեան հրաւէրը բոլորի´́́́ն ն ն ն 
ուղղուած է, առանց խտրութեանուղղուած է, առանց խտրութեանուղղուած է, առանց խտրութեանուղղուած է, առանց խտրութեան::::    

12.12.12.12.----    Վերեւ բացատրեցինք որ Վերեւ բացատրեցինք որ Վերեւ բացատրեցինք որ Վերեւ բացատրեցինք որ ««««հացհացհացհաց»»»»ը փրկութեան ը փրկութեան ը փրկութեան ը փրկութեան 
պարգեւը ըլլալուն կողքին, կը ներկայացնէ նաեւ Քրիստոսի պարգեւը ըլլալուն կողքին, կը ներկայացնէ նաեւ Քրիստոսի պարգեւը ըլլալուն կողքին, կը ներկայացնէ նաեւ Քրիստոսի պարգեւը ըլլալուն կողքին, կը ներկայացնէ նաեւ Քրիստոսի 
ուսուցումները, վարդապետութիւնը եւ հաւատքի ճշմարտուուսուցումները, վարդապետութիւնը եւ հաւատքի ճշմարտուուսուցումները, վարդապետութիւնը եւ հաւատքի ճշմարտուուսուցումները, վարդապետութիւնը եւ հաւատքի ճշմարտու----
թիւններըթիւններըթիւններըթիւնները::::    Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ճիշդ չէ հացը ճիշդ չէ հացը ճիշդ չէ հացը ճիշդ չէ հացը 
առնել մանուկներուն ձեռքէն եւ զայն տալ շուներուն, առնել մանուկներուն ձեռքէն եւ զայն տալ շուներուն, առնել մանուկներուն ձեռքէն եւ զայն տալ շուներուն, առնել մանուկներուն ձեռքէն եւ զայն տալ շուներուն, 
այսինքն` հեթանոսներուն, խորքին մէջ, ըսել կայսինքն` հեթանոսներուն, խորքին մէջ, ըսել կայսինքն` հեթանոսներուն, խորքին մէջ, ըսել կայսինքն` հեթանոսներուն, խորքին մէջ, ըսել կ’’’’ուզէ, թէ ուզէ, թէ ուզէ, թէ ուզէ, թէ 
տակաւին ժամանակը չէ եկած հաւատքի ճշմարտութիւնները տակաւին ժամանակը չէ եկած հաւատքի ճշմարտութիւնները տակաւին ժամանակը չէ եկած հաւատքի ճշմարտութիւնները տակաւին ժամանակը չէ եկած հաւատքի ճշմարտութիւնները 
եւ արքայութեան պատգամը քարոզելու հեթանոս աշխարհինեւ արքայութեան պատգամը քարոզելու հեթանոս աշխարհինեւ արքայութեան պատգամը քարոզելու հեթանոս աշխարհինեւ արքայութեան պատգամը քարոզելու հեթանոս աշխարհին::::    

13.13.13.13.----    Վերջին մտածում մըՎերջին մտածում մըՎերջին մտածում մըՎերջին մտածում մը::::    Չմոռնանք որ անցեաՉմոռնանք որ անցեաՉմոռնանք որ անցեաՉմոռնանք որ անցեալին լին լին լին 
շուները չունէին այն դաստիարակութիւնը որ այսօրուան շուները չունէին այն դաստիարակութիւնը որ այսօրուան շուները չունէին այն դաստիարակութիւնը որ այսօրուան շուները չունէին այն դաստիարակութիւնը որ այսօրուան 
շուները ունին, յատկապէս Արեւմուտքի մէջշուները ունին, յատկապէս Արեւմուտքի մէջշուները ունին, յատկապէս Արեւմուտքի մէջշուները ունին, յատկապէս Արեւմուտքի մէջ::::    Անապատի կամ Անապատի կամ Անապատի կամ Անապատի կամ 
անտառի շուները վայրի կանտառի շուները վայրի կանտառի շուները վայրի կանտառի շուները վայրի կ’’’’ըլլային, ինչպէս է պարագան ըլլային, ինչպէս է պարագան ըլլային, ինչպէս է պարագան ըլլային, ինչպէս է պարագան 
այսօրայսօրայսօրայսօր::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««շունշունշունշուն»»»»ը կը ներկայացնէ իբրեւ յարձակող ու ը կը ներկայացնէ իբրեւ յարձակող ու ը կը ներկայացնէ իբրեւ յարձակող ու ը կը ներկայացնէ իբրեւ յարձակող ու 
բզքտող կենդանի (Մտ 7.6)բզքտող կենդանի (Մտ 7.6)բզքտող կենդանի (Մտ 7.6)բզքտող կենդանի (Մտ 7.6)::::    Հետեւաբար, երբ Յիսուս Հետեւաբար, երբ Յիսուս Հետեւաբար, երբ Յիսուս Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը կը կը կը 
հաստատէ թէ պէտք չէ փրկութեան հացն ու իր կենսատու հաստատէ թէ պէտք չէ փրկութեան հացն ու իր կենսատու հաստատէ թէ պէտք չէ փրկութեան հացն ու իր կենսատու հաստատէ թէ պէտք չէ փրկութեան հացն ու իր կենսատու 
խօսքերուն հացը շուներուն տալ, ըսել կխօսքերուն հացը շուներուն տալ, ըսել կխօսքերուն հացը շուներուն տալ, ըսել կխօսքերուն հացը շուներուն տալ, ըսել կ’’’’ուզէ, որ իր ուզէ, որ իր ուզէ, որ իր ուզէ, որ իր 
փրկութիւնը չի կրնար շնորհուիլ հոգեպէս վայրի մարդոց, եւ փրկութիւնը չի կրնար շնորհուիլ հոգեպէս վայրի մարդոց, եւ փրկութիւնը չի կրնար շնորհուիլ հոգեպէս վայրի մարդոց, եւ փրկութիւնը չի կրնար շնորհուիլ հոգեպէս վայրի մարդոց, եւ 
նման մարդիկ չեն կրնար ընդունիլ իր խօսքերուն քարոնման մարդիկ չեն կրնար ընդունիլ իր խօսքերուն քարոնման մարդիկ չեն կրնար ընդունիլ իր խօսքերուն քարոնման մարդիկ չեն կրնար ընդունիլ իր խօսքերուն քարո----
զութիւնըզութիւնըզութիւնըզութիւնը::::    

««««Կինը ըսաւ.Կինը ըսաւ.Կինը ըսաւ.Կինը ըսաւ.----    
""""ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ՏէՏէՏէՏէ՜՜՜՜ր, բայց նոյնիսկ շոր, բայց նոյնիսկ շոր, բայց նոյնիսկ շոր, բայց նոյնիսկ շուները իրենց տիրոջ սեղանէն ւները իրենց տիրոջ սեղանէն ւները իրենց տիրոջ սեղանէն ւները իրենց տիրոջ սեղանէն 

ինկած փշրանքներով կը կերակրուին"ինկած փշրանքներով կը կերակրուին"ինկած փշրանքներով կը կերակրուին"ինկած փշրանքներով կը կերակրուին"»»»» ( ( ( (Մտ 15.27)Մտ 15.27)Մտ 15.27)Մտ 15.27)::::    
1.1.1.1.----    Սուրբ հայրեր ընդհանրապէս կՍուրբ հայրեր ընդհանրապէս կՍուրբ հայրեր ընդհանրապէս կՍուրբ հայրեր ընդհանրապէս կ’’’’ուսուցանեն որ ուսուցանեն որ ուսուցանեն որ ուսուցանեն որ 

Աստուած քաղցրութեամբ կը վարուի մարդոց հետ, բայց Աստուած քաղցրութեամբ կը վարուի մարդոց հետ, բայց Աստուած քաղցրութեամբ կը վարուի մարդոց հետ, բայց Աստուած քաղցրութեամբ կը վարուի մարդոց հետ, բայց 
մարդիկ անտարբեր վերաբերմունք կմարդիկ անտարբեր վերաբերմունք կմարդիկ անտարբեր վերաբերմունք կմարդիկ անտարբեր վերաբերմունք կ’’’’ունենան Աստուծոյ ունենան Աստուծոյ ունենան Աստուծոյ ունենան Աստուծոյ 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Սովորաբար ԱստուաՍովորաբար ԱստուաՍովորաբար ԱստուաՍովորաբար Աստուա´́́́ծ է որ օգնութեան ձծ է որ օգնութեան ձծ է որ օգնութեան ձծ է որ օգնութեան ձեռք կեռք կեռք կեռք կ’’’’երերերեր----
կարէ մարդուն բայց մարդն է որ կը մերժէ այդ օգնութիւնըկարէ մարդուն բայց մարդն է որ կը մերժէ այդ օգնութիւնըկարէ մարդուն բայց մարդն է որ կը մերժէ այդ օգնութիւնըկարէ մարդուն բայց մարդն է որ կը մերժէ այդ օգնութիւնը::::    
Բայց այստեղի պարագան հակաշրջուած է կարծէքԲայց այստեղի պարագան հակաշրջուած է կարծէքԲայց այստեղի պարագան հակաշրջուած է կարծէքԲայց այստեղի պարագան հակաշրջուած է կարծէք::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
երեւութապէս անարգական կամ վիրաւորական խօսքին երեւութապէս անարգական կամ վիրաւորական խօսքին երեւութապէս անարգական կամ վիրաւորական խօսքին երեւութապէս անարգական կամ վիրաւորական խօսքին 
դիմաց` կինը անչափ քաղցրութեամբ, ազնուութեամբ եւ դիմաց` կինը անչափ քաղցրութեամբ, ազնուութեամբ եւ դիմաց` կինը անչափ քաղցրութեամբ, ազնուութեամբ եւ դիմաց` կինը անչափ քաղցրութեամբ, ազնուութեամբ եւ 
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իմաստութեամբ պատասխանեցիմաստութեամբ պատասխանեցիմաստութեամբ պատասխանեցիմաստութեամբ պատասխանեց::::    Յիսուս կինը անուղղակիՅիսուս կինը անուղղակիՅիսուս կինը անուղղակիՅիսուս կինը անուղղակի----
օրօրօրօրէն էն էն էն ««««շունշունշունշուն» » » » կոչեց, կինը սակայն չընդվզեցաւ կամ չըսաւ. կոչեց, կինը սակայն չընդվզեցաւ կամ չըսաւ. կոչեց, կինը սակայն չընդվզեցաւ կամ չըսաւ. կոչեց, կինը սակայն չընդվզեցաւ կամ չըսաւ. ««««Ես Ես Ես Ես 
շուն չեմշուն չեմշուն չեմշուն չեմ::::    Ես հաւատք ու պատիւ ունեցող կինԵս հաւատք ու պատիւ ունեցող կինԵս հաւատք ու պատիւ ունեցող կինԵս հաւատք ու պատիւ ունեցող կին    մըն եմմըն եմմըն եմմըն եմ»,»,»,»,    
ընդհակառակը, յիշեցուց Տիրոջ որ ընդհակառակը, յիշեցուց Տիրոջ որ ընդհակառակը, յիշեցուց Տիրոջ որ ընդհակառակը, յիշեցուց Տիրոջ որ ««««նոյնիսկ շուները իրենց նոյնիսկ շուները իրենց նոյնիսկ շուները իրենց նոյնիսկ շուները իրենց 
տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուինտիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուինտիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուինտիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով կը կերակրուին»»»»::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
այս կնոջ նման կրնա՞նք քաղցրութեամբ պատասխանեայս կնոջ նման կրնա՞նք քաղցրութեամբ պատասխանեայս կնոջ նման կրնա՞նք քաղցրութեամբ պատասխանեայս կնոջ նման կրնա՞նք քաղցրութեամբ պատասխանել մեզ լ մեզ լ մեզ լ մեզ 
վիրաւորողներունվիրաւորողներունվիրաւորողներունվիրաւորողներուն::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք եթէ երբեք կատարեալ ընենք եթէ երբեք կատարեալ ընենք եթէ երբեք կատարեալ ընենք եթէ երբեք կատարեալ 
երկիւղով ու յարգանքով, խնդրանքով մը մօտենանք մարդու երկիւղով ու յարգանքով, խնդրանքով մը մօտենանք մարդու երկիւղով ու յարգանքով, խնդրանքով մը մօտենանք մարդու երկիւղով ու յարգանքով, խնդրանքով մը մօտենանք մարդու 
մը եւ ան մեզ անարգէ տգեղ բառով մը կամ արտայայմը եւ ան մեզ անարգէ տգեղ բառով մը կամ արտայայմը եւ ան մեզ անարգէ տգեղ բառով մը կամ արտայայմը եւ ան մեզ անարգէ տգեղ բառով մը կամ արտայայ----
տութեամբ մըտութեամբ մըտութեամբ մըտութեամբ մը::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք եթէ օգնութեան համար կը դիմենք ընենք եթէ օգնութեան համար կը դիմենք ընենք եթէ օգնութեան համար կը դիմենք ընենք եթէ օգնութեան համար կը դիմենք 
անձի մը, եւ ան կը յայտարարէ թէ իր օգնութիւնը մեանձի մը, եւ ան կը յայտարարէ թէ իր օգնութիւնը մեանձի մը, եւ ան կը յայտարարէ թէ իր օգնութիւնը մեանձի մը, եւ ան կը յայտարարէ թէ իր օգնութիւնը մեզի զի զի զի 
համար չէ, այլ` ուրիշներուն համարհամար չէ, այլ` ուրիշներուն համարհամար չէ, այլ` ուրիշներուն համարհամար չէ, այլ` ուրիշներուն համար::::        

2.2.2.2.----    ««««Շուները իրենց տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով Շուները իրենց տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով Շուները իրենց տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով Շուները իրենց տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներով 
կը կերակրուինկը կերակրուինկը կերակրուինկը կերակրուին»»»»::::    Կնոջ այս խօսքը տեղին է եւ տրամաԿնոջ այս խօսքը տեղին է եւ տրամաԿնոջ այս խօսքը տեղին է եւ տրամաԿնոջ այս խօսքը տեղին է եւ տրամաբաբաբաբա----
նական էնական էնական էնական է::::    Ոեւէ շուն իր տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներէն Ոեւէ շուն իր տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներէն Ոեւէ շուն իր տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներէն Ոեւէ շուն իր տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներէն 
կը կերակրուիկը կերակրուիկը կերակրուիկը կերակրուի::::    Կինը իր այս խօսքով, կարծէք ըսել ուզեց. Կինը իր այս խօսքով, կարծէք ըսել ուզեց. Կինը իր այս խօսքով, կարծէք ըսել ուզեց. Կինը իր այս խօսքով, կարծէք ըսել ուզեց. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ վ վ վ 
Տէր,Տէր,Տէր,Տէր,    եթէ շուն եմ, ուրեմն՝ օտար չեմեթէ շուն եմ, ուրեմն՝ օտար չեմեթէ շուն եմ, ուրեմն՝ օտար չեմեթէ շուն եմ, ուրեմն՝ օտար չեմ::::    Եթէ շուն եմ, ուրեմն՝ Եթէ շուն եմ, ուրեմն՝ Եթէ շուն եմ, ուրեմն՝ Եթէ շուն եմ, ուրեմն՝ 
տունին զաւակներուն սեղանէն ինկած փշրանքներէն ուտելը՝ տունին զաւակներուն սեղանէն ինկած փշրանքներէն ուտելը՝ տունին զաւակներուն սեղանէն ինկած փշրանքներէն ուտելը՝ տունին զաւակներուն սեղանէն ինկած փշրանքներէն ուտելը՝ 
իրաւունքս էիրաւունքս էիրաւունքս էիրաւունքս է::::    Գիտեմ որ մանուկներուն իրաւունքն է ուտել Գիտեմ որ մանուկներուն իրաւունքն է ուտել Գիտեմ որ մանուկներուն իրաւունքն է ուտել Գիտեմ որ մանուկներուն իրաւունքն է ուտել 
սեղանէն, բայց ես ալ, տունին սեղանէն, բայց ես ալ, տունին սեղանէն, բայց ես ալ, տունին սեղանէն, բայց ես ալ, տունին ««««շունըշունըշունըշունը» » » » ըլլալով, իրաւունք ըլլալով, իրաւունք ըլլալով, իրաւունք ըլլալով, իրաւունք 
ունիմ ուտելու անոնց սեղանէն ինկած փշրանքներունիմ ուտելու անոնց սեղանէն ինկած փշրանքներունիմ ուտելու անոնց սեղանէն ինկած փշրանքներունիմ ուտելու անոնց սեղանէն ինկած փշրանքներէնէնէնէն»»»»::::    

3.3.3.3.----    Թէպէտ տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներն անգամ Թէպէտ տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներն անգամ Թէպէտ տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներն անգամ Թէպէտ տիրոջ սեղանէն ինկած փշրանքներն անգամ 
կրնան յագեցնել մեզ, բայց Տէրը սեղանէն ինկած փշրանքկրնան յագեցնել մեզ, բայց Տէրը սեղանէն ինկած փշրանքկրնան յագեցնել մեզ, բայց Տէրը սեղանէն ինկած փշրանքկրնան յագեցնել մեզ, բայց Տէրը սեղանէն ինկած փշրանք----
ներէն չի տար մեզիներէն չի տար մեզիներէն չի տար մեզիներէն չի տար մեզի::::    Տէրը չՏէրը չՏէրը չՏէրը չ’’’’ուզեր որ իր սեղանէն ինկած ուզեր որ իր սեղանէն ինկած ուզեր որ իր սեղանէն ինկած ուզեր որ իր սեղանէն ինկած 
փշրանքներով գոհանանքփշրանքներով գոհանանքփշրանքներով գոհանանքփշրանքներով գոհանանք::::    Թէպէտ Տիրոջ աւելոԹէպէտ Տիրոջ աւելոԹէպէտ Տիրոջ աւելոԹէպէտ Տիրոջ աւելո´́́́րդը կրնայ րդը կրնայ րդը կրնայ րդը կրնայ 
գոհացնել համայն կարիքները մարդկութեան, եւ սակայն, գոհացնել համայն կարիքները մարդկութեան, եւ սակայն, գոհացնել համայն կարիքները մարդկութեան, եւ սակայն, գոհացնել համայն կարիքները մարդկութեան, եւ սակայն, 
ՏՏՏՏէրը իր աւելորդէն չէ որ կու տայ մեզի, այլ` իր լաւագոյնէն, էրը իր աւելորդէն չէ որ կու տայ մեզի, այլ` իր լաւագոյնէն, էրը իր աւելորդէն չէ որ կու տայ մեզի, այլ` իր լաւագոյնէն, էրը իր աւելորդէն չէ որ կու տայ մեզի, այլ` իր լաւագոյնէն, 
իր գեղեցկագոյնէն, արժէքաւորագոյնէնիր գեղեցկագոյնէն, արժէքաւորագոյնէնիր գեղեցկագոյնէն, արժէքաւորագոյնէնիր գեղեցկագոյնէն, արժէքաւորագոյնէն::::    ՍորՍորՍորՍորվինք նոյնը ընել վինք նոյնը ընել վինք նոյնը ընել վինք նոյնը ընել 
եւ ըլլալեւ ըլլալեւ ըլլալեւ ըլլալ::::    Երբ անօթի մը կշտացնել ուզենք, հացի փշրանք Երբ անօթի մը կշտացնել ուզենք, հացի փշրանք Երբ անօթի մը կշտացնել ուզենք, հացի փշրանք Երբ անօթի մը կշտացնել ուզենք, հացի փշրանք 
չտանք իրեն, այլ հաչտանք իրեն, այլ հաչտանք իրեն, այլ հաչտանք իրեն, այլ հա´́́́ց տանքց տանքց տանքց տանք::::    Երբ մարդիկ մեր օգնութեան կը Երբ մարդիկ մեր օգնութեան կը Երբ մարդիկ մեր օգնութեան կը Երբ մարդիկ մեր օգնութեան կը 
դիմեն, չտանք մեր աւելորդէն, այլ տանքդիմեն, չտանք մեր աւելորդէն, այլ տանքդիմեն, չտանք մեր աւելորդէն, այլ տանքդիմեն, չտանք մեր աւելորդէն, այլ տանք    մեր թանկագին մեր թանկագին մեր թանկագին մեր թանկագին 
բաժինէնբաժինէնբաժինէնբաժինէն::::    Երբ աղքատի մը ողորմութիւն պիտի տանք, չտանք Երբ աղքատի մը ողորմութիւն պիտի տանք, չտանք Երբ աղքատի մը ողորմութիւն պիտի տանք, չտանք Երբ աղքատի մը ողորմութիւն պիտի տանք, չտանք 
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ժլատաբար, այլ` առատապէսժլատաբար, այլ` առատապէսժլատաբար, այլ` առատապէսժլատաբար, այլ` առատապէս::::    Երբ մէկու մը բարիք մը պիտի Երբ մէկու մը բարիք մը պիտի Երբ մէկու մը բարիք մը պիտի Երբ մէկու մը բարիք մը պիտի 
ընենք, ուրախութեաընենք, ուրախութեաընենք, ուրախութեաընենք, ուրախութեա´́́́մբ ու սիրոմբ ու սիրոմբ ու սիրոմբ ու սիրո´́́́վ ընենքվ ընենքվ ընենքվ ընենք::::    Ինչ գործ որ ընենք, Ինչ գործ որ ընենք, Ինչ գործ որ ընենք, Ինչ գործ որ ընենք, 
սէսէսէսէ´́́́ր ու սիր ու սիր ու սիր ու սի´́́́րտ դնենք անոր մէջրտ դնենք անոր մէջրտ դնենք անոր մէջրտ դնենք անոր մէջ::::    Առանց սիրոյ, առանց սրտի Առանց սիրոյ, առանց սրտի Առանց սիրոյ, առանց սրտի Առանց սիրոյ, առանց սրտի 
եւ առանց յօժարութեան կատարոեւ առանց յօժարութեան կատարոեւ առանց յօժարութեան կատարոեւ առանց յօժարութեան կատարուած ոեւէ բարիք, գործ, ւած ոեւէ բարիք, գործ, ւած ոեւէ բարիք, գործ, ւած ոեւէ բարիք, գործ, 
աշխատանք, կամ օգնութիւն, Աստուծոյ մօտ ընդունելի չէաշխատանք, կամ օգնութիւն, Աստուծոյ մօտ ընդունելի չէաշխատանք, կամ օգնութիւն, Աստուծոյ մօտ ընդունելի չէաշխատանք, կամ օգնութիւն, Աստուծոյ մօտ ընդունելի չէ::::    

4.4.4.4.----    ««««ՍեղանՍեղանՍեղանՍեղան»»»»::::    Այս բառը պէտք է մտածել տայ մեզի, թէ Այս բառը պէտք է մտածել տայ մեզի, թէ Այս բառը պէտք է մտածել տայ մեզի, թէ Այս բառը պէտք է մտածել տայ մեզի, թէ 
անոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմեն` կը կշտանանանոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմեն` կը կշտանանանոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմեն` կը կշտանանանոնք որոնք Քրիստոսի կը դիմեն` կը կշտանան::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ինչո՞վ կը կշտանանինչո՞վ կը կշտանանինչո՞վ կը կշտանանինչո՞վ կը կշտանան::::    Նոյնինքն ՔրիստոսովՆոյնինքն ՔրիստոսովՆոյնինքն ՔրիստոսովՆոյնինքն Քրիստոսով::::    Քրիստոս ինքն է Քրիստոս ինքն է Քրիստոս ինքն է Քրիստոս ինքն է 
երկինքէն իջնող կեանքի Հացը (Յհ երկինքէն իջնող կեանքի Հացը (Յհ երկինքէն իջնող կեանքի Հացը (Յհ երկինքէն իջնող կեանքի Հացը (Յհ 6.35, 48)6.35, 48)6.35, 48)6.35, 48)::::        Ան Ան Ան Ան ««««Կեանքի Կեանքի Կեանքի Կեանքի 
ՀացՀացՀացՀաց» » » » կը կոչուի, որովհետեւ մարդուս կեանք տուող Հացն է կը կոչուի, որովհետեւ մարդուս կեանք տուող Հացն է կը կոչուի, որովհետեւ մարդուս կեանք տուող Հացն է կը կոչուի, որովհետեւ մարդուս կեանք տուող Հացն է 
((((Յհ 6.33), հոգեւորապէս մեռած մարդիկը կենդանացնող Հացն Յհ 6.33), հոգեւորապէս մեռած մարդիկը կենդանացնող Հացն Յհ 6.33), հոգեւորապէս մեռած մարդիկը կենդանացնող Հացն Յհ 6.33), հոգեւորապէս մեռած մարդիկը կենդանացնող Հացն 
էէէէ::::    Շարականագիր հայրերը խաչը նմանցուցած են սեղանի մը Շարականագիր հայրերը խաչը նմանցուցած են սեղանի մը Շարականագիր հայրերը խաչը նմանցուցած են սեղանի մը Շարականագիր հայրերը խաչը նմանցուցած են սեղանի մը 
որուն վրայ Յիսուս դրուած էորուն վրայ Յիսուս դրուած էորուն վրայ Յիսուս դրուած էորուն վրայ Յիսուս դրուած է::::    Այս իմաստով, սեղանը` խաչն է, Այս իմաստով, սեղանը` խաչն է, Այս իմաստով, սեղանը` խաչն է, Այս իմաստով, սեղանը` խաչն է, 
իսկ սեղանին վրայ իսկ սեղանին վրայ իսկ սեղանին վրայ իսկ սեղանին վրայ դրուած Հացը` Յիսուս Քրիստոս ինքդրուած Հացը` Յիսուս Քրիստոս ինքդրուած Հացը` Յիսուս Քրիստոս ինքդրուած Հացը` Յիսուս Քրիստոս ինք::::    
Յիսուս կը խոստանայ ինքնիր անձով կշտացնել իրեն Յիսուս կը խոստանայ ինքնիր անձով կշտացնել իրեն Յիսուս կը խոստանայ ինքնիր անձով կշտացնել իրեն Յիսուս կը խոստանայ ինքնիր անձով կշտացնել իրեն 
դիմողներըդիմողներըդիմողներըդիմողները::::    Սիրտ մը որուն բնակիչը Քրիստոս չէ, այդ սիրտը Սիրտ մը որուն բնակիչը Քրիստոս չէ, այդ սիրտը Սիրտ մը որուն բնակիչը Քրիստոս չէ, այդ սիրտը Սիրտ մը որուն բնակիչը Քրիստոս չէ, այդ սիրտը 
սովամահ կը դառնայսովամահ կը դառնայսովամահ կը դառնայսովամահ կը դառնայ::::    Սովը որուն մասին կը խօսի անառակ Սովը որուն մասին կը խօսի անառակ Սովը որուն մասին կը խօսի անառակ Սովը որուն մասին կը խօսի անառակ 
որդիին դրուագը (Ղկ 15.14), կորդիին դրուագը (Ղկ 15.14), կորդիին դրուագը (Ղկ 15.14), կորդիին դրուագը (Ղկ 15.14), կ’’’’ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետ, ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետ, ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետ, ըսէ Ոսկեբերան Հայրապետ, 
մարդուն հոգիին տիրմարդուն հոգիին տիրմարդուն հոգիին տիրմարդուն հոգիին տիրող սովն է, այն հոգիին` որ ող սովն է, այն հոգիին` որ ող սովն է, այն հոգիին` որ ող սովն է, այն հոգիին` որ 
դատարկուած է Աստուծոյ ներկայութենէնդատարկուած է Աստուծոյ ներկայութենէնդատարկուած է Աստուծոյ ներկայութենէնդատարկուած է Աստուծոյ ներկայութենէն::::    

5.5.5.5.----    Անծանօթ հեղինակ մը ըսած է. Անծանօթ հեղինակ մը ըսած է. Անծանօթ հեղինակ մը ըսած է. Անծանօթ հեղինակ մը ըսած է. ««««Յիսուս իր առաջին Յիսուս իր առաջին Յիսուս իր առաջին Յիսուս իր առաջին 
գալուստով լոկ փշրանքներ տուաւ մեզի, բայց տակաւին կայ գալուստով լոկ փշրանքներ տուաւ մեզի, բայց տակաւին կայ գալուստով լոկ փշրանքներ տուաւ մեզի, բայց տակաւին կայ գալուստով լոկ փշրանքներ տուաւ մեզի, բայց տակաւին կայ 
սեղանին վրայ դրուածը, իսկական ճաշը, որ պիտի շնորհուի սեղանին վրայ դրուածը, իսկական ճաշը, որ պիտի շնորհուի սեղանին վրայ դրուածը, իսկական ճաշը, որ պիտի շնորհուի սեղանին վրայ դրուածը, իսկական ճաշը, որ պիտի շնորհուի 
հաւատացեալներուն Տիրոջ երկրորդ գալուստհաւատացեալներուն Տիրոջ երկրորդ գալուստհաւատացեալներուն Տիրոջ երկրորդ գալուստհաւատացեալներուն Տիրոջ երկրորդ գալուստին միայնին միայնին միայնին միայն::::    
Անոնք որոնք ներկայիս Տիրոջ տուած փշրանքներով չեն Անոնք որոնք ներկայիս Տիրոջ տուած փշրանքներով չեն Անոնք որոնք ներկայիս Տիրոջ տուած փշրանքներով չեն Անոնք որոնք ներկայիս Տիրոջ տուած փշրանքներով չեն 
կերակրուիր, պիտի չկրնան սեղանակից դառնալ Տիրոջ, իր կերակրուիր, պիտի չկրնան սեղանակից դառնալ Տիրոջ, իր կերակրուիր, պիտի չկրնան սեղանակից դառնալ Տիրոջ, իր կերակրուիր, պիտի չկրնան սեղանակից դառնալ Տիրոջ, իր 
արքայութեան մէջարքայութեան մէջարքայութեան մէջարքայութեան մէջ»»»»::::    Ներկայ կեանքը իր բոլոր գեղեցկութիւնՆերկայ կեանքը իր բոլոր գեղեցկութիւնՆերկայ կեանքը իր բոլոր գեղեցկութիւնՆերկայ կեանքը իր բոլոր գեղեցկութիւն----
ներով եւ հարստութիւններով, իր բոլոր հաճոյքներով եւ ներով եւ հարստութիւններով, իր բոլոր հաճոյքներով եւ ներով եւ հարստութիւններով, իր բոլոր հաճոյքներով եւ ներով եւ հարստութիւններով, իր բոլոր հաճոյքներով եւ 
երջանկաբեր պահերով լոկ փշրանք մըն է երկիներջանկաբեր պահերով լոկ փշրանք մըն է երկիներջանկաբեր պահերով լոկ փշրանք մըն է երկիներջանկաբեր պահերով լոկ փշրանք մըն է երկինքի սեղանէն քի սեղանէն քի սեղանէն քի սեղանէն 
երկրի վրայ ինկածերկրի վրայ ինկածերկրի վրայ ինկածերկրի վրայ ինկած::::    

6.6.6.6.----    Խօսեցանք կնոջ հաւատքին, խոնարհութեան, Խօսեցանք կնոջ հաւատքին, խոնարհութեան, Խօսեցանք կնոջ հաւատքին, խոնարհութեան, Խօսեցանք կնոջ հաւատքին, խոնարհութեան, 
հեզութեան եւ այլ յատկանիշներու մասինհեզութեան եւ այլ յատկանիշներու մասինհեզութեան եւ այլ յատկանիշներու մասինհեզութեան եւ այլ յատկանիշներու մասին::::    Այս բոլորին Այս բոլորին Այս բոլորին Այս բոլորին 



 392 

կողքին, կինը ունէր նաեւ գոհունակ սիրտկողքին, կինը ունէր նաեւ գոհունակ սիրտկողքին, կինը ունէր նաեւ գոհունակ սիրտկողքին, կինը ունէր նաեւ գոհունակ սիրտ::::    Ան մեծամեծ Ան մեծամեծ Ան մեծամեծ Ան մեծամեծ 
բաներ չփնտռեցբաներ չփնտռեցբաներ չփնտռեցբաներ չփնտռեց::::    Սեղանին հացէն ճաշակել չփորձեցՍեղանին հացէն ճաշակել չփորձեցՍեղանին հացէն ճաշակել չփորձեցՍեղանին հացէն ճաշակել չփորձեց::::    Ան լոկ Ան լոկ Ան լոկ Ան լոկ 
փշրանք մը ուզեցփշրանք մը ուզեցփշրանք մը ուզեցփշրանք մը ուզեց::::    Տիրոջ պարգեւած Տիրոջ պարգեւած Տիրոջ պարգեւած Տիրոջ պարգեւած փշրանքով ալ կը փշրանքով ալ կը փշրանքով ալ կը փշրանքով ալ կը 
գոհանարգոհանարգոհանարգոհանար::::    Սորվինք իրմէ գոհանալ նուազագոյնովՍորվինք իրմէ գոհանալ նուազագոյնովՍորվինք իրմէ գոհանալ նուազագոյնովՍորվինք իրմէ գոհանալ նուազագոյնով::::    Սորվինք Սորվինք Սորվինք Սորվինք 
քիչով գոհանալքիչով գոհանալքիչով գոհանալքիչով գոհանալ::::    Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. ««««Ան որ չի գիտեր քիչով Ան որ չի գիտեր քիչով Ան որ չի գիտեր քիչով Ան որ չի գիտեր քիչով 
գոհանալ, չի կրնար շատով գոհանալգոհանալ, չի կրնար շատով գոհանալգոհանալ, չի կրնար շատով գոհանալգոհանալ, չի կրնար շատով գոհանալ»»»»::::    Իսկական հաւատացԻսկական հաւատացԻսկական հաւատացԻսկական հաւատաց----
եալ մարդը, թէպէտ իրեն տրուած փշրանքներով չգոհանայ, եալ մարդը, թէպէտ իրեն տրուած փշրանքներով չգոհանայ, եալ մարդը, թէպէտ իրեն տրուած փշրանքներով չգոհանայ, եալ մարդը, թէպէտ իրեն տրուած փշրանքներով չգոհանայ, 
բայց երբեք չի մտածեր, որ ինք արժանիբայց երբեք չի մտածեր, որ ինք արժանիբայց երբեք չի մտածեր, որ ինք արժանիբայց երբեք չի մտածեր, որ ինք արժանի    է Տիրոջ սեղանին է Տիրոջ սեղանին է Տիրոջ սեղանին է Տիրոջ սեղանին 
լաւագոյն հոգեւոր ճաշերը, մեծագոյն պարգեւներն ու լաւագոյն հոգեւոր ճաշերը, մեծագոյն պարգեւներն ու լաւագոյն հոգեւոր ճաշերը, մեծագոյն պարգեւներն ու լաւագոյն հոգեւոր ճաշերը, մեծագոյն պարգեւներն ու 
շնորհքները ձեռք ձգելուշնորհքները ձեռք ձգելուշնորհքները ձեռք ձգելուշնորհքները ձեռք ձգելու::::    

««««Այն ատեն Յիսուս անոր պատասխանեԱյն ատեն Յիսուս անոր պատասխանեԱյն ատեն Յիսուս անոր պատասխանեԱյն ատեն Յիսուս անոր պատասխանեց.ց.ց.ց.----    
""""ՈՈՈՈ´́́́վ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայ"վ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայ"վ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայ"վ կին, մեծ է հաւատքդ. թող ուզածիդ պէս ըլլայ"::::    
Եւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւԵւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւԵւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւԵւ նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւ»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 

15.28)15.28)15.28)15.28)::::    
1.1.1.1.----    Բաւական տառապանքէ ետք, իԲաւական տառապանքէ ետք, իԲաւական տառապանքէ ետք, իԲաւական տառապանքէ ետք, ի    վերջոյ կինը կրցաւ իր վերջոյ կինը կրցաւ իր վերջոյ կինը կրցաւ իր վերջոյ կինը կրցաւ իր 

ուզածը` աղջկան բժշկութիւնը ձեռք ձգելուզածը` աղջկան բժշկութիւնը ձեռք ձգելուզածը` աղջկան բժշկութիւնը ձեռք ձգելուզածը` աղջկան բժշկութիւնը ձեռք ձգել::::    ԿԿԿԿ’’’’արժէ մտածել արժէ մտածել արժէ մտածել արժէ մտածել 
հետեւեալին մասին. երբ առաջին անգամ կինը խնդրեց հետեւեալին մասին. երբ առաջին անգամ կինը խնդրեց հետեւեալին մասին. երբ առաջին անգամ կինը խնդրեց հետեւեալին մասին. երբ առաջին անգամ կինը խնդրեց 
ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    որ բժշկէ իր աղջիկը, արդեօք Տէրը իր խնդրանքը որ բժշկէ իր աղջիկը, արդեօք Տէրը իր խնդրանքը որ բժշկէ իր աղջիկը, արդեօք Տէրը իր խնդրանքը որ բժշկէ իր աղջիկը, արդեօք Տէրը իր խնդրանքը 
չլսե՞ցչլսե՞ցչլսե՞ցչլսե՞ց::::    Որոշ ժամանակ մը ե՞տք Յիսուս լսեց անոր ձայնը եւ Որոշ ժամանակ մը ե՞տք Յիսուս լսեց անոր ձայնը եւ Որոշ ժամանակ մը ե՞տք Յիսուս լսեց անոր ձայնը եւ Որոշ ժամանակ մը ե՞տք Յիսուս լսեց անոր ձայնը եւ 
որոշեց պատասխանել անորորոշեց պատասխանել անորորոշեց պատասխանել անորորոշեց պատասխանել անոր::::    Մի՞տՄի՞տՄի՞տՄի՞տքը փոխեց Յիսուս, երբ քը փոխեց Յիսուս, երբ քը փոխեց Յիսուս, երբ քը փոխեց Յիսուս, երբ 
օգնեց կնոջօգնեց կնոջօգնեց կնոջօգնեց կնոջ::::    ՈՈՈՈ´́́́չչչչ::::    Առաջին իսկ վայրկեանին երբ կինը աղաչեց Առաջին իսկ վայրկեանին երբ կինը աղաչեց Առաջին իսկ վայրկեանին երբ կինը աղաչեց Առաջին իսկ վայրկեանին երբ կինը աղաչեց 
Տիրոջ որ բժշկէ իր աղջիկը` Յիսուս լսեց եւ ընդունեց անոր Տիրոջ որ բժշկէ իր աղջիկը` Յիսուս լսեց եւ ընդունեց անոր Տիրոջ որ բժշկէ իր աղջիկը` Յիսուս լսեց եւ ընդունեց անոր Տիրոջ որ բժշկէ իր աղջիկը` Յիսուս լսեց եւ ընդունեց անոր 
աղաչանքը, բայց զայն կատարեց երբ յարմար ժամանակը աղաչանքը, բայց զայն կատարեց երբ յարմար ժամանակը աղաչանքը, բայց զայն կատարեց երբ յարմար ժամանակը աղաչանքը, բայց զայն կատարեց երբ յարմար ժամանակը 
հասաւհասաւհասաւհասաւ:::: Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ընդունուած աղօթքը` անմիԸնդունուած աղօթքը` անմիԸնդունուած աղօթքը` անմիԸնդունուած աղօթքը` անմի----
ջապէս պատասխանուած աղօթքջապէս պատասխանուած աղօթքջապէս պատասխանուած աղօթքջապէս պատասխանուած աղօթքը չէը չէը չէը չէ»»»»::::    Աստուած կրնայ իրեն Աստուած կրնայ իրեն Աստուած կրնայ իրեն Աստուած կրնայ իրեն 
մատուցուած աղօթքը ընդունիլ, բայց անոր պատասխմատուցուած աղօթքը ընդունիլ, բայց անոր պատասխմատուցուած աղօթքը ընդունիլ, բայց անոր պատասխմատուցուած աղօթքը ընդունիլ, բայց անոր պատասխաաաանել նել նել նել 
միայն երբ յարմար ժամանակը հասնիմիայն երբ յարմար ժամանակը հասնիմիայն երբ յարմար ժամանակը հասնիմիայն երբ յարմար ժամանակը հասնի::::    Մեր սովորական Մեր սովորական Մեր սովորական Մեր սովորական 
կեանքին մէջ ալ նման օրինակներ կանկեանքին մէջ ալ նման օրինակներ կանկեանքին մէջ ալ նման օրինակներ կանկեանքին մէջ ալ նման օրինակներ կան::::    Մէկը կրնայ Մէկը կրնայ Մէկը կրնայ Մէկը կրնայ 
համալսարան մտնելու խնդրանք ներկայացնել եւ խնդրանքը համալսարան մտնելու խնդրանք ներկայացնել եւ խնդրանքը համալսարան մտնելու խնդրանք ներկայացնել եւ խնդրանքը համալսարան մտնելու խնդրանք ներկայացնել եւ խնդրանքը 
կրնայ ընդունուիլ, բայց բոլորս ալ գիտեկրնայ ընդունուիլ, բայց բոլորս ալ գիտեկրնայ ընդունուիլ, բայց բոլորս ալ գիտեկրնայ ընդունուիլ, բայց բոլորս ալ գիտենք որ համալսարան նք որ համալսարան նք որ համալսարան նք որ համալսարան 
կրնայ մտնել միայն ճշդուած ժամանակինկրնայ մտնել միայն ճշդուած ժամանակինկրնայ մտնել միայն ճշդուած ժամանակինկրնայ մտնել միայն ճշդուած ժամանակին::::    Զաւակ մը կրնայ Զաւակ մը կրնայ Զաւակ մը կրնայ Զաւակ մը կրնայ 
որոշ բան մը խնդրել իր ծնողէն. ծնողը կրնայ լսել եւ ընդունիլ որոշ բան մը խնդրել իր ծնողէն. ծնողը կրնայ լսել եւ ընդունիլ որոշ բան մը խնդրել իր ծնողէն. ծնողը կրնայ լսել եւ ընդունիլ որոշ բան մը խնդրել իր ծնողէն. ծնողը կրնայ լսել եւ ընդունիլ 
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անոր խնդրանքը, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ անմիջապէս անոր խնդրանքը, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ անմիջապէս անոր խնդրանքը, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ անմիջապէս անոր խնդրանքը, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ անմիջապէս 
զաւակին ուզածը պիտի բերէզաւակին ուզածը պիտի բերէզաւակին ուզածը պիտի բերէզաւակին ուզածը պիտի բերէ::::    Զայն կը բերէ յարմար ատենինԶայն կը բերէ յարմար ատենինԶայն կը բերէ յարմար ատենինԶայն կը բերէ յարմար ատենին, , , , 
եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    

2.2.2.2.----    ««««ՈՈՈՈ´́́́վ կին, վ կին, վ կին, վ կին, մեծ է հաւատքդմեծ է հաւատքդմեծ է հաւատքդմեծ է հաւատքդ»»»»::::    Հրեաներ անհաւատ կը Հրեաներ անհաւատ կը Հրեաներ անհաւատ կը Հրեաներ անհաւատ կը 
նկատէին հեթանոսներընկատէին հեթանոսներընկատէին հեթանոսներընկատէին հեթանոսները::::    Յիսուս գնահատելով այս կնոջ Յիսուս գնահատելով այս կնոջ Յիսուս գնահատելով այս կնոջ Յիսուս գնահատելով այս կնոջ 
հաւատքը, ցոյց տուաւ իր աշակերտներուն եւ բոլոր հաւատքը, ցոյց տուաւ իր աշակերտներուն եւ բոլոր հաւատքը, ցոյց տուաւ իր աշակերտներուն եւ բոլոր հաւատքը, ցոյց տուաւ իր աշակերտներուն եւ բոլոր 
հրեաներուն, թէ բոլոր հեթանոսները անհաւատ չենհրեաներուն, թէ բոլոր հեթանոսները անհաւատ չենհրեաներուն, թէ բոլոր հեթանոսները անհաւատ չենհրեաներուն, թէ բոլոր հեթանոսները անհաւատ չեն::::    Անոնց Անոնց Անոնց Անոնց 
մօտ ալ կարելի է հաւատք գտնելմօտ ալ կարելի է հաւատք գտնելմօտ ալ կարելի է հաւատք գտնելմօտ ալ կարելի է հաւատք գտնել::::    Աշակերտները չէին Աշակերտները չէին Աշակերտները չէին Աշակերտները չէին 
ակնկալեր որ կինը մեծ հաւատք ակնկալեր որ կինը մեծ հաւատք ակնկալեր որ կինը մեծ հաւատք ակնկալեր որ կինը մեծ հաւատք ունենար, ոունենար, ոունենար, ոունենար, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կկկկ’’’’ակնկալէին որ Յիսուս գնահատէր անոր հաւատքըակնկալէին որ Յիսուս գնահատէր անոր հաւատքըակնկալէին որ Յիսուս գնահատէր անոր հաւատքըակնկալէին որ Յիսուս գնահատէր անոր հաւատքը::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
մարդիկ որոնց մօտ չենք ակնկալեր հաւատք գտնել, կրնան օր մարդիկ որոնց մօտ չենք ակնկալեր հաւատք գտնել, կրնան օր մարդիկ որոնց մօտ չենք ակնկալեր հաւատք գտնել, կրնան օր մարդիկ որոնց մօտ չենք ակնկալեր հաւատք գտնել, կրնան օր 
մը մեզ զարմացնել իրենց ունեցած մեծ հաւատքովմը մեզ զարմացնել իրենց ունեցած մեծ հաւատքովմը մեզ զարմացնել իրենց ունեցած մեծ հաւատքովմը մեզ զարմացնել իրենց ունեցած մեծ հաւատքով::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւխտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւխտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւխտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ::::    Ոեւէ մէկը որ կը հաւատայ Ոեւէ մէկը որ կը հաւատայ Ոեւէ մէկը որ կը հաւատայ Ոեւէ մէկը որ կը հաւատայ 
Քրիստոսի` Քրիստոս կը գնահաՔրիստոսի` Քրիստոս կը գնահաՔրիստոսի` Քրիստոս կը գնահաՔրիստոսի` Քրիստոս կը գնահատէ ու կը քաջալերէ անոր տէ ու կը քաջալերէ անոր տէ ու կը քաջալերէ անոր տէ ու կը քաջալերէ անոր 
հաւատքի կեցուածքըհաւատքի կեցուածքըհաւատքի կեցուածքըհաւատքի կեցուածքը::::    

3.3.3.3.----    Կինը հեզ էր, բայց Յիսուս անոր հեզութիւնը չէ որ Կինը հեզ էր, բայց Յիսուս անոր հեզութիւնը չէ որ Կինը հեզ էր, բայց Յիսուս անոր հեզութիւնը չէ որ Կինը հեզ էր, բայց Յիսուս անոր հեզութիւնը չէ որ 
գնահատեցգնահատեցգնահատեցգնահատեց::::    Խոնարհ էր, բայց Յիսուս անոր խոնարհութիւնը Խոնարհ էր, բայց Յիսուս անոր խոնարհութիւնը Խոնարհ էր, բայց Յիսուս անոր խոնարհութիւնը Խոնարհ էր, բայց Յիսուս անոր խոնարհութիւնը 
չէ որ գնահատեցչէ որ գնահատեցչէ որ գնահատեցչէ որ գնահատեց::::    Յարատեւելու կաՅարատեւելու կաՅարատեւելու կաՅարատեւելու կա´́́́մք ունէր, բայց այդ եւս մք ունէր, բայց այդ եւս մք ունէր, բայց այդ եւս մք ունէր, բայց այդ եւս 
չեղաւ Յիսուսի գնահատանքին առարկանչեղաւ Յիսուսի գնահատանքին առարկանչեղաւ Յիսուսի գնահատանքին առարկանչեղաւ Յիսուսի գնահատանքին առարկան::::    Յիսուս իր անձին Յիսուս իր անձին Յիսուս իր անձին Յիսուս իր անձին 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ    անոր ունեցած հաւաանոր ունեցած հաւաանոր ունեցած հաւաանոր ունեցած հաւա´́́́տքն էր որ գնահատեցտքն էր որ գնահատեցտքն էր որ գնահատեցտքն էր որ գնահատեց::::    Սա ի՞նչ Սա ի՞նչ Սա ի՞նչ Սա ի՞նչ 
ցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայ::::    Ցոյց կու տայ որ Յիսուս մեր ունեցած դրական Ցոյց կու տայ որ Յիսուս մեր ունեցած դրական Ցոյց կու տայ որ Յիսուս մեր ունեցած դրական Ցոյց կու տայ որ Յիսուս մեր ունեցած դրական 
յատկութիւններէն աւելի, մեր հաւայատկութիւններէն աւելի, մեր հաւայատկութիւններէն աւելի, մեր հաւայատկութիւններէն աւելի, մեր հաւա´́́́տքն է որ կը գնահատէ, տքն է որ կը գնահատէ, տքն է որ կը գնահատէ, տքն է որ կը գնահատէ, 
կը քաջալերէկը քաջալերէկը քաջալերէկը քաջալերէ::::    Այլապէս, ինչո՞վ կԱյլապէս, ինչո՞վ կԱյլապէս, ինչո՞վ կԱյլապէս, ինչո՞վ կ’’’’օգտուինք եթէ հեզ օգտուինք եթէ հեզ օգտուինք եթէ հեզ օգտուինք եթէ հեզ 
նկարագիր ունինք բայց հաւատք չունինք Յիսուսի հանդէպնկարագիր ունինք բայց հաւատք չունինք Յիսուսի հանդէպնկարագիր ունինք բայց հաւատք չունինք Յիսուսի հանդէպնկարագիր ունինք բայց հաւատք չունինք Յիսուսի հանդէպ::::    
Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օգտուինք եթէ խոնարհ սիրտ ունինք բայց չենք օգտուինք եթէ խոնարհ սիրտ ունինք բայց չենք օգտուինք եթէ խոնարհ սիրտ ունինք բայց չենք օգտուինք եթէ խոնարհ սիրտ ունինք բայց չենք 
հաւատար Քրիստոսիհաւատար Քրիստոսիհաւատար Քրիստոսիհաւատար Քրիստոսի::::    Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օգտուինք եթէ ուժեղ կաօգտուինք եթէ ուժեղ կաօգտուինք եթէ ուժեղ կաօգտուինք եթէ ուժեղ կա´́́́մք մք մք մք 
ունինք բայց Տիրոջ կամքը չենք կատարերունինք բայց Տիրոջ կամքը չենք կատարերունինք բայց Տիրոջ կամքը չենք կատարերունինք բայց Տիրոջ կամքը չենք կատարեր::::    Հեթանոսներուն Հեթանոսներուն Հեթանոսներուն Հեթանոսներուն 
մէջ շատ է թիւը լաւ նկարագիր, խոնարհ հոգի եւ ամուր կամք մէջ շատ է թիւը լաւ նկարագիր, խոնարհ հոգի եւ ամուր կամք մէջ շատ է թիւը լաւ նկարագիր, խոնարհ հոգի եւ ամուր կամք մէջ շատ է թիւը լաւ նկարագիր, խոնարհ հոգի եւ ամուր կամք 
ունեցողներունունեցողներունունեցողներունունեցողներուն::::    Բայց անոնք ոչինչով կԲայց անոնք ոչինչով կԲայց անոնք ոչինչով կԲայց անոնք ոչինչով կ’’’’օգտուին, քօգտուին, քօգտուին, քօգտուին, քանի չեն անի չեն անի չեն անի չեն 
հաւատար Քրիստոսիհաւատար Քրիստոսիհաւատար Քրիստոսիհաւատար Քրիստոսի::::    Նկարագրային լաւ գիծերն ու Նկարագրային լաւ գիծերն ու Նկարագրային լաւ գիծերն ու Նկարագրային լաւ գիծերն ու 
բնաւորութեան լաւ յատկանիշները մեզ երկինքի արքայուբնաւորութեան լաւ յատկանիշները մեզ երկինքի արքայուբնաւորութեան լաւ յատկանիշները մեզ երկինքի արքայուբնաւորութեան լաւ յատկանիշները մեզ երկինքի արքայու----
թեան ժառանգորդ չեն դարձներթեան ժառանգորդ չեն դարձներթեան ժառանգորդ չեն դարձներթեան ժառանգորդ չեն դարձներ::::    Մեզ երկինքի արքայութեան Մեզ երկինքի արքայութեան Մեզ երկինքի արքայութեան Մեզ երկինքի արքայութեան 
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ժառանգորդ դարձնողը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատալն է, ժառանգորդ դարձնողը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատալն է, ժառանգորդ դարձնողը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատալն է, ժառանգորդ դարձնողը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի հաւատալն է, 
անոր փրկարար ձրի շնորհքը ընդունիլն էանոր փրկարար ձրի շնորհքը ընդունիլն էանոր փրկարար ձրի շնորհքը ընդունիլն էանոր փրկարար ձրի շնորհքը ընդունիլն է::::    

4.4.4.4.---- « « « «Մեծ է հՄեծ է հՄեծ է հՄեծ է հաւատքդաւատքդաւատքդաւատքդ»»»»::::    Շատեր հաւատացին Քրիստոսի, Շատեր հաւատացին Քրիստոսի, Շատեր հաւատացին Քրիստոսի, Շատեր հաւատացին Քրիստոսի, 
բայց Քրիստոս միայն երկու անձերու հաւատքը գնահատեց, բայց Քրիստոս միայն երկու անձերու հաւատքը գնահատեց, բայց Քրիստոս միայն երկու անձերու հաւատքը գնահատեց, բայց Քրիստոս միայն երկու անձերու հաւատքը գնահատեց, 
որոնք հեթանոս էին. այս կնոջ եւ Հռոմայեցի հարիւրապետին որոնք հեթանոս էին. այս կնոջ եւ Հռոմայեցի հարիւրապետին որոնք հեթանոս էին. այս կնոջ եւ Հռոմայեցի հարիւրապետին որոնք հեթանոս էին. այս կնոջ եւ Հռոմայեցի հարիւրապետին 
հաւատքը (Մտ 8.10)հաւատքը (Մտ 8.10)հաւատքը (Մտ 8.10)հաւատքը (Մտ 8.10)::::    Յիսուս Հռոմայեցի հարիւրապետին Յիսուս Հռոմայեցի հարիւրապետին Յիսուս Հռոմայեցի հարիւրապետին Յիսուս Հռոմայեցի հարիւրապետին 
հաւատքը կը կոչէ` անհաւասար կամ աննման, այսինքն` հաւատքը կը կոչէ` անհաւասար կամ աննման, այսինքն` հաւատքը կը կոչէ` անհաւասար կամ աննման, այսինքն` հաւատքը կը կոչէ` անհաւասար կամ աննման, այսինքն` 
հաւատք մը, որուն նմհաւատք մը, որուն նմհաւատք մը, որուն նմհաւատք մը, որուն նմանը չկար ամբողջ Իսրայէլի մէջ, ինչպէս անը չկար ամբողջ Իսրայէլի մէջ, ինչպէս անը չկար ամբողջ Իսրայէլի մէջ, ինչպէս անը չկար ամբողջ Իսրայէլի մէջ, ինչպէս 
ինքն իսկ կը վկայէինքն իսկ կը վկայէինքն իսկ կը վկայէինքն իսկ կը վկայէ::::    Իսկ կնոջ հաւատքը կԻսկ կնոջ հաւատքը կԻսկ կնոջ հաւատքը կԻսկ կնոջ հաւատքը կ’’’’անուանէ` մեանուանէ` մեանուանէ` մեանուանէ` մե´́́́ծ ծ ծ ծ 
հաւատքհաւատքհաւատքհաւատք::::    Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի հաւատքին Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի հաւատքին Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի հաւատքին Հրեաներ իրենք զիրենք Աբրահամի հաւատքին 
ժառանգորդները կը սեպէին, բայց անոնցմէ ոժառանգորդները կը սեպէին, բայց անոնցմէ ոժառանգորդները կը սեպէին, բայց անոնցմէ ոժառանգորդները կը սեպէին, բայց անոնցմէ ո´́́́չ ոք ունէր չ ոք ունէր չ ոք ունէր չ ոք ունէր 
Աբրահամի հաւատքըԱբրահամի հաւատքըԱբրահամի հաւատքըԱբրահամի հաւատքը::::    Բայց յիշեալ երկու հեթանոսները, Բայց յիշեալ երկու հեթանոսները, Բայց յիշեալ երկու հեթանոսները, Բայց յիշեալ երկու հեթանոսները, 
նոյնիսկ եթէ Աբրահամենոյնիսկ եթէ Աբրահամենոյնիսկ եթէ Աբրահամենոյնիսկ եթէ Աբրահամեան հաւատք չունէին, բայց ամոան հաւատք չունէին, բայց ամոան հաւատք չունէին, բայց ամոան հաւատք չունէին, բայց ամո´́́́ւր ւր ւր ւր 
հաւատք ունէին Տէր Յիսուս Քրիստոսի անձին նկատմամբհաւատք ունէին Տէր Յիսուս Քրիստոսի անձին նկատմամբհաւատք ունէին Տէր Յիսուս Քրիստոսի անձին նկատմամբհաւատք ունէին Տէր Յիսուս Քրիստոսի անձին նկատմամբ::::    
Նոյնը չէ՞ մեր պարագանՆոյնը չէ՞ մեր պարագանՆոյնը չէ՞ մեր պարագանՆոյնը չէ՞ մեր պարագան::::    Մենք` հայերս եւս, մենք զմեզ կը Մենք` հայերս եւս, մենք զմեզ կը Մենք` հայերս եւս, մենք զմեզ կը Մենք` հայերս եւս, մենք զմեզ կը 
նկատենք Գրիգոր Լուսաւորիչի հաւատքին ժառանգորդները, նկատենք Գրիգոր Լուսաւորիչի հաւատքին ժառանգորդները, նկատենք Գրիգոր Լուսաւորիչի հաւատքին ժառանգորդները, նկատենք Գրիգոր Լուսաւորիչի հաւատքին ժառանգորդները, 
բայց մեզմէ քանի՞ հոգի իսկապէս ունի սուրբ Գրիգորին բայց մեզմէ քանի՞ հոգի իսկապէս ունի սուրբ Գրիգորին բայց մեզմէ քանի՞ հոգի իսկապէս ունի սուրբ Գրիգորին բայց մեզմէ քանի՞ հոգի իսկապէս ունի սուրբ Գրիգորին 
հաւատքը, հաւատքի կեահաւատքը, հաւատքի կեահաւատքը, հաւատքի կեահաւատքը, հաւատքի կեա´́́́նքը, հաւատքի կրանքը, հաւատքի կրանքը, հաւատքի կրանքը, հաւատքի կրա´́́́կը, հաւատքի կը, հաւատքի կը, հաւատքի կը, հաւատքի 
մեծութիմեծութիմեծութիմեծութի´́́́ւնըւնըւնըւնը::::    

5.5.5.5.----    ««««Մեծ է հաւատքդՄեծ է հաւատքդՄեծ է հաւատքդՄեծ է հաւատքդ»»»»:::: « « « «ՄեծՄեծՄեծՄեծ» » » » բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր բառը ցոյց կու տայ, որ բոլոր 
հաւատացեալները նոյն ուժեղ եւ անդրդուելի հաւատքը հաւատացեալները նոյն ուժեղ եւ անդրդուելի հաւատքը հաւատացեալները նոյն ուժեղ եւ անդրդուելի հաւատքը հաւատացեալները նոյն ուժեղ եւ անդրդուելի հաւատքը 
չունինչունինչունինչունին::::    Ոմանց հաւատքը կրնայ շատ ուժեղ ըլլալ, ուրիշնեՈմանց հաւատքը կրնայ շատ ուժեղ ըլլալ, ուրիշնեՈմանց հաւատքը կրնայ շատ ուժեղ ըլլալ, ուրիշնեՈմանց հաւատքը կրնայ շատ ուժեղ ըլլալ, ուրիշնե----
րունը` նուազ ուժեղ, եւ ուրիշներունը` տկարրունը` նուազ ուժեղ, եւ ուրիշներունը` տկարրունը` նուազ ուժեղ, եւ ուրիշներունը` տկարրունը` նուազ ուժեղ, եւ ուրիշներունը` տկար::::    Կարգ մը Կարգ մը Կարգ մը Կարգ մը 
հաւատահաւատահաւատահաւատացեալներ անսասան կը մնան փորձութեանց դիմաց, ցեալներ անսասան կը մնան փորձութեանց դիմաց, ցեալներ անսասան կը մնան փորձութեանց դիմաց, ցեալներ անսասան կը մնան փորձութեանց դիմաց, 
ուրիշներ` շուտով նահանջ կուրիշներ` շուտով նահանջ կուրիշներ` շուտով նահանջ կուրիշներ` շուտով նահանջ կ’’’’արձանագրենարձանագրենարձանագրենարձանագրեն::::    Կան հաւատացԿան հաւատացԿան հաւատացԿան հաւատաց----
եալներ, որոնք երբ նեղութեան հանդիպին` կը սկսին աւելի եալներ, որոնք երբ նեղութեան հանդիպին` կը սկսին աւելի եալներ, որոնք երբ նեղութեան հանդիպին` կը սկսին աւելի եալներ, որոնք երբ նեղութեան հանդիպին` կը սկսին աւելի 
ջերմեռանդօրէն աղօթել. կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք ջերմեռանդօրէն աղօթել. կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք ջերմեռանդօրէն աղօթել. կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք ջերմեռանդօրէն աղօթել. կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք 
երբ նեղութեան հանդիպին` կը պաղին իրենց աղօթական երբ նեղութեան հանդիպին` կը պաղին իրենց աղօթական երբ նեղութեան հանդիպին` կը պաղին իրենց աղօթական երբ նեղութեան հանդիպին` կը պաղին իրենց աղօթական 
կեանքին մէկեանքին մէկեանքին մէկեանքին մէջջջջ::::    Ոմանց պարագային, հալածանքը շինիչ Ոմանց պարագային, հալածանքը շինիչ Ոմանց պարագային, հալածանքը շինիչ Ոմանց պարագային, հալածանքը շինիչ 
ազդեցութիւն կազդեցութիւն կազդեցութիւն կազդեցութիւն կ’’’’ունենայ, իսկ ուրիշներուն պարագային` ունենայ, իսկ ուրիշներուն պարագային` ունենայ, իսկ ուրիշներուն պարագային` ունենայ, իսկ ուրիշներուն պարագային` 
կործանարար ազդեցութիւն կկործանարար ազդեցութիւն կկործանարար ազդեցութիւն կկործանարար ազդեցութիւն կ’’’’ունենայունենայունենայունենայ::::    Այս կնոջ պարագային, Այս կնոջ պարագային, Այս կնոջ պարագային, Այս կնոջ պարագային, 
բացայայտ է որ նեղութիւնը շինիչ ազդեցութիւն ունեցաւբացայայտ է որ նեղութիւնը շինիչ ազդեցութիւն ունեցաւբացայայտ է որ նեղութիւնը շինիչ ազդեցութիւն ունեցաւբացայայտ է որ նեղութիւնը շինիչ ազդեցութիւն ունեցաւ::::    Իր Իր Իր Իր 
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հաւատքը բահաւատքը բահաւատքը բահաւատքը բախեցաւ Քրիստոսի երեւութապէս անտարբեր խեցաւ Քրիստոսի երեւութապէս անտարբեր խեցաւ Քրիստոսի երեւութապէս անտարբեր խեցաւ Քրիստոսի երեւութապէս անտարբեր 
կեցուածքին, բայկեցուածքին, բայկեցուածքին, բայկեցուածքին, բայց չսասանեցաւց չսասանեցաւց չսասանեցաւց չսասանեցաւ::::    Վիրաւորիչ խօսք լսեց, բայց Վիրաւորիչ խօսք լսեց, բայց Վիրաւորիչ խօսք լսեց, բայց Վիրաւորիչ խօսք լսեց, բայց 
չընկրկեցաւչընկրկեցաւչընկրկեցաւչընկրկեցաւ::::    Յուսահատեցուցիչ բառեր լսեց, բայց յոյսը Յուսահատեցուցիչ բառեր լսեց, բայց յոյսը Յուսահատեցուցիչ բառեր լսեց, բայց յոյսը Յուսահատեցուցիչ բառեր լսեց, բայց յոյսը 
չկտրեցչկտրեցչկտրեցչկտրեց::::    Ասիկա նաեւ պատճառ էր որ Յիսուս անոր հաւատքը Ասիկա նաեւ պատճառ էր որ Յիսուս անոր հաւատքը Ասիկա նաեւ պատճառ էր որ Յիսուս անոր հաւատքը Ասիկա նաեւ պատճառ էր որ Յիսուս անոր հաւատքը 
կոչէր կոչէր կոչէր կոչէր ««««մեծ հաւատքմեծ հաւատքմեծ հաւատքմեծ հաւատք»»»»::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք երբ կը տեսնենք ընենք մենք երբ կը տեսնենք ընենք մենք երբ կը տեսնենք ընենք մենք երբ կը տեսնենք 
մարդոց անտարբերութիւնը մեր ցաւին նկատմամբ. կը մարդոց անտարբերութիւնը մեր ցաւին նկատմամբ. կը մարդոց անտարբերութիւնը մեր ցաւին նկատմամբ. կը մարդոց անտարբերութիւնը մեր ցաւին նկատմամբ. կը 
խախտի՞նք Տիրոջխախտի՞նք Տիրոջխախտի՞նք Տիրոջխախտի՞նք Տիրոջ    հանդէպ մեր վստահութեան մէջհանդէպ մեր վստահութեան մէջհանդէպ մեր վստահութեան մէջհանդէպ մեր վստահութեան մէջ::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք կամ ի՞նչ կընենք կամ ի՞նչ կընենք կամ ի՞նչ կընենք կամ ի՞նչ կ’’’’ըլլայ երբ մարդիկ յուսախաբ կըլլայ երբ մարդիկ յուսախաբ կըլլայ երբ մարդիկ յուսախաբ կըլլայ երբ մարդիկ յուսախաբ կ’’’’ընեն մեզընեն մեզընեն մեզընեն մեզ::::    
Յոյսի կրակը կը մարի՞ մեր մէջՅոյսի կրակը կը մարի՞ մեր մէջՅոյսի կրակը կը մարի՞ մեր մէջՅոյսի կրակը կը մարի՞ մեր մէջ::::    

6.6.6.6.---- « « « «Թող ուզածիդ պէս ըլլայ քեզիԹող ուզածիդ պէս ըլլայ քեզիԹող ուզածիդ պէս ըլլայ քեզիԹող ուզածիդ պէս ըլլայ քեզի»»»»::::    Կինը ստացաւ իր Կինը ստացաւ իր Կինը ստացաւ իր Կինը ստացաւ իր 
սրտի ուզածը, որովհետեւ հաւասրտի ուզածը, որովհետեւ հաւասրտի ուզածը, որովհետեւ հաւասրտի ուզածը, որովհետեւ հաւա´́́́տք կար իր սրտին մէջտք կար իր սրտին մէջտք կար իր սրտին մէջտք կար իր սրտին մէջ::::    Կինը Կինը Կինը Կինը 
սորվեցուց մեզի, թէ հաւատքոսորվեցուց մեզի, թէ հաւատքոսորվեցուց մեզի, թէ հաւատքոսորվեցուց մեզի, թէ հաւատքո´́́́վ է ով է ով է ով է որ մեր խնդրանքը ձեռք կը ր մեր խնդրանքը ձեռք կը ր մեր խնդրանքը ձեռք կը ր մեր խնդրանքը ձեռք կը 
ձգենքձգենքձգենքձգենք::::    Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. Հայր մը ըսած է. ««««Ամուր հաւաԱմուր հաւաԱմուր հաւաԱմուր հաւա´́́́տքն է որ Տիրոջ ձեռքէն տքն է որ Տիրոջ ձեռքէն տքն է որ Տիրոջ ձեռքէն տքն է որ Տիրոջ ձեռքէն 
կը խլէ ամէն օրհնութիւն, բժշկութիւն եւ զօրութիւնկը խլէ ամէն օրհնութիւն, բժշկութիւն եւ զօրութիւնկը խլէ ամէն օրհնութիւն, բժշկութիւն եւ զօրութիւնկը խլէ ամէն օրհնութիւն, բժշկութիւն եւ զօրութիւն»»»»::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս կինը Յիսուս կինը Յիսուս կինը Յիսուս կինը ««««շունշունշունշուն» » » » կոչեց բայց կոչեց բայց կոչեց բայց կոչեց բայց ««««կերակրեց զայնկերակրեց զայնկերակրեց զայնկերակրեց զայն», », », », այլ այլ այլ այլ 
խօսքով` բուժեխօսքով` բուժեխօսքով` բուժեխօսքով` բուժե´́́́ց անոր աղջիկը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ց անոր աղջիկը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ց անոր աղջիկը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ց անոր աղջիկը, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք 
ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն էր կնոջ, եւ րն էր կնոջ, եւ րն էր կնոջ, եւ րն էր կնոջ, եւ թէ՝ կինը եւ կնոջ ընդմէջէն ամբողջ հեթանոս թէ՝ կինը եւ կնոջ ընդմէջէն ամբողջ հեթանոս թէ՝ կինը եւ կնոջ ընդմէջէն ամբողջ հեթանոս թէ՝ կինը եւ կնոջ ընդմէջէն ամբողջ հեթանոս 
աշխարհը իրեաշխարհը իրեաշխարհը իրեաշխարհը իրե´́́́նք եւս կոչուած են մէնք եւս կոչուած են մէնք եւս կոչուած են մէնք եւս կոչուած են մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն ընտանիքին յն ընտանիքին յն ընտանիքին յն ընտանիքին 
անդամները դառնալու, եւ մէանդամները դառնալու, եւ մէանդամները դառնալու, եւ մէանդամները դառնալու, եւ մէ´́́́կ ու նոկ ու նոկ ու նոկ ու նո´́́́յն հացէն ճաշակելույն հացէն ճաշակելույն հացէն ճաշակելույն հացէն ճաշակելու::::    
Տէրը կրնայ մեր ալ ցաւին հանդէպ երեւութապէս անտարբեր Տէրը կրնայ մեր ալ ցաւին հանդէպ երեւութապէս անտարբեր Տէրը կրնայ մեր ալ ցաւին հանդէպ երեւութապէս անտարբեր Տէրը կրնայ մեր ալ ցաւին հանդէպ երեւութապէս անտարբեր 
երեւիլ, բայց եթէ երբեք տոկուն ու յարատեւող ըլլանք մեր երեւիլ, բայց եթէ երբեք տոկուն ու յարատեւող ըլլանք մեր երեւիլ, բայց եթէ երբեք տոկուն ու յարատեւող ըլլանք մեր երեւիլ, բայց եթէ երբեք տոկուն ու յարատեւող ըլլանք մեր 
հհհհաւատքին մէջ, աւարտին մենք պիտի վայելենք իր աւատքին մէջ, աւարտին մենք պիտի վայելենք իր աւատքին մէջ, աւարտին մենք պիտի վայելենք իր աւատքին մէջ, աւարտին մենք պիտի վայելենք իր 
օրհնութիւններըօրհնութիւններըօրհնութիւններըօրհնութիւնները::::    

8.8.8.8.----    ««««Նոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւՆոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւՆոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւՆոյն վայրկեանին անոր աղջիկը բժշկուեցաւ»»»»::::    
ա) Երբեմն ուժեղ ու հաստատ հաւատքը կրնայ օգնել ա) Երբեմն ուժեղ ու հաստատ հաւատքը կրնայ օգնել ա) Երբեմն ուժեղ ու հաստատ հաւատքը կրնայ օգնել ա) Երբեմն ուժեղ ու հաստատ հաւատքը կրնայ օգնել 

մեզի, որ նոյն վայրկեանին ձեռք ձգենք մեր սրտի խնդրանքըմեզի, որ նոյն վայրկեանին ձեռք ձգենք մեր սրտի խնդրանքըմեզի, որ նոյն վայրկեանին ձեռք ձգենք մեր սրտի խնդրանքըմեզի, որ նոյն վայրկեանին ձեռք ձգենք մեր սրտի խնդրանքը::::    
բ) Յիսուս բ) Յիսուս բ) Յիսուս բ) Յիսուս ««««ուշացուցուշացուցուշացուցուշացուց» » » » կնոջ խնդրանքը կատարել, բայց կնոջ խնդրանքը կատարել, բայց կնոջ խնդրանքը կատարել, բայց կնոջ խնդրանքը կատարել, բայց 

եեեերբ ժամանակը հասաւ զայն կատարելու` իսկորբ ժամանակը հասաւ զայն կատարելու` իսկորբ ժամանակը հասաւ զայն կատարելու` իսկորբ ժամանակը հասաւ զայն կատարելու` իսկո´́́́յն կատարեցյն կատարեցյն կատարեցյն կատարեց::::    
Երբ հաւատքով բան մը կը խնդրենք Երբ հաւատքով բան մը կը խնդրենք Երբ հաւատքով բան մը կը խնդրենք Երբ հաւատքով բան մը կը խնդրենք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    եւ չենք եւ չենք եւ չենք եւ չենք 
ստանար, չի նշանակեր թէ Տէրը չլսեց ու չընդունեց մեր ստանար, չի նշանակեր թէ Տէրը չլսեց ու չընդունեց մեր ստանար, չի նշանակեր թէ Տէրը չլսեց ու չընդունեց մեր ստանար, չի նշանակեր թէ Տէրը չլսեց ու չընդունեց մեր 
աղօթքը, այլ` կը նշանակէ թէ ժամանակը չէ պատասխանեաղօթքը, այլ` կը նշանակէ թէ ժամանակը չէ պատասխանեաղօթքը, այլ` կը նշանակէ թէ ժամանակը չէ պատասխանեաղօթքը, այլ` կը նշանակէ թէ ժամանակը չէ պատասխանե----
լուլուլուլու::::    
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9.9.9.9.----    ««««Աղջիկը բժշկուեցաւԱղջիկը բժշկուեցաւԱղջիկը բժշկուեցաւԱղջիկը բժշկուեցաւ»»»»::::    Աղջիկը տունԱղջիկը տունԱղջիկը տունԱղջիկը տունըըըը    կը գտնուէր երբ կը գտնուէր երբ կը գտնուէր երբ կը գտնուէր երբ 
իր բուժումը եւ չար ոգիէն ազատագրուիլը տեղի ունեցաւիր բուժումը եւ չար ոգիէն ազատագրուիլը տեղի ունեցաւիր բուժումը եւ չար ոգիէն ազատագրուիլը տեղի ունեցաւիր բուժումը եւ չար ոգիէն ազատագրուիլը տեղի ունեցաւ::::    
Ահաւասիկ մայր մը, որ աղջիկը հետը բերած չէր, ոԱհաւասիկ մայր մը, որ աղջիկը հետը բերած չէր, ոԱհաւասիկ մայր մը, որ աղջիկը հետը բերած չէր, ոԱհաւասիկ մայր մը, որ աղջիկը հետը բերած չէր, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Յիսուսէն խնդրած էր որ անձամբ գայ ու բժշկէ զայնՅիսուսէն խնդրած էր որ անձամբ գայ ու բժշկէ զայնՅիսուսէն խնդրած էր որ անձամբ գայ ու բժշկէ զայնՅիսուսէն խնդրած էր որ անձամբ գայ ու բժշկէ զայն::::    Մայր մը, Մայր մը, Մայր մը, Մայր մը, 
որ գիտէր թէ Յիսուս կրնար բուժել իր աղջիկը առանց զայն որ գիտէր թէ Յիսուս կրնար բուժել իր աղջիկը առանց զայն որ գիտէր թէ Յիսուս կրնար բուժել իր աղջիկը առանց զայն որ գիտէր թէ Յիսուս կրնար բուժել իր աղջիկը առանց զայն 
տեսնելուտեսնելուտեսնելուտեսնելու::::    Մայր մը, որ գիտէր թէ Յիսուս լոկ բՄայր մը, որ գիտէր թէ Յիսուս լոկ բՄայր մը, որ գիտէր թէ Յիսուս լոկ բՄայր մը, որ գիտէր թէ Յիսուս լոկ բառով մը կրնար առով մը կրնար առով մը կրնար առով մը կրնար 
ազատագրութիւն բերել իր զաւակինազատագրութիւն բերել իր զաւակինազատագրութիւն բերել իր զաւակինազատագրութիւն բերել իր զաւակին::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, ընթերցող, ընթերցող, ընթերցող, 
ծունկի եկուր Յիսուսի դիմացծունկի եկուր Յիսուսի դիմացծունկի եկուր Յիսուսի դիմացծունկի եկուր Յիսուսի դիմաց,,,,    զաւակիդ, կնոջդ կամ զաւակիդ, կնոջդ կամ զաւակիդ, կնոջդ կամ զաւակիդ, կնոջդ կամ 
ամուսամուսամուսամուսինիդ փրկութեան համար, եւ հաւատաինիդ փրկութեան համար, եւ հաւատաինիդ փրկութեան համար, եւ հաւատաինիդ փրկութեան համար, եւ հաւատա´́́́, , , , որ որ որ որ երբ օր մը երբ օր մը երբ օր մը երբ օր մը 
տուն դառնաս, զինք ամբողջովին փոխուած պիտի տեսնեստուն դառնաս, զինք ամբողջովին փոխուած պիտի տեսնեստուն դառնաս, զինք ամբողջովին փոխուած պիտի տեսնեստուն դառնաս, զինք ամբողջովին փոխուած պիտի տեսնես::::    
Խնդրէ Խնդրէ Խնդրէ Խնդրէ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    որ իր հրամանը արձակէ եւ ահա բոր իր հրամանը արձակէ եւ ահա բոր իր հրամանը արձակէ եւ ահա բոր իր հրամանը արձակէ եւ ահա բուժումներ ուժումներ ուժումներ ուժումներ 
տեղի պիտի ունենանտեղի պիտի ունենանտեղի պիտի ունենանտեղի պիտի ունենան::::    Խնդրէ Յիսուսէն որ իր խօսքը ղրկէ եւ Խնդրէ Յիսուսէն որ իր խօսքը ղրկէ եւ Խնդրէ Յիսուսէն որ իր խօսքը ղրկէ եւ Խնդրէ Յիսուսէն որ իր խօսքը ղրկէ եւ 
ահա կեանքեր պիտի փոխուինահա կեանքեր պիտի փոխուինահա կեանքեր պիտի փոխուինահա կեանքեր պիտի փոխուին::::    

10.10.10.10.----    Աղջիկը տունն էր, իսկ մայրը` Յիսուսի քովԱղջիկը տունն էր, իսկ մայրը` Յիսուսի քովԱղջիկը տունն էր, իսկ մայրը` Յիսուսի քովԱղջիկը տունն էր, իսկ մայրը` Յիսուսի քով::::    Դուն ալ Դուն ալ Դուն ալ Դուն ալ 
իբրեւ ծնող, Յիսուսի քով եղիր երբ անդին զաւակներդ ուրիշ իբրեւ ծնող, Յիսուսի քով եղիր երբ անդին զաւակներդ ուրիշ իբրեւ ծնող, Յիսուսի քով եղիր երբ անդին զաւակներդ ուրիշ իբրեւ ծնող, Յիսուսի քով եղիր երբ անդին զաւակներդ ուրիշ 
տեղ են, եւ խնդրէ անկէ պաշտպանութիւն, նորոգութիւն ու տեղ են, եւ խնդրէ անկէ պաշտպանութիւն, նորոգութիւն ու տեղ են, եւ խնդրէ անկէ պաշտպանութիւն, նորոգութիւն ու տեղ են, եւ խնդրէ անկէ պաշտպանութիւն, նորոգութիւն ու 
բժշկոբժշկոբժշկոբժշկութիւն զաւակներուդ համարւթիւն զաւակներուդ համարւթիւն զաւակներուդ համարւթիւն զաւակներուդ համար::::    

11.11.11.11.----    Վերջապէս, ահաւաՎերջապէս, ահաւաՎերջապէս, ահաւաՎերջապէս, ահաւասիկ մայր մըսիկ մայր մըսիկ մայր մըսիկ մայր մը    որ Յիսուսին կը դիմէ որ Յիսուսին կը դիմէ որ Յիսուսին կը դիմէ որ Յիսուսին կը դիմէ 
եւ կը խնդրէ անկէ, որ ազատէ իր զաւակը չար ոգիէն, անոր եւ կը խնդրէ անկէ, որ ազատէ իր զաւակը չար ոգիէն, անոր եւ կը խնդրէ անկէ, որ ազատէ իր զաւակը չար ոգիէն, անոր եւ կը խնդրէ անկէ, որ ազատէ իր զաւակը չար ոգիէն, անոր 
իշխանութենէն, անոր ազդեցութենէն, անոր տիրապետութեիշխանութենէն, անոր ազդեցութենէն, անոր տիրապետութեիշխանութենէն, անոր ազդեցութենէն, անոր տիրապետութեիշխանութենէն, անոր ազդեցութենէն, անոր տիրապետութե----
նէննէննէննէն::::    Մօր ուժեղ հաւատքին միջոցաւ Չարին դէմ յաղթանակը Մօր ուժեղ հաւատքին միջոցաւ Չարին դէմ յաղթանակը Մօր ուժեղ հաւատքին միջոցաւ Չարին դէմ յաղթանակը Մօր ուժեղ հաւատքին միջոցաւ Չարին դէմ յաղթանակը 
տարուած էրտարուած էրտարուած էրտարուած էր::::    Դուք ալ, այսԴուք ալ, այսԴուք ալ, այսԴուք ալ, այս    մօր նման, ուժեմօր նման, ուժեմօր նման, ուժեմօր նման, ուժե´́́́ղ եղէք ձեր ղ եղէք ձեր ղ եղէք ձեր ղ եղէք ձեր 
հաւատքին մէջ, որպէսզի ձեր զաւակները, ձեր սիրելիները, հաւատքին մէջ, որպէսզի ձեր զաւակները, ձեր սիրելիները, հաւատքին մէջ, որպէսզի ձեր զաւակները, ձեր սիրելիները, հաւատքին մէջ, որպէսզի ձեր զաւակները, ձեր սիրելիները, 
ձեր հարազատները յաղթող դարձնէք Չարին դէմձեր հարազատները յաղթող դարձնէք Չարին դէմձեր հարազատները յաղթող դարձնէք Չարին դէմձեր հարազատները յաղթող դարձնէք Չարին դէմ::::    
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Տէ՜ր, օգնէՏէ՜ր, օգնէՏէ՜ր, օգնէՏէ՜ր, օգնէ´ ´ ´ ´ մեզի:մեզի:մեզի:մեզի:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´́́́    Քանանացի կնոջ նման հաւատքոՔանանացի կնոջ նման հաւատքոՔանանացի կնոջ նման հաւատքոՔանանացի կնոջ նման հաւատքո´́́́վ աղօթելու:վ աղօթելու:վ աղօթելու:վ աղօթելու:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ մեզի, իրեն նման Քեզի դիմելու հաւատքով:մեզի, իրեն նման Քեզի դիմելու հաւատքով:մեզի, իրեն նման Քեզի դիմելու հաւատքով:մեզի, իրեն նման Քեզի դիմելու հաւատքով:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ մեզի, վստահութեամեզի, վստահութեամեզի, վստահութեամեզի, վստահութեամբ կանչելու սուրբ անունդ:մբ կանչելու սուրբ անունդ:մբ կանչելու սուրբ անունդ:մբ կանչելու սուրբ անունդ:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ մեզի, ակնկալութեամբ ծունկի գալու առջեւդ:մեզի, ակնկալութեամբ ծունկի գալու առջեւդ:մեզի, ակնկալութեամբ ծունկի գալու առջեւդ:մեզի, ակնկալութեամբ ծունկի գալու առջեւդ:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´́́́    որ չտկարանանքոր չտկարանանքոր չտկարանանքոր չտկարանանք    
ԵԵԵԵրբ շուտով չես պատասխաներ:րբ շուտով չես պատասխաներ:րբ շուտով չես պատասխաներ:րբ շուտով չես պատասխաներ:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´́́́    որ չկասկածինքոր չկասկածինքոր չկասկածինքոր չկասկածինք    
ԵԵԵԵրբ ականջդ կը փակես:րբ ականջդ կը փակես:րբ ականջդ կը փակես:րբ ականջդ կը փակես:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ կնոջ նման շարունակենքոր կնոջ նման շարունակենքոր կնոջ նման շարունակենքոր կնոջ նման շարունակենք    
Ետեւէդ գալ թէկուզ Ետեւէդ գալ թէկուզ Ետեւէդ գալ թէկուզ Ետեւէդ գալ թէկուզ ««««անտեսեսանտեսեսանտեսեսանտեսես»:»:»:»:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որորորոր    սեղանէդ ինկած փշրանքներով սեղանէդ ինկած փշրանքներով սեղանէդ ինկած փշրանքներով սեղանէդ ինկած փշրանքներով գոհանագոհանագոհանագոհանանքնքնքնք::::    
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Պալատականին որդիին բժշկութիւնըՊալատականին որդիին բժշկութիւնըՊալատականին որդիին բժշկութիւնըՊալատականին որդիին բժշկութիւնը    
((((Յովհաննէս 4.46Յովհաննէս 4.46Յովհաննէս 4.46Յովհաննէս 4.46----53)53)53)53)    

Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր 
ջուրը գինիի փոխած էր: Պալատական մարդ մը կար, որուն ջուրը գինիի փոխած էր: Պալատական մարդ մը կար, որուն ջուրը գինիի փոխած էր: Պալատական մարդ մը կար, որուն ջուրը գինիի փոխած էր: Պալատական մարդ մը կար, որուն 
որդին հիւանդ էր Կափառնաումի մէջ: Անիկա երբ լսեց թէ որդին հիւանդ էր Կափառնաումի մէջ: Անիկա երբ լսեց թէ որդին հիւանդ էր Կափառնաումի մէջ: Անիկա երբ լսեց թէ որդին հիւանդ էր Կափառնաումի մէջ: Անիկա երբ լսեց թէ 
Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած է, գնաց Յիսուսի մօտ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած է, գնաց Յիսուսի մօտ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած է, գնաց Յիսուսի մօտ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած է, գնաց Յիսուսի մօտ 
եւ աղաչեց որ Կափառնաում երթայ եւ բժշկեւ աղաչեց որ Կափառնաում երթայ եւ բժշկեւ աղաչեց որ Կափառնաում երթայ եւ բժշկեւ աղաչեց որ Կափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ է իր որդին, որ է իր որդին, որ է իր որդին, որ 
մահամերձ էր:մահամերձ էր:մահամերձ էր:մահամերձ էր:    

Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    
««««Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի 

չհաւատաքչհաւատաքչհաւատաքչհաւատաք»:»:»:»:    
Պալատականը ըսաւ.Պալատականը ըսաւ.Պալատականը ըսաւ.Պալատականը ըսաւ.----    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, երթար, երթար, երթար, երթա´́́́նք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռածնք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռածնք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռածնք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռած»:»:»:»:    
Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´, ´, ´, ´, զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է»:»:»:»:    
Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց: : : : 

Մինչ կՄինչ կՄինչ կՄինչ կ’’’’երերերերթար, իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ թար, իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ թար, իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ թար, իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ 
աւետեցին` ըսելով.աւետեցին` ըսելով.աւետեցին` ըսելով.աւետեցին` ըսելով.----    

««««Տղադ առողջացաւՏղադ առողջացաւՏղադ առողջացաւՏղադ առողջացաւ»:»:»:»:    
Պալատականը ծառաներուն հարցուց.Պալատականը ծառաներուն հարցուց.Պալատականը ծառաներուն հարցուց.Պալատականը ծառաներուն հարցուց.----    
««««Ո՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակսՈ՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակսՈ՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակսՈ՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակս»:»:»:»:    
Անոնք պատասխանեցինԱնոնք պատասխանեցինԱնոնք պատասխանեցինԱնոնք պատասխանեցին....----    
««««Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը 

գնացգնացգնացգնաց»:»:»:»:    
Այն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուԱյն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուԱյն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուԱյն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն ն ն ն 

էր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` էր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` էր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` էր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´, ´, ´, ´, զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է»: »: »: »: Եւ ինք Եւ ինք Եւ ինք Եւ ինք 
ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացին:ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացին:ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացին:ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացին:    
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««««Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր Յիսուս դարձեալ եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, ուր 

ջուրը գինիիջուրը գինիիջուրը գինիիջուրը գինիի    փոխած էրփոխած էրփոխած էրփոխած էր»»»» ( ( ( (Յհ 4.46)Յհ 4.46)Յհ 4.46)Յհ 4.46)::::    
1.1.1.1.----    Աւետարանիչը չի բաւարարուիր յիշելով որ Յիսուս Աւետարանիչը չի բաւարարուիր յիշելով որ Յիսուս Աւետարանիչը չի բաւարարուիր յիշելով որ Յիսուս Աւետարանիչը չի բաւարարուիր յիշելով որ Յիսուս 

եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, այլ ընթերցողին կը յիշեցնէ, եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, այլ ընթերցողին կը յիշեցնէ, եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, այլ ընթերցողին կը յիշեցնէ, եկաւ Գալիլեայի Կանա քաղաքը, այլ ընթերցողին կը յիշեցնէ, 
որ այդ քաղաքին մէջ էր որ Յիսուս ջուրը գինիի փոխած էրոր այդ քաղաքին մէջ էր որ Յիսուս ջուրը գինիի փոխած էրոր այդ քաղաքին մէջ էր որ Յիսուս ջուրը գինիի փոխած էրոր այդ քաղաքին մէջ էր որ Յիսուս ջուրը գինիի փոխած էր::::    
Ինչո՞ւ համար արդեօքԻնչո՞ւ համար արդեօքԻնչո՞ւ համար արդեօքԻնչո՞ւ համար արդեօք::::    Յիսուս Կանայի մէջ ջուրը գինիի Յիսուս Կանայի մէջ ջուրը գինիի Յիսուս Կանայի մէջ ջուրը գինիի Յիսուս Կանայի մէջ ջուրը գինիի 
փոխելով, անոր բնակիչներուփոխելով, անոր բնակիչներուփոխելով, անոր բնակիչներուփոխելով, անոր բնակիչներուն մէջ հաւատքի կրակն էր որ ն մէջ հաւատքի կրակն էր որ ն մէջ հաւատքի կրակն էր որ ն մէջ հաւատքի կրակն էր որ 
արծարծած եղաւարծարծած եղաւարծարծած եղաւարծարծած եղաւ::::    Կարծէք հիմա կու գար տեսնելու, թէ Կարծէք հիմա կու գար տեսնելու, թէ Կարծէք հիմա կու գար տեսնելու, թէ Կարծէք հիմա կու գար տեսնելու, թէ 
արդեօք տակաւին վա՞ռ էր հաւատքի այդ կրակըարդեօք տակաւին վա՞ռ էր հաւատքի այդ կրակըարդեօք տակաւին վա՞ռ էր հաւատքի այդ կրակըարդեօք տակաւին վա՞ռ էր հաւատքի այդ կրակը::::    Ժամանակը Ժամանակը Ժամանակը Ժամանակը 
կրնար մարած ըլլալկրնար մարած ըլլալկրնար մարած ըլլալկրնար մարած ըլլալ    այդ կրակըայդ կրակըայդ կրակըայդ կրակը::::    Եթէ մարած ըլլար` Յիսուս Եթէ մարած ըլլար` Յիսուս Եթէ մարած ըլլար` Յիսուս Եթէ մարած ըլլար` Յիսուս 
զայն վերստին կրնար վառելզայն վերստին կրնար վառելզայն վերստին կրնար վառելզայն վերստին կրնար վառել::::    Եթէ տկարացած ըլլար` զայն Եթէ տկարացած ըլլար` զայն Եթէ տկարացած ըլլար` զայն Եթէ տկարացած ըլլար` զայն 
կրնար զօրացնելկրնար զօրացնելկրնար զօրացնելկրնար զօրացնել::::    Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ուուուուզեր շիջած տեսնել մեր մէջ զեր շիջած տեսնել մեր մէջ զեր շիջած տեսնել մեր մէջ զեր շիջած տեսնել մեր մէջ 
հաւատքի կրակըհաւատքի կրակըհաւատքի կրակըհաւատքի կրակը::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ որ միշտ վաուզէ որ միշտ վաուզէ որ միշտ վաուզէ որ միշտ վա´́́́ռ պահենք մեր ռ պահենք մեր ռ պահենք մեր ռ պահենք մեր 
հաւատքի կրակըհաւատքի կրակըհաւատքի կրակըհաւատքի կրակը::::    Սիրելիս, քննէՍիրելիս, քննէՍիրելիս, քննէՍիրելիս, քննէ´́́́    դուն քեզդուն քեզդուն քեզդուն քեզ::::    Ունի՞ս հաւատք, Ունի՞ս հաւատք, Ունի՞ս հաւատք, Ունի՞ս հաւատք, 
ուժեուժեուժեուժե´́́́ղ հաւատքղ հաւատքղ հաւատքղ հաւատք::::    Եթէ տկար է հաւատքդ, հարցուր դուն քեզի Եթէ տկար է հաւատքդ, հարցուր դուն քեզի Եթէ տկար է հաւատքդ, հարցուր դուն քեզի Եթէ տկար է հաւատքդ, հարցուր դուն քեզի 
թէ ինչո՞ւ տկար էթէ ինչո՞ւ տկար էթէ ինչո՞ւ տկար էթէ ինչո՞ւ տկար է::::    Իսկ եթէ ամբողջութեամբ կորսնցուցած ես Իսկ եթէ ամբողջութեամբ կորսնցուցած ես Իսկ եթէ ամբողջութեամբ կորսնցուցած ես Իսկ եթէ ամբողջութեամբ կորսնցուցած ես 
հաւատքդ, դարձեալ հահաւատքդ, դարձեալ հահաւատքդ, դարձեալ հահաւատքդ, դարձեալ հարցուր թէ ի՞նչն է պատճառը րցուր թէ ի՞նչն է պատճառը րցուր թէ ի՞նչն է պատճառը րցուր թէ ի՞նչն է պատճառը 
հաւատքիդ կրակին շիջմանհաւատքիդ կրակին շիջմանհաւատքիդ կրակին շիջմանհաւատքիդ կրակին շիջման::::    Փորձութիւննե՞րը, նեղութիւնՓորձութիւննե՞րը, նեղութիւնՓորձութիւննե՞րը, նեղութիւնՓորձութիւննե՞րը, նեղութիւն----
նե՞րը, հալածանքնե՞րը, ցա՞ւը, անիրաւութի՞ւնընե՞րը, հալածանքնե՞րը, ցա՞ւը, անիրաւութի՞ւնընե՞րը, հալածանքնե՞րը, ցա՞ւը, անիրաւութի՞ւնընե՞րը, հալածանքնե՞րը, ցա՞ւը, անիրաւութի՞ւնը::::    Եթէ ասոնք Եթէ ասոնք Եթէ ասոնք Եթէ ասոնք 
են պատճառները հաւատքիդ տկարացման կամ շիջման, բայց են պատճառները հաւատքիդ տկարացման կամ շիջման, բայց են պատճառները հաւատքիդ տկարացման կամ շիջման, բայց են պատճառները հաւատքիդ տկարացման կամ շիջման, բայց 
չէ՞ որ նեղութիւնները մեզ աւելիչէ՞ որ նեղութիւնները մեզ աւելիչէ՞ որ նեղութիւնները մեզ աւելիչէ՞ որ նեղութիւնները մեզ աւելի´́́́    պէտք է Տիրոջ մօտեցնեն, պէտք է Տիրոջ մօտեցնեն, պէտք է Տիրոջ մօտեցնեն, պէտք է Տիրոջ մօտեցնեն, 
մեր հաւատքը աւելիմեր հաւատքը աւելիմեր հաւատքը աւելիմեր հաւատքը աւելի´́́́    պպպպէտք է զօրացնենէտք է զօրացնենէտք է զօրացնենէտք է զօրացնեն::::    Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան 
Հայրապետը կՀայրապետը կՀայրապետը կՀայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ իրենց հաւատքին մէջ ուժեղ հաւաԵրբ իրենց հաւատքին մէջ ուժեղ հաւաԵրբ իրենց հաւատքին մէջ ուժեղ հաւաԵրբ իրենց հաւատքին մէջ ուժեղ հաւա----
տացեալներ` ուժեղ փորձութիւններու հանդիպին, իրենց տացեալներ` ուժեղ փորձութիւններու հանդիպին, իրենց տացեալներ` ուժեղ փորձութիւններու հանդիպին, իրենց տացեալներ` ուժեղ փորձութիւններու հանդիպին, իրենց 
հաւատքը առաւել եւս կհաւատքը առաւել եւս կհաւատքը առաւել եւս կհաւատքը առաւել եւս կ’’’’ուժեղանայ եւ կուժեղանայ եւ կուժեղանայ եւ կուժեղանայ եւ կ’’’’արմատանայ, իսկ արմատանայ, իսկ արմատանայ, իսկ արմատանայ, իսկ 
տկար հաւատացեալներ երբ փորձութիւններու հանդիպին` տկար հաւատացեալներ երբ փորձութիւններու հանդիպին` տկար հաւատացեալներ երբ փորձութիւններու հանդիպին` տկար հաւատացեալներ երբ փորձութիւններու հանդիպին` 
աւելի կը տկարանան եւ ամբողջուաւելի կը տկարանան եւ ամբողջուաւելի կը տկարանան եւ ամբողջուաւելի կը տկարանան եւ ամբողջութեամբ կը կորսնցնեն թեամբ կը կորսնցնեն թեամբ կը կորսնցնեն թեամբ կը կորսնցնեն 
իրենց հաւատքըիրենց հաւատքըիրենց հաւատքըիրենց հաւատքը»»»»::::    Երբ Սատանան զօրեղապէս կը պայքարի Երբ Սատանան զօրեղապէս կը պայքարի Երբ Սատանան զօրեղապէս կը պայքարի Երբ Սատանան զօրեղապէս կը պայքարի 
մեզի դէմ, ատիկա կը նշանակէ մեզի դէմ, ատիկա կը նշանակէ մեզի դէմ, ատիկա կը նշանակէ մեզի դէմ, ատիկա կը նշանակէ թէ թէ թէ թէ մեծ օրհնութիւններ կան մեծ օրհնութիւններ կան մեծ օրհնութիւններ կան մեծ օրհնութիւններ կան 
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մեզի սպասող, եւ Սատանան գիտէ ատիկա, եւ անոր համար մեզի սպասող, եւ Սատանան գիտէ ատիկա, եւ անոր համար մեզի սպասող, եւ Սատանան գիտէ ատիկա, եւ անոր համար մեզի սպասող, եւ Սատանան գիտէ ատիկա, եւ անոր համար 
ալ զօրեղապէս կը պայքարիալ զօրեղապէս կը պայքարիալ զօրեղապէս կը պայքարիալ զօրեղապէս կը պայքարի::::    Հալածանքին սաստկութիւնը` Հալածանքին սաստկութիւնը` Հալածանքին սաստկութիւնը` Հալածանքին սաստկութիւնը` 
վարձատրութեան մեծութիւնն է որ ցոյց կվարձատրութեան մեծութիւնն է որ ցոյց կվարձատրութեան մեծութիւնն է որ ցոյց կվարձատրութեան մեծութիւնն է որ ցոյց կու տայու տայու տայու տայ::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
աներեւոյթ Թշնամին լերան գագաթէն իր մխացող նետերը աներեւոյթ Թշնամին լերան գագաթէն իր մխացող նետերը աներեւոյթ Թշնամին լերան գագաթէն իր մխացող նետերը աներեւոյթ Թշնամին լերան գագաթէն իր մխացող նետերը 
արձակէ մեծ հաւատք ունեցող մարդուն վրայ, հաւատքի արձակէ մեծ հաւատք ունեցող մարդուն վրայ, հաւատքի արձակէ մեծ հաւատք ունեցող մարդուն վրայ, հաւատքի արձակէ մեծ հաւատք ունեցող մարդուն վրայ, հաւատքի 
մարդը նահանջ չմարդը նահանջ չմարդը նահանջ չմարդը նահանջ չ’’’’արձանագրեր, ընդհակառակը, Տիրոջ արձանագրեր, ընդհակառակը, Տիրոջ արձանագրեր, ընդհակառակը, Տիրոջ արձանագրեր, ընդհակառակը, Տիրոջ 
անունով կը խորտակէ իր վրայ արձակուող նետերը, հասանունով կը խորտակէ իր վրայ արձակուող նետերը, հասանունով կը խորտակէ իր վրայ արձակուող նետերը, հասանունով կը խորտակէ իր վրայ արձակուող նետերը, հաս----
տատ քայլերով կը բարձրանայ լերան գագաթը եւ հոն կը տատ քայլերով կը բարձրանայ լերան գագաթը եւ հոն կը տատ քայլերով կը բարձրանայ լերան գագաթը եւ հոն կը տատ քայլերով կը բարձրանայ լերան գագաթը եւ հոն կը 
կործանէ ու կը քանդէ Չարին որջըկործանէ ու կը քանդէ Չարին որջըկործանէ ու կը քանդէ Չարին որջըկործանէ ու կը քանդէ Չարին որջը::::    

2.2.2.2.----    Կարեւոր ուրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչոԿարեւոր ուրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչոԿարեւոր ուրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչոԿարեւոր ուրիշ պատճառ մը եւս կայ թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
Աւետարանիչը կը յիշէ որ Տէրը Կանայի մէջ հրաշք գործած Աւետարանիչը կը յիշէ որ Տէրը Կանայի մէջ հրաշք գործած Աւետարանիչը կը յիշէ որ Տէրը Կանայի մէջ հրաշք գործած Աւետարանիչը կը յիշէ որ Տէրը Կանայի մէջ հրաշք գործած 
էրէրէրէր::::    Կը յիշէ ու կը յիշեցնէ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Տիրոջ Կը յիշէ ու կը յիշեցնէ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Տիրոջ Կը յիշէ ու կը յիշեցնէ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Տիրոջ Կը յիշէ ու կը յիշեցնէ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, թէ Տիրոջ 
կողմէ մեզի կատարուկողմէ մեզի կատարուկողմէ մեզի կատարուկողմէ մեզի կատարուած բարիքները պէտք չէ մոռնալած բարիքները պէտք չէ մոռնալած բարիքները պէտք չէ մոռնալած բարիքները պէտք չէ մոռնալ::::    Պահ Պահ Պահ Պահ 
մը մտածենք այն բարիքներուն մասին որ Տէրը կատարած է մը մտածենք այն բարիքներուն մասին որ Տէրը կատարած է մը մտածենք այն բարիքներուն մասին որ Տէրը կատարած է մը մտածենք այն բարիքներուն մասին որ Տէրը կատարած է 
մեր կեանքերուն մէջմեր կեանքերուն մէջմեր կեանքերուն մէջմեր կեանքերուն մէջ::::    Մտածենք այն օրհնութիւններուն Մտածենք այն օրհնութիւններուն Մտածենք այն օրհնութիւններուն Մտածենք այն օրհնութիւններուն 
մասին որ Տէրը թափած է երկինքէն մեր վրայմասին որ Տէրը թափած է երկինքէն մեր վրայմասին որ Տէրը թափած է երկինքէն մեր վրայմասին որ Տէրը թափած է երկինքէն մեր վրայ::::    Մտածենք այն Մտածենք այն Մտածենք այն Մտածենք այն 
պարգեւներուն մասին որ Յիսուս շնորհած է մեզիպարգեւներուն մասին որ Յիսուս շնորհած է մեզիպարգեւներուն մասին որ Յիսուս շնորհած է մեզիպարգեւներուն մասին որ Յիսուս շնորհած է մեզի::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
մանաւանդ, մտածենք այմանաւանդ, մտածենք այմանաւանդ, մտածենք այմանաւանդ, մտածենք այն փրկութեան մասին որ շնորհեց ն փրկութեան մասին որ շնորհեց ն փրկութեան մասին որ շնորհեց ն փրկութեան մասին որ շնորհեց 
մեզի իր արիւնովըմեզի իր արիւնովըմեզի իր արիւնովըմեզի իր արիւնովը::::    Մտածենք իր սիրոյն ու գորովին մասին Մտածենք իր սիրոյն ու գորովին մասին Մտածենք իր սիրոյն ու գորովին մասին Մտածենք իր սիրոյն ու գորովին մասին 
զորս ամէն օր կը վայելենքզորս ամէն օր կը վայելենքզորս ամէն օր կը վայելենքզորս ամէն օր կը վայելենք::::    Մտածենք իր քաղցր ներկայուՄտածենք իր քաղցր ներկայուՄտածենք իր քաղցր ներկայուՄտածենք իր քաղցր ներկայու----
թեան մասին, որով ամէն օր կը լեցուինքթեան մասին, որով ամէն օր կը լեցուինքթեան մասին, որով ամէն օր կը լեցուինքթեան մասին, որով ամէն օր կը լեցուինք::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով` հաւատքի սերմը Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով` հաւատքի սերմը Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով` հաւատքի սերմը Յիսուս ջուրը գինիի փոխելով` հաւատքի սերմը 
ցանած էր Կանայի բնակիչներուն սրտին մէջցանած էր Կանայի բնակիչներուն սրտին մէջցանած էր Կանայի բնակիչներուն սրտին մէջցանած էր Կանայի բնակիչներուն սրտին մէջ::::    Հիմա կոՀիմա կոՀիմա կոՀիմա կու գար ւ գար ւ գար ւ գար 
տեսնելու եթէ երբեք աճած էինտեսնելու եթէ երբեք աճած էինտեսնելու եթէ երբեք աճած էինտեսնելու եթէ երբեք աճած էին    իր ցանած հաւատքի սերմերը իր ցանած հաւատքի սերմերը իր ցանած հաւատքի սերմերը իր ցանած հաւատքի սերմերը 
եւ եթէ երբեք անոնք սկսած էին պտուղ տալ թէ ոչեւ եթէ երբեք անոնք սկսած էին պտուղ տալ թէ ոչեւ եթէ երբեք անոնք սկսած էին պտուղ տալ թէ ոչեւ եթէ երբեք անոնք սկսած էին պտուղ տալ թէ ոչ::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
անտարբեր չէր ինքնիր տարած աշխատանքին նկատմամբանտարբեր չէր ինքնիր տարած աշխատանքին նկատմամբանտարբեր չէր ինքնիր տարած աշխատանքին նկատմամբանտարբեր չէր ինքնիր տարած աշխատանքին նկատմամբ::::    
Ան երբ տեղ մը գործէր կամ հրաշագործէր, քարոզէր կամ Ան երբ տեղ մը գործէր կամ հրաշագործէր, քարոզէր կամ Ան երբ տեղ մը գործէր կամ հրաշագործէր, քարոզէր կամ Ան երբ տեղ մը գործէր կամ հրաշագործէր, քարոզէր կամ 
պատգամէր, յետոյ արդիպատգամէր, յետոյ արդիպատգամէր, յետոյ արդիպատգամէր, յետոյ արդի´́́́ւնք կը սպասէր, պտւնք կը սպասէր, պտւնք կը սպասէր, պտւնք կը սպասէր, պտոոոո´́́́ւղ կւղ կւղ կւղ կ’’’’ակնկաակնկաակնկաակնկա----
լէրլէրլէրլէր::::    Հաւատքը գործոՀաւատքը գործոՀաւատքը գործոՀաւատքը գործո´́́́վ պէտք է ինքզինք արտայայվ պէտք է ինքզինք արտայայվ պէտք է ինքզինք արտայայվ պէտք է ինքզինք արտայայտէրտէրտէրտէր::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Կանայի բնակիչներէն շատեր հաւատաԿանայի բնակիչներէն շատեր հաւատաԿանայի բնակիչներէն շատեր հաւատաԿանայի բնակիչներէն շատեր հաւատացած էին Քրիստոսի, ցած էին Քրիստոսի, ցած էին Քրիստոսի, ցած էին Քրիստոսի, 
ի՞նչպէս կը փաստեն որ հաւատացած էինի՞նչպէս կը փաստեն որ հաւատացած էինի՞նչպէս կը փաստեն որ հաւատացած էինի՞նչպէս կը փաստեն որ հաւատացած էին::::    Յիսուս Կանա Յիսուս Կանա Յիսուս Կանա Յիսուս Կանա 
եկած էր անոնց հաւատքի կենդանութեան ապացոյցը եկած էր անոնց հաւատքի կենդանութեան ապացոյցը եկած էր անոնց հաւատքի կենդանութեան ապացոյցը եկած էր անոնց հաւատքի կենդանութեան ապացոյցը 
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տեսնելուտեսնելուտեսնելուտեսնելու::::    Նոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագանՆոյնն է մեր պարագան::::    Եթէ մենք կը հաւատԵթէ մենք կը հաւատԵթէ մենք կը հաւատԵթէ մենք կը հաւատանք անք անք անք 
Քրիստոսի, ի՞նչպէս կՔրիստոսի, ի՞նչպէս կՔրիստոսի, ի՞նչպէս կՔրիստոսի, ի՞նչպէս կ’’’’ապացուցենք ատիկաապացուցենք ատիկաապացուցենք ատիկաապացուցենք ատիկա::::    Ապացոյցը որ Ապացոյցը որ Ապացոյցը որ Ապացոյցը որ 
մենք կը հաւատանք Քրիստոսի` իր փառքին համար մեր մենք կը հաւատանք Քրիստոսի` իր փառքին համար մեր մենք կը հաւատանք Քրիստոսի` իր փառքին համար մեր մենք կը հաւատանք Քրիստոսի` իր փառքին համար մեր 
կատարած բարի գործերն ենկատարած բարի գործերն ենկատարած բարի գործերն ենկատարած բարի գործերն են::::    Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ 
բարեգործութիւնը ապացոյց մը չէ որ մենք կը հաւատանք բարեգործութիւնը ապացոյց մը չէ որ մենք կը հաւատանք բարեգործութիւնը ապացոյց մը չէ որ մենք կը հաւատանք բարեգործութիւնը ապացոյց մը չէ որ մենք կը հաւատանք 
Քրիստոսի, բայց Քրիստոսի հաւատացող մը չի կրնար բարին Քրիստոսի, բայց Քրիստոսի հաւատացող մը չի կրնար բարին Քրիստոսի, բայց Քրիստոսի հաւատացող մը չի կրնար բարին Քրիստոսի, բայց Քրիստոսի հաւատացող մը չի կրնար բարին 
չգչգչգչգործելործելործելործել::::    Հեթանոսն ալ կրնայ բարիք գործելՀեթանոսն ալ կրնայ բարիք գործելՀեթանոսն ալ կրնայ բարիք գործելՀեթանոսն ալ կրնայ բարիք գործել::::    Անհաւատ մարդն Անհաւատ մարդն Անհաւատ մարդն Անհաւատ մարդն 
ալ կրնայ բարիք գործելալ կրնայ բարիք գործելալ կրնայ բարիք գործելալ կրնայ բարիք գործել::::    Բայց անոնց գործած բարիքները Բայց անոնց գործած բարիքները Բայց անոնց գործած բարիքները Բայց անոնց գործած բարիքները 
ոչնչութիւն են եւ Աստուած չիոչնչութիւն են եւ Աստուած չիոչնչութիւն են եւ Աստուած չիոչնչութիւն են եւ Աստուած չի´́́́    փառաւորուիր անոնցմով, փառաւորուիր անոնցմով, փառաւորուիր անոնցմով, փառաւորուիր անոնցմով, 
որովհետեւ անոնք Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի փառքին որովհետեւ անոնք Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի փառքին որովհետեւ անոնք Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի փառքին որովհետեւ անոնք Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի փառքին 
համար չէ որ կը գործուինհամար չէ որ կը գործուինհամար չէ որ կը գործուինհամար չէ որ կը գործուին::::    Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ 
փափափափառաւորուիլ իր փառքին համար չգործուած բարիքով մըռաւորուիլ իր փառքին համար չգործուած բարիքով մըռաւորուիլ իր փառքին համար չգործուած բարիքով մըռաւորուիլ իր փառքին համար չգործուած բարիքով մը::::    
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ընդունի մեր կատարած բարիքները, եթէ մենք ընդունի մեր կատարած բարիքները, եթէ մենք ընդունի մեր կատարած բարիքները, եթէ մենք ընդունի մեր կատարած բարիքները, եթէ մենք 
ընդունած ըլլանք իր Որդին մեր սրտին մէջընդունած ըլլանք իր Որդին մեր սրտին մէջընդունած ըլլանք իր Որդին մեր սրտին մէջընդունած ըլլանք իր Որդին մեր սրտին մէջ::::    

««««Պալատական մարդ մը կար, որուն որդին հիւանդ էր Պալատական մարդ մը կար, որուն որդին հիւանդ էր Պալատական մարդ մը կար, որուն որդին հիւանդ էր Պալատական մարդ մը կար, որուն որդին հիւանդ էր 
Կափառնաումի մէջԿափառնաումի մէջԿափառնաումի մէջԿափառնաումի մէջ::::    Անիկա երբ լսեց թէ Յիսուս Հրէաստանէն Անիկա երբ լսեց թէ Յիսուս Հրէաստանէն Անիկա երբ լսեց թէ Յիսուս Հրէաստանէն Անիկա երբ լսեց թէ Յիսուս Հրէաստանէն 
Գալիլեա եկած է, գնաԳալիլեա եկած է, գնաԳալիլեա եկած է, գնաԳալիլեա եկած է, գնաց Յիսուսի մօտ եւ աղաչեց որ ց Յիսուսի մօտ եւ աղաչեց որ ց Յիսուսի մօտ եւ աղաչեց որ ց Յիսուսի մօտ եւ աղաչեց որ 
Կափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էրԿափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էրԿափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էրԿափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էր»»»»    
((((Յհ 4.46Յհ 4.46Յհ 4.46Յհ 4.46----47)47)47)47)::::    

1.1.1.1.----    Թէ ո՞վ էր այս պալատական մարդը որ Յիսուսի եկած Թէ ո՞վ էր այս պալատական մարդը որ Յիսուսի եկած Թէ ո՞վ էր այս պալատական մարդը որ Յիսուսի եկած Թէ ո՞վ էր այս պալատական մարդը որ Յիսուսի եկած 
էր ու կէր ու կէր ու կէր ու կ’’’’աղաչէր իր որդիին բժշկութեան համար` յստակ չենք աղաչէր իր որդիին բժշկութեան համար` յստակ չենք աղաչէր իր որդիին բժշկութեան համար` յստակ չենք աղաչէր իր որդիին բժշկութեան համար` յստակ չենք 
գիտեր. շատ ենթադրութիւններ կան այս մասինգիտեր. շատ ենթադրութիւններ կան այս մասինգիտեր. շատ ենթադրութիւններ կան այս մասինգիտեր. շատ ենթադրութիւններ կան այս մասին::::    Ոմանք կը Ոմանք կը Ոմանք կը Ոմանք կը 
կարծեն ոկարծեն ոկարծեն ոկարծեն որ անիկա Հերովդէս Անտիպասիր անիկա Հերովդէս Անտիպասիր անիկա Հերովդէս Անտիպասիր անիկա Հերովդէս Անտիպասի3333    հաւատարիմ հաւատարիմ հաւատարիմ հաւատարիմ 
հետեւորդներէն կամ բարեկամներէն մին էրհետեւորդներէն կամ բարեկամներէն մին էրհետեւորդներէն կամ բարեկամներէն մին էրհետեւորդներէն կամ բարեկամներէն մին էր::::    Ուրիշներ Ուրիշներ Ուրիշներ Ուրիշներ 
կկկկ’’’’ենթադրեն որ անիկա ոչ թէ լոկ բարեկամ մըն էր ենթադրեն որ անիկա ոչ թէ լոկ բարեկամ մըն էր ենթադրեն որ անիկա ոչ թէ լոկ բարեկամ մըն էր ենթադրեն որ անիկա ոչ թէ լոկ բարեկամ մըն էր 
Հերովդէսին, այլ` ազգական մը, որ կը բնակէր անոր պալաՀերովդէսին, այլ` ազգական մը, որ կը բնակէր անոր պալաՀերովդէսին, այլ` ազգական մը, որ կը բնակէր անոր պալաՀերովդէսին, այլ` ազգական մը, որ կը բնակէր անոր պալա----
տին մէջ կամ անոր պալատին մօտիկ եւ կը վայելէր անոր տին մէջ կամ անոր պալատին մօտիկ եւ կը վայելէր անոր տին մէջ կամ անոր պալատին մօտիկ եւ կը վայելէր անոր տին մէջ կամ անոր պալատին մօտիկ եւ կը վայելէր անոր 
զօրակցութիւնն ու պաշտպանզօրակցութիւնն ու պաշտպանզօրակցութիւնն ու պաշտպանզօրակցութիւնն ու պաշտպանութիւնըութիւնըութիւնըութիւնը::::    Տակաւին, ոմանք կը Տակաւին, ոմանք կը Տակաւին, ոմանք կը Տակաւին, ոմանք կը 
կարծեն որ անիկա ըլլայ Հերովդէսի պալատին վերակացուն` կարծեն որ անիկա ըլլայ Հերովդէսի պալատին վերակացուն` կարծեն որ անիկա ըլլայ Հերովդէսի պալատին վերակացուն` կարծեն որ անիկա ըլլայ Հերովդէսի պալատին վերակացուն` 

                                                 
3 Հերովդէս Անտիպասը կը կոչուէր նաեւ` Հերովդէս չորրորդապետ: Որդին էր Մեծն 
Հերովդէսի, որ Յիսուսի ծննդեան առիթով ջարդել տուած էր Բեթլեհէմի 
մանուկները:  
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Քուզան (Ղկ 8.3). եւ կամ, Մանայէնը, որ Հերովդէս Քուզան (Ղկ 8.3). եւ կամ, Մանայէնը, որ Հերովդէս Քուզան (Ղկ 8.3). եւ կամ, Մանայէնը, որ Հերովդէս Քուզան (Ղկ 8.3). եւ կամ, Մանայէնը, որ Հերովդէս 
չորրորդապետի սննդակիցն էր (Գրծ 13.1)չորրորդապետի սննդակիցն էր (Գրծ 13.1)չորրորդապետի սննդակիցն էր (Գրծ 13.1)չորրորդապետի սննդակիցն էր (Գրծ 13.1)::::    Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ ալ ալ ալ ալ ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
յիշեալ պալատականը, մէկ բան յստակ է, որ անիկա կապ յիշեալ պալատականը, մէկ բան յստակ է, որ անիկա կապ յիշեալ պալատականը, մէկ բան յստակ է, որ անիկա կապ յիշեալ պալատականը, մէկ բան յստակ է, որ անիկա կապ 
ունէր Հերովդէս Անտիպասին հետունէր Հերովդէս Անտիպասին հետունէր Հերովդէս Անտիպասին հետունէր Հերովդէս Անտիպասին հետ, , , , որ թագաւորած էր որ թագաւորած էր որ թագաւորած էր որ թագաւորած էր 
ԳաԳաԳաԳալիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ք.Ա. 4լիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ք.Ա. 4լիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ք.Ա. 4լիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ք.Ա. 4--------Ք.Ե. 39 թ, եւ ուստի, Ք.Ե. 39 թ, եւ ուստի, Ք.Ե. 39 թ, եւ ուստի, Ք.Ե. 39 թ, եւ ուստի, 
հասարակ խաւին պատկանող մէկը չէր, աղքատ կամ հասարակ խաւին պատկանող մէկը չէր, աղքատ կամ հասարակ խաւին պատկանող մէկը չէր, աղքատ կամ հասարակ խաւին պատկանող մէկը չէր, աղքատ կամ 
անպաշտօն մէկը չէր, ընդհակառակը, դիրք ու հանգամանք, անպաշտօն մէկը չէր, ընդհակառակը, դիրք ու հանգամանք, անպաշտօն մէկը չէր, ընդհակառակը, դիրք ու հանգամանք, անպաշտօն մէկը չէր, ընդհակառակը, դիրք ու հանգամանք, 
իշխանութիւն ու զօրութիւն ունեցող մէկն էրիշխանութիւն ու զօրութիւն ունեցող մէկն էրիշխանութիւն ու զօրութիւն ունեցող մէկն էրիշխանութիւն ու զօրութիւն ունեցող մէկն էր::::    Ինչո՞ւ ըսի այս Ինչո՞ւ ըսի այս Ինչո՞ւ ըսի այս Ինչո՞ւ ըսի այս 
բոլորըբոլորըբոլորըբոլորը::::    Ցուցնելու համար որ ՅիսուՑուցնելու համար որ ՅիսուՑուցնելու համար որ ՅիսուՑուցնելու համար որ Յիսուսի հաւատացող մարդոց սի հաւատացող մարդոց սի հաւատացող մարդոց սի հաւատացող մարդոց 
շարքին մէջ միայն աղքատներ ու տնազուրկներ, ձկնորսներ շարքին մէջ միայն աղքատներ ու տնազուրկներ, ձկնորսներ շարքին մէջ միայն աղքատներ ու տնազուրկներ, ձկնորսներ շարքին մէջ միայն աղքատներ ու տնազուրկներ, ձկնորսներ 
ու անուսներ չկային, այլ կային նաեւ պալատական մարդիկ, ու անուսներ չկային, այլ կային նաեւ պալատական մարդիկ, ու անուսներ չկային, այլ կային նաեւ պալատական մարդիկ, ու անուսներ չկային, այլ կային նաեւ պալատական մարդիկ, 
ինչպէս Յովհաննան ու Շուշանը (Ղկ 8.3). հարուստ մարինչպէս Յովհաննան ու Շուշանը (Ղկ 8.3). հարուստ մարինչպէս Յովհաննան ու Շուշանը (Ղկ 8.3). հարուստ մարինչպէս Յովհաննան ու Շուշանը (Ղկ 8.3). հարուստ մարդիկ, դիկ, դիկ, դիկ, 
ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1ինչպէս Զակքէոս (Ղկ 19.1----9).9).9).9).    ուսեալ մարդիկ, ինչպէս ուսեալ մարդիկ, ինչպէս ուսեալ մարդիկ, ինչպէս ուսեալ մարդիկ, ինչպէս 
Նիկոդեմոս (Յհ 3.1Նիկոդեմոս (Յհ 3.1Նիկոդեմոս (Յհ 3.1Նիկոդեմոս (Յհ 3.1----12). 12). 12). 12). գիտնգիտնգիտնգիտնական մարդիկ, ինչպէս մոգերը ական մարդիկ, ինչպէս մոգերը ական մարդիկ, ինչպէս մոգերը ական մարդիկ, ինչպէս մոգերը 
((((Մտ 2.1Մտ 2.1Մտ 2.1Մտ 2.1----11). 11). 11). 11). բարձրապաշտօն մարդիկ, ինչպէս Հռոմայեցի բարձրապաշտօն մարդիկ, ինչպէս Հռոմայեցի բարձրապաշտօն մարդիկ, ինչպէս Հռոմայեցի բարձրապաշտօն մարդիկ, ինչպէս Հռոմայեցի 
հարիւրապետը (Մտ 8.1հարիւրապետը (Մտ 8.1հարիւրապետը (Մտ 8.1հարիւրապետը (Մտ 8.1----13)13)13)13)::::    Ուրեմն, Յիսուսին գալու դուռը Ուրեմն, Յիսուսին գալու դուռը Ուրեմն, Յիսուսին գալու դուռը Ուրեմն, Յիսուսին գալու դուռը 
բաց է բոլոբաց է բոլոբաց է բոլոբաց է բոլո´́́́ր մարդոց դիմաց անխտիրր մարդոց դիմաց անխտիրր մարդոց դիմաց անխտիրր մարդոց դիմաց անխտիր::::    ԱմէԱմէԱմէԱմէ´́́́ն մարդ ն մարդ ն մարդ ն մարդ 
հրաւիրուած է Տիրոջ յանձնուելուհրաւիրուած է Տիրոջ յանձնուելուհրաւիրուած է Տիրոջ յանձնուելուհրաւիրուած է Տիրոջ յանձնուելու::::    ««««Աստուած... կԱստուած... կԱստուած... կԱստուած... կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
բոլոր մարդիկը փրկուինբոլոր մարդիկը փրկուինբոլոր մարդիկը փրկուինբոլոր մարդիկը փրկուին»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....Տմ 2.4)Տմ 2.4)Տմ 2.4)Տմ 2.4)::::    

2.2.2.2.----    ««««Երբ լսեց... գնաց Յիսուսի մօտԵրբ լսեց... գնաց Յիսուսի մօտԵրբ լսեց... գնաց Յիսուսի մօտԵրբ լսեց... գնաց Յիսուսի մօտ»»»»::::    Երբ պալատական Երբ պալատական Երբ պալատական Երբ պալատական 
մարդը լսեց որ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած էր, մարդը լսեց որ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած էր, մարդը լսեց որ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած էր, մարդը լսեց որ Յիսուս Հրէաստանէն Գալիլեա եկած էր, 
անմիջապէս գնաց անոր հանդիպելուանմիջապէս գնաց անոր հանդիպելուանմիջապէս գնաց անոր հանդիպելուանմիջապէս գնաց անոր հանդիպելու::::    Լսեց` գնաց Լսեց` գնաց Լսեց` գնաց Լսեց` գնաց 
հանդիպելուհանդիպելուհանդիպելուհանդիպելու::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք երբ կը լսենք Յիսուսի մասինընենք մենք երբ կը լսենք Յիսուսի մասինընենք մենք երբ կը լսենք Յիսուսի մասինընենք մենք երբ կը լսենք Յիսուսի մասին::::    
Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ ապաշխարութեամբ Յիսուսին յանձնընենք երբ ապաշխարութեամբ Յիսուսին յանձնընենք երբ ապաշխարութեամբ Յիսուսին յանձնընենք երբ ապաշխարութեամբ Յիսուսին յանձնուելու ուելու ուելու ուելու 
մասին կը լսենքմասին կը լսենքմասին կը լսենքմասին կը լսենք::::    Կը յանձնուի՞նքԿը յանձնուի՞նքԿը յանձնուի՞նքԿը յանձնուի՞նք::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ ընենք երբ ընենք երբ ընենք երբ 
նեղութեան ատեն Տիրոջ վստահելու մասին կը լսենքնեղութեան ատեն Տիրոջ վստահելու մասին կը լսենքնեղութեան ատեն Տիրոջ վստահելու մասին կը լսենքնեղութեան ատեն Տիրոջ վստահելու մասին կը լսենք::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք երբ յարատեւօրէն եւ հաւատարմութեամբ Քրիստոսի ընենք երբ յարատեւօրէն եւ հաւատարմութեամբ Քրիստոսի ընենք երբ յարատեւօրէն եւ հաւատարմութեամբ Քրիստոսի ընենք երբ յարատեւօրէն եւ հաւատարմութեամբ Քրիստոսի 
հետեւելու մասին կը լսենքհետեւելու մասին կը լսենքհետեւելու մասին կը լսենքհետեւելու մասին կը լսենք::::    

3.3.3.3.----    ««««Եւ աղաչեցԵւ աղաչեցԵւ աղաչեցԵւ աղաչեց»»»»::::    Պալատական մարդ էր, բայց աղաչել Պալատական մարդ էր, բայց աղաչել Պալատական մարդ էր, բայց աղաչել Պալատական մարդ էր, բայց աղաչել 
գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր::::    Հարստութիւն ու Հարստութիւն ու Հարստութիւն ու Հարստութիւն ու դիրք ունեցող մէկն էր, բայց աղաչել դիրք ունեցող մէկն էր, բայց աղաչել դիրք ունեցող մէկն էր, բայց աղաչել դիրք ունեցող մէկն էր, բայց աղաչել 
գիտէրգիտէրգիտէրգիտէր::::    Բոլոր անոնք որոնք Յիսուսի կը մօտենան` պէտք է Բոլոր անոնք որոնք Յիսուսի կը մօտենան` պէտք է Բոլոր անոնք որոնք Յիսուսի կը մօտենան` պէտք է Բոլոր անոնք որոնք Յիսուսի կը մօտենան` պէտք է 
աղաչեն, պէտք է աղաչել գիտնան ու սորվին, անոնք ըլլան աղաչեն, պէտք է աղաչել գիտնան ու սորվին, անոնք ըլլան աղաչեն, պէտք է աղաչել գիտնան ու սորվին, անոնք ըլլան աղաչեն, պէտք է աղաչել գիտնան ու սորվին, անոնք ըլլան 
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հարուստ թէ աղքատ, բարձր պաշտօն ունեցողներ թէ հարուստ թէ աղքատ, բարձր պաշտօն ունեցողներ թէ հարուստ թէ աղքատ, բարձր պաշտօն ունեցողներ թէ հարուստ թէ աղքատ, բարձր պաշտօն ունեցողներ թէ 
սովորական մարդիկսովորական մարդիկսովորական մարդիկսովորական մարդիկ::::    Պալատական մարդիկ սովորաբար չեՊալատական մարդիկ սովորաբար չեՊալատական մարդիկ սովորաբար չեՊալատական մարդիկ սովորաբար չե´́́́ն ն ն ն 
աղաչերաղաչերաղաչերաղաչեր, , , , չեչեչեչե´́́́ն խնդրեր, այն խնդրեր, այն խնդրեր, այն խնդրեր, այլ` կը հրամայեն, կը հրահանգեն, կը լ` կը հրամայեն, կը հրահանգեն, կը լ` կը հրամայեն, կը հրահանգեն, կը լ` կը հրամայեն, կը հրահանգեն, կը 
պահանջենպահանջենպահանջենպահանջեն::::    Բայց երբ մարԲայց երբ մարԲայց երբ մարԲայց երբ մարդիկ Յիսուսի դիմաց կը կանգնին, դիկ Յիսուսի դիմաց կը կանգնին, դիկ Յիսուսի դիմաց կը կանգնին, դիկ Յիսուսի դիմաց կը կանգնին, 
որոնքորոնքորոնքորոնք    որ որ որ որ կկկկ’’’’ուզեն ըլլան, ինչ դիրք կուզեն ըլլան, ինչ դիրք կուզեն ըլլան, ինչ դիրք կուզեն ըլլան, ինչ դիրք կ’’’’ուզեն ունենան, պէտք է ուզեն ունենան, պէտք է ուզեն ունենան, պէտք է ուզեն ունենան, պէտք է 
աղաչեն, պէտք է արցունքով խնդրենաղաչեն, պէտք է արցունքով խնդրենաղաչեն, պէտք է արցունքով խնդրենաղաչեն, պէտք է արցունքով խնդրեն::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ 
պահանջել պահանջել պահանջել պահանջել ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկ բան կարելի է պահանջել չ մէկ բան կարելի է պահանջել չ մէկ բան կարելի է պահանջել չ մէկ բան կարելի է պահանջել 
ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ::::    Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ ըլլանք թէ անհաւատ, սուրբ ըլլանք թէ ըլլանք թէ անհաւատ, սուրբ ըլլանք թէ ըլլանք թէ անհաւատ, սուրբ ըլլանք թէ ըլլանք թէ անհաւատ, սուրբ ըլլանք թէ 
պիղծ, չեպիղծ, չեպիղծ, չեպիղծ, չե´́́́նք կրնար պահանջել, իրաւունք չունինք կրնար պահանջել, իրաւունք չունինք կրնար պահանջել, իրաւունք չունինք կրնար պահանջել, իրաւունք չունի´́́́նք պահաննք պահաննք պահաննք պահան----
ջելու ջելու ջելու ջելու ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    ոեւէ բանոեւէ բանոեւէ բանոեւէ բան::::    Նոր Կտակարանը ոՆոր Կտակարանը ոՆոր Կտակարանը ոՆոր Կտակարանը ո´́́́չ մէկ տեղ կը չ մէկ տեղ կը չ մէկ տեղ կը չ մէկ տեղ կը 
խօսի պահանջելու մասին. բայց աւելի քան 30 անգամ կը խօսի պահանջելու մասին. բայց աւելի քան 30 անգամ կը խօսի պահանջելու մասին. բայց աւելի քան 30 անգամ կը խօսի պահանջելու մասին. բայց աւելի քան 30 անգամ կը 
խօսի խնդրելու մասին, աղաչելու մասինխօսի խնդրելու մասին, աղաչելու մասինխօսի խնդրելու մասին, աղաչելու մասինխօսի խնդրելու մասին, աղաչելու մասին::::    Այս մասին տարբեր Այս մասին տարբեր Այս մասին տարբեր Այս մասին տարբեր 
առիթով ընդարառիթով ընդարառիթով ընդարառիթով ընդարձակ կերպով խօսած ենքձակ կերպով խօսած ենքձակ կերպով խօսած ենքձակ կերպով խօսած ենք::::    

4.4.4.4.----    Պալատական մարդը հիւանդ որդի մը ունէրՊալատական մարդը հիւանդ որդի մը ունէրՊալատական մարդը հիւանդ որդի մը ունէրՊալատական մարդը հիւանդ որդի մը ունէր::::    Գնաց եւ Գնաց եւ Գնաց եւ Գնաց եւ 
աղաչեց Յիսուսին անոր բժշկութեան համարաղաչեց Յիսուսին անոր բժշկութեան համարաղաչեց Յիսուսին անոր բժշկութեան համարաղաչեց Յիսուսին անոր բժշկութեան համար::::    Մեր ծնողները Մեր ծնողները Մեր ծնողները Մեր ծնողները 
այս պալատականին նման կայս պալատականին նման կայս պալատականին նման կայս պալատականին նման կ’’’’աղաչե՞ն Տիրոջ իրենց զաւակաղաչե՞ն Տիրոջ իրենց զաւակաղաչե՞ն Տիրոջ իրենց զաւակաղաչե՞ն Տիրոջ իրենց զաւակ----
ներու բժշկութեան համարներու բժշկութեան համարներու բժշկութեան համարներու բժշկութեան համար::::    Քանի՞ ծնողներ ունինք, որոնք Քանի՞ ծնողներ ունինք, որոնք Քանի՞ ծնողներ ունինք, որոնք Քանի՞ ծնողներ ունինք, որոնք 
Տիրոջ կը դիմեն եւ կՏիրոջ կը դիմեն եւ կՏիրոջ կը դիմեն եւ կՏիրոջ կը դիմեն եւ կ’’’’աղաչեն անորաղաչեն անորաղաչեն անորաղաչեն անոր    որ գայ ու բժշկէ, գայ ու որ գայ ու բժշկէ, գայ ու որ գայ ու բժշկէ, գայ ու որ գայ ու բժշկէ, գայ ու 
ազատագրէ, գայ ու փրկէ, գայ ու վերականգնէ իրենց զաւակազատագրէ, գայ ու փրկէ, գայ ու վերականգնէ իրենց զաւակազատագրէ, գայ ու փրկէ, գայ ու վերականգնէ իրենց զաւակազատագրէ, գայ ու փրկէ, գայ ու վերականգնէ իրենց զաւակ----
ներըներըներըները::::    Եթէ երբեք պալատականը աղաչեց Քրիստոսի իր Եթէ երբեք պալատականը աղաչեց Քրիստոսի իր Եթէ երբեք պալատականը աղաչեց Քրիստոսի իր Եթէ երբեք պալատականը աղաչեց Քրիստոսի իր 
զաւակին մարմնաւոր բժշկութեան համար, մենք որքազաւակին մարմնաւոր բժշկութեան համար, մենք որքազաւակին մարմնաւոր բժշկութեան համար, մենք որքազաւակին մարմնաւոր բժշկութեան համար, մենք որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
աւելի պէտք է աղաչենք մեր զաւակներուն հոգիի փրկութեան աւելի պէտք է աղաչենք մեր զաւակներուն հոգիի փրկութեան աւելի պէտք է աղաչենք մեր զաւակներուն հոգիի փրկութեան աւելի պէտք է աղաչենք մեր զաւակներուն հոգիի փրկութեան 
համարհամարհամարհամար::::    Քրիստոսի համար աւելի հաճՔրիստոսի համար աւելի հաճՔրիստոսի համար աւելի հաճՔրիստոսի համար աւելի հաճելի բան չկայ քան այն ելի բան չկայ քան այն ելի բան չկայ քան այն ելի բան չկայ քան այն 
աղաչանքները, որ իրեն կը բարձրանան ծնողներու կողմէ, աղաչանքները, որ իրեն կը բարձրանան ծնողներու կողմէ, աղաչանքները, որ իրեն կը բարձրանան ծնողներու կողմէ, աղաչանքները, որ իրեն կը բարձրանան ծնողներու կողմէ, 
իրենց կորսուած եւ փրկութեան կարօտ զաւակներուն հաիրենց կորսուած եւ փրկութեան կարօտ զաւակներուն հաիրենց կորսուած եւ փրկութեան կարօտ զաւակներուն հաիրենց կորսուած եւ փրկութեան կարօտ զաւակներուն հա----
մարմարմարմար::::    

5.5.5.5.----    Պալատական մարդը աղաչեց Յիսուսի, որ Պալատական մարդը աղաչեց Յիսուսի, որ Պալատական մարդը աղաչեց Յիսուսի, որ Պալատական մարդը աղաչեց Յիսուսի, որ 
««««Կափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էրԿափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էրԿափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էրԿափառնաում երթայ եւ բժշկէ իր որդին, որ մահամերձ էր»»»»::::    
Այս պալատական մարդը տարբեր էր ՀռոմայեԱյս պալատական մարդը տարբեր էր ՀռոմայեԱյս պալատական մարդը տարբեր էր ՀռոմայեԱյս պալատական մարդը տարբեր էր Հռոմայեցի հարիւրացի հարիւրացի հարիւրացի հարիւրա----
պետէնպետէնպետէնպետէն::::    Տարբեր էր ամէն իմաստովՏարբեր էր ամէն իմաստովՏարբեր էր ամէն իմաստովՏարբեր էր ամէն իմաստով::::    Պալատականը ուզեց որ Պալատականը ուզեց որ Պալատականը ուզեց որ Պալատականը ուզեց որ 
Յիսուս իրեն հետ Կափառնաում գայ, մինչդեռ հարիւրապետը Յիսուս իրեն հետ Կափառնաում գայ, մինչդեռ հարիւրապետը Յիսուս իրեն հետ Կափառնաում գայ, մինչդեռ հարիւրապետը Յիսուս իրեն հետ Կափառնաում գայ, մինչդեռ հարիւրապետը 
վկայեց թէ ինք արժանի չէ Յիսուսը ընդունելու իր յարկին վկայեց թէ ինք արժանի չէ Յիսուսը ընդունելու իր յարկին վկայեց թէ ինք արժանի չէ Յիսուսը ընդունելու իր յարկին վկայեց թէ ինք արժանի չէ Յիսուսը ընդունելու իր յարկին 
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տակ, եւ թէ` կը բաւէ որ Յիսուս իր հրամանը արձակէ եւ ահա տակ, եւ թէ` կը բաւէ որ Յիսուս իր հրամանը արձակէ եւ ահա տակ, եւ թէ` կը բաւէ որ Յիսուս իր հրամանը արձակէ եւ ահա տակ, եւ թէ` կը բաւէ որ Յիսուս իր հրամանը արձակէ եւ ահա 
իր զաւակը պիտի բուժուիիր զաւակը պիտի բուժուիիր զաւակը պիտի բուժուիիր զաւակը պիտի բուժուի::::    ՊալատականըՊալատականըՊալատականըՊալատականը    իր որդիին իր որդիին իր որդիին իր որդիին 
բժշկութիւնը տեսնելէ եբժշկութիւնը տեսնելէ եբժշկութիւնը տեսնելէ եբժշկութիւնը տեսնելէ ե´́́́տք հաւատաց Յիսուսի տք հաւատաց Յիսուսի տք հաւատաց Յիսուսի տք հաւատաց Յիսուսի ((((Յհ 4.53)Յհ 4.53)Յհ 4.53)Յհ 4.53), , , , բայց բայց բայց բայց 
հարիւրապետը հաւատաց Տիրոջ նախքան իր ծառային հարիւրապետը հաւատաց Տիրոջ նախքան իր ծառային հարիւրապետը հաւատաց Տիրոջ նախքան իր ծառային հարիւրապետը հաւատաց Տիրոջ նախքան իր ծառային 
բժշկութիւնը տեսնելըբժշկութիւնը տեսնելըբժշկութիւնը տեսնելըբժշկութիւնը տեսնելը::::    Մենք պալատականի՞Մենք պալատականի՞Մենք պալատականի՞Մենք պալատականի՞նննն    նման ենք, թէ` նման ենք, թէ` նման ենք, թէ` նման ենք, թէ` 
հարիւրապետինհարիւրապետինհարիւրապետինհարիւրապետին::::    Այլ խօսքով` Տիրոջ հրաշքները տեսնելէ Այլ խօսքով` Տիրոջ հրաշքները տեսնելէ Այլ խօսքով` Տիրոջ հրաշքները տեսնելէ Այլ խօսքով` Տիրոջ հրաշքները տեսնելէ 
ե՞տք միայն կը հաւատանք Տիրոջ, թէ` կը հաւաե՞տք միայն կը հաւատանք Տիրոջ, թէ` կը հաւաե՞տք միայն կը հաւատանք Տիրոջ, թէ` կը հաւաե՞տք միայն կը հաւատանք Տիրոջ, թէ` կը հաւատանք անոր, տանք անոր, տանք անոր, տանք անոր, 
երբ տակաւին իր հրաշքները չենք տեսածերբ տակաւին իր հրաշքները չենք տեսածերբ տակաւին իր հրաշքները չենք տեսածերբ տակաւին իր հրաշքները չենք տեսած::::    Թովմասի նման Թովմասի նման Թովմասի նման Թովմասի նման 
զայն մեր աչքերով տեսնելէ ե՞տք միայն պիտի հաւատանք զայն մեր աչքերով տեսնելէ ե՞տք միայն պիտի հաւատանք զայն մեր աչքերով տեսնելէ ե՞տք միայն պիտի հաւատանք զայն մեր աչքերով տեսնելէ ե՞տք միայն պիտի հաւատանք 
իրեն, իր սիրոյն, իր զոհագործական մահուան, իր իրեն, իր սիրոյն, իր զոհագործական մահուան, իր իրեն, իր սիրոյն, իր զոհագործական մահուան, իր իրեն, իր սիրոյն, իր զոհագործական մահուան, իր 
ներկայութեան, իր կենդանութեան, թէ` կը հաւատանք իր ներկայութեան, իր կենդանութեան, թէ` կը հաւատանք իր ներկայութեան, իր կենդանութեան, թէ` կը հաւատանք իր ներկայութեան, իր կենդանութեան, թէ` կը հաւատանք իր 
սիրոյն ու ներկայութեան առանց զայն տեսնելուսիրոյն ու ներկայութեան առանց զայն տեսնելուսիրոյն ու ներկայութեան առանց զայն տեսնելուսիրոյն ու ներկայութեան առանց զայն տեսնելու::::    Առանց Առանց Առանց Առանց 
տեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունիտեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունիտեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունիտեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունի::::    Տակաւին չբժշկուած Տակաւին չբժշկուած Տակաւին չբժշկուած Տակաւին չբժշկուած 
եթէ հաւատանք որ Տէրը կրնաեթէ հաւատանք որ Տէրը կրնաեթէ հաւատանք որ Տէրը կրնաեթէ հաւատանք որ Տէրը կրնա´́́́յ ու պիտիյ ու պիտիյ ու պիտիյ ու պիտի´́́́    բժշկէ` մեծ վարձք բժշկէ` մեծ վարձք բժշկէ` մեծ վարձք բժշկէ` մեծ վարձք 
կը ստանանքկը ստանանքկը ստանանքկը ստանանք::::    Տակաւին փորձութեան չյաղթած, եթէ Տակաւին փորձութեան չյաղթած, եթէ Տակաւին փորձութեան չյաղթած, եթէ Տակաւին փորձութեան չյաղթած, եթէ 
հաւատանք որ Տէրը մեզ յաղթող պիտի դարձնէ փորձութեան հաւատանք որ Տէրը մեզ յաղթող պիտի դարձնէ փորձութեան հաւատանք որ Տէրը մեզ յաղթող պիտի դարձնէ փորձութեան հաւատանք որ Տէրը մեզ յաղթող պիտի դարձնէ փորձութեան 
դէմ` դարձեալ, մեծ վարձք կդէմ` դարձեալ, մեծ վարձք կդէմ` դարձեալ, մեծ վարձք կդէմ` դարձեալ, մեծ վարձք կ’’’’ունենանք ստանալիքունենանք ստանալիքունենանք ստանալիքունենանք ստանալիք::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
խնդիխնդիխնդիխնդիրը վարձք ստանալը չէրը վարձք ստանալը չէրը վարձք ստանալը չէրը վարձք ստանալը չէ::::    Մենք վարձք ստանալու համար Մենք վարձք ստանալու համար Մենք վարձք ստանալու համար Մենք վարձք ստանալու համար 
չէ որ պէտք է Տիրոջ հաւատանքչէ որ պէտք է Տիրոջ հաւատանքչէ որ պէտք է Տիրոջ հաւատանքչէ որ պէտք է Տիրոջ հաւատանք::::    Երբ կը հաւատանք Տիրոջ եւ Երբ կը հաւատանք Տիրոջ եւ Երբ կը հաւատանք Տիրոջ եւ Երբ կը հաւատանք Տիրոջ եւ 
կը գործենք Տիրոջ դաշտին մէջ առանց վարձքի ակնկալուկը գործենք Տիրոջ դաշտին մէջ առանց վարձքի ակնկալուկը գործենք Տիրոջ դաշտին մէջ առանց վարձքի ակնկալուկը գործենք Տիրոջ դաշտին մէջ առանց վարձքի ակնկալու----
թեան` ատիկա կը փառաւորէ եւ կթեան` ատիկա կը փառաւորէ եւ կթեան` ատիկա կը փառաւորէ եւ կթեան` ատիկա կը փառաւորէ եւ կ’’’’ուրախացնէ Տէրըուրախացնէ Տէրըուրախացնէ Տէրըուրախացնէ Տէրը::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
պիտի մտածենք, թէ պէտք է հաւատալ Տիրոջ ու գործել Տիրոպիտի մտածենք, թէ պէտք է հաւատալ Տիրոջ ու գործել Տիրոպիտի մտածենք, թէ պէտք է հաւատալ Տիրոջ ու գործել Տիրոպիտի մտածենք, թէ պէտք է հաւատալ Տիրոջ ու գործել Տիրոջ ջ ջ ջ 
համար, որպէսզի վարձք ստանանք, մեր այդ վերաբերմունքը համար, որպէսզի վարձք ստանանք, մեր այդ վերաբերմունքը համար, որպէսզի վարձք ստանանք, մեր այդ վերաբերմունքը համար, որպէսզի վարձք ստանանք, մեր այդ վերաբերմունքը 
կը տրտմեցնէ Յիսուսը եւ կը վիրաւորէ անոր սիրտըկը տրտմեցնէ Յիսուսը եւ կը վիրաւորէ անոր սիրտըկը տրտմեցնէ Յիսուսը եւ կը վիրաւորէ անոր սիրտըկը տրտմեցնէ Յիսուսը եւ կը վիրաւորէ անոր սիրտը::::    Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ 
ըսել չեմ ուզեր, թէ մոռնանք որ ըսել չեմ ուզեր, թէ մոռնանք որ ըսել չեմ ուզեր, թէ մոռնանք որ ըսել չեմ ուզեր, թէ մոռնանք որ ««««վարձատրութիւնվարձատրութիւնվարձատրութիւնվարձատրութիւն» » » » անունով անունով անունով անունով 
բան մը գոյութիւն ունիբան մը գոյութիւն ունիբան մը գոյութիւն ունիբան մը գոյութիւն ունի::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««հատուցանող Աստուած հատուցանող Աստուած հատուցանող Աստուած հատուցանող Աստուած 
ըլլալուն` անշուշտ հատուցում պիտի ընէըլլալուն` անշուշտ հատուցում պիտի ընէըլլալուն` անշուշտ հատուցում պիտի ընէըլլալուն` անշուշտ հատուցում պիտի ընէ»»»» ( ( ( (Եր 5Եր 5Եր 5Եր 51.56)1.56)1.56)1.56)::::    Իմ Իմ Իմ Իմ 
ըսածս այն է, որ պէտք չէ գործենք պարզապէս վարձք ըսածս այն է, որ պէտք չէ գործենք պարզապէս վարձք ըսածս այն է, որ պէտք չէ գործենք պարզապէս վարձք ըսածս այն է, որ պէտք չէ գործենք պարզապէս վարձք 
ստանալու նպատակովստանալու նպատակովստանալու նպատակովստանալու նպատակով::::    Մեր նպատակը պէտք է ըլլայ, բարիք Մեր նպատակը պէտք է ըլլայ, բարիք Մեր նպատակը պէտք է ըլլայ, բարիք Մեր նպատակը պէտք է ըլլայ, բարիք 
գործել` Աստուծոյ կագործել` Աստուծոյ կագործել` Աստուծոյ կագործել` Աստուծոյ կա´́́́մքը կատարած ըլլալու համար, մքը կատարած ըլլալու համար, մքը կատարած ըլլալու համար, մքը կատարած ըլլալու համար, 
Աստուծոյ սիԱստուծոյ սիԱստուծոյ սիԱստուծոյ սի´́́́րտը ուրախացնելու համար, եւ որտը ուրախացնելու համար, եւ որտը ուրախացնելու համար, եւ որտը ուրախացնելու համար, եւ ո´́́́չ թէ լոկ չ թէ լոկ չ թէ լոկ չ թէ լոկ 
վարձք ստանալու դիտումով կամ նպատակովվարձք ստանալու դիտումով կամ նպատակովվարձք ստանալու դիտումով կամ նպատակովվարձք ստանալու դիտումով կամ նպատակով::::    



 405 

6.6.6.6.----    ՊալատականՊալատականՊալատականՊալատական    մարդը Կափառնաումէն էրմարդը Կափառնաումէն էրմարդը Կափառնաումէն էրմարդը Կափառնաումէն էր::::    ԿափառԿափառԿափառԿափառ----
նաումը շուրջ 22 քիլոմեթր հեռու էր Կանայէննաումը շուրջ 22 քիլոմեթր հեռու էր Կանայէննաումը շուրջ 22 քիլոմեթր հեռու էր Կանայէննաումը շուրջ 22 քիլոմեթր հեռու էր Կանայէն::::    Հիւանդ տղուն Հիւանդ տղուն Հիւանդ տղուն Հիւանդ տղուն 
հայրը 22 քիլոմեթր ճամբայ կտրեց հանդիպելու համար հայրը 22 քիլոմեթր ճամբայ կտրեց հանդիպելու համար հայրը 22 քիլոմեթր ճամբայ կտրեց հանդիպելու համար հայրը 22 քիլոմեթր ճամբայ կտրեց հանդիպելու համար 
Յիսուսին եւ զայն բերելու իր զաւակին քովՅիսուսին եւ զայն բերելու իր զաւակին քովՅիսուսին եւ զայն բերելու իր զաւակին քովՅիսուսին եւ զայն բերելու իր զաւակին քով::::    Բաւական երկար Բաւական երկար Բաւական երկար Բաւական երկար 
ճամբայ է 22 քիլոմեթրըճամբայ է 22 քիլոմեթրըճամբայ է 22 քիլոմեթրըճամբայ է 22 քիլոմեթրը::::    ԴէպիԴէպիԴէպիԴէպի    Կանա առաջնորդող ճամբան Կանա առաջնորդող ճամբան Կանա առաջնորդող ճամբան Կանա առաջնորդող ճամբան 
դժուարին ճամբայ դժուարին ճամբայ դժուարին ճամբայ դժուարին ճամբայ մըն էր, որովհետեւ ողորկուած ճամբայ մը մըն էր, որովհետեւ ողորկուած ճամբայ մը մըն էր, որովհետեւ ողորկուած ճամբայ մը մըն էր, որովհետեւ ողորկուած ճամբայ մը 
չէրչէրչէրչէր::::    Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’ուզեն Յիսուսի հասնիլ եւ անկէ ուզեն Յիսուսի հասնիլ եւ անկէ ուզեն Յիսուսի հասնիլ եւ անկէ ուզեն Յիսուսի հասնիլ եւ անկէ 
բժշկութիւն մը կամ օրհնութիւն մը ձեռք ձգել, պատրաստ բժշկութիւն մը կամ օրհնութիւն մը ձեռք ձգել, պատրաստ բժշկութիւն մը կամ օրհնութիւն մը ձեռք ձգել, պատրաստ բժշկութիւն մը կամ օրհնութիւն մը ձեռք ձգել, պատրաստ 
պէտք է ըլլան այս պալատականին նման երկապէտք է ըլլան այս պալատականին նման երկապէտք է ըլլան այս պալատականին նման երկապէտք է ըլլան այս պալատականին նման երկա՜՜՜՜ր ու ր ու ր ու ր ու 
դժուարին ճամբայ կտրելուդժուարին ճամբայ կտրելուդժուարին ճամբայ կտրելուդժուարին ճամբայ կտրելու::::    Դէպի Քրիստոս առաջնորդող Դէպի Քրիստոս առաջնորդող Դէպի Քրիստոս առաջնորդող Դէպի Քրիստոս առաջնորդող 
ճամբան ողորկուած եւ վարդերճամբան ողորկուած եւ վարդերճամբան ողորկուած եւ վարդերճամբան ողորկուած եւ վարդերով լեցուն չէ, ընդհակով լեցուն չէ, ընդհակով լեցուն չէ, ընդհակով լեցուն չէ, ընդհակառակը, առակը, առակը, առակը, 
անիկա դժուարին է, եւ արգեանիկա դժուարին է, եւ արգեանիկա դժուարին է, եւ արգեանիկա դժուարին է, եւ արգելիչ փուշերով լեցունլիչ փուշերով լեցունլիչ փուշերով լեցունլիչ փուշերով լեցուն::::    Մոգերը Մոգերը Մոգերը Մոգերը 
ուզեցին Յիսուսի հասնիլ, ուստի անցան շատ դժուարին ու ուզեցին Յիսուսի հասնիլ, ուստի անցան շատ դժուարին ու ուզեցին Յիսուսի հասնիլ, ուստի անցան շատ դժուարին ու ուզեցին Յիսուսի հասնիլ, ուստի անցան շատ դժուարին ու 
վտանգներով լեցուն անապատային ճամբաներէվտանգներով լեցուն անապատային ճամբաներէվտանգներով լեցուն անապատային ճամբաներէվտանգներով լեցուն անապատային ճամբաներէ::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Պետրոս խնդրեց Յիսուսէն որ արտօնէ իրեն ջուրերուն Պետրոս խնդրեց Յիսուսէն որ արտօնէ իրեն ջուրերուն Պետրոս խնդրեց Յիսուսէն որ արտօնէ իրեն ջուրերուն Պետրոս խնդրեց Յիսուսէն որ արտօնէ իրեն ջուրերուն 
վրայէն քալելով քովը գայ եւ Յիսուվրայէն քալելով քովը գայ եւ Յիսուվրայէն քալելով քովը գայ եւ Յիսուվրայէն քալելով քովը գայ եւ Յիսուս արտօնեց, Պետրոս պէտք ս արտօնեց, Պետրոս պէտք ս արտօնեց, Պետրոս պէտք ս արտօնեց, Պետրոս պէտք 
էր մրրկալից ալիքներուն վրայէն քալէր, եթէ կէր մրրկալից ալիքներուն վրայէն քալէր, եթէ կէր մրրկալից ալիքներուն վրայէն քալէր, եթէ կէր մրրկալից ալիքներուն վրայէն քալէր, եթէ կ’’’’ուզէր հասնիլ ուզէր հասնիլ ուզէր հասնիլ ուզէր հասնիլ 
Տիրոջ մօտՏիրոջ մօտՏիրոջ մօտՏիրոջ մօտ::::    Անոնք որոնք Տիրոջ հասնիլ կԱնոնք որոնք Տիրոջ հասնիլ կԱնոնք որոնք Տիրոջ հասնիլ կԱնոնք որոնք Տիրոջ հասնիլ կ’’’’ուզեն, իրեուզեն, իրեուզեն, իրեուզեն, իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
սսսստիպուած են Պետրոս առաքեալին նմանտիպուած են Պետրոս առաքեալին նմանտիպուած են Պետրոս առաքեալին նմանտիպուած են Պետրոս առաքեալին նման    փոթորկոտ ալիքփոթորկոտ ալիքփոթորկոտ ալիքփոթորկոտ ալիք----
ներուն վրայէն քալելներուն վրայէն քալելներուն վրայէն քալելներուն վրայէն քալել::::    

7.7.7.7.----    Նկատի պէտք է առնել որ հիւանդ տղան պալատաՆկատի պէտք է առնել որ հիւանդ տղան պալատաՆկատի պէտք է առնել որ հիւանդ տղան պալատաՆկատի պէտք է առնել որ հիւանդ տղան պալատա----
կանի մըկանի մըկանի մըկանի մը    որդին էր, այլ խօսքով` դիրք ու հանգամանք, որդին էր, այլ խօսքով` դիրք ու հանգամանք, որդին էր, այլ խօսքով` դիրք ու հանգամանք, որդին էր, այլ խօսքով` դիրք ու հանգամանք, 
հարստութիւն ու համբաւ, իշխանութիւն ու զօրութիւն հարստութիւն ու համբաւ, իշխանութիւն ու զօրութիւն հարստութիւն ու համբաւ, իշխանութիւն ու զօրութիւն հարստութիւն ու համբաւ, իշխանութիւն ու զօրութիւն 
ունեցող անձի մը որդին էրունեցող անձի մը որդին էրունեցող անձի մը որդին էրունեցող անձի մը որդին էր::::    Հիւանդութիւնը բոլոր դասակարՀիւանդութիւնը բոլոր դասակարՀիւանդութիւնը բոլոր դասակարՀիւանդութիւնը բոլոր դասակար----
գերու մարդոց համար էգերու մարդոց համար էգերու մարդոց համար էգերու մարդոց համար է::::    Փորձութիւնները իրենց յարձակումը Փորձութիւնները իրենց յարձակումը Փորձութիւնները իրենց յարձակումը Փորձութիւնները իրենց յարձակումը 
կը գործեն բոլոր մարդոց վրայ անխտիրկը գործեն բոլոր մարդոց վրայ անխտիրկը գործեն բոլոր մարդոց վրայ անխտիրկը գործեն բոլոր մարդոց վրայ անխտիր::::    Նեղութիւնը կը Նեղութիւնը կը Նեղութիւնը կը Նեղութիւնը կը 
հասնի բոհասնի բոհասնի բոհասնի բոլորին, ինչպէս վրանի տակ բնակողին, նոյնպէս ալ լորին, ինչպէս վրանի տակ բնակողին, նոյնպէս ալ լորին, ինչպէս վրանի տակ բնակողին, նոյնպէս ալ լորին, ինչպէս վրանի տակ բնակողին, նոյնպէս ալ 
պալատի մէջ բնակողինպալատի մէջ բնակողինպալատի մէջ բնակողինպալատի մէջ բնակողին::::    Դժբախտութիւնը կրնայ հարուածել Դժբախտութիւնը կրնայ հարուածել Դժբախտութիւնը կրնայ հարուածել Դժբախտութիւնը կրնայ հարուածել 
թէթէթէթէ´́́́    հաւատացեալին եւ թէհաւատացեալին եւ թէհաւատացեալին եւ թէհաւատացեալին եւ թէ´́́́    անհաւատին, թէանհաւատին, թէանհաւատին, թէանհաւատին, թէ´́́́    բարեպաշտին բարեպաշտին բարեպաշտին բարեպաշտին 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    ամբարիշտինամբարիշտինամբարիշտինամբարիշտին::::    Ցաւը իր ձեռքը կՑաւը իր ձեռքը կՑաւը իր ձեռքը կՑաւը իր ձեռքը կ’’’’երկարէ թէերկարէ թէերկարէ թէերկարէ թէ´́́́    թագաթագաթագաթագա----
ւորին եւ թէւորին եւ թէւորին եւ թէւորին եւ թէ´́́́    անոր ծառային, թէանոր ծառային, թէանոր ծառային, թէանոր ծառային, թէ´́́́    իշխանին եւ թէիշխանին եւ թէիշխանին եւ թէիշխանին եւ թէ´́́́    իշխուածին, իշխուածին, իշխուածին, իշխուածին, 
թէթէթէթէ´́́́    հարուստին եւ թէհարուստին եւ թէհարուստին եւ թէհարուստին եւ թէ´́́́    աղքատինաղքատինաղքատինաղքատին::::    Ուստի, երբ բարձր դիրքի Ուստի, երբ բարձր դիրքի Ուստի, երբ բարձր դիրքի Ուստի, երբ բարձր դիրքի 
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հասնիս, միհասնիս, միհասնիս, միհասնիս, մի´́́́    կարծեր որ Աստուծոյ ձեռքը ակարծեր որ Աստուծոյ ձեռքը ակարծեր որ Աստուծոյ ձեռքը ակարծեր որ Աստուծոյ ձեռքը ա´́́́լ քեզի չի լ քեզի չի լ քեզի չի լ քեզի չի 
հասնիրհասնիրհասնիրհասնիր::::    Երբ հարստանաս, միԵրբ հարստանաս, միԵրբ հարստանաս, միԵրբ հարստանաս, մի´́́́    խորհիր որ այլեւս նեղութիւխորհիր որ այլեւս նեղութիւխորհիր որ այլեւս նեղութիւխորհիր որ այլեւս նեղութիւ----
նը դուռդ պիտի չբաղխէնը դուռդ պիտի չբաղխէնը դուռդ պիտի չբաղխէնը դուռդ պիտի չբաղխէ::::    Երբ պաշտօններու տիրանաս, մի Երբ պաշտօններու տիրանաս, մի Երբ պաշտօններու տիրանաս, մի Երբ պաշտօններու տիրանաս, մի 
մտածեր որ ցաւն ու հարուածը քեզմէ հեռու պիտի մնանմտածեր որ ցաւն ու հարուածը քեզմէ հեռու պիտի մնանմտածեր որ ցաւն ու հարուածը քեզմէ հեռու պիտի մնանմտածեր որ ցաւն ու հարուածը քեզմէ հեռու պիտի մնան::::    
ՅիշՅիշՅիշՅիշեալ մարդուն նման, կրնաս պալատական ըլլալ բայց եալ մարդուն նման, կրնաս պալատական ըլլալ բայց եալ մարդուն նման, կրնաս պալատական ըլլալ բայց եալ մարդուն նման, կրնաս պալատական ըլլալ բայց 
մահամերձ զաւակ ունենալմահամերձ զաւակ ունենալմահամերձ զաւակ ունենալմահամերձ զաւակ ունենալ::::    Կրնաս մեծ հարստութիւն Կրնաս մեծ հարստութիւն Կրնաս մեծ հարստութիւն Կրնաս մեծ հարստութիւն 
ունենալ, բայց ողորմելի զաւակունենալ, բայց ողորմելի զաւակունենալ, բայց ողորմելի զաւակունենալ, բայց ողորմելի զաւակ::::    Կրնաս իշխան ըլլալ, բայց Կրնաս իշխան ըլլալ, բայց Կրնաս իշխան ըլլալ, բայց Կրնաս իշխան ըլլալ, բայց 
մեղքի կողմէ իշխուած մըմեղքի կողմէ իշխուած մըմեղքի կողմէ իշխուած մըմեղքի կողմէ իշխուած մը::::    

8.8.8.8.---- 51 51 51 51----րդ համարը ցոյց կու տայ, որ պալատական մարդը րդ համարը ցոյց կու տայ, որ պալատական մարդը րդ համարը ցոյց կու տայ, որ պալատական մարդը րդ համարը ցոյց կու տայ, որ պալատական մարդը 
բազմաթիւ ծառաներ ունէրբազմաթիւ ծառաներ ունէրբազմաթիւ ծառաներ ունէրբազմաթիւ ծառաներ ունէր::::    Ան ծառայ մը չԱն ծառայ մը չԱն ծառայ մը չԱն ծառայ մը չղրկեց Յիսուսի ղրկեց Յիսուսի ղրկեց Յիսուսի ղրկեց Յիսուսի 
մօտ, այլ ինք անձամբ եկաւ, աղաչելու որ ընկերանայ իրեն մօտ, այլ ինք անձամբ եկաւ, աղաչելու որ ընկերանայ իրեն մօտ, այլ ինք անձամբ եկաւ, աղաչելու որ ընկերանայ իրեն մօտ, այլ ինք անձամբ եկաւ, աղաչելու որ ընկերանայ իրեն 
դէպի Կափառնաումդէպի Կափառնաումդէպի Կափառնաումդէպի Կափառնաում::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն ծնողներ ունինք մենք, որոնք ն ծնողներ ունինք մենք, որոնք ն ծնողներ ունինք մենք, որոնք ն ծնողներ ունինք մենք, որոնք 
այս կամ այդ անձէն աղօթք կը խնդրեն իրենց զաւակներուն այս կամ այդ անձէն աղօթք կը խնդրեն իրենց զաւակներուն այս կամ այդ անձէն աղօթք կը խնդրեն իրենց զաւակներուն այս կամ այդ անձէն աղօթք կը խնդրեն իրենց զաւակներուն 
համար, բայց իրենք անձնապէս չեն աղօթեր կամ շատ քիչ համար, բայց իրենք անձնապէս չեն աղօթեր կամ շատ քիչ համար, բայց իրենք անձնապէս չեն աղօթեր կամ շատ քիչ համար, բայց իրենք անձնապէս չեն աղօթեր կամ շատ քիչ 
կկկկ’’’’աղօթեն անոնց համարաղօթեն անոնց համարաղօթեն անոնց համարաղօթեն անոնց համար::::    Նման ծնողներ, Նման ծնողներ, Նման ծնողներ, Նման ծնողներ, թող այս թող այս թող այս թող այս 
պալատականէն սորվին անձամբ աղաչել Տիրոջ իրենց պալատականէն սորվին անձամբ աղաչել Տիրոջ իրենց պալատականէն սորվին անձամբ աղաչել Տիրոջ իրենց պալատականէն սորվին անձամբ աղաչել Տիրոջ իրենց 
զաւակներուն համարզաւակներուն համարզաւակներուն համարզաւակներուն համար::::    Լաւ է խնդրել ուրիշներէն որ աղօթեն Լաւ է խնդրել ուրիշներէն որ աղօթեն Լաւ է խնդրել ուրիշներէն որ աղօթեն Լաւ է խնդրել ուրիշներէն որ աղօթեն 
ձեր զաւակներուն համար, բայց ատիկա պատճառ պէտք չէ ձեր զաւակներուն համար, բայց ատիկա պատճառ պէտք չէ ձեր զաւակներուն համար, բայց ատիկա պատճառ պէտք չէ ձեր զաւակներուն համար, բայց ատիկա պատճառ պէտք չէ 
դառնայ որ ձեր յոյսը դնէք ուրիշներուն մատուցած աղօթքնեդառնայ որ ձեր յոյսը դնէք ուրիշներուն մատուցած աղօթքնեդառնայ որ ձեր յոյսը դնէք ուրիշներուն մատուցած աղօթքնեդառնայ որ ձեր յոյսը դնէք ուրիշներուն մատուցած աղօթքնե----
րուն վրայ եւ դուք անտարբեր մնաք ձեր զաւակներունրուն վրայ եւ դուք անտարբեր մնաք ձեր զաւակներունրուն վրայ եւ դուք անտարբեր մնաք ձեր զաւակներունրուն վրայ եւ դուք անտարբեր մնաք ձեր զաւակներուն    
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    

9.9.9.9.----    Պալատական մարդուն մատուցած աղաչանքը իր Պալատական մարդուն մատուցած աղաչանքը իր Պալատական մարդուն մատուցած աղաչանքը իր Պալատական մարդուն մատուցած աղաչանքը իր 
զաւակի բժշկութեան համար, յստակօրէն ցոյց կու տայ, որ ան զաւակի բժշկութեան համար, յստակօրէն ցոյց կու տայ, որ ան զաւակի բժշկութեան համար, յստակօրէն ցոյց կու տայ, որ ան զաւակի բժշկութեան համար, յստակօրէն ցոյց կու տայ, որ ան 
կը հաւատար որ Յիսուս կրնար բժշկել իր որդին. բայց իր կը հաւատար որ Յիսուս կրնար բժշկել իր որդին. բայց իր կը հաւատար որ Յիսուս կրնար բժշկել իր որդին. բայց իր կը հաւատար որ Յիսուս կրնար բժշկել իր որդին. բայց իր 
հաւատքը կատարեալ չէր, ինչպէս հարիւրապետին հաւատքն հաւատքը կատարեալ չէր, ինչպէս հարիւրապետին հաւատքն հաւատքը կատարեալ չէր, ինչպէս հարիւրապետին հաւատքն հաւատքը կատարեալ չէր, ինչպէս հարիւրապետին հաւատքն 
էրէրէրէր::::    Անոնց տարբերութեան մասին խօսեցանք նոյն այս Անոնց տարբերութեան մասին խօսեցանք նոյն այս Անոնց տարբերութեան մասին խօսեցանք նոյն այս Անոնց տարբերութեան մասին խօսեցանք նոյն այս 
բաժինին 5բաժինին 5բաժինին 5բաժինին 5----րդ կէտին մէջրդ կէտին մէջրդ կէտին մէջրդ կէտին մէջ::::    Հարիւրապետը կը հաւատար որ Հարիւրապետը կը հաւատար որ Հարիւրապետը կը հաւատար որ Հարիւրապետը կը հաւատար որ 
Յիսուս կրնար իր ծառան բուժել առանց զայն տեսնելու, Յիսուս կրնար իր ծառան բուժել առանց զայն տեսնելու, Յիսուս կրնար իր ծառան բուժել առանց զայն տեսնելու, Յիսուս կրնար իր ծառան բուժել առանց զայն տեսնելու, 
մինչդեռ պալատականը, թէպէտ կը հաւատար որ Յիսուս մինչդեռ պալատականը, թէպէտ կը հաւատար որ Յիսուս մինչդեռ պալատականը, թէպէտ կը հաւատար որ Յիսուս մինչդեռ պալատականը, թէպէտ կը հաւատար որ Յիսուս 
կրնար բուժել իր որդին, բայց չէր հաւատար որ ան կրնար կրնար բուժել իր որդին, բայց չէր հաւատար որ ան կրնար կրնար բուժել իր որդին, բայց չէր հաւատար որ ան կրնար կրնար բուժել իր որդին, բայց չէր հաւատար որ ան կրնար 
զայն բուժել առանց զայն տեսնելուզայն բուժել առանց զայն տեսնելուզայն բուժել առանց զայն տեսնելուզայն բուժել առանց զայն տեսնելու::::    Ան կը խորհէր որ Յիսուս Ան կը խորհէր որ Յիսուս Ան կը խորհէր որ Յիսուս Ան կը խորհէր որ Յիսուս 
աաաանպայման պէտք էր Կափառնաում գար եւ տեսնէր իր որդին, նպայման պէտք էր Կափառնաում գար եւ տեսնէր իր որդին, նպայման պէտք էր Կափառնաում գար եւ տեսնէր իր որդին, նպայման պէտք էր Կափառնաում գար եւ տեսնէր իր որդին, 



 407 

որպէսզի կարենար զայն բժշկելորպէսզի կարենար զայն բժշկելորպէսզի կարենար զայն բժշկելորպէսզի կարենար զայն բժշկել::::    Հարիւրապետին համար Հարիւրապետին համար Հարիւրապետին համար Հարիւրապետին համար 
աշխարհագրական սահման ու տարածութիւն գոյութիւն աշխարհագրական սահման ու տարածութիւն գոյութիւն աշխարհագրական սահման ու տարածութիւն գոյութիւն աշխարհագրական սահման ու տարածութիւն գոյութիւն 
չունէին Տէր Յիսուսի զօրութեան դիմաց, մինչդեռ պալատաչունէին Տէր Յիսուսի զօրութեան դիմաց, մինչդեռ պալատաչունէին Տէր Յիսուսի զօրութեան դիմաց, մինչդեռ պալատաչունէին Տէր Յիսուսի զօրութեան դիմաց, մինչդեռ պալատա----
կանին համար, աշխարհագրական սահմանն ու տարածուկանին համար, աշխարհագրական սահմանն ու տարածուկանին համար, աշխարհագրական սահմանն ու տարածուկանին համար, աշխարհագրական սահմանն ու տարածու----
թիւնը արգելքնթիւնը արգելքնթիւնը արգելքնթիւնը արգելքներ էին Յիսուսի զօրութեան առջեւեր էին Յիսուսի զօրութեան առջեւեր էին Յիսուսի զօրութեան առջեւեր էին Յիսուսի զօրութեան առջեւ::::    ՊալատաՊալատաՊալատաՊալատա----
կանին համար Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը սահմանականին համար Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը սահմանականին համար Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը սահմանականին համար Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը սահմանա----
փակ էրփակ էրփակ էրփակ էր::::    Ըսի, ան կը կարծէր թէ Յիսուս պէտք էր հիւանդը Ըսի, ան կը կարծէր թէ Յիսուս պէտք էր հիւանդը Ըսի, ան կը կարծէր թէ Յիսուս պէտք էր հիւանդը Ըսի, ան կը կարծէր թէ Յիսուս պէտք էր հիւանդը 
տեսնէր` որպէսզի կարենար զայն բուժելտեսնէր` որպէսզի կարենար զայն բուժելտեսնէր` որպէսզի կարենար զայն բուժելտեսնէր` որպէսզի կարենար զայն բուժել::::    Գալով մեզի, մենք Գալով մեզի, մենք Գալով մեզի, մենք Գալով մեզի, մենք 
ալ երբեմն չե՞նք սահմանափակեր Տիրոջ զօրութիւնըալ երբեմն չե՞նք սահմանափակեր Տիրոջ զօրութիւնըալ երբեմն չե՞նք սահմանափակեր Տիրոջ զօրութիւնըալ երբեմն չե՞նք սահմանափակեր Տիրոջ զօրութիւնը::::    Չե՞նք Չե՞նք Չե՞նք Չե՞նք 
խորհիր երխորհիր երխորհիր երխորհիր երբեմն որ Տէրը այս կամ այդ հարցին համար լուծում բեմն որ Տէրը այս կամ այդ հարցին համար լուծում բեմն որ Տէրը այս կամ այդ հարցին համար լուծում բեմն որ Տէրը այս կամ այդ հարցին համար լուծում 
չունիչունիչունիչունի::::    Չէ՞ պատահած որ երբեմն գտնուինք այնպիսի Չէ՞ պատահած որ երբեմն գտնուինք այնպիսի Չէ՞ պատահած որ երբեմն գտնուինք այնպիսի Չէ՞ պատահած որ երբեմն գտնուինք այնպիսի 
խնդիրներու առջեւ, որ կը կարծենք թէ Տէրը ոչինչ կրնայ խնդիրներու առջեւ, որ կը կարծենք թէ Տէրը ոչինչ կրնայ խնդիրներու առջեւ, որ կը կարծենք թէ Տէրը ոչինչ կրնայ խնդիրներու առջեւ, որ կը կարծենք թէ Տէրը ոչինչ կրնայ 
փոխել կացութենէնփոխել կացութենէնփոխել կացութենէնփոխել կացութենէն::::    Այսպիսի մտածողութիւն մը ամենակալ Այսպիսի մտածողութիւն մը ամենակալ Այսպիսի մտածողութիւն մը ամենակալ Այսպիսի մտածողութիւն մը ամենակալ 
Տիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերՏիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերՏիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերՏիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակեր::::    Երբ կը Երբ կը Երբ կը Երբ կը 
խորհիս ոխորհիս ոխորհիս ոխորհիս որ որդիդ չի կրնար դարձի գալ եւ ուղղուիլ, երբ կը ր որդիդ չի կրնար դարձի գալ եւ ուղղուիլ, երբ կը ր որդիդ չի կրնար դարձի գալ եւ ուղղուիլ, երբ կը ր որդիդ չի կրնար դարձի գալ եւ ուղղուիլ, երբ կը 
խորհիս որ անկարելի է որ դրացիդ քեզի հետ հաշտուի, երբ խորհիս որ անկարելի է որ դրացիդ քեզի հետ հաշտուի, երբ խորհիս որ անկարելի է որ դրացիդ քեզի հետ հաշտուի, երբ խորհիս որ անկարելի է որ դրացիդ քեզի հետ հաշտուի, երբ 
կը խորհիս որ դժուար է փշրել քու եւ հարսիդ կամ քու եւ կը խորհիս որ դժուար է փշրել քու եւ հարսիդ կամ քու եւ կը խորհիս որ դժուար է փշրել քու եւ հարսիդ կամ քու եւ կը խորհիս որ դժուար է փշրել քու եւ հարսիդ կամ քու եւ 
կեսուրիդ միջեւ գոյութիւն ունեցող քէնութեան պատը, ասիկա կեսուրիդ միջեւ գոյութիւն ունեցող քէնութեան պատը, ասիկա կեսուրիդ միջեւ գոյութիւն ունեցող քէնութեան պատը, ասիկա կեսուրիդ միջեւ գոյութիւն ունեցող քէնութեան պատը, ասիկա 
Տիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերՏիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերՏիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերՏիրոջ կարողութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակեր::::    ԵրԵրԵրԵրբ կը բ կը բ կը բ կը 
կարծես թէ չես կրնար ազատիլ քեզ գերի բռնած այս կամ այդ կարծես թէ չես կրնար ազատիլ քեզ գերի բռնած այս կամ այդ կարծես թէ չես կրնար ազատիլ քեզ գերի բռնած այս կամ այդ կարծես թէ չես կրնար ազատիլ քեզ գերի բռնած այս կամ այդ 
մեղքէն, չես կրնար ազատագրուիլ մոլութիւններէդ, չես մեղքէն, չես կրնար ազատագրուիլ մոլութիւններէդ, չես մեղքէն, չես կրնար ազատագրուիլ մոլութիւններէդ, չես մեղքէն, չես կրնար ազատագրուիլ մոլութիւններէդ, չես 
կրնար ձերբազատուիլ տկարութիւններէդ, ասիկա Տիրոջ կրնար ձերբազատուիլ տկարութիւններէդ, ասիկա Տիրոջ կրնար ձերբազատուիլ տկարութիւններէդ, ասիկա Տիրոջ կրնար ձերբազատուիլ տկարութիւններէդ, ասիկա Տիրոջ 
կարող զօրութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերկարող զօրութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերկարող զօրութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակերկարող զօրութիւնը սահմանափակել չի՞ նշանակեր::::    Կա՞յ բան Կա՞յ բան Կա՞յ բան Կա՞յ բան 
մը որ Տէրը չի կրնար ընելմը որ Տէրը չի կրնար ընելմը որ Տէրը չի կրնար ընելմը որ Տէրը չի կրնար ընել::::    Կա՞յ մեղք մը որուն չԿա՞յ մեղք մը որուն չԿա՞յ մեղք մը որուն չԿա՞յ մեղք մը որուն չես կրնար ես կրնար ես կրնար ես կրնար 
յաղթել Տիրոջ զօրակցութեամբյաղթել Տիրոջ զօրակցութեամբյաղթել Տիրոջ զօրակցութեամբյաղթել Տիրոջ զօրակցութեամբ::::    Կա՞յ դժուարութիւն մը զորս Կա՞յ դժուարութիւն մը զորս Կա՞յ դժուարութիւն մը զորս Կա՞յ դժուարութիւն մը զորս 
չես կրնար տանիլ Քրիստոսի օգնութեամբչես կրնար տանիլ Քրիստոսի օգնութեամբչես կրնար տանիլ Քրիստոսի օգնութեամբչես կրնար տանիլ Քրիստոսի օգնութեամբ::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
չըսա՞ւ, թէ ամէն ինչ կրնանք տանիլ շնորհիւ Քրիստոսի որ չըսա՞ւ, թէ ամէն ինչ կրնանք տանիլ շնորհիւ Քրիստոսի որ չըսա՞ւ, թէ ամէն ինչ կրնանք տանիլ շնորհիւ Քրիստոսի որ չըսա՞ւ, թէ ամէն ինչ կրնանք տանիլ շնորհիւ Քրիստոսի որ 
մեզ զօրացուց (Փլպ 4.13)մեզ զօրացուց (Փլպ 4.13)մեզ զօրացուց (Փլպ 4.13)մեզ զօրացուց (Փլպ 4.13)::::    

««««Յիսուս ըսՅիսուս ըսՅիսուս ըսՅիսուս ըսաւ անոր.աւ անոր.աւ անոր.աւ անոր.----    
""""Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտիՄինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտիՄինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտիՄինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի    

չհաւատաք"չհաւատաք"չհաւատաք"չհաւատաք"»»»» ( ( ( (Յհ 4.48)Յհ 4.48)Յհ 4.48)Յհ 4.48)::::    
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1.1.1.1.----    ««««Հրաշքներ եւ նշաններՀրաշքներ եւ նշաններՀրաշքներ եւ նշաններՀրաշքներ եւ նշաններ»»»»::::    Այս երկու բառերը նոյնը չենԱյս երկու բառերը նոյնը չենԱյս երկու բառերը նոյնը չենԱյս երկու բառերը նոյնը չեն::::    
Պալատական մարդը ունէՊալատական մարդը ունէՊալատական մարդը ունէՊալատական մարդը ունէ´́́́ր հաւատք, բայց անոր հաւատքին ր հաւատք, բայց անոր հաւատքին ր հաւատք, բայց անոր հաւատքին ր հաւատք, բայց անոր հաւատքին 
մէջ անկատարութիւն կարմէջ անկատարութիւն կարմէջ անկատարութիւն կարմէջ անկատարութիւն կար::::    Ան կարիքը ունէր թէԱն կարիքը ունէր թէԱն կարիքը ունէր թէԱն կարիքը ունէր թէ´́́́    հրաշք եւ հրաշք եւ հրաշք եւ հրաշք եւ 
թէթէթէթէ´́́́    նշան տեսնելու, որպէսզի իր հաւատքը Քրիստոսի նշան տեսնելու, որպէսզի իր հաւատքը Քրիստոսի նշան տեսնելու, որպէսզի իր հաւատքը Քրիստոսի նշան տեսնելու, որպէսզի իր հաւատքը Քրիստոսի 
հանդէպ ըլլար կատարեալ հաւատքհանդէպ ըլլար կատարեալ հաւատքհանդէպ ըլլար կատարեալ հաւատքհանդէպ ըլլար կատարեալ հաւատք::::    Յիսուս թէՅիսուս թէՅիսուս թէՅիսուս թէ´́́́    հրաշք հրաշք հրաշք հրաշք 
գործեց եւ թէգործեց եւ թէգործեց եւ թէգործեց եւ թէ´́́́    նշան մը ցոյց տուաւ անորնշան մը ցոյց տուաւ անորնշան մը ցոյց տուաւ անորնշան մը ցոյց տուաւ անոր::::    Հրաշքը, անոր Հրաշքը, անոր Հրաշքը, անոր Հրաշքը, անոր 
զաւակը բուժելն էր, իսկ նշանը` անոր զաւակը բուժելն էր զաւակը բուժելն էր, իսկ նշանը` անոր զաւակը բուժելն էր զաւակը բուժելն էր, իսկ նշանը` անոր զաւակը բուժելն էր զաւակը բուժելն էր, իսկ նշանը` անոր զաւակը բուժելն էր 
առանց զայն տեսնելու, առանց Կափառնաում երթալուառանց զայն տեսնելու, առանց Կափառնաում երթալուառանց զայն տեսնելու, առանց Կափառնաում երթալուառանց զայն տեսնելու, առանց Կափառնաում երթալու::::    
Հեռուէն հիւանդը բուժելը, մեծագոյն նշանն էր որ Յիսուս Հեռուէն հիւանդը բուժելը, մեծագոյն նշանն էր որ Յիսուս Հեռուէն հիւանդը բուժելը, մեծագոյն նշանն էր որ Յիսուս Հեռուէն հիւանդը բուժելը, մեծագոյն նշանն էր որ Յիսուս 
խոստացեալ Փրկիչն էրխոստացեալ Փրկիչն էրխոստացեալ Փրկիչն էրխոստացեալ Փրկիչն էր::::    Երկրաւոր բժիԵրկրաւոր բժիԵրկրաւոր բժիԵրկրաւոր բժիշկներ կարշկներ կարշկներ կարշկներ կարիքիքիքիքը ունին ը ունին ը ունին ը ունին 
տեսնելու եւ քննելու հիւանդը, որպէսզի կարենան տեսնելու եւ քննելու հիւանդը, որպէսզի կարենան տեսնելու եւ քննելու հիւանդը, որպէսզի կարենան տեսնելու եւ քննելու հիւանդը, որպէսզի կարենան 
անհրաժեշտ դեղը տալ անոր, եւ պալատական մարդը այս անհրաժեշտ դեղը տալ անոր, եւ պալատական մարդը այս անհրաժեշտ դեղը տալ անոր, եւ պալատական մարդը այս անհրաժեշտ դեղը տալ անոր, եւ պալատական մարդը այս 
մէկը շատ լաւ գիտէրմէկը շատ լաւ գիտէրմէկը շատ լաւ գիտէրմէկը շատ լաւ գիտէր::::    Ուստի, երբ Յիսուս առանց իր որդին Ուստի, երբ Յիսուս առանց իր որդին Ուստի, երբ Յիսուս առանց իր որդին Ուստի, երբ Յիսուս առանց իր որդին 
տեսնելու զայն կը բուժէ, ասիկա հրաշք մը ըլլալուն կողքին, տեսնելու զայն կը բուժէ, ասիկա հրաշք մը ըլլալուն կողքին, տեսնելու զայն կը բուժէ, ասիկա հրաշք մը ըլլալուն կողքին, տեսնելու զայն կը բուժէ, ասիկա հրաշք մը ըլլալուն կողքին, 
նաեւ ու մանաւանդ նշան մըն էր Յիսուսնաեւ ու մանաւանդ նշան մըն էր Յիսուսնաեւ ու մանաւանդ նշան մըն էր Յիսուսնաեւ ու մանաւանդ նշան մըն էր Յիսուսի աստուածային ի աստուածային ի աստուածային ի աստուածային 
ինքնութիւնը բացայայտողինքնութիւնը բացայայտողինքնութիւնը բացայայտողինքնութիւնը բացայայտող::::    Ուստի, Ուստի, Ուստի, Ուստի, ««««պիտի չհաւատաքպիտի չհաւատաքպիտի չհաւատաքպիտի չհաւատաք» » » » 
բառերով, Յիսուս ըսել կբառերով, Յիսուս ըսել կբառերով, Յիսուս ըսել կբառերով, Յիսուս ըսել կ’’’’ուզէ. ուզէ. ուզէ. ուզէ. ««««Դուք պիտի չհաւատաք որ ես Դուք պիտի չհաւատաք որ ես Դուք պիտի չհաւատաք որ ես Դուք պիտի չհաւատաք որ ես 
խոստացեալ Փրկիչն եմ, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես հեռուէն խոստացեալ Փրկիչն եմ, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես հեռուէն խոստացեալ Փրկիչն եմ, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես հեռուէն խոստացեալ Փրկիչն եմ, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես հեռուէն 
կրնամ բուժել ձեր հիւանդները, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես կրնամ բուժել ձեր հիւանդները, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես կրնամ բուժել ձեր հիւանդները, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես կրնամ բուժել ձեր հիւանդները, մինչեւ որ տեսնէք թէ ես 
տարբեր եմ ձեր գիտցած բժիշկներէն, թէ տարբեր եմ ձեր գիտցած բժիշկներէն, թէ տարբեր եմ ձեր գիտցած բժիշկներէն, թէ տարբեր եմ ձեր գիտցած բժիշկներէն, թէ ես կարիքը չունիմ ես կարիքը չունիմ ես կարիքը չունիմ ես կարիքը չունիմ 
ձեր հիւանդներուն դպնալու կամ դեղ տալու, այլ լոկ բառով ձեր հիւանդներուն դպնալու կամ դեղ տալու, այլ լոկ բառով ձեր հիւանդներուն դպնալու կամ դեղ տալու, այլ լոկ բառով ձեր հիւանդներուն դպնալու կամ դեղ տալու, այլ լոկ բառով 
մը կրնամ զանոնք բուժելմը կրնամ զանոնք բուժելմը կրնամ զանոնք բուժելմը կրնամ զանոնք բուժել»»»»::::    

Փարիսեցիները տեսան Յիսուսի գործած հրաշքները, Փարիսեցիները տեսան Յիսուսի գործած հրաշքները, Փարիսեցիները տեսան Յիսուսի գործած հրաշքները, Փարիսեցիները տեսան Յիսուսի գործած հրաշքները, 
բայց անոնք  չբաւարարուեցան անոնցմով, այլ ուզեցին որ բայց անոնք  չբաւարարուեցան անոնցմով, այլ ուզեցին որ բայց անոնք  չբաւարարուեցան անոնցմով, այլ ուզեցին որ բայց անոնք  չբաւարարուեցան անոնցմով, այլ ուզեցին որ 
Յիսուս նշան մը գործէ, Յիսուս նշան մը գործէ, Յիսուս նշան մը գործէ, Յիսուս նշան մը գործէ, ««««Աստուծմէ վկայուած ըլլալը հաստաԱստուծմէ վկայուած ըլլալը հաստաԱստուծմէ վկայուած ըլլալը հաստաԱստուծմէ վկայուած ըլլալը հաստա----
տելու համտելու համտելու համտելու համարարարար»»»»::::    Յիսուս իրենց ըսաւ. Յիսուս իրենց ըսաւ. Յիսուս իրենց ըսաւ. Յիսուս իրենց ըսաւ. ««««Աստուծոյ անհաւատաԱստուծոյ անհաւատաԱստուծոյ անհաւատաԱստուծոյ անհաւատա----
րիմ եւ չար այս սերունդը նշան կը խնդրէ, բայց Յովնան րիմ եւ չար այս սերունդը նշան կը խնդրէ, բայց Յովնան րիմ եւ չար այս սերունդը նշան կը խնդրէ, բայց Յովնան րիմ եւ չար այս սերունդը նշան կը խնդրէ, բայց Յովնան 
մարգարէին պատահած հրաշքէն զատ ուրիշ նշան պիտի մարգարէին պատահած հրաշքէն զատ ուրիշ նշան պիտի մարգարէին պատահած հրաշքէն զատ ուրիշ նշան պիտի մարգարէին պատահած հրաշքէն զատ ուրիշ նշան պիտի 
չտրուի անորչտրուի անորչտրուի անորչտրուի անոր»»»» ( ( ( (Մտ 16.4)Մտ 16.4)Մտ 16.4)Մտ 16.4)::::    Ուշադրութիւն դարձուցէք որ Ուշադրութիւն դարձուցէք որ Ուշադրութիւն դարձուցէք որ Ուշադրութիւն դարձուցէք որ 
Փարիսեցիները իրեՓարիսեցիները իրեՓարիսեցիները իրեՓարիսեցիները իրե´́́́նք եւս նշան մը կը պահանջէին նք եւս նշան մը կը պահանջէին նք եւս նշան մը կը պահանջէին նք եւս նշան մը կը պահանջէին 
Քրիստոսէ, որպէսզի փասՔրիստոսէ, որպէսզի փասՔրիստոսէ, որպէսզի փասՔրիստոսէ, որպէսզի փաստած ըլլար թէ իտած ըլլար թէ իտած ըլլար թէ իտած ըլլար թէ ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
խոստացուած Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գարխոստացուած Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գարխոստացուած Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գարխոստացուած Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գար::::    
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Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Տիրոջ հաւատալու համար Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Տիրոջ հաւատալու համար Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Տիրոջ հաւատալու համար Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Տիրոջ հաւատալու համար 
նշան կը փնտռե՞նք կամ կը պահանջե՞նքնշան կը փնտռե՞նք կամ կը պահանջե՞նքնշան կը փնտռե՞նք կամ կը պահանջե՞նքնշան կը փնտռե՞նք կամ կը պահանջե՞նք::::    ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    հրաշք հրաշք հրաշք հրաշք 
սպասելուն մէջ սխալ բան չկայ, բայց նշան սպասելը սխալ է, սպասելուն մէջ սխալ բան չկայ, բայց նշան սպասելը սխալ է, սպասելուն մէջ սխալ բան չկայ, բայց նշան սպասելը սխալ է, սպասելուն մէջ սխալ բան չկայ, բայց նշան սպասելը սխալ է, 
վտանգաւոր էվտանգաւոր էվտանգաւոր էվտանգաւոր է::::    Երբ Երբ Երբ Երբ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    նշան մը կնշան մը կնշան մը կնշան մը կ’’’’ուզենքուզենքուզենքուզենք, , , , կարծէք անոր կարծէք անոր կարծէք անոր կարծէք անոր 
ըսած կըսած կըսած կըսած կ’’’’ըլլանք. ըլլանք. ըլլանք. ըլլանք. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, փաստէր, փաստէր, փաստէր, փաստէ´́́́    որ դուն մեր կողքին եսոր դուն մեր կողքին եսոր դուն մեր կողքին եսոր դուն մեր կողքին ես::::    
ՓաստէՓաստէՓաստէՓաստէ´́́́    որ մեր ցաւը կը տեսնեսոր մեր ցաւը կը տեսնեսոր մեր ցաւը կը տեսնեսոր մեր ցաւը կը տեսնես::::    Նշանով մը ցոյց տուր որ Նշանով մը ցոյց տուր որ Նշանով մը ցոյց տուր որ Նշանով մը ցոյց տուր որ 
դուն անտարբեր չես մեր տառապանքին նկատմամբդուն անտարբեր չես մեր տառապանքին նկատմամբդուն անտարբեր չես մեր տառապանքին նկատմամբդուն անտարբեր չես մեր տառապանքին նկատմամբ::::    
ԱպացուցէԱպացուցէԱպացուցէԱպացուցէ´́́́    որ մեզ կը սիրեսոր մեզ կը սիրեսոր մեզ կը սիրեսոր մեզ կը սիրես»»»»::::    Տէրը իր սիրոյ նշանը ցոյց Տէրը իր սիրոյ նշանը ցոյց Տէրը իր սիրոյ նշանը ցոյց Տէրը իր սիրոյ նշանը ցոյց 
տուաւ մեզի երբ խաչին վրայ սիրայօժար կերպոտուաւ մեզի երբ խաչին վրայ սիրայօժար կերպոտուաւ մեզի երբ խաչին վրայ սիրայօժար կերպոտուաւ մեզի երբ խաչին վրայ սիրայօժար կերպով գամուեցաւվ գամուեցաւվ գամուեցաւվ գամուեցաւ::::    
Իր խաչելութիւնը հրաշքի մը արտայայտութիւնը չէր, այլ` Իր խաչելութիւնը հրաշքի մը արտայայտութիւնը չէր, այլ` Իր խաչելութիւնը հրաշքի մը արտայայտութիւնը չէր, այլ` Իր խաչելութիւնը հրաշքի մը արտայայտութիւնը չէր, այլ` 
սիրոյ արտայայտութիւնսիրոյ արտայայտութիւնսիրոյ արտայայտութիւնսիրոյ արտայայտութիւն::::    Ասկէ աւելի ի՞նչ մեծ նշան կրնար Ասկէ աւելի ի՞նչ մեծ նշան կրնար Ասկէ աւելի ի՞նչ մեծ նշան կրնար Ասկէ աւելի ի՞նչ մեծ նշան կրնար 
տալ մեզիտալ մեզիտալ մեզիտալ մեզի::::    

Երբ կը խնդրենք որ Տէրը բուժէ մեր հիւանդութիւնը եւ Երբ կը խնդրենք որ Տէրը բուժէ մեր հիւանդութիւնը եւ Երբ կը խնդրենք որ Տէրը բուժէ մեր հիւանդութիւնը եւ Երբ կը խնդրենք որ Տէրը բուժէ մեր հիւանդութիւնը եւ 
Տէրը կը բուժէ, ասիկա հրաշք է, իսկ երբ կը խնդրենք որ Տէրը Տէրը կը բուժէ, ասիկա հրաշք է, իսկ երբ կը խնդրենք որ Տէրը Տէրը կը բուժէ, ասիկա հրաշք է, իսկ երբ կը խնդրենք որ Տէրը Տէրը կը բուժէ, ասիկա հրաշք է, իսկ երբ կը խնդրենք որ Տէրը 
ներէ մեր մեղքերը եւ Տներէ մեր մեղքերը եւ Տներէ մեր մեղքերը եւ Տներէ մեր մեղքերը եւ Տէրը կը ներէ, ասիկա սիրոյ նշան էէրը կը ներէ, ասիկա սիրոյ նշան էէրը կը ներէ, ասիկա սիրոյ նշան էէրը կը ներէ, ասիկա սիրոյ նշան է::::    
Հետեւաբար, յստակ տարբերութիւն կայ հրաշքին եւ նշանին Հետեւաբար, յստակ տարբերութիւն կայ հրաշքին եւ նշանին Հետեւաբար, յստակ տարբերութիւն կայ հրաշքին եւ նշանին Հետեւաբար, յստակ տարբերութիւն կայ հրաշքին եւ նշանին 
միջեւ, բայց հարկաւ կարեւոր է գիտնալ որ հրաշքն ալ ի միջեւ, բայց հարկաւ կարեւոր է գիտնալ որ հրաշքն ալ ի միջեւ, բայց հարկաւ կարեւոր է գիտնալ որ հրաշքն ալ ի միջեւ, բայց հարկաւ կարեւոր է գիտնալ որ հրաշքն ալ ի 
վերջոյ նշան մը կը համարուի, պահելով հանդերձ իր վերջոյ նշան մը կը համարուի, պահելով հանդերձ իր վերջոյ նշան մը կը համարուի, պահելով հանդերձ իր վերջոյ նշան մը կը համարուի, պահելով հանդերձ իր 
տարբերութիւնը նշանէնտարբերութիւնը նշանէնտարբերութիւնը նշանէնտարբերութիւնը նշանէն::::    

2.2.2.2.----    ««««Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի 
չհչհչհչհաւատաքաւատաքաւատաքաւատաք»»»»::::    Յիսուսի այս խօսքին մէջ յանդիմանութիւն կայՅիսուսի այս խօսքին մէջ յանդիմանութիւն կայՅիսուսի այս խօսքին մէջ յանդիմանութիւն կայՅիսուսի այս խօսքին մէջ յանդիմանութիւն կայ::::    
Ինչո՞ւ համար Յիսուս յանդիմանեց պալատական մարդունԻնչո՞ւ համար Յիսուս յանդիմանեց պալատական մարդունԻնչո՞ւ համար Յիսուս յանդիմանեց պալատական մարդունԻնչո՞ւ համար Յիսուս յանդիմանեց պալատական մարդուն::::    
Պալատական մարդը կը հաւատար Յիսուսի հրաշագործ Պալատական մարդը կը հաւատար Յիսուսի հրաշագործ Պալատական մարդը կը հաւատար Յիսուսի հրաշագործ Պալատական մարդը կը հաւատար Յիսուսի հրաշագործ 
կարողութեան, բայց չէր հաւատար անոր հրաշագործ կարողութեան, բայց չէր հաւատար անոր հրաշագործ կարողութեան, բայց չէր հաւատար անոր հրաշագործ կարողութեան, բայց չէր հաւատար անոր հրաշագործ 
խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին::::    Այսինքն, չէր հաւատար որ Յիսուսի խօսքը կրնար Այսինքն, չէր հաւատար որ Յիսուսի խօսքը կրնար Այսինքն, չէր հաւատար որ Յիսուսի խօսքը կրնար Այսինքն, չէր հաւատար որ Յիսուսի խօսքը կրնար 
հրաշք գործելհրաշք գործելհրաշք գործելհրաշք գործել::::        Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր որ պալատական մարդը ոուզէր որ պալատական մարդը ոուզէր որ պալատական մարդը ոուզէր որ պալատական մարդը ո´́́́չ չ չ չ 
միայն իր գործած հրաշքներուն հաւատար, այլ նաեւ` իր միայն իր գործած հրաշքներուն հաւատար, այլ նաեւ` իր միայն իր գործած հրաշքներուն հաւատար, այլ նաեւ` իր միայն իր գործած հրաշքներուն հաւատար, այլ նաեւ` իր 
խօսած խօսքերունխօսած խօսքերունխօսած խօսքերունխօսած խօսքերուն::::    Յհ 4.50Յհ 4.50Յհ 4.50Յհ 4.50----ը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս կրցաւ ը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս կրցաւ ը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս կրցաւ ը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս կրցաւ 
անոր մէջ հաւաանոր մէջ հաւաանոր մէջ հաւաանոր մէջ հաւա´́́́տք արթնցնել իր խօսքին նկատմամբտք արթնցնել իր խօսքին նկատմամբտք արթնցնել իր խօսքին նկատմամբտք արթնցնել իր խօսքին նկատմամբ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
կը հաւատա՞նք Յիսուսի խօսքերուն այնպէս ինչպէս պիտի կը հաւատա՞նք Յիսուսի խօսքերուն այնպէս ինչպէս պիտի կը հաւատա՞նք Յիսուսի խօսքերուն այնպէս ինչպէս պիտի կը հաւատա՞նք Յիսուսի խօսքերուն այնպէս ինչպէս պիտի 
հաւատայհաւատայհաւատայհաւատայինք անոր գործած մէկ հրաշքինինք անոր գործած մէկ հրաշքինինք անոր գործած մէկ հրաշքինինք անոր գործած մէկ հրաշքին::::    Կը հաւատա՞նք Կը հաւատա՞նք Կը հաւատա՞նք Կը հաւատա՞նք 
Աւետարաններուն մէջ արձանագրուած իր բոլոր խօսքերուն Աւետարաններուն մէջ արձանագրուած իր բոլոր խօսքերուն Աւետարաններուն մէջ արձանագրուած իր բոլոր խօսքերուն Աւետարաններուն մէջ արձանագրուած իր բոլոր խօսքերուն 
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եւ խոստումներունեւ խոստումներունեւ խոստումներունեւ խոստումներուն::::    Կը հաւատա՞նք անոնց բացարձակ Կը հաւատա՞նք անոնց բացարձակ Կը հաւատա՞նք անոնց բացարձակ Կը հաւատա՞նք անոնց բացարձակ 
ճշդութեանճշդութեանճշդութեանճշդութեան::::    Երբ Տիրոջ գործած հրաշքները տեսնենք մեր Երբ Տիրոջ գործած հրաշքները տեսնենք մեր Երբ Տիրոջ գործած հրաշքները տեսնենք մեր Երբ Տիրոջ գործած հրաշքները տեսնենք մեր 
աչքով, անշոաչքով, անշոաչքով, անշոաչքով, անշո´́́́ւշտ կը հաւատանքւշտ կը հաւատանքւշտ կը հաւատանքւշտ կը հաւատանք::::    Բայց Տէրը կԲայց Տէրը կԲայց Տէրը կԲայց Տէրը կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
հաւատանք իրեն, նախհաւատանք իրեն, նախհաւատանք իրեն, նախհաւատանք իրեն, նախքան իր հրաշքները տեսնելըքան իր հրաշքները տեսնելըքան իր հրաշքները տեսնելըքան իր հրաշքները տեսնելը::::    

3.3.3.3.----    Եթէ Յիսուս չյանդիմանէր զայն եւ ցոյց չտար անոր իր Եթէ Յիսուս չյանդիմանէր զայն եւ ցոյց չտար անոր իր Եթէ Յիսուս չյանդիմանէր զայն եւ ցոյց չտար անոր իր Եթէ Յիսուս չյանդիմանէր զայն եւ ցոյց չտար անոր իր 
սխալը` պիտի չբժշկէր իր որդինսխալը` պիտի չբժշկէր իր որդինսխալը` պիտի չբժշկէր իր որդինսխալը` պիտի չբժշկէր իր որդին::::    Անոր սրտի խնդրանքը Անոր սրտի խնդրանքը Անոր սրտի խնդրանքը Անոր սրտի խնդրանքը 
կատարելէ առաջ, նախ անոր սրտի սրբագրութիւնը կատարելէ առաջ, նախ անոր սրտի սրբագրութիւնը կատարելէ առաջ, նախ անոր սրտի սրբագրութիւնը կատարելէ առաջ, նախ անոր սրտի սրբագրութիւնը 
կատարեցկատարեցկատարեցկատարեց::::    Թերահաւատութիւն մը կար անոր հոգիին մէջ, Թերահաւատութիւն մը կար անոր հոգիին մէջ, Թերահաւատութիւն մը կար անոր հոգիին մէջ, Թերահաւատութիւն մը կար անոր հոգիին մէջ, 
զորս պէտք էր փոխարինուէր կատարեալ հազորս պէտք էր փոխարինուէր կատարեալ հազորս պէտք էր փոխարինուէր կատարեալ հազորս պէտք էր փոխարինուէր կատարեալ հաւատքով մը, ւատքով մը, ւատքով մը, ւատքով մը, 
որպէսզի կարենար ականատես ըլլալ Տիրոջ հրաշքինորպէսզի կարենար ականատես ըլլալ Տիրոջ հրաշքինորպէսզի կարենար ականատես ըլլալ Տիրոջ հրաշքինորպէսզի կարենար ականատես ըլլալ Տիրոջ հրաշքին::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
նոյն ձեւով կը վերաբերի մեր հետնոյն ձեւով կը վերաբերի մեր հետնոյն ձեւով կը վերաբերի մեր հետնոյն ձեւով կը վերաբերի մեր հետ::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ուզէ իր հրաշքները ուզէ իր հրաշքները ուզէ իր հրաշքները ուզէ իր հրաշքները 
գործել մեր կեանքին մէջ, բայց կան յանդիմանութիւններ եւ գործել մեր կեանքին մէջ, բայց կան յանդիմանութիւններ եւ գործել մեր կեանքին մէջ, բայց կան յանդիմանութիւններ եւ գործել մեր կեանքին մէջ, բայց կան յանդիմանութիւններ եւ 
սրբագրութիւններ զորս նախ պէտք է կատարէսրբագրութիւններ զորս նախ պէտք է կատարէսրբագրութիւններ զորս նախ պէտք է կատարէսրբագրութիւններ զորս նախ պէտք է կատարէ::::    Ան չի տար Ան չի տար Ան չի տար Ան չի տար 
մեր սրտին ուզածը, մինչեւ որ ըլլանք մեր սրտին ուզածը, մինչեւ որ ըլլանք մեր սրտին ուզածը, մինչեւ որ ըլլանք մեր սրտին ուզածը, մինչեւ որ ըլլանք իր սրտին ուզածին պէս իր սրտին ուզածին պէս իր սրտին ուզածին պէս իր սրտին ուզածին պէս 
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ::::    Տէրը կը յանդիմանէ խօսքով, եւ յետոյ կը քաջալերէ Տէրը կը յանդիմանէ խօսքով, եւ յետոյ կը քաջալերէ Տէրը կը յանդիմանէ խօսքով, եւ յետոյ կը քաջալերէ Տէրը կը յանդիմանէ խօսքով, եւ յետոյ կը քաջալերէ 
գործնապէսգործնապէսգործնապէսգործնապէս::::    Կը խոնարհեցնէ, բայց յետոյ կը բարձրացնէԿը խոնարհեցնէ, բայց յետոյ կը բարձրացնէԿը խոնարհեցնէ, բայց յետոյ կը բարձրացնէԿը խոնարհեցնէ, բայց յետոյ կը բարձրացնէ::::    

4.4.4.4.----    Հիւանդ տղուն հայրը պալատական բարձրապաշտօն Հիւանդ տղուն հայրը պալատական բարձրապաշտօն Հիւանդ տղուն հայրը պալատական բարձրապաշտօն Հիւանդ տղուն հայրը պալատական բարձրապաշտօն 
մարդ էր, բայց ատիկա պատճառ մը չեղաւ որ զերծ մնար մարդ էր, բայց ատիկա պատճառ մը չեղաւ որ զերծ մնար մարդ էր, բայց ատիկա պատճառ մը չեղաւ որ զերծ մնար մարդ էր, բայց ատիկա պատճառ մը չեղաւ որ զերծ մնար 
Տիրոջ յանդիմանութենէնՏիրոջ յանդիմանութենէնՏիրոջ յանդիմանութենէնՏիրոջ յանդիմանութենէն::::    Տիրոջ յանդիՏիրոջ յանդիՏիրոջ յանդիՏիրոջ յանդիմանութիւնը բոլորին մանութիւնը բոլորին մանութիւնը բոլորին մանութիւնը բոլորին 
կը հասնի եւ բոլոր դռներէն ներս կը մտնէկը հասնի եւ բոլոր դռներէն ներս կը մտնէկը հասնի եւ բոլոր դռներէն ներս կը մտնէկը հասնի եւ բոլոր դռներէն ներս կը մտնէ::::    Տիրոջ յանդիՏիրոջ յանդիՏիրոջ յանդիՏիրոջ յանդի----
մանութեան դիմաց փակ դուռ չկայմանութեան դիմաց փակ դուռ չկայմանութեան դիմաց փակ դուռ չկայմանութեան դիմաց փակ դուռ չկայ::::    Անոր յանդիմանութիւնը Անոր յանդիմանութիւնը Անոր յանդիմանութիւնը Անոր յանդիմանութիւնը 
մուտք կը գործէ պալատներէմուտք կը գործէ պալատներէմուտք կը գործէ պալատներէմուտք կը գործէ պալատներէն ներս, թագաւորներուն ն ներս, թագաւորներուն ն ներս, թագաւորներուն ն ներս, թագաւորներուն 
սենեակներնսենեակներնսենեակներնսենեակներն    անգամ, ճիշդ ինչպէս իր նախակարապետին` անգամ, ճիշդ ինչպէս իր նախակարապետին` անգամ, ճիշդ ինչպէս իր նախակարապետին` անգամ, ճիշդ ինչպէս իր նախակարապետին` 
Յովհաննէս Մկրտիչին յանդիմանութիւՅովհաննէս Մկրտիչին յանդիմանութիւՅովհաննէս Մկրտիչին յանդիմանութիւՅովհաննէս Մկրտիչին յանդիմանութիւնը մունը մունը մունը մուտք գործած էր տք գործած էր տք գործած էր տք գործած էր 
Հերովդէս չորրորդապետին պալատն ու սենեակըՀերովդէս չորրորդապետին պալատն ու սենեակըՀերովդէս չորրորդապետին պալատն ու սենեակըՀերովդէս չորրորդապետին պալատն ու սենեակը::::    Թող Թող Թող Թող 
բարձր պաշտօններու ու դիրքերու վրայ գտնուողներ բարձր պաշտօններու ու դիրքերու վրայ գտնուողներ բարձր պաշտօններու ու դիրքերու վրայ գտնուողներ բարձր պաշտօններու ու դիրքերու վրայ գտնուողներ 
չխորհին, որ իրենք կրնան զերծ մնալ Տիրոջ յանդիմանուչխորհին, որ իրենք կրնան զերծ մնալ Տիրոջ յանդիմանուչխորհին, որ իրենք կրնան զերծ մնալ Տիրոջ յանդիմանուչխորհին, որ իրենք կրնան զերծ մնալ Տիրոջ յանդիմանու----
թիւններէնթիւններէնթիւններէնթիւններէն::::    Մեծ պաշտօն ունեցող մարդիկ` մեՄեծ պաշտօն ունեցող մարդիկ` մեՄեծ պաշտօն ունեցող մարդիկ` մեՄեծ պաշտօն ունեցող մարդիկ` մե´́́́ծ յանդիմած յանդիմած յանդիմած յանդիմա----
նութիւն պիտի ստանան նութիւն պիտի ստանան նութիւն պիտի ստանան նութիւն պիտի ստանան ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ, , , , եթէ երբեք կատարեալ եթէ երբեք կատարեալ եթէ երբեք կատարեալ եթէ երբեք կատարեալ 
հհհհաւատք չունին Տիրոջ խօսքին ու զօրութեան նկատմամբաւատք չունին Տիրոջ խօսքին ու զօրութեան նկատմամբաւատք չունին Տիրոջ խօսքին ու զօրութեան նկատմամբաւատք չունին Տիրոջ խօսքին ու զօրութեան նկատմամբ::::    

5.5.5.5.----    ««««Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի Մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի 
չհաւատաքչհաւատաքչհաւատաքչհաւատաք»»»»::::    Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry դիտել կու տայ, որ Տէրը իր այս դիտել կու տայ, որ Տէրը իր այս դիտել կու տայ, որ Տէրը իր այս դիտել կու տայ, որ Տէրը իր այս 
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խօսքով յանդիմանեց պալատական մարդը եւ անոր ընդմէջէն խօսքով յանդիմանեց պալատական մարդը եւ անոր ընդմէջէն խօսքով յանդիմանեց պալատական մարդը եւ անոր ընդմէջէն խօսքով յանդիմանեց պալատական մարդը եւ անոր ընդմէջէն 
բոլոր այն մարդիկը, որոնք իրեն կը դիմէին հրաշքներ ու բոլոր այն մարդիկը, որոնք իրեն կը դիմէին հրաշքներ ու բոլոր այն մարդիկը, որոնք իրեն կը դիմէին հրաշքներ ու բոլոր այն մարդիկը, որոնք իրեն կը դիմէին հրաշքներ ու 
նշաններ տեսնելու, փոխանակ անկէ կենսատու խօսքեր նշաններ տեսնելու, փոխանակ անկէ կենսատու խօսքեր նշաններ տեսնելու, փոխանակ անկէ կենսատու խօսքեր նշաններ տեսնելու, փոխանակ անկէ կենսատու խօսքեր 
լսելուլսելուլսելուլսելու::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անոնք տեսան բազմատեսակ հրաշքներ, Անոնք տեսան բազմատեսակ հրաշքներ, Անոնք տեսան բազմատեսակ հրաշքներ, Անոնք տեսան բազմատեսակ հրաշքներ, 
զորս անկարելի էր ուրանալզորս անկարելի էր ուրանալզորս անկարելի էր ուրանալզորս անկարելի էր ուրանալ::::    Հրաշքներ, որոնք կՀրաշքներ, որոնք կՀրաշքներ, որոնք կՀրաշքներ, որոնք կ’’’’ապացուցաապացուցաապացուցաապացուցա----
նէին որ Յիսուս Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Փրկիչն ու նէին որ Յիսուս Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Փրկիչն ու նէին որ Յիսուս Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Փրկիչն ու նէին որ Յիսուս Աստուծոյ կողմէ ղրկուած Փրկիչն ու 
ուսուցիչն էրուսուցիչն էրուսուցիչն էրուսուցիչն էր::::    Այս բոլորը պատճառ պէտք էր դառնային որ Այս բոլորը պատճառ պէտք էր դառնային որ Այս բոլորը պատճառ պէտք էր դառնային որ Այս բոլորը պատճառ պէտք էր դառնային որ 
անոնանոնանոնանոնք դիմէին Յիսուսի եւ խնդրէին իրմէ որ ուսուցանէ իրենց ք դիմէին Յիսուսի եւ խնդրէին իրմէ որ ուսուցանէ իրենց ք դիմէին Յիսուսի եւ խնդրէին իրմէ որ ուսուցանէ իրենց ք դիմէին Յիսուսի եւ խնդրէին իրմէ որ ուսուցանէ իրենց 
կեանքի ու փրկութեան ճամբան, ինչպէս նաեւ` ճշմարիտ կեանքի ու փրկութեան ճամբան, ինչպէս նաեւ` ճշմարիտ կեանքի ու փրկութեան ճամբան, ինչպէս նաեւ` ճշմարիտ կեանքի ու փրկութեան ճամբան, ինչպէս նաեւ` ճշմարիտ 
հոգեւորութիւնը կամ հոգեւոր կեանքըհոգեւորութիւնը կամ հոգեւոր կեանքըհոգեւորութիւնը կամ հոգեւոր կեանքըհոգեւորութիւնը կամ հոգեւոր կեանքը::::    Բայց ասիկա ընելու Բայց ասիկա ընելու Բայց ասիկա ընելու Բայց ասիկա ընելու 
փոխարէն, անոնք միայն հրաշքներ ու նշաններ տեսնելու փոխարէն, անոնք միայն հրաշքներ ու նշաններ տեսնելու փոխարէն, անոնք միայն հրաշքներ ու նշաններ տեսնելու փոխարէն, անոնք միայն հրաշքներ ու նշաններ տեսնելու 
համար իրեն կը դիմէինհամար իրեն կը դիմէինհամար իրեն կը դիմէինհամար իրեն կը դիմէին::::    Իր Խօսքին հոգեւոր զօրութիւնը չԻր Խօսքին հոգեւոր զօրութիւնը չԻր Խօսքին հոգեւոր զօրութիւնը չԻր Խօսքին հոգեւոր զօրութիւնը չէր էր էր էր 
որ գրաւած էր զանոնք, այլ` իր գործած հրաշքներուն որ գրաւած էր զանոնք, այլ` իր գործած հրաշքներուն որ գրաւած էր զանոնք, այլ` իր գործած հրաշքներուն որ գրաւած էր զանոնք, այլ` իր գործած հրաշքներուն 
զգացական զօրութիւնը, որ անհաւատներուն համար էր, զգացական զօրութիւնը, որ անհաւատներուն համար էր, զգացական զօրութիւնը, որ անհաւատներուն համար էր, զգացական զօրութիւնը, որ անհաւատներուն համար էր, 
մինչդեռ մարգարէական պատգամախօսութիւնը` հաւատացմինչդեռ մարգարէական պատգամախօսութիւնը` հաւատացմինչդեռ մարգարէական պատգամախօսութիւնը` հաւատացմինչդեռ մարգարէական պատգամախօսութիւնը` հաւատաց----
եալներուն համար է (Ա.Կր 14.22)եալներուն համար է (Ա.Կր 14.22)եալներուն համար է (Ա.Կր 14.22)եալներուն համար է (Ա.Կր 14.22)::::    Անոնք որոնք կը հիանան Անոնք որոնք կը հիանան Անոնք որոնք կը հիանան Անոնք որոնք կը հիանան 
Տիրոջ գործած հրաշքներուն վրայ միայն, բայց կՏիրոջ գործած հրաշքներուն վրայ միայն, բայց կՏիրոջ գործած հրաշքներուն վրայ միայն, բայց կՏիրոջ գործած հրաշքներուն վրայ միայն, բայց կ’’’’արհամարարհամարարհամարարհամար----
հեն հեն հեն հեն անոր Խօսքին զօրութիւնը, անոնք անհաւատներուն անոր Խօսքին զօրութիւնը, անոնք անհաւատներուն անոր Խօսքին զօրութիւնը, անոնք անհաւատներուն անոր Խօսքին զօրութիւնը, անոնք անհաւատներուն 
դասակից կը դառնանդասակից կը դառնանդասակից կը դառնանդասակից կը դառնան»»»»::::    

««««Պալատականը ըսաւ.Պալատականը ըսաւ.Պալատականը ըսաւ.Պալատականը ըսաւ.----    
""""ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, երթար, երթար, երթար, երթա´́́́նք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռած"նք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռած"նք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռած"նք, քանի տակաւին զաւակս չէ մեռած"»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 

4.49)4.49)4.49)4.49)::::    
1.1.1.1.----    Պալատական մարդը կը խնդրէ Պալատական մարդը կը խնդրէ Պալատական մարդը կը խնդրէ Պալատական մարդը կը խնդրէ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    ժամանակ ժամանակ ժամանակ ժամանակ 

չկորսնցնել, այլ աճապարել Կափառնաում երթալու քանի չկորսնցնել, այլ աճապարել Կափառնաում երթալու քանի չկորսնցնել, այլ աճապարել Կափառնաում երթալու քանի չկորսնցնել, այլ աճապարել Կափառնաում երթալու քանի 
տակաւին զաւակը մեռած տակաւին զաւակը մեռած տակաւին զաւակը մեռած տակաւին զաւակը մեռած չէրչէրչէրչէր::::    Ան չէր գիտեր թէԱն չէր գիտեր թէԱն չէր գիտեր թէԱն չէր գիտեր թէ    Անձը որուն Անձը որուն Անձը որուն Անձը որուն 
հետ կը խօսէր ինք, Տէրն ու Ստեղծիչն էր ժամանակին ու հետ կը խօսէր ինք, Տէրն ու Ստեղծիչն էր ժամանակին ու հետ կը խօսէր ինք, Տէրն ու Ստեղծիչն էր ժամանակին ու հետ կը խօսէր ինք, Տէրն ու Ստեղծիչն էր ժամանակին ու 
բոլոր ժամանակներուն, Տէրն ու Պահապանն էր այդ օրուան բոլոր ժամանակներուն, Տէրն ու Պահապանն էր այդ օրուան բոլոր ժամանակներուն, Տէրն ու Պահապանն էր այդ օրուան բոլոր ժամանակներուն, Տէրն ու Պահապանն էր այդ օրուան 
ու բոլոր օրերունու բոլոր օրերունու բոլոր օրերունու բոլոր օրերուն::::    Պալատական մարդուն մտայնութեան մէջ, Պալատական մարդուն մտայնութեան մէջ, Պալատական մարդուն մտայնութեան մէջ, Պալատական մարդուն մտայնութեան մէջ, 
ժամ մը ետք արդէն կրնար ուշ ըլլալ, իսկ օր մը ետք` ժամ մը ետք արդէն կրնար ուշ ըլլալ, իսկ օր մը ետք` ժամ մը ետք արդէն կրնար ուշ ըլլալ, իսկ օր մը ետք` ժամ մը ետք արդէն կրնար ուշ ըլլալ, իսկ օր մը ետք` 
ամբողջութեամբ ուշամբողջութեամբ ուշամբողջութեամբ ուշամբողջութեամբ ուշ::::    Կը վախնար որ Յիսուս կրնար ուշանալ, Կը վախնար որ Յիսուս կրնար ուշանալ, Կը վախնար որ Յիսուս կրնար ուշանալ, Կը վախնար որ Յիսուս կրնար ուշանալ, 
կրնար ձգձգել կամ յետաձգել, քաշքշել կամ տնտնալկրնար ձգձգել կամ յետաձգել, քաշքշել կամ տնտնալկրնար ձգձգել կամ յետաձգել, քաշքշել կամ տնտնալկրնար ձգձգել կամ յետաձգել, քաշքշել կամ տնտնալ::::    Ան չէր Ան չէր Ան չէր Ան չէր 
անդրադառնար որ Տէրը անդրադառնար որ Տէրը անդրադառնար որ Տէրը անդրադառնար որ Տէրը ««««ամէն ինչ իր ժամանակին վայելուչամէն ինչ իր ժամանակին վայելուչամէն ինչ իր ժամանակին վայելուչամէն ինչ իր ժամանակին վայելուչ»»»»    
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ընող Աստուածն էր (Ժղ 3.11)ընող Աստուածն էր (Ժղ 3.11)ընող Աստուածն էր (Ժղ 3.11)ընող Աստուածն էր (Ժղ 3.11)::::    Ան չէր գիտեր որ Յիսուս ամէն Ան չէր գիտեր որ Յիսուս ամէն Ան չէր գիտեր որ Յիսուս ամէն Ան չէր գիտեր որ Յիսուս ամէն 
ինչ ճիշդ ատենին կինչ ճիշդ ատենին կինչ ճիշդ ատենին կինչ ճիշդ ատենին կ’’’’ընէընէընէընէ::::    ԵրբեԵրբեԵրբեԵրբե´́́́ք չք չք չք չ’’’’ուշանար եւ երբեուշանար եւ երբեուշանար եւ երբեուշանար եւ երբե´́́́ք ք ք ք 
չչչչ’’’’աճապարաճապարաճապարաճապարերերերեր::::    Չի վազեր որպէսզի շուտ հասնի, ոՉի վազեր որպէսզի շուտ հասնի, ոՉի վազեր որպէսզի շուտ հասնի, ոՉի վազեր որպէսզի շուտ հասնի, ո´́́́չ ալ կը չ ալ կը չ ալ կը չ ալ կը 
դանդաղի որպէսզի ուշ հասնիդանդաղի որպէսզի ուշ հասնիդանդաղի որպէսզի ուշ հասնիդանդաղի որպէսզի ուշ հասնի::::    Կը լսէ հաւատքով զինք Կը լսէ հաւատքով զինք Կը լսէ հաւատքով զինք Կը լսէ հաւատքով զինք 
կանչողներուն բոլոր աղօթքները, եւ երբ պատասխան տալու կանչողներուն բոլոր աղօթքները, եւ երբ պատասխան տալու կանչողներուն բոլոր աղօթքները, եւ երբ պատասխան տալու կանչողներուն բոլոր աղօթքները, եւ երբ պատասխան տալու 
ժամանակը գայ` կը պատասխանէ (Սղ 69.13)ժամանակը գայ` կը պատասխանէ (Սղ 69.13)ժամանակը գայ` կը պատասխանէ (Սղ 69.13)ժամանակը գայ` կը պատասխանէ (Սղ 69.13)::::    

Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ որ ինք չի կրնար Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ որ ինք չի կրնար Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ որ ինք չի կրնար Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ որ ինք չի կրնար 
իր թախանձագին աղօթքներով ստիր թախանձագին աղօթքներով ստիր թախանձագին աղօթքներով ստիր թախանձագին աղօթքներով ստիպել Տիրոջ որ շուտոիպել Տիրոջ որ շուտոիպել Տիրոջ որ շուտոիպել Տիրոջ որ շուտո´́́́վ վ վ վ 
գործէ, անմիջապէգործէ, անմիջապէգործէ, անմիջապէգործէ, անմիջապէ´́́́ս շարժիս շարժիս շարժիս շարժի::::    ««««Ամէն բանի ատենը կայԱմէն բանի ատենը կայԱմէն բանի ատենը կայԱմէն բանի ատենը կայ»»»» ( ( ( (Ժղ Ժղ Ժղ Ժղ 
3.1)3.1)3.1)3.1)::::    Մեր աղօթքներուն ալ պատասխանը ստանալու ատենը Մեր աղօթքներուն ալ պատասխանը ստանալու ատենը Մեր աղօթքներուն ալ պատասխանը ստանալու ատենը Մեր աղօթքներուն ալ պատասխանը ստանալու ատենը 
կայ. իսկ ատենը մենք չէ որ կկայ. իսկ ատենը մենք չէ որ կկայ. իսկ ատենը մենք չէ որ կկայ. իսկ ատենը մենք չէ որ կ’’’’որոշենք, այլ` Քրիստոսորոշենք, այլ` Քրիստոսորոշենք, այլ` Քրիստոսորոշենք, այլ` Քրիստոս::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ խնդրենք Քրիստոսէ որ երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ խնդրենք Քրիստոսէ որ երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ խնդրենք Քրիստոսէ որ երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ խնդրենք Քրիստոսէ որ 
հեռացնէ մեզմէ փորձութիւնըհեռացնէ մեզմէ փորձութիւնըհեռացնէ մեզմէ փորձութիւնըհեռացնէ մեզմէ փորձութիւնը, , , , վստահ եղէք որ պիտի վստահ եղէք որ պիտի վստահ եղէք որ պիտի վստահ եղէք որ պիտի 
չկատարէ մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ սորվեցնէ մեզի այն չկատարէ մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ սորվեցնէ մեզի այն չկատարէ մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ սորվեցնէ մեզի այն չկատարէ մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ սորվեցնէ մեզի այն 
ինչ որ իր մտքին մէջ ունի տուեալ փորձութեան վերաբերեալինչ որ իր մտքին մէջ ունի տուեալ փորձութեան վերաբերեալինչ որ իր մտքին մէջ ունի տուեալ փորձութեան վերաբերեալինչ որ իր մտքին մէջ ունի տուեալ փորձութեան վերաբերեալ::::    
Ուստի, երբ դժուարին փորձութեան մը հանդիպինք, Ուստի, երբ դժուարին փորձութեան մը հանդիպինք, Ուստի, երբ դժուարին փորձութեան մը հանդիպինք, Ուստի, երբ դժուարին փորձութեան մը հանդիպինք, 
փոխանակ աղաչելու Տիրոջ որ հեռացնէ մեզմէ զանիկա, փոխանակ աղաչելու Տիրոջ որ հեռացնէ մեզմէ զանիկա, փոխանակ աղաչելու Տիրոջ որ հեռացնէ մեզմէ զանիկա, փոխանակ աղաչելու Տիրոջ որ հեռացնէ մեզմէ զանիկա, 
ըսեըսեըսեըսե´́́́նք Տիրոջ. նք Տիրոջ. նք Տիրոջ. նք Տիրոջ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ես կը հաւատր, ես կը հաւատր, ես կը հաւատր, ես կը հաւատամ որ առանց քու ամ որ առանց քու ամ որ առանց քու ամ որ առանց քու 
թոյլտուութեանդ այս փորձութիւնը չէր կրնար պատահիլ թոյլտուութեանդ այս փորձութիւնը չէր կրնար պատահիլ թոյլտուութեանդ այս փորձութիւնը չէր կրնար պատահիլ թոյլտուութեանդ այս փորձութիւնը չէր կրնար պատահիլ 
կեանքիս մէջկեանքիս մէջկեանքիս մէջկեանքիս մէջ::::    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ դուն թոյլ տուիր որ ատիկա ր, եթէ դուն թոյլ տուիր որ ատիկա ր, եթէ դուն թոյլ տուիր որ ատիկա ր, եթէ դուն թոյլ տուիր որ ատիկա 
պատահի, կը նշանակէ թէ նպատակ մը կամ ծրագիր մը պատահի, կը նշանակէ թէ նպատակ մը կամ ծրագիր մը պատահի, կը նշանակէ թէ նպատակ մը կամ ծրագիր մը պատահի, կը նշանակէ թէ նպատակ մը կամ ծրագիր մը 
ունիս ինծի համարունիս ինծի համարունիս ինծի համարունիս ինծի համար::::    ՅայտնէՅայտնէՅայտնէՅայտնէ´́́́    ինծի թէ ի՞նչ է քու նպատակդինծի թէ ի՞նչ է քու նպատակդինծի թէ ի՞նչ է քու նպատակդինծի թէ ի՞նչ է քու նպատակդ::::    
Այս փորձութեան ընդմէջէն ի՞նչ բան կը փորձես Այս փորձութեան ընդմէջէն ի՞նչ բան կը փորձես Այս փորձութեան ընդմէջէն ի՞նչ բան կը փորձես Այս փորձութեան ընդմէջէն ի՞նչ բան կը փորձես սորվեցնել սորվեցնել սորվեցնել սորվեցնել 
ինծիինծիինծիինծի::::    Ի՞նչ է այն հոգեւոր դասը որ կԻ՞նչ է այն հոգեւոր դասը որ կԻ՞նչ է այն հոգեւոր դասը որ կԻ՞նչ է այն հոգեւոր դասը որ կ’’’’ուզես քաղեմ այս ուզես քաղեմ այս ուզես քաղեմ այս ուզես քաղեմ այս 
փորձութենէնփորձութենէնփորձութենէնփորձութենէն::::    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, արդեօք կր, արդեօք կր, արդեօք կր, արդեօք կ’’’’ուզես փորձութեան տոկա՞լ ուզես փորձութեան տոկա՞լ ուզես փորձութեան տոկա՞լ ուզես փորձութեան տոկա՞լ 
սորվիմսորվիմսորվիմսորվիմ::::    Արդեօք կԱրդեօք կԱրդեօք կԱրդեօք կ’’’’ուզես զիս փորձութեան ընդմէջէն ուզես զիս փորձութեան ընդմէջէն ուզես զիս փորձութեան ընդմէջէն ուզես զիս փորձութեան ընդմէջէն 
անցնելով ընտիր ու մաքուր զաւա՞կ դարձնել քեզիանցնելով ընտիր ու մաքուր զաւա՞կ դարձնել քեզիանցնելով ընտիր ու մաքուր զաւա՞կ դարձնել քեզիանցնելով ընտիր ու մաքուր զաւա՞կ դարձնել քեզի::::    Արդեօք Արդեօք Արդեօք Արդեօք 
կկկկ’’’’ուզես փորձութեանց ճամբով զիս փորձառու ուսուզես փորձութեանց ճամբով զիս փորձառու ուսուզես փորձութեանց ճամբով զիս փորձառու ուսուզես փորձութեանց ճամբով զիս փորձառու ուսուցի՞չ մը ուցի՞չ մը ուցի՞չ մը ուցի՞չ մը 
դարձնելդարձնելդարձնելդարձնել::::    Արդեօք համբերատարութի՞ւն սորվեցնել կԱրդեօք համբերատարութի՞ւն սորվեցնել կԱրդեօք համբերատարութի՞ւն սորվեցնել կԱրդեօք համբերատարութի՞ւն սորվեցնել կ’’’’ուզեսուզեսուզեսուզես::::    
Կամ ՏէԿամ ՏէԿամ ՏէԿամ Տէ´́́́ր, արդեօք կր, արդեօք կր, արդեօք կր, արդեօք կ’’’’ուզես որ ցաւ տեսնեմ, որպէսզի ցաւի մէջ ուզես որ ցաւ տեսնեմ, որպէսզի ցաւի մէջ ուզես որ ցաւ տեսնեմ, որպէսզի ցաւի մէջ ուզես որ ցաւ տեսնեմ, որպէսզի ցաւի մէջ 
եղողին ցաւակից ըլլա՞լ սորվիմեղողին ցաւակից ըլլա՞լ սորվիմեղողին ցաւակից ըլլա՞լ սորվիմեղողին ցաւակից ըլլա՞լ սորվիմ::::    Կամ թէ կԿամ թէ կԿամ թէ կԿամ թէ կ’’’’ուզես որ ուզես որ ուզես որ ուզես որ 
տառապիմ եւ զօրակցութիւնդ վայելեմ, որպէսզի գիտնամ թէ տառապիմ եւ զօրակցութիւնդ վայելեմ, որպէսզի գիտնամ թէ տառապիմ եւ զօրակցութիւնդ վայելեմ, որպէսզի գիտնամ թէ տառապիմ եւ զօրակցութիւնդ վայելեմ, որպէսզի գիտնամ թէ 
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դուն տառապողներուն զօրակից Աստուադուն տառապողներուն զօրակից Աստուադուն տառապողներուն զօրակից Աստուադուն տառապողներուն զօրակից Աստուա՞՞՞՞ծ ծ ծ ծ եսեսեսես::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզես որ ուզես որ ուզես որ ուզես որ 
իյնամ ու ձեռքովդ վերականգնիմ, որպէսզի գիտնամ թէ դուն իյնամ ու ձեռքովդ վերականգնիմ, որպէսզի գիտնամ թէ դուն իյնամ ու ձեռքովդ վերականգնիմ, որպէսզի գիտնամ թէ դուն իյնամ ու ձեռքովդ վերականգնիմ, որպէսզի գիտնամ թէ դուն 
ինկածը վերականգնող Արարիինկածը վերականգնող Արարիինկածը վերականգնող Արարիինկածը վերականգնող Արարի՞՞՞՞չ եսչ եսչ եսչ ես::::    Հիւանդանամ ու Հիւանդանամ ու Հիւանդանամ ու Հիւանդանամ ու 
բժշկուիմ, որպէսզի գիտնամ որ դուն մարդոց գթառատ բժշկուիմ, որպէսզի գիտնամ որ դուն մարդոց գթառատ բժշկուիմ, որպէսզի գիտնամ որ դուն մարդոց գթառատ բժշկուիմ, որպէսզի գիտնամ որ դուն մարդոց գթառատ 
բժիբժիբժիբժի՞՞՞՞շկն եսշկն եսշկն եսշկն ես»»»»::::    

Այս բոլորը գիտնալէ ետք, ալ չխնդրենք Այս բոլորը գիտնալէ ետք, ալ չխնդրենք Այս բոլորը գիտնալէ ետք, ալ չխնդրենք Այս բոլորը գիտնալէ ետք, ալ չխնդրենք ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    որ մեր որ մեր որ մեր որ մեր 
ուզածը կատարէ` մեր ուզած ժամանակուզածը կատարէ` մեր ուզած ժամանակուզածը կատարէ` մեր ուզած ժամանակուզածը կատարէ` մեր ուզած ժամանակ::::    Թոյլ տանք որ ամէն Թոյլ տանք որ ամէն Թոյլ տանք որ ամէն Թոյլ տանք որ ամէն 
բանի ժամանակը Տէրը իբանի ժամանակը Տէրը իբանի ժամանակը Տէրը իբանի ժամանակը Տէրը ի´́́́նք ճշդէնք ճշդէնք ճշդէնք ճշդէ::::    Չընենք այն ինչ որ Չընենք այն ինչ որ Չընենք այն ինչ որ Չընենք այն ինչ որ 
պալատական մարդը ըրաւպալատական մարդը ըրաւպալատական մարդը ըրաւպալատական մարդը ըրաւ::::    Ան ուզեց որ Յիսուս անմիջապէս Ան ուզեց որ Յիսուս անմիջապէս Ան ուզեց որ Յիսուս անմիջապէս Ան ուզեց որ Յիսուս անմիջապէս 
հետը Կափառնաում երթայհետը Կափառնաում երթայհետը Կափառնաում երթայհետը Կափառնաում երթայ::::    ԻԻԻԻ´́́́նք ճշդեց Յիսուսի ընելիքը եւ նք ճշդեց Յիսուսի ընելիքը եւ նք ճշդեց Յիսուսի ընելիքը եւ նք ճշդեց Յիսուսի ընելիքը եւ 
անոր ժամանակըանոր ժամանակըանոր ժամանակըանոր ժամանակը::::    Մենք չըսենք Տիրոջ թէ ոՄենք չըսենք Տիրոջ թէ ոՄենք չըսենք Տիրոջ թէ ոՄենք չըսենք Տիրոջ թէ ո´́́́ւր եւ եւր եւ եւր եւ եւր եւ ե´́́́րբ պէտք է րբ պէտք է րբ պէտք է րբ պէտք է 
երթայ, չըսենք թէ իերթայ, չըսենք թէ իերթայ, չըսենք թէ իերթայ, չըսենք թէ ի´́́́նչ եւ ինչ եւ ինչ եւ ինչ եւ ի´́́́ննննչպէս պէտք է գործէչպէս պէտք է գործէչպէս պէտք է գործէչպէս պէտք է գործէ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
հաւատքով ու վստահութեամբ մատուցենք մեր աղօթքները, հաւատքով ու վստահութեամբ մատուցենք մեր աղօթքները, հաւատքով ու վստահութեամբ մատուցենք մեր աղօթքները, հաւատքով ու վստահութեամբ մատուցենք մեր աղօթքները, 
եւ թոյլ տանք որ Տէրը իեւ թոյլ տանք որ Տէրը իեւ թոյլ տանք որ Տէրը իեւ թոյլ տանք որ Տէրը ի´́́́նք ճշդէ անոնց պատասխանի կերպն նք ճշդէ անոնց պատասխանի կերպն նք ճշդէ անոնց պատասխանի կերպն նք ճշդէ անոնց պատասխանի կերպն 
ու ժամանակըու ժամանակըու ժամանակըու ժամանակը::::    

2.2.2.2.----    Պալատականը Յիսուսին կՊալատականը Յիսուսին կՊալատականը Յիսուսին կՊալատականը Յիսուսին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, երթար, երթար, երթար, երթա´́́́նք, քանի նք, քանի նք, քանի նք, քանի 
տակաւին զաւակս չէ մեռածտակաւին զաւակս չէ մեռածտակաւին զաւակս չէ մեռածտակաւին զաւակս չէ մեռած»»»»::::    Պալատականը կը խորհէր որ Պալատականը կը խորհէր որ Պալատականը կը խորհէր որ Պալատականը կը խորհէր որ 
եթէ իր զաւակը եթէ իր զաւակը եթէ իր զաւակը եթէ իր զաւակը մեռնէր` Յիսուս պիտի չկրնար յարութիւն մեռնէր` Յիսուս պիտի չկրնար յարութիւն մեռնէր` Յիսուս պիտի չկրնար յարութիւն մեռնէր` Յիսուս պիտի չկրնար յարութիւն 
տալ անորտալ անորտալ անորտալ անոր::::    Ան կը մտածէր որ Յիսուս կրնար հիւանդը ոտքի Ան կը մտածէր որ Յիսուս կրնար հիւանդը ոտքի Ան կը մտածէր որ Յիսուս կրնար հիւանդը ոտքի Ան կը մտածէր որ Յիսուս կրնար հիւանդը ոտքի 
հանել, բայց չէր կրնար մեռելը ոտքի հանելհանել, բայց չէր կրնար մեռելը ոտքի հանելհանել, բայց չէր կրնար մեռելը ոտքի հանելհանել, բայց չէր կրնար մեռելը ոտքի հանել::::    Իրեն համար Իրեն համար Իրեն համար Իրեն համար 
Յիսուս հրաշագործ էր, բայց ամենակարող հրաշագործ մը Յիսուս հրաշագործ էր, բայց ամենակարող հրաշագործ մը Յիսուս հրաշագործ էր, բայց ամենակարող հրաշագործ մը Յիսուս հրաշագործ էր, բայց ամենակարող հրաշագործ մը 
չէրչէրչէրչէր::::    Ան կը կարծէր որ եթէ իր զաւակը մեռնէր` յոյսի ամէն Ան կը կարծէր որ եթէ իր զաւակը մեռնէր` յոյսի ամէն Ան կը կարծէր որ եթէ իր զաւակը մեռնէր` յոյսի ամէն Ան կը կարծէր որ եթէ իր զաւակը մեռնէր` յոյսի ամէն 
դուռ փակուադուռ փակուադուռ փակուադուռ փակուած պիտի ըլլարծ պիտի ըլլարծ պիտի ըլլարծ պիտի ըլլար::::    Մենք ալ արդեօք երբեմն նոյն Մենք ալ արդեօք երբեմն նոյն Մենք ալ արդեօք երբեմն նոյն Մենք ալ արդեօք երբեմն նոյն 
ձեւով չե՞նք վերաբերիր Յիսուսի հետձեւով չե՞նք վերաբերիր Յիսուսի հետձեւով չե՞նք վերաբերիր Յիսուսի հետձեւով չե՞նք վերաբերիր Յիսուսի հետ::::    Չի՞ պատահիր որ Չի՞ պատահիր որ Չի՞ պատահիր որ Չի՞ պատահիր որ 
Յիսուսի ամենակարող զօրութիւնը եւ հրաշագործ կարողուՅիսուսի ամենակարող զօրութիւնը եւ հրաշագործ կարողուՅիսուսի ամենակարող զօրութիւնը եւ հրաշագործ կարողուՅիսուսի ամենակարող զօրութիւնը եւ հրաշագործ կարողու----
թիւնը սահմանափակ տեսնենքթիւնը սահմանափակ տեսնենքթիւնը սահմանափակ տեսնենքթիւնը սահմանափակ տեսնենք::::    Երբ վատ հիւանդութեան մը Երբ վատ հիւանդութեան մը Երբ վատ հիւանդութեան մը Երբ վատ հիւանդութեան մը 
դէմ յանդիման կը գտնուինք եւ կը մտածենք որ ատիկա դէմ յանդիման կը գտնուինք եւ կը մտածենք որ ատիկա դէմ յանդիման կը գտնուինք եւ կը մտածենք որ ատիկա դէմ յանդիման կը գտնուինք եւ կը մտածենք որ ատիկա 
անբուժելի է, ասիանբուժելի է, ասիանբուժելի է, ասիանբուժելի է, ասիկա Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը կա Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը կա Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը կա Տիրոջ հրաշագործ կարողութիւնը 
սահմանափակ տեսնել չի՞ նշանակերսահմանափակ տեսնել չի՞ նշանակերսահմանափակ տեսնել չի՞ նշանակերսահմանափակ տեսնել չի՞ նշանակեր::::    Երբ անել կացութեան Երբ անել կացութեան Երբ անել կացութեան Երբ անել կացութեան 
մը կը մատնուինք եւ կը խորհինք որ լուծում չկայ անոր, մը կը մատնուինք եւ կը խորհինք որ լուծում չկայ անոր, մը կը մատնուինք եւ կը խորհինք որ լուծում չկայ անոր, մը կը մատնուինք եւ կը խորհինք որ լուծում չկայ անոր, 
ասիկա Տիրոջ ամենակարողութիւնը ուրանալ չի՞ նշանակերասիկա Տիրոջ ամենակարողութիւնը ուրանալ չի՞ նշանակերասիկա Տիրոջ ամենակարողութիւնը ուրանալ չի՞ նշանակերասիկա Տիրոջ ամենակարողութիւնը ուրանալ չի՞ նշանակեր::::    
Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’աղօթես ապստամբ զաւակիդ համար եւ ան չի աղօթես ապստամբ զաւակիդ համար եւ ան չի աղօթես ապստամբ զաւակիդ համար եւ ան չի աղօթես ապստամբ զաւակիդ համար եւ ան չի 
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խելօքնար եւ դուն յոյսդ կըխելօքնար եւ դուն յոյսդ կըխելօքնար եւ դուն յոյսդ կըխելօքնար եւ դուն յոյսդ կը    կտրես, ասիկա Տիրոջ կտրես, ասիկա Տիրոջ կտրես, ասիկա Տիրոջ կտրես, ասիկա Տիրոջ 
հանդարտեցուցիչ ներկայութիւնը անտեսել չի՞ նշանակերհանդարտեցուցիչ ներկայութիւնը անտեսել չի՞ նշանակերհանդարտեցուցիչ ներկայութիւնը անտեսել չի՞ նշանակերհանդարտեցուցիչ ներկայութիւնը անտեսել չի՞ նշանակեր::::    
Քեզի եւ ինծի համար անկարելի բաներ շատ կան, բայց Քեզի եւ ինծի համար անկարելի բաներ շատ կան, բայց Քեզի եւ ինծի համար անկարելի բաներ շատ կան, բայց Քեզի եւ ինծի համար անկարելի բաներ շատ կան, բայց 
Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ (Մր 10.27Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ (Մր 10.27Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ (Մր 10.27Աստուծոյ համար անկարելի բան չկայ (Մր 10.27::::    Մտ 19.26)Մտ 19.26)Մտ 19.26)Մտ 19.26)::::    
Եթէ մենք անկարելին գործող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք, Եթէ մենք անկարելին գործող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք, Եթէ մենք անկարելին գործող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք, Եթէ մենք անկարելին գործող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք, 
զգոզգոզգոզգո´́́́յշ ըլլանք մեր յոյսը կտրելյշ ըլլանք մեր յոյսը կտրելյշ ըլլանք մեր յոյսը կտրելյշ ըլլանք մեր յոյսը կտրելու ոեւէ հարցի գծով, որովհետեւ ու ոեւէ հարցի գծով, որովհետեւ ու ոեւէ հարցի գծով, որովհետեւ ու ոեւէ հարցի գծով, որովհետեւ 
ատիկա կատիկա կատիկա կատիկա կ’’’’անհանգստացնէ զԱստուածանհանգստացնէ զԱստուածանհանգստացնէ զԱստուածանհանգստացնէ զԱստուած::::    

3.3.3.3.----    Նախորդ երկու կէտերով փորձեցինք ցոյց տալ Նախորդ երկու կէտերով փորձեցինք ցոյց տալ Նախորդ երկու կէտերով փորձեցինք ցոյց տալ Նախորդ երկու կէտերով փորձեցինք ցոյց տալ 
պալատական մարդուն հաւատքին թերի բաժինը, բայց պալատական մարդուն հաւատքին թերի բաժինը, բայց պալատական մարդուն հաւատքին թերի բաժինը, բայց պալատական մարդուն հաւատքին թերի բաժինը, բայց 
ասիկա պէտք չէ պատճառ ըլլայ որ մեր ուշադրութենէն ասիկա պէտք չէ պատճառ ըլլայ որ մեր ուշադրութենէն ասիկա պէտք չէ պատճառ ըլլայ որ մեր ուշադրութենէն ասիկա պէտք չէ պատճառ ըլլայ որ մեր ուշադրութենէն 
վրիպի անոր ունեցած առաւելութիւնըվրիպի անոր ունեցած առաւելութիւնըվրիպի անոր ունեցած առաւելութիւնըվրիպի անոր ունեցած առաւելութիւնը::::    Երբ խօսեցանք 48Երբ խօսեցանք 48Երբ խօսեցանք 48Երբ խօսեցանք 48----րդ րդ րդ րդ 
համարհամարհամարհամարին մասին, բացատրեցինք որ Տիրոջ խօսքը` ին մասին, բացատրեցինք որ Տիրոջ խօսքը` ին մասին, բացատրեցինք որ Տիրոջ խօսքը` ին մասին, բացատրեցինք որ Տիրոջ խօսքը` ««««մինչեւ որ մինչեւ որ մինչեւ որ մինչեւ որ 
հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի չհաւատաքհրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի չհաւատաքհրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի չհաւատաքհրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` պիտի չհաւատաք»»»»    յանդիյանդիյանդիյանդի----
մանողական խօսք էրմանողական խօսք էրմանողական խօսք էրմանողական խօսք էր::::    Եւ սակայն, պալատական մարդը Եւ սակայն, պալատական մարդը Եւ սակայն, պալատական մարդը Եւ սակայն, պալատական մարդը 
չվիրաւորուեցաւ այս խօսքէնչվիրաւորուեցաւ այս խօսքէնչվիրաւորուեցաւ այս խօսքէնչվիրաւորուեցաւ այս խօսքէն::::    Չունեցաւ ոՉունեցաւ ոՉունեցաւ ոՉունեցաւ ո´́́́չ մէկ արտայայչ մէկ արտայայչ մէկ արտայայչ մէկ արտայայ----
տութիւն որ կրնար ցոյց տալ թէ վիրաւորուած էրտութիւն որ կրնար ցոյց տալ թէ վիրաւորուած էրտութիւն որ կրնար ցոյց տալ թէ վիրաւորուած էրտութիւն որ կրնար ցոյց տալ թէ վիրաւորուած էր::::    
Ընդհակառակը, շԸնդհակառակը, շԸնդհակառակը, շԸնդհակառակը, շարունակեց իր երկխօսութիւնը Տիրոջ հետ արունակեց իր երկխօսութիւնը Տիրոջ հետ արունակեց իր երկխօսութիւնը Տիրոջ հետ արունակեց իր երկխօսութիւնը Տիրոջ հետ 
ամենայն քաղաքավարութեամբ, ազնուութեամբ եւ յարգանամենայն քաղաքավարութեամբ, ազնուութեամբ եւ յարգանամենայն քաղաքավարութեամբ, ազնուութեամբ եւ յարգանամենայն քաղաքավարութեամբ, ազնուութեամբ եւ յարգան----
քովքովքովքով::::    Ան Ան Ան Ան ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր» » » » կոչեց Յիսուսը նոյնիսկ իր յանդիմանուելէն կոչեց Յիսուսը նոյնիսկ իր յանդիմանուելէն կոչեց Յիսուսը նոյնիսկ իր յանդիմանուելէն կոչեց Յիսուսը նոյնիսկ իր յանդիմանուելէն 
ետքետքետքետք::::    Գալով մեզի, կը պահե՞նք մեր սէրն ու կապուածութիւնը Գալով մեզի, կը պահե՞նք մեր սէրն ու կապուածութիւնը Գալով մեզի, կը պահե՞նք մեր սէրն ու կապուածութիւնը Գալով մեզի, կը պահե՞նք մեր սէրն ու կապուածութիւնը 
Տիրոջ հանդէպ, երբ կը յանդիմանուինք իր կողմէ կամ երբ չի Տիրոջ հանդէպ, երբ կը յանդիմանուինք իր կողմէ կամ երբ չի Տիրոջ հանդէպ, երբ կը յանդիմանուինք իր կողմէ կամ երբ չի Տիրոջ հանդէպ, երբ կը յանդիմանուինք իր կողմէ կամ երբ չի 
պատասպատասպատասպատասխաներ մեր աղօթքինխաներ մեր աղօթքինխաներ մեր աղօթքինխաներ մեր աղօթքին::::    Կը շարունակե՞նք զայն Կը շարունակե՞նք զայն Կը շարունակե՞նք զայն Կը շարունակե՞նք զայն ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր» » » » 
կոչել ու ճանչնալ, երբ կը զգանք որ տէր չի կանգնիր մեզիկոչել ու ճանչնալ, երբ կը զգանք որ տէր չի կանգնիր մեզիկոչել ու ճանչնալ, երբ կը զգանք որ տէր չի կանգնիր մեզիկոչել ու ճանչնալ, երբ կը զգանք որ տէր չի կանգնիր մեզի::::    
Համարձակօրէն զԱստուած մեր պահապանը կը յայտաՀամարձակօրէն զԱստուած մեր պահապանը կը յայտաՀամարձակօրէն զԱստուած մեր պահապանը կը յայտաՀամարձակօրէն զԱստուած մեր պահապանը կը յայտա----
րարե՞նք, երբ երեսի վրայ ձգուած կը զգանքրարե՞նք, երբ երեսի վրայ ձգուած կը զգանքրարե՞նք, երբ երեսի վրայ ձգուած կը զգանքրարե՞նք, երբ երեսի վրայ ձգուած կը զգանք::::    Պալատական Պալատական Պալատական Պալատական 
մարդը յանդիմանուեցաւ, բայց նահանջ չարձանագրեցմարդը յանդիմանուեցաւ, բայց նահանջ չարձանագրեցմարդը յանդիմանուեցաւ, բայց նահանջ չարձանագրեցմարդը յանդիմանուեցաւ, բայց նահանջ չարձանագրեց::::    Իր Իր Իր Իր 
հաւատքին թհաւատքին թհաւատքին թհաւատքին թերի ըլլալը ցոյց տրուեցաւ իրեն, բայց երի ըլլալը ցոյց տրուեցաւ իրեն, բայց երի ըլլալը ցոյց տրուեցաւ իրեն, բայց երի ըլլալը ցոյց տրուեցաւ իրեն, բայց 
չհակաճառեցչհակաճառեցչհակաճառեցչհակաճառեց::::    Հրաշք ու նշան փնտռող անուանուեցաւ, բայց Հրաշք ու նշան փնտռող անուանուեցաւ, բայց Հրաշք ու նշան փնտռող անուանուեցաւ, բայց Հրաշք ու նշան փնտռող անուանուեցաւ, բայց 
հրաշք ու նշան փնտռելէն չդադրեցաւհրաշք ու նշան փնտռելէն չդադրեցաւհրաշք ու նշան փնտռելէն չդադրեցաւհրաշք ու նշան փնտռելէն չդադրեցաւ::::    Կրնա՞նք իրեն նման Կրնա՞նք իրեն նման Կրնա՞նք իրեն նման Կրնա՞նք իրեն նման 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ::::    Կրնա՞նք յանդիմանուիլ բայց շարունակել մեր դատին Կրնա՞նք յանդիմանուիլ բայց շարունակել մեր դատին Կրնա՞նք յանդիմանուիլ բայց շարունակել մեր դատին Կրնա՞նք յանդիմանուիլ բայց շարունակել մեր դատին 
հետապնդումըհետապնդումըհետապնդումըհետապնդումը::::    
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4.4.4.4.----    Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար պալատականին Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար պալատականին Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար պալատականին Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանար պալատականին 
չվիրաւորչվիրաւորչվիրաւորչվիրաւորուելու գաղտնիքըուելու գաղտնիքըուելու գաղտնիքըուելու գաղտնիքը::::    Իր հեզ ու խոնարհ հոգիի՞ն մէջ, Իր հեզ ու խոնարհ հոգիի՞ն մէջ, Իր հեզ ու խոնարհ հոգիի՞ն մէջ, Իր հեզ ու խոնարհ հոգիի՞ն մէջ, 
իր ազնիւ ու համեստ նկարագիրի՞ն մէջիր ազնիւ ու համեստ նկարագիրի՞ն մէջիր ազնիւ ու համեստ նկարագիրի՞ն մէջիր ազնիւ ու համեստ նկարագիրի՞ն մէջ::::    Կամ արդեօք չուզեց Կամ արդեօք չուզեց Կամ արդեօք չուզեց Կամ արդեօք չուզեց 
վվվվիիիիրաւորուիլ քանի կրնար կորսնցնել զաւակին բժշկութի՞ւնըրաւորուիլ քանի կրնար կորսնցնել զաւակին բժշկութի՞ւնըրաւորուիլ քանի կրնար կորսնցնել զաւակին բժշկութի՞ւնըրաւորուիլ քանի կրնար կորսնցնել զաւակին բժշկութի՞ւնը::::    
Ես կը կարծեմ որ չվիրաւորուելու իր պատճառը այս Ես կը կարծեմ որ չվիրաւորուելու իր պատճառը այս Ես կը կարծեմ որ չվիրաւորուելու իր պատճառը այս Ես կը կարծեմ որ չվիրաւորուելու իր պատճառը այս 
երկրորդն էրերկրորդն էրերկրորդն էրերկրորդն էր::::    Գուցէ ան այնքան տարուած էր իր զաւակին Գուցէ ան այնքան տարուած էր իր զաւակին Գուցէ ան այնքան տարուած էր իր զաւակին Գուցէ ան այնքան տարուած էր իր զաւակին 
բժշբժշբժշբժշկութիւն ձեռք ձգելու ճիգով, որ չնկատեց անգամ կամ կութիւն ձեռք ձգելու ճիգով, որ չնկատեց անգամ կամ կութիւն ձեռք ձգելու ճիգով, որ չնկատեց անգամ կամ կութիւն ձեռք ձգելու ճիգով, որ չնկատեց անգամ կամ 
յայայայաբբբբտուկ կերպով իր սրտին չդպաւ Տիրոջ խօսքըտուկ կերպով իր սրտին չդպաւ Տիրոջ խօսքըտուկ կերպով իր սրտին չդպաւ Տիրոջ խօսքըտուկ կերպով իր սրտին չդպաւ Տիրոջ խօսքը::::    Իրեն Իրեն Իրեն Իրեն 
համար իր ստացած վէրքը կարեւոր չէր. իրեն համհամար իր ստացած վէրքը կարեւոր չէր. իրեն համհամար իր ստացած վէրքը կարեւոր չէր. իրեն համհամար իր ստացած վէրքը կարեւոր չէր. իրեն համար ար ար ար 
կարեւորը իր զաւակին վէրքին բկարեւորը իր զաւակին վէրքին բկարեւորը իր զաւակին վէրքին բկարեւորը իր զաւակին վէրքին բժժժժշշշշկութիւնն էրկութիւնն էրկութիւնն էրկութիւնն էր::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
պատրա՞ստ ենք մեր զաւակներուն հոգիի բժշկութեան պատրա՞ստ ենք մեր զաւակներուն հոգիի բժշկութեան պատրա՞ստ ենք մեր զաւակներուն հոգիի բժշկութեան պատրա՞ստ ենք մեր զաւակներուն հոգիի բժշկութեան 
համար սիրով եւ համբեհամար սիրով եւ համբեհամար սիրով եւ համբեհամար սիրով եւ համբերութեամբ տանելու ամէն վէրք ու րութեամբ տանելու ամէն վէրք ու րութեամբ տանելու ամէն վէրք ու րութեամբ տանելու ամէն վէրք ու 
տառապանքտառապանքտառապանքտառապանք::::    

5.5.5.5.----    Դիւրին չէր պալատական մարդու մը համար Դիւրին չէր պալատական մարդու մը համար Դիւրին չէր պալատական մարդու մը համար Դիւրին չէր պալատական մարդու մը համար 
յանդիմանուիլ եւ լուռ մնալյանդիմանուիլ եւ լուռ մնալյանդիմանուիլ եւ լուռ մնալյանդիմանուիլ եւ լուռ մնալ::::    Քրիստոսի ժամանակ ոՔրիստոսի ժամանակ ոՔրիստոսի ժամանակ ոՔրիստոսի ժամանակ ո´́́́չ ոք կը չ ոք կը չ ոք կը չ ոք կը 
համարձակէր յանդիմանել պալատական ոեւէ մարդհամարձակէր յանդիմանել պալատական ոեւէ մարդհամարձակէր յանդիմանել պալատական ոեւէ մարդհամարձակէր յանդիմանել պալատական ոեւէ մարդ::::    Նման Նման Նման Նման 
յանդիմանութիւն մը կրնար իր մահուան պատճառ դառնալյանդիմանութիւն մը կրնար իր մահուան պատճառ դառնալյանդիմանութիւն մը կրնար իր մահուան պատճառ դառնալյանդիմանութիւն մը կրնար իր մահուան պատճառ դառնալ::::    
Յիշենք որ Յովհաննէս ՄկրՅիշենք որ Յովհաննէս ՄկրՅիշենք որ Յովհաննէս ՄկրՅիշենք որ Յովհաննէս Մկրտիչ յանդիմանեց Հերովդէս տիչ յանդիմանեց Հերովդէս տիչ յանդիմանեց Հերովդէս տիչ յանդիմանեց Հերովդէս 
չորրորդապետը, իր Փիլիպպոս եղբօր կնոջ` Հերովդիայի չորրորդապետը, իր Փիլիպպոս եղբօր կնոջ` Հերովդիայի չորրորդապետը, իր Փիլիպպոս եղբօր կնոջ` Հերովդիայի չորրորդապետը, իր Փիլիպպոս եղբօր կնոջ` Հերովդիայի 
պատճառով եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ գլխատուի (Մտ պատճառով եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ գլխատուի (Մտ պատճառով եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ գլխատուի (Մտ պատճառով եւ ատիկա պատճառ եղաւ որ գլխատուի (Մտ 
14.314.314.314.3----11)11)11)11)::::    Պալատական մարդը խոնարհութեամբ ընդունեց իր Պալատական մարդը խոնարհութեամբ ընդունեց իր Պալատական մարդը խոնարհութեամբ ընդունեց իր Պալատական մարդը խոնարհութեամբ ընդունեց իր 
սխալը, չվիճեցաւ, չբարկացաւ, չնեղացաւ, աւելորդ կամ սխալը, չվիճեցաւ, չբարկացաւ, չնեղացաւ, աւելորդ կամ սխալը, չվիճեցաւ, չբարկացաւ, չնեղացաւ, աւելորդ կամ սխալը, չվիճեցաւ, չբարկացաւ, չնեղացաւ, աւելորդ կամ 
անյարմար խօսք մը չըսաւ Տիրոջանյարմար խօսք մը չըսաւ Տիրոջանյարմար խօսք մը չըսաւ Տիրոջանյարմար խօսք մը չըսաւ Տիրոջ::::    Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր են այսօրուան են այսօրուան են այսօրուան են այսօրուան 
պալատականները, այլ խօսքով` բարձր դիրքերու ու պաշպալատականները, այլ խօսքով` բարձր դիրքերու ու պաշպալատականները, այլ խօսքով` բարձր դիրքերու ու պաշպալատականները, այլ խօսքով` բարձր դիրքերու ու պաշ----
տօններու վրայ գտնուող մարդիկը, շատ դրամ ու տօններու վրայ գտնուող մարդիկը, շատ դրամ ու տօններու վրայ գտնուող մարդիկը, շատ դրամ ու տօններու վրայ գտնուող մարդիկը, շատ դրամ ու 
հարստութիւն ունեցող մարդիկը, որոնք սիրով կհարստութիւն ունեցող մարդիկը, որոնք սիրով կհարստութիւն ունեցող մարդիկը, որոնք սիրով կհարստութիւն ունեցող մարդիկը, որոնք սիրով կ’’’’ընդունին ընդունին ընդունին ընդունին 
կատարուած յանդիմանութիւն մը, կամ սրբագրութիւն մը, կատարուած յանդիմանութիւն մը, կամ սրբագրութիւն մը, կատարուած յանդիմանութիւն մը, կամ սրբագրութիւն մը, կատարուած յանդիմանութիւն մը, կամ սրբագրութիւն մը, 
կամ նոյնիսկ թելադրութիւն մըկամ նոյնիսկ թելադրութիւն մըկամ նոյնիսկ թելադրութիւն մըկամ նոյնիսկ թելադրութիւն մը::::    Շատ քիչ կը գտնէք այնՇատ քիչ կը գտնէք այնՇատ քիչ կը գտնէք այնՇատ քիչ կը գտնէք այնպիսի պիսի պիսի պիսի 
մարդիկ, որոնք բարձր պաշտօններու եւ գահերու վրայ ըլլան, մարդիկ, որոնք բարձր պաշտօններու եւ գահերու վրայ ըլլան, մարդիկ, որոնք բարձր պաշտօններու եւ գահերու վրայ ըլլան, մարդիկ, որոնք բարձր պաշտօններու եւ գահերու վրայ ըլլան, 
եւ սակայն ունենան վեհանձնութիւնը ընդունելու իրենց եւ սակայն ունենան վեհանձնութիւնը ընդունելու իրենց եւ սակայն ունենան վեհանձնութիւնը ընդունելու իրենց եւ սակայն ունենան վեհանձնութիւնը ընդունելու իրենց 
ուշադրութեան յանձնուած սխալ մը, թերութիւն մը, կամ ուշադրութեան յանձնուած սխալ մը, թերութիւն մը, կամ ուշադրութեան յանձնուած սխալ մը, թերութիւն մը, կամ ուշադրութեան յանձնուած սխալ մը, թերութիւն մը, կամ 
պակասութիւն մըպակասութիւն մըպակասութիւն մըպակասութիւն մը::::    Մարդուն մեծութիւնը իր ունեցած դիրքին Մարդուն մեծութիւնը իր ունեցած դիրքին Մարդուն մեծութիւնը իր ունեցած դիրքին Մարդուն մեծութիւնը իր ունեցած դիրքին 
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մէջ չի կայանար, այլ իր ունեցած սխալները ճանմէջ չի կայանար, այլ իր ունեցած սխալները ճանմէջ չի կայանար, այլ իր ունեցած սխալները ճանմէջ չի կայանար, այլ իր ունեցած սխալները ճանչնալուն ու չնալուն ու չնալուն ու չնալուն ու 
սրբագրելուն մէջ, մանաւանդ եթէ երբեք ատոնք իր սրբագրելուն մէջ, մանաւանդ եթէ երբեք ատոնք իր սրբագրելուն մէջ, մանաւանդ եթէ երբեք ատոնք իր սրբագրելուն մէջ, մանաւանդ եթէ երբեք ատոնք իր 
ուշադրութեան կը յանձնուին ուրիշին կողմէուշադրութեան կը յանձնուին ուրիշին կողմէուշադրութեան կը յանձնուին ուրիշին կողմէուշադրութեան կը յանձնուին ուրիշին կողմէ::::    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    
""""ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ է"զաւակդ ողջ է"զաւակդ ողջ է"զաւակդ ողջ է"::::    
Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 

4.50)4.50)4.50)4.50)::::    
1.1.1.1.----    Ըսինք, որ Յիսուսի առաջին խօսքը ուղղուած Ըսինք, որ Յիսուսի առաջին խօսքը ուղղուած Ըսինք, որ Յիսուսի առաջին խօսքը ուղղուած Ըսինք, որ Յիսուսի առաջին խօսքը ուղղուած 

պալատականին` պալատականին` պալատականին` պալատականին` ««««մինչեւ որ մինչեւ որ մինչեւ որ մինչեւ որ հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` հրաշքներ եւ նշաններ չտեսնէք` 
պիտի չհաւատաքպիտի չհաւատաքպիտի չհաւատաքպիտի չհաւատաք»»»»    յանդիմանողական էր, բայց ահա այդ յանդիմանողական էր, բայց ահա այդ յանդիմանողական էր, բայց ահա այդ յանդիմանողական էր, բայց ահա այդ 
յանդիմանողական խօսքին կը յաջորդէ Տիրոջ քաջալերական յանդիմանողական խօսքին կը յաջորդէ Տիրոջ քաջալերական յանդիմանողական խօսքին կը յաջորդէ Տիրոջ քաջալերական յանդիմանողական խօսքին կը յաջորդէ Տիրոջ քաջալերական 
եւ ուրախացուցիչ խօսքը. եւ ուրախացուցիչ խօսքը. եւ ուրախացուցիչ խօսքը. եւ ուրախացուցիչ խօսքը. ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է»»»»::::    Ան սրտի Ան սրտի Ան սրտի Ան սրտի 
արցունքով ցանեց, եւ ահա ուրախութեամբ կը հնձէ (Սղ 126.5արցունքով ցանեց, եւ ահա ուրախութեամբ կը հնձէ (Սղ 126.5արցունքով ցանեց, եւ ահա ուրախութեամբ կը հնձէ (Սղ 126.5արցունքով ցանեց, եւ ահա ուրախութեամբ կը հնձէ (Սղ 126.5----
6)6)6)6)::::    Տէրը թոյլ չի տար Տէրը թոյլ չի տար Տէրը թոյլ չի տար Տէրը թոյլ չի տար որ իր զաւակները ուրախութեամբ հնձեն, որ իր զաւակները ուրախութեամբ հնձեն, որ իր զաւակները ուրախութեամբ հնձեն, որ իր զաւակները ուրախութեամբ հնձեն, 
մինչեւ որ անոնք սորվին արցունքով ցանելմինչեւ որ անոնք սորվին արցունքով ցանելմինչեւ որ անոնք սորվին արցունքով ցանելմինչեւ որ անոնք սորվին արցունքով ցանել::::    Տէրը չի Տէրը չի Տէրը չի Տէրը չի 
կատարեր մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ մեր սիրտը իր կատարեր մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ մեր սիրտը իր կատարեր մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ մեր սիրտը իր կատարեր մեր սրտի խնդրանքը, մինչեւ որ մեր սիրտը իր 
կամքին համաձայն սիրտ մը ըլլայկամքին համաձայն սիրտ մը ըլլայկամքին համաձայն սիրտ մը ըլլայկամքին համաձայն սիրտ մը ըլլայ::::    

2.2.2.2.----    Տէրը սպասեցուց պալատական մարդը քանի հետը Տէրը սպասեցուց պալատական մարդը քանի հետը Տէրը սպասեցուց պալատական մարդը քանի հետը Տէրը սպասեցուց պալատական մարդը քանի հետը 
խօսելիք ունէր, անոր ըսելիք ունէր, անոր հասկցնեխօսելիք ունէր, անոր ըսելիք ունէր, անոր հասկցնեխօսելիք ունէր, անոր ըսելիք ունէր, անոր հասկցնեխօսելիք ունէր, անոր ըսելիք ունէր, անոր հասկցնելիք ունէր, լիք ունէր, լիք ունէր, լիք ունէր, 
բայց իր խօսքն ու պատգամը անոր փոխանցելէ ետք, բայց իր խօսքն ու պատգամը անոր փոխանցելէ ետք, բայց իր խօսքն ու պատգամը անոր փոխանցելէ ետք, բայց իր խօսքն ու պատգամը անոր փոխանցելէ ետք, 
ուրախութեամբ ղրկեց զինք, աւետիսով ղրկեցուրախութեամբ ղրկեց զինք, աւետիսով ղրկեցուրախութեամբ ղրկեց զինք, աւետիսով ղրկեցուրախութեամբ ղրկեց զինք, աւետիսով ղրկեց::::    Տէրը նոյն Տէրը նոյն Տէրը նոյն Տէրը նոյն 
ձեւով մեզի հետ ալ կը վարուիձեւով մեզի հետ ալ կը վարուիձեւով մեզի հետ ալ կը վարուիձեւով մեզի հետ ալ կը վարուի::::    Երբեմն կը սպասեցնէ, Երբեմն կը սպասեցնէ, Երբեմն կը սպասեցնէ, Երբեմն կը սպասեցնէ, 
նպատակ ունենալով որոշ բաներ սորվեցնել մեզի, բայց յետոյ նպատակ ունենալով որոշ բաներ սորվեցնել մեզի, բայց յետոյ նպատակ ունենալով որոշ բաներ սորվեցնել մեզի, բայց յետոյ նպատակ ունենալով որոշ բաներ սորվեցնել մեզի, բայց յետոյ 
անպայման կը կատարէ մեր խնդրանքը եւ կը անպայման կը կատարէ մեր խնդրանքը եւ կը անպայման կը կատարէ մեր խնդրանքը եւ կը անպայման կը կատարէ մեր խնդրանքը եւ կը ««««ղրկէղրկէղրկէղրկէ»»»»::::    

3.3.3.3.----    ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է»»»»::::    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ դեղ ղրկեց չ դեղ ղրկեց չ դեղ ղրկեց չ դեղ ղրկեց 
պալատականին հետ եւ ոպալատականին հետ եւ ոպալատականին հետ եւ ոպալատականին հետ եւ ո´́́́չ ալ ինք գնաց, ոչ ալ ինք գնաց, ոչ ալ ինք գնաց, ոչ ալ ինք գնաց, ո´́́́չ չ չ չ հրամայեց եւ ոհրամայեց եւ ոհրամայեց եւ ոհրամայեց եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ աղօթեց որ հիւանդութիւնը հեռանայ պալատականին ալ աղօթեց որ հիւանդութիւնը հեռանայ պալատականին ալ աղօթեց որ հիւանդութիւնը հեռանայ պալատականին ալ աղօթեց որ հիւանդութիւնը հեռանայ պալատականին 
զաւակէն, այլ պարզապէս զայն ղրկեց, վստահեցնելով որ իր զաւակէն, այլ պարզապէս զայն ղրկեց, վստահեցնելով որ իր զաւակէն, այլ պարզապէս զայն ղրկեց, վստահեցնելով որ իր զաւակէն, այլ պարզապէս զայն ղրկեց, վստահեցնելով որ իր 
զաւակը ողջ ու առողջ էզաւակը ողջ ու առողջ էզաւակը ողջ ու առողջ էզաւակը ողջ ու առողջ է::::    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ կամեցաւ եւ հիւանդը չ թէ կամեցաւ եւ հիւանդը չ թէ կամեցաւ եւ հիւանդը չ թէ կամեցաւ եւ հիւանդը 
առոառոառոառողջացաւ, այլ` խօսեցաւ եւ ան առողջացաւղջացաւ, այլ` խօսեցաւ եւ ան առողջացաւղջացաւ, այլ` խօսեցաւ եւ ան առողջացաւղջացաւ, այլ` խօսեցաւ եւ ան առողջացաւ::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
խօսեցաւ եւ աշխարհ ստեղծուեցաւ, խօսեցաւ եւ ջուրը գինիի խօսեցաւ եւ աշխարհ ստեղծուեցաւ, խօսեցաւ եւ ջուրը գինիի խօսեցաւ եւ աշխարհ ստեղծուեցաւ, խօսեցաւ եւ ջուրը գինիի խօսեցաւ եւ աշխարհ ստեղծուեցաւ, խօսեցաւ եւ ջուրը գինիի 
փոխուեցաւ, նոյնպէս ալ, խօսեցաւ եւ հիւանդը իր առողջուփոխուեցաւ, նոյնպէս ալ, խօսեցաւ եւ հիւանդը իր առողջուփոխուեցաւ, նոյնպէս ալ, խօսեցաւ եւ հիւանդը իր առողջուփոխուեցաւ, նոյնպէս ալ, խօսեցաւ եւ հիւանդը իր առողջու----
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թիւնը վերագտաւթիւնը վերագտաւթիւնը վերագտաւթիւնը վերագտաւ::::    Կենդանարար զօրութիԿենդանարար զօրութիԿենդանարար զօրութիԿենդանարար զօրութի´́́́ւն կայ Տիրոջ ւն կայ Տիրոջ ւն կայ Տիրոջ ւն կայ Տիրոջ 
խօսքին ու խօսակցութեան մէջխօսքին ու խօսակցութեան մէջխօսքին ու խօսակցութեան մէջխօսքին ու խօսակցութեան մէջ::::    Կը բաւէ որ խօսի, եւ ահա Կը բաւէ որ խօսի, եւ ահա Կը բաւէ որ խօսի, եւ ահա Կը բաւէ որ խօսի, եւ ահա 
հոգեհոգեհոգեհոգեպէս հիւանդները կը բժշկուին, մտապէս խռովածները կը պէս հիւանդները կը բժշկուին, մտապէս խռովածները կը պէս հիւանդները կը բժշկուին, մտապէս խռովածները կը պէս հիւանդները կը բժշկուին, մտապէս խռովածները կը 
խաղաղին, տագնապի մխաղաղին, տագնապի մխաղաղին, տագնապի մխաղաղին, տագնապի մէէէէջ եղող սիրտերը կը սփոփուինջ եղող սիրտերը կը սփոփուինջ եղող սիրտերը կը սփոփուինջ եղող սիրտերը կը սփոփուին::::    
ԸսեԸսեԸսեԸսե´́́́նք Տիրոջ. նք Տիրոջ. նք Տիրոջ. նք Տիրոջ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, խօսր, խօսր, խօսր, խօսէէէէ´́́́, , , , որպէսզի մեր կեանքերը փոխորպէսզի մեր կեանքերը փոխորպէսզի մեր կեանքերը փոխորպէսզի մեր կեանքերը փոխ----
ուին ու նորոգուինուին ու նորոգուինուին ու նորոգուինուին ու նորոգուին::::    ԽօսէԽօսէԽօսէԽօսէ´́́́, , , , որպէսզի քեզմէ հեռու եղող սիրտեորպէսզի քեզմէ հեռու եղող սիրտեորպէսզի քեզմէ հեռու եղող սիրտեորպէսզի քեզմէ հեռու եղող սիրտե----
րը` քերը` քերը` քերը` քե´́́́զ փնտռենզ փնտռենզ փնտռենզ փնտռեն::::    ԽօսէԽօսէԽօսէԽօսէ´́́́, , , , որպէսզի ապաստան փնտռող որպէսզի ապաստան փնտռող որպէսզի ապաստան փնտռող որպէսզի ապաստան փնտռող 
հոգհոգհոգհոգիները` քեզիիները` քեզիիները` քեզիիները` քեզի´́́́    յանձնուինյանձնուինյանձնուինյանձնուին::::    ԽօսէԽօսէԽօսէԽօսէ´́́́, , , , ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եւ ըսէ ինծի.ր, եւ ըսէ ինծի.ր, եւ ըսէ ինծի.ր, եւ ըսէ ինծի.----    
ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է::::    ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակներդ փրկուած ենզաւակներդ փրկուած ենզաւակներդ փրկուած ենզաւակներդ փրկուած են::::    ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , 
ընտանիքդ պաշտպանուած էընտանիքդ պաշտպանուած էընտանիքդ պաշտպանուած էընտանիքդ պաշտպանուած է::::    ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , գործերդ օրհնուած ենգործերդ օրհնուած ենգործերդ օրհնուած ենգործերդ օրհնուած են::::    
ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զօրակցութիւնս հետդ էզօրակցութիւնս հետդ էզօրակցութիւնս հետդ էզօրակցութիւնս հետդ է::::    ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զօրութիւնս մէջդ էզօրութիւնս մէջդ էզօրութիւնս մէջդ էզօրութիւնս մէջդ է»»»»::::    

4.4.4.4.----    Ուշագրաւ ու հետաքրքրական է մեր Տիրոջ Ուշագրաւ ու հետաքրքրական է մեր Տիրոջ Ուշագրաւ ու հետաքրքրական է մեր Տիրոջ Ուշագրաւ ու հետաքրքրական է մեր Տիրոջ 
վերաբվերաբվերաբվերաբերմունքը պալատական մարդուն հանդէպերմունքը պալատական մարդուն հանդէպերմունքը պալատական մարդուն հանդէպերմունքը պալատական մարդուն հանդէպ::::    Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ 
յանդիմանեց զայն, քանի չէր հաւատացած որ կրնար իր յանդիմանեց զայն, քանի չէր հաւատացած որ կրնար իր յանդիմանեց զայն, քանի չէր հաւատացած որ կրնար իր յանդիմանեց զայն, քանի չէր հաւատացած որ կրնար իր 
որդին բուժել առանց իր որդիին քով երթալու, բայց միւս որդին բուժել առանց իր որդիին քով երթալու, բայց միւս որդին բուժել առանց իր որդիին քով երթալու, բայց միւս որդին բուժել առանց իր որդիին քով երթալու, բայց միւս 
կողմէն, անմիջապէս նկատեց անոր հայրական սրտի կողմէն, անմիջապէս նկատեց անոր հայրական սրտի կողմէն, անմիջապէս նկատեց անոր հայրական սրտի կողմէն, անմիջապէս նկատեց անոր հայրական սրտի 
տառապանքը իր զաւակին համար եւ չուզեց յաւելեալ տառապանքը իր զաւակին համար եւ չուզեց յաւելեալ տառապանքը իր զաւակին համար եւ չուզեց յաւելեալ տառապանքը իր զաւակին համար եւ չուզեց յաւելեալ 
խօսակցութիւն ունենալ հետըխօսակցութիւն ունենալ հետըխօսակցութիւն ունենալ հետըխօսակցութիւն ունենալ հետը, , , , այլ իսկոյն ղրկեց ըսելով. այլ իսկոյն ղրկեց ըսելով. այլ իսկոյն ղրկեց ըսելով. այլ իսկոյն ղրկեց ըսելով. 
««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է»»»»::::    Հոս կարեւոր բան մը կը սորվինք մեր Հոս կարեւոր բան մը կը սորվինք մեր Հոս կարեւոր բան մը կը սորվինք մեր Հոս կարեւոր բան մը կը սորվինք մեր 
Տիրոջ նկարագիրին մասինՏիրոջ նկարագիրին մասինՏիրոջ նկարագիրին մասինՏիրոջ նկարագիրին մասին::::    Տէրը չՏէրը չՏէրը չՏէրը չ’’’’ուզեր վիճիլ մէկու մը հետ ուզեր վիճիլ մէկու մը հետ ուզեր վիճիլ մէկու մը հետ ուզեր վիճիլ մէկու մը հետ 
երբ անիկա եկած է խօսելու իր ցաւին մասիներբ անիկա եկած է խօսելու իր ցաւին մասիներբ անիկա եկած է խօսելու իր ցաւին մասիներբ անիկա եկած է խօսելու իր ցաւին մասին::::    Շատ անգամ Շատ անգամ Շատ անգամ Շատ անգամ 
մարդիկ աղօթքի կը կանգնին եւ կը պատմեն Տիրոջ իրենց մարդիկ աղօթքի կը կանգնին եւ կը պատմեն Տիրոջ իրենց մարդիկ աղօթքի կը կանգնին եւ կը պատմեն Տիրոջ իրենց մարդիկ աղօթքի կը կանգնին եւ կը պատմեն Տիրոջ իրենց 
ցաւին մասին ու կցաւին մասին ու կցաւին մասին ու կցաւին մասին ու կը ստանան իրենց սրտի խնդրանքը, չնայած ը ստանան իրենց սրտի խնդրանքը, չնայած ը ստանան իրենց սրտի խնդրանքը, չնայած ը ստանան իրենց սրտի խնդրանքը, չնայած 
որ տակաւին չունին Աստուծոյ կամքին գիտութոր տակաւին չունին Աստուծոյ կամքին գիտութոր տակաւին չունին Աստուծոյ կամքին գիտութոր տակաւին չունին Աստուծոյ կամքին գիտութիիիիւնըւնըւնըւնը::::    Տէրը կը Տէրը կը Տէրը կը Տէրը կը 
պարգեւէ թէկուզ չհասկնանք զինքպարգեւէ թէկուզ չհասկնանք զինքպարգեւէ թէկուզ չհասկնանք զինքպարգեւէ թէկուզ չհասկնանք զինք::::    Կը շնորհէ նոյնիսկ եթէ իր Կը շնորհէ նոյնիսկ եթէ իր Կը շնորհէ նոյնիսկ եթէ իր Կը շնորհէ նոյնիսկ եթէ իր 
կամքին համաձայն կեանք մը չենք ապրիրկամքին համաձայն կեանք մը չենք ապրիրկամքին համաձայն կեանք մը չենք ապրիրկամքին համաձայն կեանք մը չենք ապրիր::::    Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք 
նոյն ձեւով վարուիլ մեր նմաններուն հետնոյն ձեւով վարուիլ մեր նմաններուն հետնոյն ձեւով վարուիլ մեր նմաններուն հետնոյն ձեւով վարուիլ մեր նմաններուն հետ::::    Կրնա՞նք տալ Կրնա՞նք տալ Կրնա՞նք տալ Կրնա՞նք տալ 
ուզողին,ուզողին,ուզողին,ուզողին,    թէկուզ անիկա մեր կամքին հակառակ գործէթէկուզ անիկա մեր կամքին հակառակ գործէթէկուզ անիկա մեր կամքին հակառակ գործէթէկուզ անիկա մեր կամքին հակառակ գործէ::::    
Կրնա՞նք պարգեւել կարիքի մէջ եղողին եւ օգնել օգնութեան Կրնա՞նք պարգեւել կարիքի մէջ եղողին եւ օգնել օգնութեան Կրնա՞նք պարգեւել կարիքի մէջ եղողին եւ օգնել օգնութեան Կրնա՞նք պարգեւել կարիքի մէջ եղողին եւ օգնել օգնութեան 
կարիքը ունեցողին, նոյնիսկ եթէ անոնք մեր տուած կարիքը ունեցողին, նոյնիսկ եթէ անոնք մեր տուած կարիքը ունեցողին, նոյնիսկ եթէ անոնք մեր տուած կարիքը ունեցողին, նոյնիսկ եթէ անոնք մեր տուած 
օգնութեան արժէքը չեն գիտերօգնութեան արժէքը չեն գիտերօգնութեան արժէքը չեն գիտերօգնութեան արժէքը չեն գիտեր::::    
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5.5.5.5.----    ««««Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց»»»»::::    
Երբ Տէրը խօսեցաւ պալատականին հետ, անոր Երբ Տէրը խօսեցաւ պալատականին հետ, անոր Երբ Տէրը խօսեցաւ պալատականին հետ, անոր Երբ Տէրը խօսեցաւ պալատականին հետ, անոր մէջ հաւամէջ հաւամէջ հաւամէջ հաւա´́́́տք տք տք տք 
արթնցաւարթնցաւարթնցաւարթնցաւ::::    Հաւատք` իր սիրոյն ու գթութեան նկատմամբՀաւատք` իր սիրոյն ու գթութեան նկատմամբՀաւատք` իր սիրոյն ու գթութեան նկատմամբՀաւատք` իր սիրոյն ու գթութեան նկատմամբ::::    
Հաւատք` իր զօրութեան ու կարողութեան նկատմամբՀաւատք` իր զօրութեան ու կարողութեան նկատմամբՀաւատք` իր զօրութեան ու կարողութեան նկատմամբՀաւատք` իր զօրութեան ու կարողութեան նկատմամբ::::    Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է 
որ ան հրաշք ու նշան կը փնտռէր, բայց հիմա, առանց նշան ու որ ան հրաշք ու նշան կը փնտռէր, բայց հիմա, առանց նշան ու որ ան հրաշք ու նշան կը փնտռէր, բայց հիմա, առանց նշան ու որ ան հրաշք ու նշան կը փնտռէր, բայց հիմա, առանց նշան ու 
հրաշք տեսնելու, հաւատաց Տիրոջ խօսքին. հրաշք տեսնելու, հաւատաց Տիրոջ խօսքին. հրաշք տեսնելու, հաւատաց Տիրոջ խօսքին. հրաշք տեսնելու, հաւատաց Տիրոջ խօսքին. ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ զաւակդ զաւակդ զաւակդ 
ողջ էողջ էողջ էողջ է»»»»::::    Հաւատաց ու տուն մեկնեցաւՀաւատաց ու տուն մեկնեցաւՀաւատաց ու տուն մեկնեցաւՀաւատաց ու տուն մեկնեցաւ::::    Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք 
պալատականին նման, հաւատալ Տիրոջ խօսքին երբ պալատականին նման, հաւատալ Տիրոջ խօսքին երբ պալատականին նման, հաւատալ Տիրոջ խօսքին երբ պալատականին նման, հաւատալ Տիրոջ խօսքին երբ 
տակաւին անոր կատարումը չենք տեսածտակաւին անոր կատարումը չենք տեսածտակաւին անոր կատարումը չենք տեսածտակաւին անոր կատարումը չենք տեսած::::    Կրնա՞նք հաւաԿրնա՞նք հաւաԿրնա՞նք հաւաԿրնա՞նք հաւա----
տալ Տիրոջ խոստումներուն երբ տակաւին անոնց իրականատալ Տիրոջ խոստումներուն երբ տակաւին անոնց իրականատալ Տիրոջ խոստումներուն երբ տակաւին անոնց իրականատալ Տիրոջ խոստումներուն երբ տակաւին անոնց իրականա----
ցումը չենք տեսածցումը չենք տեսածցումը չենք տեսածցումը չենք տեսած::::    

6.6.6.6.----    Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ պալատականը այսքան Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ պալատականը այսքան Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ պալատականը այսքան Ի՞նչ բանը պատճառ եղաւ որ պալատականը այսքան 
դիւրին կերպով հաւատար Յիսուսի խօսքին,դիւրին կերպով հաւատար Յիսուսի խօսքին,դիւրին կերպով հաւատար Յիսուսի խօսքին,դիւրին կերպով հաւատար Յիսուսի խօսքին,    ինք որ հրաշք ու ինք որ հրաշք ու ինք որ հրաշք ու ինք որ հրաշք ու 
նշան ակնկալող մէկն էրնշան ակնկալող մէկն էրնշան ակնկալող մէկն էրնշան ակնկալող մէկն էր::::    Ի՞նչպէս կրցաւ այսքան շուտով Ի՞նչպէս կրցաւ այսքան շուտով Ի՞նչպէս կրցաւ այսքան շուտով Ի՞նչպէս կրցաւ այսքան շուտով 
հաւատալ Յիսուսի խօսքին ու ձգել երթալ, երբ ինք եկած էր հաւատալ Յիսուսի խօսքին ու ձգել երթալ, երբ ինք եկած էր հաւատալ Յիսուսի խօսքին ու ձգել երթալ, երբ ինք եկած էր հաւատալ Յիսուսի խօսքին ու ձգել երթալ, երբ ինք եկած էր 
Յիսուսը Կափառնաում տանելուՅիսուսը Կափառնաում տանելուՅիսուսը Կափառնաում տանելուՅիսուսը Կափառնաում տանելու::::    Ի՞նչպէս պատահեցաւ որ Ի՞նչպէս պատահեցաւ որ Ի՞նչպէս պատահեցաւ որ Ի՞նչպէս պատահեցաւ որ 
հաւատացհաւատացհաւատացհաւատաց    թէ հրաշքը պատահած էր, ինք որ պէտք էր տեսնէր թէ հրաշքը պատահած էր, ինք որ պէտք էր տեսնէր թէ հրաշքը պատահած էր, ինք որ պէտք էր տեսնէր թէ հրաշքը պատահած էր, ինք որ պէտք էր տեսնէր 
հրաշքը որպէսզի հաւատարհրաշքը որպէսզի հաւատարհրաշքը որպէսզի հաւատարհրաշքը որպէսզի հաւատար::::    ՊատասխանըՊատասխանըՊատասխանըՊատասխանը    շատ պարզ էշատ պարզ էշատ պարզ էշատ պարզ է::::    Ան Ան Ան Ան 
դիմած էր Յիսուսին եւ Յիսուս խօսած էր հետըդիմած էր Յիսուսին եւ Յիսուս խօսած էր հետըդիմած էր Յիսուսին եւ Յիսուս խօսած էր հետըդիմած էր Յիսուսին եւ Յիսուս խօսած էր հետը::::    Ան ականջ Ան ականջ Ան ականջ Ան ականջ 
տուած էր Յիսուսի խօսքերունտուած էր Յիսուսի խօսքերունտուած էր Յիսուսի խօսքերունտուած էր Յիսուսի խօսքերուն::::    Բոլոր անոնք որոնք կը դիմեն Բոլոր անոնք որոնք կը դիմեն Բոլոր անոնք որոնք կը դիմեն Բոլոր անոնք որոնք կը դիմեն 
Յիսուսի եւ առիթ կու տան որ Յիսուս խօսի իրենց հետ, կը Յիսուսի եւ առիթ կու տան որ Յիսուս խօսի իրենց հետ, կը Յիսուսի եւ առիթ կու տան որ Յիսուս խօսի իրենց հետ, կը Յիսուսի եւ առիթ կու տան որ Յիսուս խօսի իրենց հետ, կը 
փոխուի իրենց կեանքը, իրենց սիրտը, իրենց մտածելափոխուի իրենց կեանքը, իրենց սիրտը, իրենց մտածելափոխուի իրենց կեանքը, իրենց սիրտը, իրենց մտածելափոխուի իրենց կեանքը, իրենց սիրտը, իրենց մտածելա----
կերպըկերպըկերպըկերպը::::    Երբ լսենք Յիսուսի ձայնը եԵրբ լսենք Յիսուսի ձայնը եԵրբ լսենք Յիսուսի ձայնը եԵրբ լսենք Յիսուսի ձայնը եւ խօսքերը, որոնց մէջ ւ խօսքերը, որոնց մէջ ւ խօսքերը, որոնց մէջ ւ խօսքերը, որոնց մէջ 
զօրութիւն ու գթութիւն կայ, քաղցրութիւն ու այլակերպիչ ուժ զօրութիւն ու գթութիւն կայ, քաղցրութիւն ու այլակերպիչ ուժ զօրութիւն ու գթութիւն կայ, քաղցրութիւն ու այլակերպիչ ուժ զօրութիւն ու գթութիւն կայ, քաղցրութիւն ու այլակերպիչ ուժ 
կայ, անոնք կկայ, անոնք կկայ, անոնք կկայ, անոնք կ’’’’այլափոխեն մեզ ներքնապէս, հաւատքի կրաայլափոխեն մեզ ներքնապէս, հաւատքի կրաայլափոխեն մեզ ներքնապէս, հաւատքի կրաայլափոխեն մեզ ներքնապէս, հաւատքի կրա´́́́կ կ կ կ 
կը բորբոքեն մեր մէջկը բորբոքեն մեր մէջկը բորբոքեն մեր մէջկը բորբոքեն մեր մէջ::::    

««««Մինչ կՄինչ կՄինչ կՄինչ կ’’’’երթար, իր ծառաները դիմաւորերթար, իր ծառաները դիմաւորերթար, իր ծառաները դիմաւորերթար, իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ եցին զինք եւ եցին զինք եւ եցին զինք եւ 
աւետեցին` ըսելով.աւետեցին` ըսելով.աւետեցին` ըսելով.աւետեցին` ըսելով.----    

""""Տղադ առողջացաւ"Տղադ առողջացաւ"Տղադ առողջացաւ"Տղադ առողջացաւ"»»»» ( ( ( (Յհ 4.51)Յհ 4.51)Յհ 4.51)Յհ 4.51)::::    
1.1.1.1.----    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    պալատական մարդուն ըսաւ. պալատական մարդուն ըսաւ. պալատական մարդուն ըսաւ. պալատական մարդուն ըսաւ. ««««""""ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ զաւակդ զաւակդ զաւակդ 

ողջ է"ողջ է"ողջ է"ողջ է"::::    Պալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնացՊալատականը հաւատաց Յիսուսի խօսքին ու գնաց»,»,»,»,    
եւ ահա իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետիս տուին` եւ ահա իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետիս տուին` եւ ահա իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետիս տուին` եւ ահա իր ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետիս տուին` 
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ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Տղադ առողջացաւՏղադ առողջացաւՏղադ առողջացաւՏղադ առողջացաւ»»»»::::    Անոնք որոնք կը հաւատան Անոնք որոնք կը հաւատան Անոնք որոնք կը հաւատան Անոնք որոնք կը հաւատան 
Յիսուսի խօսքերուն, անպայման որ աւետաբերներու պիտի Յիսուսի խօսքերուն, անպայման որ աւետաբերներու պիտի Յիսուսի խօսքերուն, անպայման որ աւետաբերներու պիտի Յիսուսի խօսքերուն, անպայման որ աւետաբերներու պիտի 
հանդիպին իրեհանդիպին իրեհանդիպին իրեհանդիպին իրենց կեանքին մէջնց կեանքին մէջնց կեանքին մէջնց կեանքին մէջ::::    Տէրը իրեն հաւատացողՏէրը իրեն հաւատացողՏէրը իրեն հաւատացողՏէրը իրեն հաւատացող----
ներուն սիրտը կներուն սիրտը կներուն սիրտը կներուն սիրտը կ’’’’ուրախացնէ բարի մարդոց` բարի խօսքերովուրախացնէ բարի մարդոց` բարի խօսքերովուրախացնէ բարի մարդոց` բարի խօսքերովուրախացնէ բարի մարդոց` բարի խօսքերով::::    

2.2.2.2.----    ««««Ծառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետեցինԾառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետեցինԾառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետեցինԾառաները դիմաւորեցին զինք եւ աւետեցին»»»»::::    
Ծառաները գիտէին որ պալատական մարդուն սիրտը կը Ծառաները գիտէին որ պալատական մարդուն սիրտը կը Ծառաները գիտէին որ պալատական մարդուն սիրտը կը Ծառաները գիտէին որ պալատական մարդուն սիրտը կը 
տառապէր իր զաւակին համարտառապէր իր զաւակին համարտառապէր իր զաւակին համարտառապէր իր զաւակին համար::::    Գիտէին որ ան գացած էր Գիտէին որ ան գացած էր Գիտէին որ ան գացած էր Գիտէին որ ան գացած էր 
Յիսուսը բերելուՅիսուսը բերելուՅիսուսը բերելուՅիսուսը բերելու::::    Գիտէին որ եԳիտէին որ եԳիտէին որ եԳիտէին որ երկար ճամբայ կտրած էր իր րկար ճամբայ կտրած էր իր րկար ճամբայ կտրած էր իր րկար ճամբայ կտրած էր իր 
զաւակին բժշկութիւնը ձեռք ձգելու համարզաւակին բժշկութիւնը ձեռք ձգելու համարզաւակին բժշկութիւնը ձեռք ձգելու համարզաւակին բժշկութիւնը ձեռք ձգելու համար::::    Անոնք երբ Անոնք երբ Անոնք երբ Անոնք երբ 
տեսան անոր զաւակին առողջանալը, անմիջապէս ճամբայ տեսան անոր զաւակին առողջանալը, անմիջապէս ճամբայ տեսան անոր զաւակին առողջանալը, անմիջապէս ճամբայ տեսան անոր զաւակին առողջանալը, անմիջապէս ճամբայ 
ելան գտնելու իրենց տէրը եւ աւետելու իրեն թէ իր զաւակը ելան գտնելու իրենց տէրը եւ աւետելու իրեն թէ իր զաւակը ելան գտնելու իրենց տէրը եւ աւետելու իրեն թէ իր զաւակը ելան գտնելու իրենց տէրը եւ աւետելու իրեն թէ իր զաւակը 
առողջացած էառողջացած էառողջացած էառողջացած է::::    Անոնք անտարբեր չէին իրենց տիրոջ Անոնք անտարբեր չէին իրենց տիրոջ Անոնք անտարբեր չէին իրենց տիրոջ Անոնք անտարբեր չէին իրենց տիրոջ 
զաւակին հիւանդութեան ու ցաւին նկատմազաւակին հիւանդութեան ու ցաւին նկատմազաւակին հիւանդութեան ու ցաւին նկատմազաւակին հիւանդութեան ու ցաւին նկատմամբմբմբմբ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անտարբեր էին իրենց տիրոջ հայրական տառապող սրտին անտարբեր էին իրենց տիրոջ հայրական տառապող սրտին անտարբեր էին իրենց տիրոջ հայրական տառապող սրտին անտարբեր էին իրենց տիրոջ հայրական տառապող սրտին 
նկատմամբնկատմամբնկատմամբնկատմամբ::::    Անոնք ցաւակից եղած էին իրեն, իսկ հիմա զինք Անոնք ցաւակից եղած էին իրեն, իսկ հիմա զինք Անոնք ցաւակից եղած էին իրեն, իսկ հիմա զինք Անոնք ցաւակից եղած էին իրեն, իսկ հիմա զինք 
կը փնտռեն, որպէսզի ուրախակից ըլլան իրենկը փնտռեն, որպէսզի ուրախակից ըլլան իրենկը փնտռեն, որպէսզի ուրախակից ըլլան իրենկը փնտռեն, որպէսզի ուրախակից ըլլան իրեն::::    Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք Մենք կրնա՞նք 
այս ծառաներուն նման ըլլալայս ծառաներուն նման ըլլալայս ծառաներուն նման ըլլալայս ծառաներուն նման ըլլալ::::    Կրնա՞նք ցաւ ունեցողին Կրնա՞նք ցաւ ունեցողին Կրնա՞նք ցաւ ունեցողին Կրնա՞նք ցաւ ունեցողին 
ցաւակից ըլլալ, եւ ուրախ մարդուն ուրախակիցցաւակից ըլլալ, եւ ուրախ մարդուն ուրախակիցցաւակից ըլլալ, եւ ուրախ մարդուն ուրախակիցցաւակից ըլլալ, եւ ուրախ մարդուն ուրախակից    ըլլալըլլալըլլալըլլալ::::    
Կրնա՞նք իրենց զաւակներուն համար սրտի վիշտ ունեցող Կրնա՞նք իրենց զաւակներուն համար սրտի վիշտ ունեցող Կրնա՞նք իրենց զաւակներուն համար սրտի վիշտ ունեցող Կրնա՞նք իրենց զաւակներուն համար սրտի վիշտ ունեցող 
ծնողներուն տրտմակից ըլլալ, բայց նաեւ աղօթել անոնց ծնողներուն տրտմակից ըլլալ, բայց նաեւ աղօթել անոնց ծնողներուն տրտմակից ըլլալ, բայց նաեւ աղօթել անոնց ծնողներուն տրտմակից ըլլալ, բայց նաեւ աղօթել անոնց 
զաւակներուն դարձին ու բժշկութեան համար, որպէսզի նաեւ զաւակներուն դարձին ու բժշկութեան համար, որպէսզի նաեւ զաւակներուն դարձին ու բժշկութեան համար, որպէսզի նաեւ զաւակներուն դարձին ու բժշկութեան համար, որպէսզի նաեւ 
ուրախակից ըլլանք անոնց, երբ անոնց զաւակները դարձի ուրախակից ըլլանք անոնց, երբ անոնց զաւակները դարձի ուրախակից ըլլանք անոնց, երբ անոնց զաւակները դարձի ուրախակից ըլլանք անոնց, երբ անոնց զաւակները դարձի 
գան Տիրոջգան Տիրոջգան Տիրոջգան Տիրոջ::::    

3.3.3.3.----    Ծառաները ուզեցին ուրախացնել իրԾառաները ուզեցին ուրախացնել իրԾառաները ուզեցին ուրախացնել իրԾառաները ուզեցին ուրախացնել իրենց տէրըենց տէրըենց տէրըենց տէրը::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
կկկկ’’’’ուզե՞նք ուրախացնել մեր Տէրըուզե՞նք ուրախացնել մեր Տէրըուզե՞նք ուրախացնել մեր Տէրըուզե՞նք ուրախացնել մեր Տէրը::::    Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք ուրախացնել, ուզենք ուրախացնել, ուզենք ուրախացնել, ուզենք ուրախացնել, 
պէտք է ուրախանանք անոնց համար` որոնք դարձի կու գան պէտք է ուրախանանք անոնց համար` որոնք դարձի կու գան պէտք է ուրախանանք անոնց համար` որոնք դարձի կու գան պէտք է ուրախանանք անոնց համար` որոնք դարձի կու գան 
եւ հոգեպէս կը բժշկուինեւ հոգեպէս կը բժշկուինեւ հոգեպէս կը բժշկուինեւ հոգեպէս կը բժշկուին::::    Երբ հաւատացեալներ ուրախակից Երբ հաւատացեալներ ուրախակից Երբ հաւատացեալներ ուրախակից Երբ հաւատացեալներ ուրախակից 
ըլլան իրարու, իրենց հոգեւոր բժշկութեան եւ աճման համար, ըլլան իրարու, իրենց հոգեւոր բժշկութեան եւ աճման համար, ըլլան իրարու, իրենց հոգեւոր բժշկութեան եւ աճման համար, ըլլան իրարու, իրենց հոգեւոր բժշկութեան եւ աճման համար, 
ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս ալ կւս ալ կւս ալ կւս ալ կ’’’’ուրախանայուրախանայուրախանայուրախանայ::::    

««««ՊաՊաՊաՊալատականը ծառաներուն հարցուց.լատականը ծառաներուն հարցուց.լատականը ծառաներուն հարցուց.լատականը ծառաներուն հարցուց.----    
""""Ո՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակսՈ՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակսՈ՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակսՈ՞ր ժամուն ապաքինեցաւ զաւակս""""::::    
Անոնք պատասխանեցինԱնոնք պատասխանեցինԱնոնք պատասխանեցինԱնոնք պատասխանեցին....----    
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""""Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնաց"Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնաց"Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնաց"Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնաց"::::    
Այն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն Այն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն Այն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն Այն ատեն հայրը անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն 

էր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` "Գնաէր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` "Գնաէր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` "Գնաէր, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն` "Գնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ է"զաւակդ ողջ է"զաւակդ ողջ է"զաւակդ ողջ է"::::    Եւ ինք ու Եւ ինք ու Եւ ինք ու Եւ ինք ու 
իր ամբողջ ընտանիիր ամբողջ ընտանիիր ամբողջ ընտանիիր ամբողջ ընտանիքը հաւատացինքը հաւատացինքը հաւատացինքը հաւատացին»»»» ( ( ( (Յհ 4.52Յհ 4.52Յհ 4.52Յհ 4.52----53)53)53)53)::::    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար պալատական մարդը հարցուց իր Ինչո՞ւ համար պալատական մարդը հարցուց իր Ինչո՞ւ համար պալատական մարդը հարցուց իր Ինչո՞ւ համար պալատական մարդը հարցուց իր 
որդիին ապաքինման ժամին մասինորդիին ապաքինման ժամին մասինորդիին ապաքինման ժամին մասինորդիին ապաքինման ժամին մասին::::    Ան ուզեց ստուգել եթէ Ան ուզեց ստուգել եթէ Ան ուզեց ստուգել եթէ Ան ուզեց ստուգել եթէ 
երբեք իր որդիին բուժումը ճիշդ այն պահուն տեղի ունեցաւ երբեք իր որդիին բուժումը ճիշդ այն պահուն տեղի ունեցաւ երբեք իր որդիին բուժումը ճիշդ այն պահուն տեղի ունեցաւ երբեք իր որդիին բուժումը ճիշդ այն պահուն տեղի ունեցաւ 
երբ Յիսուս ըսաւ. երբ Յիսուս ըսաւ. երբ Յիսուս ըսաւ. երբ Յիսուս ըսաւ. ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է»»»»::::    Իր այս վերաբերԻր այս վերաբերԻր այս վերաբերԻր այս վերաբեր----
մունքը քննադատելի վերաբերմունքը քննադատելի վերաբերմունքը քննադատելի վերաբերմունքը քննադատելի վերաբերմունք մը չէ, ոմունք մը չէ, ոմունք մը չէ, ոմունք մը չէ, ո´́́́չ ալ անհաւատ չ ալ անհաւատ չ ալ անհաւատ չ ալ անհաւատ 
մարդու կեցուածք էմարդու կեցուածք էմարդու կեցուածք էմարդու կեցուածք է::::    Բժշկութեան ժամին ստուգումը իր Բժշկութեան ժամին ստուգումը իր Բժշկութեան ժամին ստուգումը իր Բժշկութեան ժամին ստուգումը իր 
հաւատքն էր որ պիտի զօրացնէր եւ ամրացնէրհաւատքն էր որ պիտի զօրացնէր եւ ամրացնէրհաւատքն էր որ պիտի զօրացնէր եւ ամրացնէրհաւատքն էր որ պիտի զօրացնէր եւ ամրացնէր:::: Matthew  Matthew  Matthew  Matthew 
Henry Henry Henry Henry կը բացատրէ, որ ան ուզեց վստահ ըլլալ որ Յիսուսի կը բացատրէ, որ ան ուզեց վստահ ըլլալ որ Յիսուսի կը բացատրէ, որ ան ուզեց վստահ ըլլալ որ Յիսուսի կը բացատրէ, որ ան ուզեց վստահ ըլլալ որ Յիսուսի 
խօսած նոխօսած նոխօսած նոխօսած նո՞՞՞՞յն ժամուն բուժուեցաւ իր որդին, որպէսզի յն ժամուն բուժուեցաւ իր որդին, որպէսզի յն ժամուն բուժուեցաւ իր որդին, որպէսզի յն ժամուն բուժուեցաւ իր որդին, որպէսզի 
Յիսուսին քաջ վկան դառնար, եւ Յիսուսին քաջ վկան դառնար, եւ Յիսուսին քաջ վկան դառնար, եւ Յիսուսին քաջ վկան դառնար, եւ բոլորին պատմէր անոր բոլորին պատմէր անոր բոլորին պատմէր անոր բոլորին պատմէր անոր 
հրաշագործ զօրութեան մասինհրաշագործ զօրութեան մասինհրաշագործ զօրութեան մասինհրաշագործ զօրութեան մասին::::    Երբ մեր հաւատքը Երբ մեր հաւատքը Երբ մեր հաւատքը Երբ մեր հաւատքը 
հաստատուի Տիրոջ ձեռքով, մենք անոր քաջ ու համարձակ հաստատուի Տիրոջ ձեռքով, մենք անոր քաջ ու համարձակ հաստատուի Տիրոջ ձեռքով, մենք անոր քաջ ու համարձակ հաստատուի Տիրոջ ձեռքով, մենք անոր քաջ ու համարձակ 
վկաները կը դառնանքվկաները կը դառնանքվկաները կը դառնանքվկաները կը դառնանք::::    Տիրոջ գործերը քննութենէ անցնելը Տիրոջ գործերը քննութենէ անցնելը Տիրոջ գործերը քննութենէ անցնելը Տիրոջ գործերը քննութենէ անցնելը 
սխալ չէ, պայմանաւ սակայն, որ նման քննութիւն մը սխալ չէ, պայմանաւ սակայն, որ նման քննութիւն մը սխալ չէ, պայմանաւ սակայն, որ նման քննութիւն մը սխալ չէ, պայմանաւ սակայն, որ նման քննութիւն մը 
թերահաւատութեան կամ կասկածի արդիւնք չըլլայ, թերահաւատութեան կամ կասկածի արդիւնք չըլլայ, թերահաւատութեան կամ կասկածի արդիւնք չըլլայ, թերահաւատութեան կամ կասկածի արդիւնք չըլլայ, ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս 
էր պարագան Թովմաս առաքեալին, որ ուզեց իր մատները էր պարագան Թովմաս առաքեալին, որ ուզեց իր մատները էր պարագան Թովմաս առաքեալին, որ ուզեց իր մատները էր պարագան Թովմաս առաքեալին, որ ուզեց իր մատները 
Յիսուսի վէրքերուն մէջ դնել, որպէսզի վստահ ըլլար անոր Յիսուսի վէրքերուն մէջ դնել, որպէսզի վստահ ըլլար անոր Յիսուսի վէրքերուն մէջ դնել, որպէսզի վստահ ըլլար անոր Յիսուսի վէրքերուն մէջ դնել, որպէսզի վստահ ըլլար անոր 
յարութեան ստուգութեանյարութեան ստուգութեանյարութեան ստուգութեանյարութեան ստուգութեան::::    Քննութեան նպատակը պէտք է Քննութեան նպատակը պէտք է Քննութեան նպատակը պէտք է Քննութեան նպատակը պէտք է 
ըլլայ, հանդէս բերել Տիրոջ գործերուն բացարձակ ստուգուըլլայ, հանդէս բերել Տիրոջ գործերուն բացարձակ ստուգուըլլայ, հանդէս բերել Տիրոջ գործերուն բացարձակ ստուգուըլլայ, հանդէս բերել Տիրոջ գործերուն բացարձակ ստուգու----
թիւնը եւ ճշմարտացիութիւնը, որպէսզի անոնց համարթիւնը եւ ճշմարտացիութիւնը, որպէսզի անոնց համարթիւնը եւ ճշմարտացիութիւնը, որպէսզի անոնց համարթիւնը եւ ճշմարտացիութիւնը, որպէսզի անոնց համարձակ ձակ ձակ ձակ 
տարածիչներն ու պատմիչները դառնանքտարածիչներն ու պատմիչները դառնանքտարածիչներն ու պատմիչները դառնանքտարածիչներն ու պատմիչները դառնանք::::    

2.2.2.2.----    Ուրիշ երեւոյթ մըն ալ կար որ զօրեղապէս Ուրիշ երեւոյթ մըն ալ կար որ զօրեղապէս Ուրիշ երեւոյթ մըն ալ կար որ զօրեղապէս Ուրիշ երեւոյթ մըն ալ կար որ զօրեղապէս 
ամրապնդեց պալատականին հաւատքըամրապնդեց պալատականին հաւատքըամրապնդեց պալատականին հաւատքըամրապնդեց պալատականին հաւատքը::::    Ծառաները անոր Ծառաները անոր Ծառաները անոր Ծառաները անոր 
ըսին որ ըսին որ ըսին որ ըսին որ ««««կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնացկէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնացկէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնացկէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը գնաց»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ 
ան ան ան ան ««««անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն էր, երբ Յիսուս անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն էր, երբ Յիսուս անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն էր, երբ Յիսուս անդրադարձաւ` թէ ճիշդ այն ժամուն էր, երբ Յիսուս 
ըսաւ իրեն` "Գնաըսաւ իրեն` "Գնաըսաւ իրեն` "Գնաըսաւ իրեն` "Գնա´́́́, , , , զաւզաւզաւզաւակդ ողջ է"ակդ ողջ է"ակդ ողջ է"ակդ ողջ է"»»»»::::    ««««Ճիշդ այն ժամունՃիշդ այն ժամունՃիշդ այն ժամունՃիշդ այն ժամուն»»»»    
բառերը, կը պարզեն որ պալատաբառերը, կը պարզեն որ պալատաբառերը, կը պարզեն որ պալատաբառերը, կը պարզեն որ պալատականին որդիին բժշկութիւնը կանին որդիին բժշկութիւնը կանին որդիին բժշկութիւնը կանին որդիին բժշկութիւնը 
վայրկեվայրկեվայրկեվայրկենականականականակա´́́́ն կերպով տեղի ունեցաւ, մէն կերպով տեղի ունեցաւ, մէն կերպով տեղի ունեցաւ, մէն կերպով տեղի ունեցաւ, մէ´́́́կ անգամէն տեղի կ անգամէն տեղի կ անգամէն տեղի կ անգամէն տեղի 
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ունեցաւ, եւ ոունեցաւ, եւ ոունեցաւ, եւ ոունեցաւ, եւ ո´́́́չ թէ աստիճանաբար, կամ քանի մը ժամերու չ թէ աստիճանաբար, կամ քանի մը ժամերու չ թէ աստիճանաբար, կամ քանի մը ժամերու չ թէ աստիճանաբար, կամ քանի մը ժամերու 
ընթացքինընթացքինընթացքինընթացքին::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկ երկրաւոր բժիշկ կրնայ մէչ մէկ երկրաւոր բժիշկ կրնայ մէչ մէկ երկրաւոր բժիշկ կրնայ մէչ մէկ երկրաւոր բժիշկ կրնայ մէ´́́́կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն 
հիւանդ մը առողջացհիւանդ մը առողջացհիւանդ մը առողջացհիւանդ մը առողջացնելնելնելնել::::    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկ դեղ կրնայ վայրկեանի մը չ մէկ դեղ կրնայ վայրկեանի մը չ մէկ դեղ կրնայ վայրկեանի մը չ մէկ դեղ կրնայ վայրկեանի մը 
կամ երկվայրկեանի մը ընթացքին ոտքի հանել հիւանդ մըկամ երկվայրկեանի մը ընթացքին ոտքի հանել հիւանդ մըկամ երկվայրկեանի մը ընթացքին ոտքի հանել հիւանդ մըկամ երկվայրկեանի մը ընթացքին ոտքի հանել հիւանդ մը::::    
ՎայրկեՎայրկեՎայրկեՎայրկենական կամ ակնթարթի մը մէջ կատարուած նական կամ ակնթարթի մը մէջ կատարուած նական կամ ակնթարթի մը մէջ կատարուած նական կամ ակնթարթի մը մէջ կատարուած 
բուժումը, Քրիստոսի աստուածութեան մեծագոյն ապացոյցբուժումը, Քրիստոսի աստուածութեան մեծագոյն ապացոյցբուժումը, Քրիստոսի աստուածութեան մեծագոյն ապացոյցբուժումը, Քրիստոսի աստուածութեան մեծագոյն ապացոյց----
ներէն էներէն էներէն էներէն է::::    

3.3.3.3.----    ««««Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը Երէկ կէսօրէ ետք ժամը մէկ էր, երբ տաքութիւնը 
գնացգնացգնացգնաց»»»»::::    Ի՞նչ ցոյց կոԻ՞նչ ցոյց կոԻ՞նչ ցոյց կոԻ՞նչ ցոյց կու տայ ւ տայ ւ տայ ւ տայ ««««երէկերէկերէկերէկ» » » » բառըբառըբառըբառը::::    Ցոյց կու տայ որ երբ Ցոյց կու տայ որ երբ Ցոյց կու տայ որ երբ Ցոյց կու տայ որ երբ 
Յիսուս պալատական մարդուն ըսաւ` Յիսուս պալատական մարդուն ըսաւ` Յիսուս պալատական մարդուն ըսաւ` Յիսուս պալատական մարդուն ըսաւ` ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է», », », », 
ան անմիջապէս ճամբայ չելաւ դէպի Կափառնաում. ըստ ան անմիջապէս ճամբայ չելաւ դէպի Կափառնաում. ըստ ան անմիջապէս ճամբայ չելաւ դէպի Կափառնաում. ըստ ան անմիջապէս ճամբայ չելաւ դէպի Կափառնաում. ըստ 
երեւոյթին ան գիշերեց բարեկամի մը կամ ծանօթի մը քով, եւ երեւոյթին ան գիշերեց բարեկամի մը կամ ծանօթի մը քով, եւ երեւոյթին ան գիշերեց բարեկամի մը կամ ծանօթի մը քով, եւ երեւոյթին ան գիշերեց բարեկամի մը կամ ծանօթի մը քով, եւ 
յաջորդ առաւօտ միայն ճամբայ ելաւյաջորդ առաւօտ միայն ճամբայ ելաւյաջորդ առաւօտ միայն ճամբայ ելաւյաջորդ առաւօտ միայն ճամբայ ելաւ::::    Իր այս կեցուածքը Իր այս կեցուածքը Իր այս կեցուածքը Իր այս կեցուածքը 
կարեւոր բան կարեւոր բան կարեւոր բան կարեւոր բան մը կը սորվեցնէ մեզի իր անձին մասինմը կը սորվեցնէ մեզի իր անձին մասինմը կը սորվեցնէ մեզի իր անձին մասինմը կը սորվեցնէ մեզի իր անձին մասին::::    Ան երբ Ան երբ Ան երբ Ան երբ 
լսեց լսեց լսեց լսեց ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́, , , , զաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ էզաւակդ ողջ է»»»»    խօսքը, հաւատաց այս խօսքին իր խօսքը, հաւատաց այս խօսքին իր խօսքը, հաւատաց այս խօսքին իր խօսքը, հաւատաց այս խօսքին իր 
ամբողջ սամբողջ սամբողջ սամբողջ սիիիիրտովրտովրտովրտով::::    Պէտք չունէր աճապարելու եւ Կափառնաում Պէտք չունէր աճապարելու եւ Կափառնաում Պէտք չունէր աճապարելու եւ Կափառնաում Պէտք չունէր աճապարելու եւ Կափառնաում 
երթալու, որպէսզի ստուգէր եթէ երբեք իր որդին ապաքինած երթալու, որպէսզի ստուգէր եթէ երբեք իր որդին ապաքինած երթալու, որպէսզի ստուգէր եթէ երբեք իր որդին ապաքինած երթալու, որպէսզի ստուգէր եթէ երբեք իր որդին ապաքինած 
էր թէ ոչէր թէ ոչէր թէ ոչէր թէ ոչ::::    Անոր միտքը հանգստացած էր Յիսուսի խօսքէն ետքԱնոր միտքը հանգստացած էր Յիսուսի խօսքէն ետքԱնոր միտքը հանգստացած էր Յիսուսի խօսքէն ետքԱնոր միտքը հանգստացած էր Յիսուսի խօսքէն ետք::::    
Թերահաւատութեան մշուշը ամբողջութեամբ փարատած էր Թերահաւատութեան մշուշը ամբողջութեամբ փարատած էր Թերահաւատութեան մշուշը ամբողջութեամբ փարատած էր Թերահաւատութեան մշուշը ամբողջութեամբ փարատած էր 
անոր հոգիէնանոր հոգիէնանոր հոգիէնանոր հոգիէն::::    Ան ստոյգ գիտէր եւ բացարձակօրէն վստահ էր Ան ստոյգ գիտէր եւ բացարձակօրէն վստահ էր Ան ստոյգ գիտէր եւ բացարձակօրէն վստահ էր Ան ստոյգ գիտէր եւ բացարձակօրէն վստահ էր 
որ իր որդին բուժուած էրոր իր որդին բուժուած էրոր իր որդին բուժուած էրոր իր որդին բուժուած էր::::    

4.4.4.4.----    ««««Եւ ինք ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացինԵւ ինք ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացինԵւ ինք ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացինԵւ ինք ու իր ամբողջ ընտանիքը հաւատացին»»»»::::    Մեզի Մեզի Մեզի Մեզի 
չչչչ’’’’ըսուիր թէ ի՞նչ բանի կամ որո՞ւ հաւատացին, բայց յստակ է ըսուիր թէ ի՞նչ բանի կամ որո՞ւ հաւատացին, բայց յստակ է ըսուիր թէ ի՞նչ բանի կամ որո՞ւ հաւատացին, բայց յստակ է ըսուիր թէ ի՞նչ բանի կամ որո՞ւ հաւատացին, բայց յստակ է 
որ անոնք հաւատացին Յիոր անոնք հաւատացին Յիոր անոնք հաւատացին Յիոր անոնք հաւատացին Յիսուսի, եւ զայն ընդունեցին իբրեւ սուսի, եւ զայն ընդունեցին իբրեւ սուսի, եւ զայն ընդունեցին իբրեւ սուսի, եւ զայն ընդունեցին իբրեւ 
հրեայ ժողովուրդին խոստացուած Փրկիչըհրեայ ժողովուրդին խոստացուած Փրկիչըհրեայ ժողովուրդին խոստացուած Փրկիչըհրեայ ժողովուրդին խոստացուած Փրկիչը::::    Եւ եթէ երբեք Եւ եթէ երբեք Եւ եթէ երբեք Եւ եթէ երբեք 
յիշեալ պալատականը Քուզան է, ինչպէս ոմանք կյիշեալ պալատականը Քուզան է, ինչպէս ոմանք կյիշեալ պալատականը Քուզան է, ինչպէս ոմանք կյիշեալ պալատականը Քուզան է, ինչպէս ոմանք կ’’’’ենթադրեն, ենթադրեն, ենթադրեն, ենթադրեն, 
այդ պարագային, դիւրին է ենթադրել որ այս հրաշքէն եայդ պարագային, դիւրին է ենթադրել որ այս հրաշքէն եայդ պարագային, դիւրին է ենթադրել որ այս հրաշքէն եայդ պարագային, դիւրին է ենթադրել որ այս հրաշքէն ե´́́́տք տք տք տք 
էր որ Քուզայի կինը` Յովհաննան, միացաւ այն խումբ մը էր որ Քուզայի կինը` Յովհաննան, միացաւ այն խումբ մը էր որ Քուզայի կինը` Յովհաննան, միացաւ այն խումբ մը էր որ Քուզայի կինը` Յովհաննան, միացաւ այն խումբ մը 
կիներուն, կիներուն, կիներուն, կիներուն, ««««որոնք որոնք որոնք որոնք իրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի իրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի իրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի իրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի 
պէտքերըպէտքերըպէտքերըպէտքերը»»»» ( ( ( (Ղկ 8.3)Ղկ 8.3)Ղկ 8.3)Ղկ 8.3)::::    Տղուն մարմնաւոր բժշկութեան հետ, անոր Տղուն մարմնաւոր բժշկութեան հետ, անոր Տղուն մարմնաւոր բժշկութեան հետ, անոր Տղուն մարմնաւոր բժշկութեան հետ, անոր 
ծնողները եւս բժշկուեցան հոգեպէսծնողները եւս բժշկուեցան հոգեպէսծնողները եւս բժշկուեցան հոգեպէսծնողները եւս բժշկուեցան հոգեպէս::::    Բացուեցան անոնց Բացուեցան անոնց Բացուեցան անոնց Բացուեցան անոնց 
հոգիի աչքերըհոգիի աչքերըհոգիի աչքերըհոգիի աչքերը::::    Բժշկութեան հրաշքը հաստատեց պալատաԲժշկութեան հրաշքը հաստատեց պալատաԲժշկութեան հրաշքը հաստատեց պալատաԲժշկութեան հրաշքը հաստատեց պալատա----
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կանին, իր կնոջ եւ զաւակներուն հաւատքըկանին, իր կնոջ եւ զաւակներուն հաւատքըկանին, իր կնոջ եւ զաւակներուն հաւատքըկանին, իր կնոջ եւ զաւակներուն հաւատքը::::    Մարկոսի Մարկոսի Մարկոսի Մարկոսի 
Աւետարանին մէջ կը կաԱւետարանին մէջ կը կաԱւետարանին մէջ կը կաԱւետարանին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս առաքեալներուն րդանք թէ ինչպէս առաքեալներուն րդանք թէ ինչպէս առաքեալներուն րդանք թէ ինչպէս առաքեալներուն 
««««քարոզութիւնը կը հաստատուէր իրենց տրուած բոլոր քարոզութիւնը կը հաստատուէր իրենց տրուած բոլոր քարոզութիւնը կը հաստատուէր իրենց տրուած բոլոր քարոզութիւնը կը հաստատուէր իրենց տրուած բոլոր 
նշաններովնշաններովնշաններովնշաններով»»»» ( ( ( (Մր 16.20)Մր 16.20)Մր 16.20)Մր 16.20)::::    Այսօր եւս կարիքը ունինք Այսօր եւս կարիքը ունինք Այսօր եւս կարիքը ունինք Այսօր եւս կարիքը ունինք 
հրաշքներու, որպէսզի հաստատուին Քրիստոսի անունով հրաշքներու, որպէսզի հաստատուին Քրիստոսի անունով հրաշքներու, որպէսզի հաստատուին Քրիստոսի անունով հրաշքներու, որպէսզի հաստատուին Քրիստոսի անունով 
տրուած քարոզութիւններըտրուած քարոզութիւններըտրուած քարոզութիւններըտրուած քարոզութիւնները::::    Տիրոջ անունով քարոզներ Տիրոջ անունով քարոզներ Տիրոջ անունով քարոզներ Տիրոջ անունով քարոզներ 
փոխանցելը մնափոխանցելը մնափոխանցելը մնափոխանցելը մնա´́́́ց եկեղեցիներուն մէջ, բաց եկեղեցիներուն մէջ, բաց եկեղեցիներուն մէջ, բաց եկեղեցիներուն մէջ, բայց Տիրոջ անունով յց Տիրոջ անունով յց Տիրոջ անունով յց Տիրոջ անունով 
հրաշքներ գործելը վեհրաշքներ գործելը վեհրաշքներ գործելը վեհրաշքներ գործելը վե´́́́րջ գտած է դժբախտաբարրջ գտած է դժբախտաբարրջ գտած է դժբախտաբարրջ գտած է դժբախտաբար::::    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
եկեղեցիները չեն փնտռեր իրենց քարոզութիւնները եկեղեցիները չեն փնտռեր իրենց քարոզութիւնները եկեղեցիները չեն փնտռեր իրենց քարոզութիւնները եկեղեցիները չեն փնտռեր իրենց քարոզութիւնները 
հաստատող նշաններ ու հրաշքներհաստատող նշաններ ու հրաշքներհաստատող նշաններ ու հրաշքներհաստատող նշաններ ու հրաշքներ::::    Եթէ Քրիստոս լոկ Եթէ Քրիստոս լոկ Եթէ Քրիստոս լոկ Եթէ Քրիստոս լոկ 
քարոզիչ մը ըլլար, շատեր պիտի չհաւատային իրեն, քարոզիչ մը ըլլար, շատեր պիտի չհաւատային իրեն, քարոզիչ մը ըլլար, շատեր պիտի չհաւատային իրեն, քարոզիչ մը ըլլար, շատեր պիտի չհաւատային իրեն, 
ներառեալ այս պալատականըներառեալ այս պալատականըներառեալ այս պալատականըներառեալ այս պալատականը::::    Մարդիկ ձանձրացած էին Մարդիկ ձանձրացած էին Մարդիկ ձանձրացած էին Մարդիկ ձանձրացած էին 
քարոզիչքարոզիչքարոզիչքարոզիչներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, որոնց մօտ խօսքէն ներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, որոնց մօտ խօսքէն ներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, որոնց մօտ խօսքէն ներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, որոնց մօտ խօսքէն 
զատ ուրիշ բան չկարզատ ուրիշ բան չկարզատ ուրիշ բան չկարզատ ուրիշ բան չկար::::    Հիւանդ մարդը քարոզիչի պէտք չունէր, Հիւանդ մարդը քարոզիչի պէտք չունէր, Հիւանդ մարդը քարոզիչի պէտք չունէր, Հիւանդ մարդը քարոզիչի պէտք չունէր, 
այլ` զինք Աստուծոյ զօրութեամբ ոտքի հանողի մըայլ` զինք Աստուծոյ զօրութեամբ ոտքի հանողի մըայլ` զինք Աստուծոյ զօրութեամբ ոտքի հանողի մըայլ` զինք Աստուծոյ զօրութեամբ ոտքի հանողի մը::::    Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ 
ազատարարի պէտք ունէին եւ ոազատարարի պէտք ունէին եւ ոազատարարի պէտք ունէին եւ ոազատարարի պէտք ունէին եւ ո´́́́չ թէ ազատութեան մասին չ թէ ազատութեան մասին չ թէ ազատութեան մասին չ թէ ազատութեան մասին 
խօսուած պատգամներուխօսուած պատգամներուխօսուած պատգամներուխօսուած պատգամներու::::    Անոնք այլեւս չէին ուզեր Անոնք այլեւս չէին ուզեր Անոնք այլեւս չէին ուզեր Անոնք այլեւս չէին ուզեր 
ողորմոողորմոողորմոողորմութեան անհրաժեշտութեան մասին խօսող կամ ւթեան անհրաժեշտութեան մասին խօսող կամ ւթեան անհրաժեշտութեան մասին խօսող կամ ւթեան անհրաժեշտութեան մասին խօսող կամ 
Աստուծոյ անունով ողորմութիւն պահանջող ռաբբիներ Աստուծոյ անունով ողորմութիւն պահանջող ռաբբիներ Աստուծոյ անունով ողորմութիւն պահանջող ռաբբիներ Աստուծոյ անունով ողորմութիւն պահանջող ռաբբիներ 
տեսնել, այլ կտեսնել, այլ կտեսնել, այլ կտեսնել, այլ կ’’’’ուզէին ողորմած ռաբբի մը տեսնելուզէին ողորմած ռաբբի մը տեսնելուզէին ողորմած ռաբբի մը տեսնելուզէին ողորմած ռաբբի մը տեսնել::::    Այս բոլորը Այս բոլորը Այս բոլորը Այս բոլորը 
անոնք տեսան Յիսուսի անձին մէջանոնք տեսան Յիսուսի անձին մէջանոնք տեսան Յիսուսի անձին մէջանոնք տեսան Յիսուսի անձին մէջ::::    Տեսան եւ սիրեցիՏեսան եւ սիրեցիՏեսան եւ սիրեցիՏեսան եւ սիրեցի´́́́ն զայնն զայնն զայնն զայն::::    
Տեսան եւ հաւատացիՏեսան եւ հաւատացիՏեսան եւ հաւատացիՏեսան եւ հաւատացի´́́́ն անորն անորն անորն անոր::::    Հրաշք մը կրնայ շատեր դարձի Հրաշք մը կրնայ շատեր դարձի Հրաշք մը կրնայ շատեր դարձի Հրաշք մը կրնայ շատեր դարձի 
բերելբերելբերելբերել::::    Այսօր դարձի եկողներուն եւ Քրիստոսի Այսօր դարձի եկողներուն եւ Քրիստոսի Այսօր դարձի եկողներուն եւ Քրիստոսի Այսօր դարձի եկողներուն եւ Քրիստոսի 
յանձնուողներուն թիւը շատ քիչ է, որովհետեւ Քրիստոսի յանձնուողներուն թիւը շատ քիչ է, որովհետեւ Քրիստոսի յանձնուողներուն թիւը շատ քիչ է, որովհետեւ Քրիստոսի յանձնուողներուն թիւը շատ քիչ է, որովհետեւ Քրիստոսի 
ծառայողները դարձած են միայն խօսքի ու ճառի մարդիկ, ծառայողները դարձած են միայն խօսքի ու ճառի մարդիկ, ծառայողները դարձած են միայն խօսքի ու ճառի մարդիկ, ծառայողները դարձած են միայն խօսքի ու ճառի մարդիկ, 
քարոզի ու պատգամի մարդիկ, զուրկ ամէն տեսակի քարոզի ու պատգամի մարդիկ, զուրկ ամէն տեսակի քարոզի ու պատգամի մարդիկ, զուրկ ամէն տեսակի քարոզի ու պատգամի մարդիկ, զուրկ ամէն տեսակի 
զօրութենէզօրութենէզօրութենէզօրութենէ::::    Կը սխալիԿը սխալիԿը սխալիԿը սխալի´́́́ն անոնք որոնք կը մտածեն թէ ն անոնք որոնք կը մտածեն թէ ն անոնք որոնք կը մտածեն թէ ն անոնք որոնք կը մտածեն թէ 
հրաշքներու ժամանակը անցած էհրաշքներու ժամանակը անցած էհրաշքներու ժամանակը անցած էհրաշքներու ժամանակը անցած է::::    Կը սխալիԿը սխալիԿը սխալիԿը սխալի´́́́ն անոնք որոնք ն անոնք որոնք ն անոնք որոնք ն անոնք որոնք 
կկկկ’’’’ըսեն թէ` ըսեն թէ` ըսեն թէ` ըսեն թէ` ««««Մարդուն քալելը հրաՄարդուն քալելը հրաՄարդուն քալելը հրաՄարդուն քալելը հրա´́́́շք է, մարդուն խօսիլը շք է, մարդուն խօսիլը շք է, մարդուն խօսիլը շք է, մարդուն խօսիլը 
հրահրահրահրա´́́́շք է, մարդուն շունչ առնելը հրաշք է, մարդուն շունչ առնելը հրաշք է, մարդուն շունչ առնելը հրաշք է, մարդուն շունչ առնելը հրա´́́́շք էշք էշք էշք է»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ, ասոնք չ, ասոնք չ, ասոնք չ, ասոնք 
հրաշքներ չենհրաշքներ չենհրաշքներ չենհրաշքներ չեն::::    Ասոնք հրաշալի երեւոյթներ են, բայց Ասոնք հրաշալի երեւոյթներ են, բայց Ասոնք հրաշալի երեւոյթներ են, բայց Ասոնք հրաշալի երեւոյթներ են, բայց 
հրաշքներ չենհրաշքներ չենհրաշքներ չենհրաշքներ չեն::::    Կը սխալիԿը սխալիԿը սխալիԿը սխալի´́́́ն նաեւ անոնք որոնք կն նաեւ անոնք որոնք կն նաեւ անոնք որոնք կն նաեւ անոնք որոնք կ’’’’ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ 
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հրաշք ու նշան փնտռելը կամ սհրաշք ու նշան փնտռելը կամ սհրաշք ու նշան փնտռելը կամ սհրաշք ու նշան փնտռելը կամ սպասելը Փարիսեցիներուն պասելը Փարիսեցիներուն պասելը Փարիսեցիներուն պասելը Փարիսեցիներուն 
յատուկ է, քանի անոնք էին որ նշաններ կը փնտռէինյատուկ է, քանի անոնք էին որ նշաններ կը փնտռէինյատուկ է, քանի անոնք էին որ նշաններ կը փնտռէինյատուկ է, քանի անոնք էին որ նշաններ կը փնտռէին::::    Նման Նման Նման Նման 
խօսք պարզապէս այրած սրտի խաբուսիկ մխիթարանք է, մեր խօսք պարզապէս այրած սրտի խաբուսիկ մխիթարանք է, մեր խօսք պարզապէս այրած սրտի խաբուսիկ մխիթարանք է, մեր խօսք պարզապէս այրած սրտի խաբուսիկ մխիթարանք է, մեր 
թերութիւնը չճանչնալու քաջութեան պակաս էթերութիւնը չճանչնալու քաջութեան պակաս էթերութիւնը չճանչնալու քաջութեան պակաս էթերութիւնը չճանչնալու քաջութեան պակաս է::::    Փարիսեցիներ Փարիսեցիներ Փարիսեցիներ Փարիսեցիներ 
նշան մը կնշան մը կնշան մը կնշան մը կ’’’’ուզէին Տիրոջմէ, որովհետեւ վուզէին Տիրոջմէ, որովհետեւ վուզէին Տիրոջմէ, որովհետեւ վուզէին Տիրոջմէ, որովհետեւ վսսսստահ չէին որ Յիսուս տահ չէին որ Յիսուս տահ չէին որ Յիսուս տահ չէին որ Յիսուս 
խոստացուած Փրկիչն էրխոստացուած Փրկիչն էրխոստացուած Փրկիչն էրխոստացուած Փրկիչն էր    թէ ոչթէ ոչթէ ոչթէ ոչ::::    Բայց այսօր բոլորս ալ գիտենք Բայց այսօր բոլորս ալ գիտենք Բայց այսօր բոլորս ալ գիտենք Բայց այսօր բոլորս ալ գիտենք 
որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է աշխարհինոր Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է աշխարհինոր Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է աշխարհինոր Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է աշխարհին::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
հաստատելու համար չէ որ մենք հրաշք ու նշան կհաստատելու համար չէ որ մենք հրաշք ու նշան կհաստատելու համար չէ որ մենք հրաշք ու նշան կհաստատելու համար չէ որ մենք հրաշք ու նշան կ’’’’ուզենք, ուզենք, ուզենք, ուզենք, 
այլ` որպէսզի Տէայլ` որպէսզի Տէայլ` որպէսզի Տէայլ` որպէսզի Տէ´́́́րը փառաւորուի, Տէրը փառաւորուի, Տէրը փառաւորուի, Տէրը փառաւորուի, Տէ´́́́րը մեծարուի, եւ րը մեծարուի, եւ րը մեծարուի, եւ րը մեծարուի, եւ 
մարդիկ դարձ ունենանմարդիկ դարձ ունենանմարդիկ դարձ ունենանմարդիկ դարձ ունենան::::    Ինչպէս Պօղոս առաքեալ կը խօսի Ինչպէս Պօղոս առաքեալ կը խօսի Ինչպէս Պօղոս առաքեալ կը խօսի Ինչպէս Պօղոս առաքեալ կը խօսի 
Սուրբ Հոգիին ինը պտուղՍուրբ Հոգիին ինը պտուղՍուրբ Հոգիին ինը պտուղՍուրբ Հոգիին ինը պտուղներուն մասին (Գղ 5.22ներուն մասին (Գղ 5.22ներուն մասին (Գղ 5.22ներուն մասին (Գղ 5.22----23), 23), 23), 23), նոյնպէս նոյնպէս նոյնպէս նոյնպէս 
ալ կը խօսի Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն մասին (Ա.Կր ալ կը խօսի Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն մասին (Ա.Կր ալ կը խօսի Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն մասին (Ա.Կր ալ կը խօսի Սուրբ Հոգիին ինը պարգեւներուն մասին (Ա.Կր 
12.812.812.812.8----10)10)10)10)::::    ՉեՉեՉեՉե´́́́նք կրնար խօսիլ առաքինութեանց մասին եւ նք կրնար խօսիլ առաքինութեանց մասին եւ նք կրնար խօսիլ առաքինութեանց մասին եւ նք կրնար խօսիլ առաքինութեանց մասին եւ 
մոռնալ հրաշքներըմոռնալ հրաշքներըմոռնալ հրաշքներըմոռնալ հրաշքները::::    Քրիստոս միայն քարոզիչ չէր, այլ նաեւ Քրիստոս միայն քարոզիչ չէր, այլ նաեւ Քրիստոս միայն քարոզիչ չէր, այլ նաեւ Քրիստոս միայն քարոզիչ չէր, այլ նաեւ 
հրաշագործ Աստուածհրաշագործ Աստուածհրաշագործ Աստուածհրաշագործ Աստուած::::    Քրիստոնէական կրօնքը ոՔրիստոնէական կրօնքը ոՔրիստոնէական կրօնքը ոՔրիստոնէական կրօնքը ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
տարբերութիւն կտարբերութիւն կտարբերութիւն կտարբերութիւն կ’’’’ոոոունենայ միւս կրօնքներէն, եթէ երբեք լոկ ւնենայ միւս կրօնքներէն, եթէ երբեք լոկ ւնենայ միւս կրօնքներէն, եթէ երբեք լոկ ւնենայ միւս կրօնքներէն, եթէ երբեք լոկ 
խօսքի, քարոզի ու պատգամի կրօնք մը ըլլայխօսքի, քարոզի ու պատգամի կրօնք մը ըլլայխօսքի, քարոզի ու պատգամի կրօնք մը ըլլայխօսքի, քարոզի ու պատգամի կրօնք մը ըլլայ::::    

5.5.5.5.----    Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry կը հաստատէ. կը հաստատէ. կը հաստատէ. կը հաստատէ. ««««Պալատական մարդը Պալատական մարդը Պալատական մարդը Պալատական մարդը 
նախապէս հաւատաց Քրիստոսի խօսքին, իսկ հիմա նախապէս հաւատաց Քրիստոսի խօսքին, իսկ հիմա նախապէս հաւատաց Քրիստոսի խօսքին, իսկ հիմա նախապէս հաւատաց Քրիստոսի խօսքին, իսկ հիմա 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´́́́    հաւատաց, ընդունեց զայն իբրեւ խոստացուած հաւատաց, ընդունեց զայն իբրեւ խոստացուած հաւատաց, ընդունեց զայն իբրեւ խոստացուած հաւատաց, ընդունեց զայն իբրեւ խոստացուած 
Փրկիչը եւ դարձաւ անոր աշակերտըՓրկիչը եւ դարձաւ անոր աշակերտըՓրկիչը եւ դարձաւ անոր աշակերտըՓրկիչը եւ դարձաւ անոր աշակերտը»»»»::::    Ան նաԱն նաԱն նաԱն նախապէս խապէս խապէս խապէս 
ընդունեց Յիսուսի խօսքը իբրեւ ճշմարիտ խօսք, իսկ հրաշքէն ընդունեց Յիսուսի խօսքը իբրեւ ճշմարիտ խօսք, իսկ հրաշքէն ընդունեց Յիսուսի խօսքը իբրեւ ճշմարիտ խօսք, իսկ հրաշքէն ընդունեց Յիսուսի խօսքը իբրեւ ճշմարիտ խօսք, իսկ հրաշքէն 
ետք, ան ընդունեց Յիսուսը իբրեւ ճշմարիտ Փրկիչ ու ետք, ան ընդունեց Յիսուսը իբրեւ ճշմարիտ Փրկիչ ու ետք, ան ընդունեց Յիսուսը իբրեւ ճշմարիտ Փրկիչ ու ետք, ան ընդունեց Յիսուսը իբրեւ ճշմարիտ Փրկիչ ու 
ԱզատարարԱզատարարԱզատարարԱզատարար::::    Գալով մեզի, մենք կԳալով մեզի, մենք կԳալով մեզի, մենք կԳալով մեզի, մենք կ’’’’ընդունի՞նք Յիսուսի ընդունի՞նք Յիսուսի ընդունի՞նք Յիսուսի ընդունի՞նք Յիսուսի 
խօսքերը իբրեւ ճշմարիտ խօսքերխօսքերը իբրեւ ճշմարիտ խօսքերխօսքերը իբրեւ ճշմարիտ խօսքերխօսքերը իբրեւ ճշմարիտ խօսքեր::::    Կը հաւատա՞նք իր Կը հաւատա՞նք իր Կը հաւատա՞նք իր Կը հաւատա՞նք իր 
խօսքերուն եւ խոստումներունխօսքերուն եւ խոստումներունխօսքերուն եւ խոստումներունխօսքերուն եւ խոստումներուն::::    Եթէ կը հաւատանք, կասկածէ Եթէ կը հաւատանք, կասկածէ Եթէ կը հաւատանք, կասկածէ Եթէ կը հաւատանք, կասկածէ 
վեր է որ պիտի ականատես վկաները դառնանք Տիրոջ վեր է որ պիտի ականատես վկաները դառնանք Տիրոջ վեր է որ պիտի ականատես վկաները դառնանք Տիրոջ վեր է որ պիտի ականատես վկաները դառնանք Տիրոջ 
հրաշքներուն, ճիշդ ինչպէս պալատականը հաւատաց եւ հրաշքներուն, ճիշդ ինչպէս պալատականը հաւատաց եւ հրաշքներուն, ճիշդ ինչպէս պալատականը հաւատաց եւ հրաշքներուն, ճիշդ ինչպէս պալատականը հաւատաց եւ 
վայելեց Տիրոջ հրաշքըվայելեց Տիրոջ հրաշքըվայելեց Տիրոջ հրաշքըվայելեց Տիրոջ հրաշքը::::    

6.6.6.6.----    Հիւանդ տղուն հայրը պատճառ դարձաւ որ ամբողջ Հիւանդ տղուն հայրը պատճառ դարձաւ որ ամբողջ Հիւանդ տղուն հայրը պատճառ դարձաւ որ ամբողջ Հիւանդ տղուն հայրը պատճառ դարձաւ որ ամբողջ 
ընտանիքը փրկուի, ճիշդ ինչպէս որ Զակքէոս հետագային ընտանիքը փրկուի, ճիշդ ինչպէս որ Զակքէոս հետագային ընտանիքը փրկուի, ճիշդ ինչպէս որ Զակքէոս հետագային ընտանիքը փրկուի, ճիշդ ինչպէս որ Զակքէոս հետագային 
պատճառ պիտի դառնար որ իր ամբողջ ընտանիքը փրկոպատճառ պիտի դառնար որ իր ամբողջ ընտանիքը փրկոպատճառ պիտի դառնար որ իր ամբողջ ընտանիքը փրկոպատճառ պիտի դառնար որ իր ամբողջ ընտանիքը փրկուէր ւէր ւէր ւէր 
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((((Ղկ 19.9), կամ ինչպէս Սամարացի կինը պատճառ դարձած Ղկ 19.9), կամ ինչպէս Սամարացի կինը պատճառ դարձած Ղկ 19.9), կամ ինչպէս Սամարացի կինը պատճառ դարձած Ղկ 19.9), կամ ինչպէս Սամարացի կինը պատճառ դարձած 
էր որ շատ մը Սամարացիներ Քրիստոսը ընդունէին (Յհ 4.39էր որ շատ մը Սամարացիներ Քրիստոսը ընդունէին (Յհ 4.39էր որ շատ մը Սամարացիներ Քրիստոսը ընդունէին (Յհ 4.39էր որ շատ մը Սամարացիներ Քրիստոսը ընդունէին (Յհ 4.39----
42)42)42)42)::::    Եթէ ան չերթար ու չփնտռէր Քրիստոսը, եւ եթէ Եթէ ան չերթար ու չփնտռէր Քրիստոսը, եւ եթէ Եթէ ան չերթար ու չփնտռէր Քրիստոսը, եւ եթէ Եթէ ան չերթար ու չփնտռէր Քրիստոսը, եւ եթէ 
չհաւատար անոր խօսքին, ընտանիքը պիտի չփրկուէրչհաւատար անոր խօսքին, ընտանիքը պիտի չփրկուէրչհաւատար անոր խօսքին, ընտանիքը պիտի չփրկուէրչհաւատար անոր խօսքին, ընտանիքը պիտի չփրկուէր::::    
ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ծնողներ, դուք ալ կրնա՞ք պալատականին կամ ծնողներ, դուք ալ կրնա՞ք պալատականին կամ ծնողներ, դուք ալ կրնա՞ք պալատականին կամ ծնողներ, դուք ալ կրնա՞ք պալատականին կամ 
ԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսի    նման ձեր ամբողջ ընտանիքին փրկութեան միջոց նման ձեր ամբողջ ընտանիքին փրկութեան միջոց նման ձեր ամբողջ ընտանիքին փրկութեան միջոց նման ձեր ամբողջ ընտանիքին փրկութեան միջոց 
կամ պատճառ դառնալկամ պատճառ դառնալկամ պատճառ դառնալկամ պատճառ դառնալ::::    Եթէ կը փնտռէք Տէրը ինչպէս Եթէ կը փնտռէք Տէրը ինչպէս Եթէ կը փնտռէք Տէրը ինչպէս Եթէ կը փնտռէք Տէրը ինչպէս 
պալատականը փնտռեց ու գտաւ, եւ եթէ Տէրը տեսնելու պալատականը փնտռեց ու գտաւ, եւ եթէ Տէրը տեսնելու պալատականը փնտռեց ու գտաւ, եւ եթէ Տէրը տեսնելու պալատականը փնտռեց ու գտաւ, եւ եթէ Տէրը տեսնելու 
փափաք ունիք ինչպէս Զակքէոս զայն տեսնելու փափաք փափաք ունիք ինչպէս Զակքէոս զայն տեսնելու փափաք փափաք ունիք ինչպէս Զակքէոս զայն տեսնելու փափաք փափաք ունիք ինչպէս Զակքէոս զայն տեսնելու փափաք 
ունէր, վստահ եղէք որ անպայման ձեր միջոցաւ Տէրը մուտք ունէր, վստահ եղէք որ անպայման ձեր միջոցաւ Տէրը մուտք ունէր, վստահ եղէք որ անպայման ձեր միջոցաւ Տէրը մուտք ունէր, վստահ եղէք որ անպայման ձեր միջոցաւ Տէրը մուտք 
պիտի գործէ ձեր ամբողպիտի գործէ ձեր ամբողպիտի գործէ ձեր ամբողպիտի գործէ ձեր ամբողջ ընտանիքէն ներս, եւ ձեզի հետ ջ ընտանիքէն ներս, եւ ձեզի հետ ջ ընտանիքէն ներս, եւ ձեզի հետ ջ ընտանիքէն ներս, եւ ձեզի հետ 
պիտի ընթրէ, դուք ալ` իրեն հետ (Յյտ 3.20)պիտի ընթրէ, դուք ալ` իրեն հետ (Յյտ 3.20)պիտի ընթրէ, դուք ալ` իրեն հետ (Յյտ 3.20)պիտի ընթրէ, դուք ալ` իրեն հետ (Յյտ 3.20)::::    

7.7.7.7.----    Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry դիտել կու տայ, որ դիտել կու տայ, որ դիտել կու տայ, որ դիտել կու տայ, որ եթէ տղուն եթէ տղուն եթէ տղուն եթէ տղուն 
հիւանդութիւնը չըլլար, անոր ընտանիքը դարձի գալու եւ հիւանդութիւնը չըլլար, անոր ընտանիքը դարձի գալու եւ հիւանդութիւնը չըլլար, անոր ընտանիքը դարձի գալու եւ հիւանդութիւնը չըլլար, անոր ընտանիքը դարձի գալու եւ 
Քրիստոսը ճանչնալու առիթ պիտի չունենարՔրիստոսը ճանչնալու առիթ պիտի չունենարՔրիստոսը ճանչնալու առիթ պիտի չունենարՔրիստոսը ճանչնալու առիթ պիտի չունենար::::    Մարդիկ կը Մարդիկ կը Մարդիկ կը Մարդիկ կը 
մերժեն հիւանդութիւնը, ցաւը, տառապանքը,մերժեն հիւանդութիւնը, ցաւը, տառապանքը,մերժեն հիւանդութիւնը, ցաւը, տառապանքը,մերժեն հիւանդութիւնը, ցաւը, տառապանքը,    առանց սակայն առանց սակայն առանց սակայն առանց սակայն 
անդրադառնալու, որ այդ բոլորը կրնան փրկարար դեր անդրադառնալու, որ այդ բոլորը կրնան փրկարար դեր անդրադառնալու, որ այդ բոլորը կրնան փրկարար դեր անդրադառնալու, որ այդ բոլորը կրնան փրկարար դեր 
խաղալ իրենց եւ իրենց հարազատներուն կեանքին մէջխաղալ իրենց եւ իրենց հարազատներուն կեանքին մէջխաղալ իրենց եւ իրենց հարազատներուն կեանքին մէջխաղալ իրենց եւ իրենց հարազատներուն կեանքին մէջ::::        

8.8.8.8.----    Պալատական մարդը սովորական մարդ մը չէր, այլ Պալատական մարդը սովորական մարդ մը չէր, այլ Պալատական մարդը սովորական մարդ մը չէր, այլ Պալատական մարդը սովորական մարդ մը չէր, այլ 
բարձր պաշտօն եւ իշխանութիւն ունեցող մարդ մըն էրբարձր պաշտօն եւ իշխանութիւն ունեցող մարդ մըն էրբարձր պաշտօն եւ իշխանութիւն ունեցող մարդ մըն էրբարձր պաշտօն եւ իշխանութիւն ունեցող մարդ մըն էր::::    Ան Ան Ան Ան 
երբ դարձի եկաւ, հետը դարձի եկան զաւակները, իր կերբ դարձի եկաւ, հետը դարձի եկան զաւակները, իր կերբ դարձի եկաւ, հետը դարձի եկան զաւակները, իր կերբ դարձի եկաւ, հետը դարձի եկան զաւակները, իր կինը եւ ինը եւ ինը եւ ինը եւ 
իր իշխանութեան տակ գտնուող մարդիկը եւ ծառաներըիր իշխանութեան տակ գտնուող մարդիկը եւ ծառաներըիր իշխանութեան տակ գտնուող մարդիկը եւ ծառաներըիր իշխանութեան տակ գտնուող մարդիկը եւ ծառաները::::    
Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ մեծ մարդիկ ընդունին Երբ մեծ մարդիկ ընդունին Երբ մեծ մարդիկ ընդունին Երբ մեծ մարդիկ ընդունին 
Աւետարանը, անոնք կրնան միջոց մը ըլլալ, Աւետարանը Աւետարանը, անոնք կրնան միջոց մը ըլլալ, Աւետարանը Աւետարանը, անոնք կրնան միջոց մը ըլլալ, Աւետարանը Աւետարանը, անոնք կրնան միջոց մը ըլլալ, Աւետարանը 
բերելու հոն` ուր կբերելու հոն` ուր կբերելու հոն` ուր կբերելու հոն` ուր կ’’’’ապրինապրինապրինապրին»»»»::::    Մարդկային պատմութիւնը ցոյց Մարդկային պատմութիւնը ցոյց Մարդկային պատմութիւնը ցոյց Մարդկային պատմութիւնը ցոյց 
կու տայ, որ երբ իշխանութեան գլուխը եղողներ դարձ կու տայ, որ երբ իշխանութեան գլուխը եղողներ դարձ կու տայ, որ երբ իշխանութեան գլուխը եղողներ դարձ կու տայ, որ երբ իշխանութեան գլուխը եղողներ դարձ 
ունեունեունեունեցած են, իրենց հետ ոցած են, իրենց հետ ոցած են, իրենց հետ ոցած են, իրենց հետ ո´́́́չ թէ լոկ ընտանիքներ կամ չ թէ լոկ ընտանիքներ կամ չ թէ լոկ ընտանիքներ կամ չ թէ լոկ ընտանիքներ կամ 
հարազատներ դարձի եկած են, այլ ամբողջ ազգեր ու հարազատներ դարձի եկած են, այլ ամբողջ ազգեր ու հարազատներ դարձի եկած են, այլ ամբողջ ազգեր ու հարազատներ դարձի եկած են, այլ ամբողջ ազգեր ու 
սերունդներսերունդներսերունդներսերունդներ::::    Երբ Տրդատ թագաւոր դարձի եկաւ, ամբողջ Երբ Տրդատ թագաւոր դարձի եկաւ, ամբողջ Երբ Տրդատ թագաւոր դարձի եկաւ, ամբողջ Երբ Տրդատ թագաւոր դարձի եկաւ, ամբողջ 
ազգը հետը դարձի եկաւազգը հետը դարձի եկաւազգը հետը դարձի եկաւազգը հետը դարձի եկաւ::::    Երբ Կոստանդին դարձի եկաւ, Երբ Կոստանդին դարձի եկաւ, Երբ Կոստանդին դարձի եկաւ, Երբ Կոստանդին դարձի եկաւ, 
ամբողջ Հռոմը հետը դարձի եկաւամբողջ Հռոմը հետը դարձի եկաւամբողջ Հռոմը հետը դարձի եկաւամբողջ Հռոմը հետը դարձի եկաւ::::    
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ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, տոր, տոր, տոր, տո´́́́ւր մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնըւր մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնըւր մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնըւր մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնը    
Պալատականին նման փնտռելու եւ գտնելու Քեզ:Պալատականին նման փնտռելու եւ գտնելու Քեզ:Պալատականին նման փնտռելու եւ գտնելու Քեզ:Պալատականին նման փնտռելու եւ գտնելու Քեզ:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ մենք ալ անոր նման աղաչենք Քեզիոր մենք ալ անոր նման աղաչենք Քեզիոր մենք ալ անոր նման աղաչենք Քեզիոր մենք ալ անոր նման աղաչենք Քեզի    
Մեր զաւակներուն բժշկութեան ու փրկութեան համար:Մեր զաւակներուն բժշկութեան ու փրկութեան համար:Մեր զաւակներուն բժշկութեան ու փրկութեան համար:Մեր զաւակներուն բժշկութեան ու փրկութեան համար:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´́́́    որ չհեռանանք Քեզմէոր չհեռանանք Քեզմէոր չհեռանանք Քեզմէոր չհեռանանք Քեզմէ    
ԵԵԵԵրբ չես կատարեր մեր կամքը,րբ չես կատարեր մեր կամքը,րբ չես կատարեր մեր կամքը,րբ չես կատարեր մեր կամքը,    
Ինչպէս պալատականը չհեռացաւԻնչպէս պալատականը չհեռացաւԻնչպէս պալատականը չհեռացաւԻնչպէս պալատականը չհեռացաւ    
Երբ մերժեցիր անոր հետ Կափառնաում երթալ:Երբ մերժեցիր անոր հետ Կափառնաում երթալ:Երբ մերժեցիր անոր հետ Կափառնաում երթալ:Երբ մերժեցիր անոր հետ Կափառնաում երթալ:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´ ´ ´ ´ որ անոր նման հաւատանք բարի խօսքիդոր անոր նման հաւատանք բարի խօսքիդոր անոր նման հաւատանք բարի խօսքիդոր անոր նման հաւատանք բարի խօսքիդ    
Երբ տակաւին անոր կատարումը չենք տեսած:Երբ տակաւին անոր կատարումը չենք տեսած:Երբ տակաւին անոր կատարումը չենք տեսած:Երբ տակաւին անոր կատարումը չենք տեսած:    
ՕգնէՕգնէՕգնէՕգնէ´́́́    որ պալատականին նմանոր պալատականին նմանոր պալատականին նմանոր պալատականին նման    
ՄՄՄՄենք եւս մեր ընտանիքներունենք եւս մեր ընտանիքներունենք եւս մեր ընտանիքներունենք եւս մեր ընտանիքներուն    
Դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնանք:Դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնանք:Դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնանք:Դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնանք:    
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Բեթհեզդայի անդամալոԲեթհեզդայի անդամալոԲեթհեզդայի անդամալոԲեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութիւնըյծին բժշկութիւնըյծին բժշկութիւնըյծին բժշկութիւնը    
((((Յովհաննէս 5.1Յովհաննէս 5.1Յովհաննէս 5.1Յովհաննէս 5.1----14)14)14)14)    

    
    

Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ 
գնաց: Երուսաղէմ քաղաքի գնաց: Երուսաղէմ քաղաքի գնաց: Երուսաղէմ քաղաքի գնաց: Երուսաղէմ քաղաքի ««««Ոչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռ»»»»ին քով ին քով ին քով ին քով 
աւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուածաւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուածաւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուածաւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուած, , , , որ հինգ որ հինգ որ հինգ որ հինգ 
սրահներ ունէրսրահներ ունէրսրահներ ունէրսրահներ ունէր: : : : Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ 
հիւանդներ կային հիւանդներ կային հիւանդներ կային հիւանդներ կային ––––    կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ ––––    որոնք որոնք որոնք որոնք 
կը սպասէին աւազանին ջուրերուն խառնուելուն: Ժամակը սպասէին աւազանին ջուրերուն խառնուելուն: Ժամակը սպասէին աւազանին ջուրերուն խառնուելուն: Ժամակը սպասէին աւազանին ջուրերուն խառնուելուն: Ժամա----
նակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կնակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կնակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կնակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կ’’’’իջնէր աւազանին իջնէր աւազանին իջնէր աւազանին իջնէր աւազանին 
մէջ եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս մէջ եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս մէջ եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս մէջ եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս 
առաառաառաառաջին անգամ աւազան կջին անգամ աւազան կջին անգամ աւազան կջին անգամ աւազան կ’’’’իջնէր, իր հիւանդութենէն կը իջնէր, իր հիւանդութենէն կը իջնէր, իր հիւանդութենէն կը իջնէր, իր հիւանդութենէն կը 
բժշկուէր:բժշկուէր:բժշկուէր:բժշկուէր:    

Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր 
հիւանդ էր: Յիսուս երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ հիւանդ էր: Յիսուս երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ հիւանդ էր: Յիսուս երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ հիւանդ էր: Յիսուս երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ 
գիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.գիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.գիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.գիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.----    

««««ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալ»:»:»:»:    
Հիւանդը պատասխանեց.Հիւանդը պատասխանեց.Հիւանդը պատասխանեց.Հիւանդը պատասխանեց.----    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմ ր, մէկը չունիմ ր, մէկը չունիմ ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս որ ջուրերը շարժած ատեն զիս որ ջուրերը շարժած ատեն զիս որ ջուրերը շարժած ատեն զիս 

աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ 
առաջ կառաջ կառաջ կառաջ կ’’’’իջնէ աւազանիջնէ աւազանիջնէ աւազանիջնէ աւազան»:»:»:»:    

Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    
««««ԵԵԵԵ´́́́լ, մահիճդ առ ու քալէլ, մահիճդ առ ու քալէլ, մահիճդ առ ու քալէլ, մահիճդ առ ու քալէ»:»:»:»:    
Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը 

եւ սկսաւ քալել: Եւ այդ օրը Շաբաթ էր: Հրեայ եւ սկսաւ քալել: Եւ այդ օրը Շաբաթ էր: Հրեայ եւ սկսաւ քալել: Եւ այդ օրը Շաբաթ էր: Հրեայ եւ սկսաւ քալել: Եւ այդ օրը Շաբաթ էր: Հրեայ 
ղեկավարները բժշկուած մղեկավարները բժշկուած մղեկավարները բժշկուած մղեկավարները բժշկուած մարդուն ըսին.արդուն ըսին.արդուն ըսին.արդուն ըսին.----    

««««Օրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելը»:»:»:»:    
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««««Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ Դարձեալ հրէական տօն մըն էր եւ Յիսուս Երուսաղէմ 

գնացգնացգնացգնաց»»»» ( ( ( (Յհ 5.1)Յհ 5.1)Յհ 5.1)Յհ 5.1)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս Երուսաղէմ գացած էր, հոն տօնելու համար Յիսուս Երուսաղէմ գացած էր, հոն տօնելու համար Յիսուս Երուսաղէմ գացած էր, հոն տօնելու համար Յիսուս Երուսաղէմ գացած էր, հոն տօնելու համար 

ԶատիկըԶատիկըԶատիկըԶատիկը::::    ««««Յիսուսի ծնողները ամէն տարի Զատիկի տօնին Յիսուսի ծնողները ամէն տարի Զատիկի տօնին Յիսուսի ծնողները ամէն տարի Զատիկի տօնին Յիսուսի ծնողները ամէն տարի Զատիկի տօնին 
Երուսաղէմ կԵրուսաղէմ կԵրուսաղէմ կԵրուսաղէմ կ’’’’երթայիներթայիներթայիներթային»»»» ( ( ( (Ղկ 2.41)Ղկ 2.41)Ղկ 2.41)Ղկ 2.41)::::    Զատիկին Երուսաղէմ Զատիկին Երուսաղէմ Զատիկին Երուսաղէմ Զատիկին Երուսաղէմ 
երերերերթալը եւ տաճարական պաշտամունքին մասնակցիլը ոթալը եւ տաճարական պաշտամունքին մասնակցիլը ոթալը եւ տաճարական պաշտամունքին մասնակցիլը ոթալը եւ տաճարական պաշտամունքին մասնակցիլը ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
լոկ սովորութիւն մըն էր Յիսուսի համար, այլ` հաւատքիլոկ սովորութիւն մըն էր Յիսուսի համար, այլ` հաւատքիլոկ սովորութիւն մըն էր Յիսուսի համար, այլ` հաւատքիլոկ սովորութիւն մըն էր Յիսուսի համար, այլ` հաւատքի´́́́    
արտայայտութիւն մըարտայայտութիւն մըարտայայտութիւն մըարտայայտութիւն մը::::    Այսօր, քանի՞ հոգի ունինք որոնց Այսօր, քանի՞ հոգի ունինք որոնց Այսօր, քանի՞ հոգի ունինք որոնց Այսօր, քանի՞ հոգի ունինք որոնց 
համար Զատիկին եկեղեցի գալը հաւատքիհամար Զատիկին եկեղեցի գալը հաւատքիհամար Զատիկին եկեղեցի գալը հաւատքիհամար Զատիկին եկեղեցի գալը հաւատքի´́́́    արտայայտուարտայայտուարտայայտուարտայայտու----
թիւն է եւ ոթիւն է եւ ոթիւն է եւ ոթիւն է եւ ո´́́́չ թէ լոկ չոր ու անհոգի սովորութեան մը չ թէ լոկ չոր ու անհոգի սովորութեան մը չ թէ լոկ չոր ու անհոգի սովորութեան մը չ թէ լոկ չոր ու անհոգի սովորութեան մը 
արտայայտարտայայտարտայայտարտայայտութիւնութիւնութիւնութիւն::::    

Զատկական գառնուկը կը նախապատկերացնէր ԱստուԶատկական գառնուկը կը նախապատկերացնէր ԱստուԶատկական գառնուկը կը նախապատկերացնէր ԱստուԶատկական գառնուկը կը նախապատկերացնէր Աստու----
ծոյ Գառնուկը` Տէր Յիսուս Քրիստոսը (Յհ 1.29ծոյ Գառնուկը` Տէր Յիսուս Քրիստոսը (Յհ 1.29ծոյ Գառնուկը` Տէր Յիսուս Քրիստոսը (Յհ 1.29ծոյ Գառնուկը` Տէր Յիսուս Քրիստոսը (Յհ 1.29::::    Ա.Կր 5.7), Ա.Կր 5.7), Ա.Կր 5.7), Ա.Կր 5.7), 
որուն պատարագումովը փրկութիւն պիտի շնորհուէր` որուն պատարագումովը փրկութիւն պիտի շնորհուէր` որուն պատարագումովը փրկութիւն պիտի շնորհուէր` որուն պատարագումովը փրկութիւն պիտի շնորհուէր` 
փրկութեան կարօտ հոգիներունփրկութեան կարօտ հոգիներունփրկութեան կարօտ հոգիներունփրկութեան կարօտ հոգիներուն::::    Այսօր, ամէն Կիրակի երբ Այսօր, ամէն Կիրակի երբ Այսօր, ամէն Կիրակի երբ Այսօր, ամէն Կիրակի երբ 
սուրբ Պատարագ կը մատուցուի, Աստուծոյ Գառնուկն է որ սուրբ Պատարագ կը մատուցուի, Աստուծոյ Գառնուկն է որ սուրբ Պատարագ կը մատուցուի, Աստուծոյ Գառնուկն է որ սուրբ Պատարագ կը մատուցուի, Աստուծոյ Գառնուկն է որ 
անանանանարիւն կերպով կը զոհուի խորանի սուրբ Սեղանին վրայարիւն կերպով կը զոհուի խորանի սուրբ Սեղանին վրայարիւն կերպով կը զոհուի խորանի սուրբ Սեղանին վրայարիւն կերպով կը զոհուի խորանի սուրբ Սեղանին վրայ::::    
Քրիստոսի ներկայութիւնը Զատկական գառնուկի պատարաՔրիստոսի ներկայութիւնը Զատկական գառնուկի պատարաՔրիստոսի ներկայութիւնը Զատկական գառնուկի պատարաՔրիստոսի ներկայութիւնը Զատկական գառնուկի պատարա----

Մարդը պատասխանեց.Մարդը պատասխանեց.Մարդը պատասխանեց.Մարդը պատասխանեց.----    
««««Զիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը ի´́́́նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"»:»:»:»:    
Անոնք հարցուցին.Անոնք հարցուցին.Անոնք հարցուցին.Անոնք հարցուցին.----    
««««Ո՞վ է այդ մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու Ո՞վ է այդ մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու Ո՞վ է այդ մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու Ո՞վ է այդ մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու 

քալէ"քալէ"քալէ"քալէ"»:»:»:»:    
Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ 

ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն:ւս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն:ւս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն:ւս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն:    
Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը տաճարին մէջ գտաւ եւ Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը տաճարին մէջ գտաւ եւ Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը տաճարին մէջ գտաւ եւ Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը տաճարին մէջ գտաւ եւ 

ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.----    
««««Ահա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս մի´ ´ ´ ´ մեղանչեր, որպէսզի մեղանչեր, որպէսզի մեղանչեր, որպէսզի մեղանչեր, որպէսզի 

աւելի գէշը չպատահի քեզիաւելի գէշը չպատահի քեզիաւելի գէշը չպատահի քեզիաւելի գէշը չպատահի քեզի»:»:»:»:    
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գումի արարողութեան, յստակ հրաւէր մըն է ամէն մէկ գումի արարողութեան, յստակ հրաւէր մըն է ամէն մէկ գումի արարողութեան, յստակ հրաւէր մըն է ամէն մէկ գումի արարողութեան, յստակ հրաւէր մըն է ամէն մէկ 
իսկական հաւատացեալի, տուն չնստելու երբ անդին իսկական հաւատացեալի, տուն չնստելու երբ անդին իսկական հաւատացեալի, տուն չնստելու երբ անդին իսկական հաւատացեալի, տուն չնստելու երբ անդին 
Քրիստոս եկեղեցւոյ սուրբ Սեղանին վրայ կը պատարագուիՔրիստոս եկեղեցւոյ սուրբ Սեղանին վրայ կը պատարագուիՔրիստոս եկեղեցւոյ սուրբ Սեղանին վրայ կը պատարագուիՔրիստոս եկեղեցւոյ սուրբ Սեղանին վրայ կը պատարագուի::::    
Եթէ Քրիստոս աԵթէ Քրիստոս աԵթէ Քրիստոս աԵթէ Քրիստոս ամէն տարի ներկայ կմէն տարի ներկայ կմէն տարի ներկայ կմէն տարի ներկայ կ’’’’ըլլար Զատկական ըլլար Զատկական ըլլար Զատկական ըլլար Զատկական 
գառնուկի պատարագումին, պարզապէս որովհետեւ ատիկա գառնուկի պատարագումին, պարզապէս որովհետեւ ատիկա գառնուկի պատարագումին, պարզապէս որովհետեւ ատիկա գառնուկի պատարագումին, պարզապէս որովհետեւ ատիկա 
զինք կը խորհրդանշէր եւ խաչին վրայ իր պատարագումը կը զինք կը խորհրդանշէր եւ խաչին վրայ իր պատարագումը կը զինք կը խորհրդանշէր եւ խաչին վրայ իր պատարագումը կը զինք կը խորհրդանշէր եւ խաչին վրայ իր պատարագումը կը 
նախապատկերացնէր, որքանախապատկերացնէր, որքանախապատկերացնէր, որքանախապատկերացնէր, որքա՜՜՜՜ն աւելի պէտք է ամէն ն աւելի պէտք է ամէն ն աւելի պէտք է ամէն ն աւելի պէտք է ամէն 
հաւատացեալ ներկայ ըլլայ եկեղեցւոյ մէջ ոհաւատացեալ ներկայ ըլլայ եկեղեցւոյ մէջ ոհաւատացեալ ներկայ ըլլայ եկեղեցւոյ մէջ ոհաւատացեալ ներկայ ըլլայ եկեղեցւոյ մէջ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
Զատիկին, այլեւ` ամէԶատիկին, այլեւ` ամէԶատիկին, այլեւ` ամէԶատիկին, այլեւ` ամէ´́́́ն Կիրակի, ուրն Կիրակի, ուրն Կիրակի, ուրն Կիրակի, ուր    մեր Տէրը կը պատամեր Տէրը կը պատամեր Տէրը կը պատամեր Տէրը կը պատա----
րագուիրագուիրագուիրագուի::::    

2.2.2.2.----    Կարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս կԿարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս կԿարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս կԿարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս կ’’’’ապրէր ապրէր ապրէր ապրէր 
Գալիլեայի մէջ, եւ սակայն, Զատիկի տօներուն Երուսաղէմ Գալիլեայի մէջ, եւ սակայն, Զատիկի տօներուն Երուսաղէմ Գալիլեայի մէջ, եւ սակայն, Զատիկի տօներուն Երուսաղէմ Գալիլեայի մէջ, եւ սակայն, Զատիկի տօներուն Երուսաղէմ 
կկկկ’’’’երթարերթարերթարերթար::::    Այդ օրերու պայմաններուն մէջ Գալիլեայէն Այդ օրերու պայմաններուն մէջ Գալիլեայէն Այդ օրերու պայմաններուն մէջ Գալիլեայէն Այդ օրերու պայմաններուն մէջ Գալիլեայէն 
Երուսաղէմ երթալը դիւրին չէրԵրուսաղէմ երթալը դիւրին չէրԵրուսաղէմ երթալը դիւրին չէրԵրուսաղէմ երթալը դիւրին չէր::::    Պէտք էր գոնէ երկու օր մը Պէտք էր գոնէ երկու օր մը Պէտք էր գոնէ երկու օր մը Պէտք էր գոնէ երկու օր մը 
քալէր որպէսզի հոն հասնէրքալէր որպէսզի հոն հասնէրքալէր որպէսզի հոն հասնէրքալէր որպէսզի հոն հասնէր::::    ԳալիլեԳալիլեԳալիլեԳալիլեայէն դէպի Երուսաղէմ այէն դէպի Երուսաղէմ այէն դէպի Երուսաղէմ այէն դէպի Երուսաղէմ 
ճամբան հարթ չէր, եւ ուստի, որոշ չափով մը դժուարին ճամբան հարթ չէր, եւ ուստի, որոշ չափով մը դժուարին ճամբան հարթ չէր, եւ ուստի, որոշ չափով մը դժուարին ճամբան հարթ չէր, եւ ուստի, որոշ չափով մը դժուարին 
ճամբայ մըն էրճամբայ մըն էրճամբայ մըն էրճամբայ մըն էր::::    Ինչո՞ւ ըսի այս բոլորըԻնչո՞ւ ըսի այս բոլորըԻնչո՞ւ ըսի այս բոլորըԻնչո՞ւ ըսի այս բոլորը::::    Այսօր, շատ մարդիկ Այսօր, շատ մարդիկ Այսօր, շատ մարդիկ Այսօր, շատ մարդիկ 
Ամերիկայի կամ Եւրոպական երկիրներու մէջ եկեղեցի չեն Ամերիկայի կամ Եւրոպական երկիրներու մէջ եկեղեցի չեն Ամերիկայի կամ Եւրոպական երկիրներու մէջ եկեղեցի չեն Ամերիկայի կամ Եւրոպական երկիրներու մէջ եկեղեցի չեն 
յաճախեր, պատճառաբանելով որ եկեղեցին իրենցմէ հեռու կը յաճախեր, պատճառաբանելով որ եկեղեցին իրենցմէ հեռու կը յաճախեր, պատճառաբանելով որ եկեղեցին իրենցմէ հեռու կը յաճախեր, պատճառաբանելով որ եկեղեցին իրենցմէ հեռու կը 
գտնուի, առանց անդրադառնալոգտնուի, առանց անդրադառնալոգտնուի, առանց անդրադառնալոգտնուի, առանց անդրադառնալու որ իրենց սիւ որ իրենց սիւ որ իրենց սիւ որ իրենց սի´́́́րտն է որ րտն է որ րտն է որ րտն է որ 
եկեղեցիէն հեռու կը գտնուիեկեղեցիէն հեռու կը գտնուիեկեղեցիէն հեռու կը գտնուիեկեղեցիէն հեռու կը գտնուի::::    Իսկ մեր երկիրներուն մէջ, Իսկ մեր երկիրներուն մէջ, Իսկ մեր երկիրներուն մէջ, Իսկ մեր երկիրներուն մէջ, 
շատեր եկեղեցի չեն գար, պատճառաբանելով որ հանգիստի շատեր եկեղեցի չեն գար, պատճառաբանելով որ հանգիստի շատեր եկեղեցի չեն գար, պատճառաբանելով որ հանգիստի շատեր եկեղեցի չեն գար, պատճառաբանելով որ հանգիստի 
համար շաբաթը միայն մէհամար շաբաթը միայն մէհամար շաբաթը միայն մէհամար շաբաթը միայն մէ´́́́կ օր ունին, այդ ալ Կիրակին էկ օր ունին, այդ ալ Կիրակին էկ օր ունին, այդ ալ Կիրակին էկ օր ունին, այդ ալ Կիրակին է::::    
Այսպէս արտայայտուողներ չեն կրնար ոԱյսպէս արտայայտուողներ չեն կրնար ոԱյսպէս արտայայտուողներ չեն կրնար ոԱյսպէս արտայայտուողներ չեն կրնար ո´́́́չ մէկ կապ ունենալ չ մէկ կապ ունենալ չ մէկ կապ ունենալ չ մէկ կապ ունենալ 
Քրիստոսի հետՔրիստոսի հետՔրիստոսի հետՔրիստոսի հետ::::    Քրիստոսի կեաՔրիստոսի կեաՔրիստոսի կեաՔրիստոսի կեանքը դիւրին չեղաւ երկրի նքը դիւրին չեղաւ երկրի նքը դիւրին չեղաւ երկրի նքը դիւրին չեղաւ երկրի 
վրայվրայվրայվրայ::::    Անոր կեանքը տառապանքով լեցուն էրԱնոր կեանքը տառապանքով լեցուն էրԱնոր կեանքը տառապանքով լեցուն էրԱնոր կեանքը տառապանքով լեցուն էր::::    Տառապեցաւ Տառապեցաւ Տառապեցաւ Տառապեցաւ 
մարդոմարդոմարդոմարդո´́́́ց համարց համարց համարց համար::::    Եթէ Արարիչը յանձն առաւ ամէն Եթէ Արարիչը յանձն առաւ ամէն Եթէ Արարիչը յանձն առաւ ամէն Եթէ Արարիչը յանձն առաւ ամէն 
տառապանք ու նեղութիւն իր արարածներուն սիրոյն, ինչո՞ւ տառապանք ու նեղութիւն իր արարածներուն սիրոյն, ինչո՞ւ տառապանք ու նեղութիւն իր արարածներուն սիրոյն, ինչո՞ւ տառապանք ու նեղութիւն իր արարածներուն սիրոյն, ինչո՞ւ 
համար արարածները իրենք յանձն չառնեն նեղութիւն ու համար արարածները իրենք յանձն չառնեն նեղութիւն ու համար արարածները իրենք յանձն չառնեն նեղութիւն ու համար արարածները իրենք յանձն չառնեն նեղութիւն ու 
տառապանք իրենց Արարիչին սիրոյնտառապանք իրենց Արարիչին սիրոյնտառապանք իրենց Արարիչին սիրոյնտառապանք իրենց Արարիչին սիրոյն::::    Եթէ մաԵթէ մաԵթէ մաԵթէ մարդու մը համար րդու մը համար րդու մը համար րդու մը համար 
տառապանք է Կիրակի օրով եկեղեցի երթալը` աւելի լաւ է որ տառապանք է Կիրակի օրով եկեղեցի երթալը` աւելի լաւ է որ տառապանք է Կիրակի օրով եկեղեցի երթալը` աւելի լաւ է որ տառապանք է Կիրակի օրով եկեղեցի երթալը` աւելի լաւ է որ 
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այդ մարդը բնաւ եկեղեցի չերթայայդ մարդը բնաւ եկեղեցի չերթայայդ մարդը բնաւ եկեղեցի չերթայայդ մարդը բնաւ եկեղեցի չերթայ::::    Եկեղեցի գացողը` Եկեղեցի գացողը` Եկեղեցի գացողը` Եկեղեցի գացողը` 
ուրախութեաուրախութեաուրախութեաուրախութեա´́́́մբ պէտք է երթայ (Սղ 122.1)մբ պէտք է երթայ (Սղ 122.1)մբ պէտք է երթայ (Սղ 122.1)մբ պէտք է երթայ (Սղ 122.1)::::    

Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Շաբաթը վեց օր կՇաբաթը վեց օր կՇաբաթը վեց օր կՇաբաթը վեց օր կ’’’’աշխատիմ, աշխատիմ, աշխատիմ, աշխատիմ, 
եղած չեղածը Կիրակի մը ունիմ հանգիստ ընելուեղած չեղածը Կիրակի մը ունիմ հանգիստ ընելուեղած չեղածը Կիրակի մը ունիմ հանգիստ ընելուեղած չեղածը Կիրակի մը ունիմ հանգիստ ընելու»,»,»,»,    անոնց կը անոնց կը անոնց կը անոնց կը 
յիյիյիյիշեցնեմ, թէ Յիսուս իշեցնեմ, թէ Յիսուս իշեցնեմ, թէ Յիսուս իշեցնեմ, թէ Յիսուս ի´́́́նք եւս շնք եւս շնք եւս շնք եւս շաբաթը վեց օր կաբաթը վեց օր կաբաթը վեց օր կաբաթը վեց օր կ’’’’աշխատէր, աշխատէր, աշխատէր, աշխատէր, 
Կիրակիէն մինչեւ Ուրբաթ, իսկ Շաբաթ օրերը տաճար Կիրակիէն մինչեւ Ուրբաթ, իսկ Շաբաթ օրերը տաճար Կիրակիէն մինչեւ Ուրբաթ, իսկ Շաբաթ օրերը տաճար Կիրակիէն մինչեւ Ուրբաթ, իսկ Շաբաթ օրերը տաճար կամ կամ կամ կամ 
Ժողովարան Ժողովարան Ժողովարան Ժողովարան կկկկ’’’’երթար իր մասնակցութիւնը բերելու երթար իր մասնակցութիւնը բերելու երթար իր մասնակցութիւնը բերելու երթար իր մասնակցութիւնը բերելու 
պաշտամունքային կեանքինպաշտամունքային կեանքինպաշտամունքային կեանքինպաշտամունքային կեանքին::::    Եթէ երբեք շԵթէ երբեք շԵթէ երբեք շԵթէ երբեք շաբաթը վեց օր աբաթը վեց օր աբաթը վեց օր աբաթը վեց օր 
պիտի աշխատինք եւ Կիրակի օրն ալ տունպիտի աշխատինք եւ Կիրակի օրն ալ տունպիտի աշխատինք եւ Կիրակի օրն ալ տունպիտի աշխատինք եւ Կիրակի օրն ալ տունըըըը    պիտի նստինք, պիտի նստինք, պիտի նստինք, պիտի նստինք, 
հապա ե՞րբ եկհապա ե՞րբ եկհապա ե՞րբ եկհապա ե՞րբ եկեղեցի պիտի երթանք, ե՞րբ մեղքերու եղեցի պիտի երթանք, ե՞րբ մեղքերու եղեցի պիտի երթանք, ե՞րբ մեղքերու եղեցի պիտի երթանք, ե՞րբ մեղքերու 
խխխխոոոոստովանանք պիտի ըլլանք, ե՞րբ Տիրոջ մարմինն ու ստովանանք պիտի ըլլանք, ե՞րբ Տիրոջ մարմինն ու ստովանանք պիտի ըլլանք, ե՞րբ Տիրոջ մարմինն ու ստովանանք պիտի ըլլանք, ե՞րբ Տիրոջ մարմինն ու 
արիւնը պիտի ճաշակենքարիւնը պիտի ճաշակենքարիւնը պիտի ճաշակենքարիւնը պիտի ճաշակենք::::    Եթէ մեր անձնական գործերուն Եթէ մեր անձնական գործերուն Եթէ մեր անձնական գործերուն Եթէ մեր անձնական գործերուն 
համար վեց օր կը յատկացնենք, ինչո՞ւ համար կը համար վեց օր կը յատկացնենք, ինչո՞ւ համար կը համար վեց օր կը յատկացնենք, ինչո՞ւ համար կը համար վեց օր կը յատկացնենք, ինչո՞ւ համար կը 
դժուարանանք մէկ օր ալ Աստուծոյ յատկացնելուդժուարանանք մէկ օր ալ Աստուծոյ յատկացնելուդժուարանանք մէկ օր ալ Աստուծոյ յատկացնելուդժուարանանք մէկ օր ալ Աստուծոյ յատկացնելու::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
աշխարհին կու տանք իր բաժինը, ինչո՞ւաշխարհին կու տանք իր բաժինը, ինչո՞ւաշխարհին կու տանք իր բաժինը, ինչո՞ւաշխարհին կու տանք իր բաժինը, ինչո՞ւ    համար Աստուծոյ համար Աստուծոյ համար Աստուծոյ համար Աստուծոյ 
չենք տար իր բաժինըչենք տար իր բաժինըչենք տար իր բաժինըչենք տար իր բաժինը::::    Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Ինչ որ կայսրին կը Ինչ որ կայսրին կը Ինչ որ կայսրին կը Ինչ որ կայսրին կը 
պատկանի` կայսրին տուէք, եւ ինչ որ Աստուծոյ` Աստուծոյ պատկանի` կայսրին տուէք, եւ ինչ որ Աստուծոյ` Աստուծոյ պատկանի` կայսրին տուէք, եւ ինչ որ Աստուծոյ` Աստուծոյ պատկանի` կայսրին տուէք, եւ ինչ որ Աստուծոյ` Աստուծոյ 
տուէքտուէքտուէքտուէք»»»» ( ( ( (Մտ 22.21)Մտ 22.21)Մտ 22.21)Մտ 22.21)::::    Չկա՞յ կեանքիդ մէջ բան մը որ Աստուծոյ Չկա՞յ կեանքիդ մէջ բան մը որ Աստուծոյ Չկա՞յ կեանքիդ մէջ բան մը որ Աստուծոյ Չկա՞յ կեանքիդ մէջ բան մը որ Աստուծոյ 
կը պատկանի եւ չես յանձնած Աստուծոյկը պատկանի եւ չես յանձնած Աստուծոյկը պատկանի եւ չես յանձնած Աստուծոյկը պատկանի եւ չես յանձնած Աստուծոյ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , կակակակա´́́́յ, եւ յ, եւ յ, եւ յ, եւ 
ատիկա քու սիրտդ էատիկա քու սիրտդ էատիկա քու սիրտդ էատիկա քու սիրտդ է::::    Ինչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ համար կայսրին բաժինը մար կայսրին բաժինը մար կայսրին բաժինը մար կայսրին բաժինը 
կայսրին կու տաս, իսկ Աստուծոյ բաժինը` կը զլանաս տալ կայսրին կու տաս, իսկ Աստուծոյ բաժինը` կը զլանաս տալ կայսրին կու տաս, իսկ Աստուծոյ բաժինը` կը զլանաս տալ կայսրին կու տաս, իսկ Աստուծոյ բաժինը` կը զլանաս տալ 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    Երբ շաբաթը վեց օր գործիդ կը յատկացնես բայց Երբ շաբաթը վեց օր գործիդ կը յատկացնես բայց Երբ շաբաթը վեց օր գործիդ կը յատկացնես բայց Երբ շաբաթը վեց օր գործիդ կը յատկացնես բայց 
Կիրակի օրը երկու ժամ մը չես կրնար Աստուծոյ յատկացնել, Կիրակի օրը երկու ժամ մը չես կրնար Աստուծոյ յատկացնել, Կիրակի օրը երկու ժամ մը չես կրնար Աստուծոյ յատկացնել, Կիրակի օրը երկու ժամ մը չես կրնար Աստուծոյ յատկացնել, 
ատիկա չի՞ նշանակեր թէ դուն կայսրին բաժինը կայսրին կու ատիկա չի՞ նշանակեր թէ դուն կայսրին բաժինը կայսրին կու ատիկա չի՞ նշանակեր թէ դուն կայսրին բաժինը կայսրին կու ատիկա չի՞ նշանակեր թէ դուն կայսրին բաժինը կայսրին կու 
տաս, իսկ Աստուծոյ բաժինըտաս, իսկ Աստուծոյ բաժինըտաս, իսկ Աստուծոյ բաժինըտաս, իսկ Աստուծոյ բաժինը    չես յանձներ Աստուծոյչես յանձներ Աստուծոյչես յանձներ Աստուծոյչես յանձներ Աստուծոյ::::    

3.3.3.3.----    Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր որ իւրաքանչիւր Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր որ իւրաքանչիւր Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր որ իւրաքանչիւր Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր որ իւրաքանչիւր 
հրեայ Զատիկը տօնելու համար Երուսաղէմ երթարհրեայ Զատիկը տօնելու համար Երուսաղէմ երթարհրեայ Զատիկը տօնելու համար Երուսաղէմ երթարհրեայ Զատիկը տօնելու համար Երուսաղէմ երթար::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
իբրեւ մարդ հնազանդեցաւ Հին Կտակարանի բոլոր իբրեւ մարդ հնազանդեցաւ Հին Կտակարանի բոլոր իբրեւ մարդ հնազանդեցաւ Հին Կտակարանի բոլոր իբրեւ մարդ հնազանդեցաւ Հին Կտակարանի բոլոր 
օրէնքներուն, որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն օրէնքներուն, որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն օրէնքներուն, որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն օրէնքներուն, որպէսզի ազատագրէր մեզ Օրէնքի անէծքէն 
((((Գղ 3.13)Գղ 3.13)Գղ 3.13)Գղ 3.13)::::    Եթէ Երբեք Քրիստոս հնազանդեցաւԵթէ Երբեք Քրիստոս հնազանդեցաւԵթէ Երբեք Քրիստոս հնազանդեցաւԵթէ Երբեք Քրիստոս հնազանդեցաւ    Հին Հին Հին Հին 
Կտակարանի օրէնքներուն, մենք պէտք չէ՞ հնազանդինք Նոր Կտակարանի օրէնքներուն, մենք պէտք չէ՞ հնազանդինք Նոր Կտակարանի օրէնքներուն, մենք պէտք չէ՞ հնազանդինք Նոր Կտակարանի օրէնքներուն, մենք պէտք չէ՞ հնազանդինք Նոր 
Կտակարանի պատուիրաններուն, որպէսզի վայելենք Կտակարանի պատուիրաններուն, որպէսզի վայելենք Կտակարանի պատուիրաններուն, որպէսզի վայելենք Կտակարանի պատուիրաններուն, որպէսզի վայելենք 
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անոնցմէ բղխող օրհնութիւններըանոնցմէ բղխող օրհնութիւններըանոնցմէ բղխող օրհնութիւններըանոնցմէ բղխող օրհնութիւնները::::    Օրինակ, Յիսուս կը Օրինակ, Յիսուս կը Օրինակ, Յիսուս կը Օրինակ, Յիսուս կը 
պատուիրէ որ սիրենք իրար (Յհ 13.34)պատուիրէ որ սիրենք իրար (Յհ 13.34)պատուիրէ որ սիրենք իրար (Յհ 13.34)պատուիրէ որ սիրենք իրար (Յհ 13.34)::::    Կը սիրե՞նքԿը սիրե՞նքԿը սիրե՞նքԿը սիրե՞նք    իրարիրարիրարիրար::::    Կը Կը Կը Կը 
պահե՞նք Յիսուսի այս պատուէրըպահե՞նք Յիսուսի այս պատուէրըպահե՞նք Յիսուսի այս պատուէրըպահե՞նք Յիսուսի այս պատուէրը::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ կըԵթէ կըԵթէ կըԵթէ կը    
սիրէք զիս` պիտի գործադրէք իմ պատուիրաններսսիրէք զիս` պիտի գործադրէք իմ պատուիրաններսսիրէք զիս` պիտի գործադրէք իմ պատուիրաններսսիրէք զիս` պիտի գործադրէք իմ պատուիրաններս»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
14.15)14.15)14.15)14.15)::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը սիրէ Յիսուսը, եթէ երբեք չի չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը սիրէ Յիսուսը, եթէ երբեք չի չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը սիրէ Յիսուսը, եթէ երբեք չի չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը սիրէ Յիսուսը, եթէ երբեք չի 
սիրեր իր նմանըսիրեր իր նմանըսիրեր իր նմանըսիրեր իր նմանը::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը ճանչնայ Յիսուսը, չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը ճանչնայ Յիսուսը, չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը ճանչնայ Յիսուսը, չ ոք թող ըսէ թէ ինք կը ճանչնայ Յիսուսը, 
եթէ երբեք չի պահեր անոր պատուիրանները (Ա.Յհ 2.3եթէ երբեք չի պահեր անոր պատուիրանները (Ա.Յհ 2.3եթէ երբեք չի պահեր անոր պատուիրանները (Ա.Յհ 2.3եթէ երբեք չի պահեր անոր պատուիրանները (Ա.Յհ 2.3----4)4)4)4)::::    

««««Երուսաղէմ քաղաքի Երուսաղէմ քաղաքի Երուսաղէմ քաղաքի Երուսաղէմ քաղաքի """"Ոչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռ""""իիիին քով ն քով ն քով ն քով 
աւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուած, որ հինգ աւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուած, որ հինգ աւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուած, որ հինգ աւազան մը կար, Եբրայերէն Բեթհեզդա կոչուած, որ հինգ 
սրահներ ունէրսրահներ ունէրսրահներ ունէրսրահներ ունէր»»»» ( ( ( (Յհ 5.2)Յհ 5.2)Յհ 5.2)Յհ 5.2)::::    

1.1.1.1.---- « « « «Ոչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռ»»»»ը կառուցուած էր Եղիասիբ ը կառուցուած էր Եղիասիբ ը կառուցուած էր Եղիասիբ ը կառուցուած էր Եղիասիբ 
քահանայապետին կողմէքահանայապետին կողմէքահանայապետին կողմէքահանայապետին կողմէ,,,,    Նեհեմիա կառավարիչին օրերուն Նեհեմիա կառավարիչին օրերուն Նեհեմիա կառավարիչին օրերուն Նեհեմիա կառավարիչին օրերուն 
((((Նե 3.1) Ք.Ա. շուրջ 430Նե 3.1) Ք.Ա. շուրջ 430Նե 3.1) Ք.Ա. շուրջ 430Նե 3.1) Ք.Ա. շուրջ 430----ինինինին::::    Աւազանը կը գտնուէր Երուսաղէմ Աւազանը կը գտնուէր Երուսաղէմ Աւազանը կը գտնուէր Երուսաղէմ Աւազանը կը գտնուէր Երուսաղէմ 
քաղաքի քաղաքի քաղաքի քաղաքի ««««Ոչխարներուն դոՈչխարներուն դոՈչխարներուն դոՈչխարներուն դուռւռւռւռ»»»»ին քով, որ ըստ աւանդութեան, ին քով, որ ըստ աւանդութեան, ին քով, որ ըստ աւանդութեան, ին քով, որ ըստ աւանդութեան, 
Երուսաղէմի սուրբ Աննայի մենաստանի վայրին մէջ էրԵրուսաղէմի սուրբ Աննայի մենաստանի վայրին մէջ էրԵրուսաղէմի սուրբ Աննայի մենաստանի վայրին մէջ էրԵրուսաղէմի սուրբ Աննայի մենաստանի վայրին մէջ էր::::    
Ոմանք Ոմանք Ոմանք Ոմանք կը կարծեն, որ կը կարծեն, որ կը կարծեն, որ կը կարծեն, որ ««««Ոչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռ»»»»ը ը ը ը այնպիսիայնպիսիայնպիսիայնպիսի    տեղ տեղ տեղ տեղ 
մըմըմըմընննն    էր, էր, էր, էր, ուր ոչխարնուր ոչխարնուր ոչխարնուր ոչխարներ կը պահուէին, որպէսզի Զատկուաներ կը պահուէին, որպէսզի Զատկուաներ կը պահուէին, որպէսզի Զատկուաներ կը պահուէին, որպէսզի Զատկուան    
տօնին առիթով, Պաղեստինի չորս կողմերէն Երուսաղէմ եկող տօնին առիթով, Պաղեստինի չորս կողմերէն Երուսաղէմ եկող տօնին առիթով, Պաղեստինի չորս կողմերէն Երուսաղէմ եկող տօնին առիթով, Պաղեստինի չորս կողմերէն Երուսաղէմ եկող 
հրեաները հոնկէ գնէինհրեաները հոնկէ գնէինհրեաները հոնկէ գնէինհրեաները հոնկէ գնէին    իրենց զատկական գառնուկըիրենց զատկական գառնուկըիրենց զատկական գառնուկըիրենց զատկական գառնուկը::::    
Ուրիշներ կՈւրիշներ կՈւրիշներ կՈւրիշներ կ’’’’ենթադրեն որ ենթադրեն որ ենթադրեն որ ենթադրեն որ ««««Ոչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռ»»»»ը բացատրուը բացատրուը բացատրուը բացատրու----
թեամբ, կը հասկցուի յատուկ դուռ մը ուրկէ բոլոր հովիւները թեամբ, կը հասկցուի յատուկ դուռ մը ուրկէ բոլոր հովիւները թեամբ, կը հասկցուի յատուկ դուռ մը ուրկէ բոլոր հովիւները թեամբ, կը հասկցուի յատուկ դուռ մը ուրկէ բոլոր հովիւները 
իրենց ոչխարները կը մտցնէին Երուսաղէմ քաղաքը, զանոնք իրենց ոչխարները կը մտցնէին Երուսաղէմ քաղաքը, զանոնք իրենց ոչխարները կը մտցնէին Երուսաղէմ քաղաքը, զանոնք իրենց ոչխարները կը մտցնէին Երուսաղէմ քաղաքը, զանոնք 
տանելու համար իրենց փարախներըտանելու համար իրենց փարախներըտանելու համար իրենց փարախներըտանելու համար իրենց փարախները::::    Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան 
Հայրապետը կը խորհի որ Հայրապետը կը խորհի որ Հայրապետը կը խորհի որ Հայրապետը կը խորհի որ ««««ՈչխարնՈչխարնՈչխարնՈչխարներուն դուռերուն դուռերուն դուռերուն դուռ»»»»ը կը ը կը ը կը ը կը 
ներկայացնէ կորսուած հրեաներըներկայացնէ կորսուած հրեաներըներկայացնէ կորսուած հրեաներըներկայացնէ կորսուած հրեաները::::    Իսկ Օգոստինոս կը կարծէ Իսկ Օգոստինոս կը կարծէ Իսկ Օգոստինոս կը կարծէ Իսկ Օգոստինոս կը կարծէ 
որ հոս յիշուած որ հոս յիշուած որ հոս յիշուած որ հոս յիշուած ««««Ոչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռ»»»»ը կը ներկայացնէ ը կը ներկայացնէ ը կը ներկայացնէ ը կը ներկայացնէ 
ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ. « « « «Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է ոչխարներուն այն նքն է ոչխարներուն այն նքն է ոչխարներուն այն նքն է ոչխարներուն այն 
իսկական դուռը, ուր մարդիկ կրնան երթալ, ներկայանալ իսկական դուռը, ուր մարդիկ կրնան երթալ, ներկայանալ իսկական դուռը, ուր մարդիկ կրնան երթալ, ներկայանալ իսկական դուռը, ուր մարդիկ կրնան երթալ, ներկայանալ 
Յիսուսի, եւ իր սրբարար արիւնը առած`Յիսուսի, եւ իր սրբարար արիւնը առած`Յիսուսի, եւ իր սրբարար արիւնը առած`Յիսուսի, եւ իր սրբարար արիւնը առած`    ներկայանալ ներկայանալ ներկայանալ ներկայանալ 
Աստուծոյ եւ որդեգրուիլ անոր կողմէԱստուծոյ եւ որդեգրուիլ անոր կողմէԱստուծոյ եւ որդեգրուիլ անոր կողմէԱստուծոյ եւ որդեգրուիլ անոր կողմէ»»»»::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուսի արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան Յիսուսի արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան Յիսուսի արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան Յիսուսի արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան 
մտնելումտնելումտնելումտնելու»»»» ( ( ( (Եբր 10.19)Եբր 10.19)Եբր 10.19)Եբր 10.19)::::    
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2.2.2.2.---- « « « «Ոչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռՈչխարներուն դուռ»»»»ը Յունարէնով կը կոչուէր ը Յունարէնով կը կոչուէր ը Յունարէնով կը կոչուէր ը Յունարէնով կը կոչուէր 
««««ՊրոպատիկէՊրոպատիկէՊրոպատիկէՊրոպատիկէ», », », », իսկ քովի աւազանը իսկ քովի աւազանը իսկ քովի աւազանը իսկ քովի աւազանը Եբրայերէնով Եբրայերէնով Եբրայերէնով Եբրայերէնով ««««ԲեթհեԲեթհեԲեթհեԲեթհե----
զդազդազդազդա» » » » կը կոչուէրկը կոչուէրկը կոչուէրկը կոչուէր::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչու անդամալոյծ մարդը երբեմն ւ անդամալոյծ մարդը երբեմն ւ անդամալոյծ մարդը երբեմն ւ անդամալոյծ մարդը երբեմն 
կոչուած է կոչուած է կոչուած է կոչուած է ««««Պրոպատիկէի անդամալոյծըՊրոպատիկէի անդամալոյծըՊրոպատիկէի անդամալոյծըՊրոպատիկէի անդամալոյծը», », », », եւ երբեմն ալ` եւ երբեմն ալ` եւ երբեմն ալ` եւ երբեմն ալ` 
««««Բեթհեզդայի անդամալոյծըԲեթհեզդայի անդամալոյծըԲեթհեզդայի անդամալոյծըԲեթհեզդայի անդամալոյծը»»»»::::    

««««ԲեթհեզդաԲեթհեզդաԲեթհեզդաԲեթհեզդա» » » » կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` ««««Ողորմութեան տունՈղորմութեան տունՈղորմութեան տունՈղորմութեան տուն», », », », կամ` կամ` կամ` կամ` 
««««Շնորհքներու տունՇնորհքներու տունՇնորհքներու տունՇնորհքներու տուն»»»»::::    Այդպէս կոչուած էր, որովհետեւ Այդպէս կոչուած էր, որովհետեւ Այդպէս կոչուած էր, որովհետեւ Այդպէս կոչուած էր, որովհետեւ 
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ողորմէր ու կը բժշկէր հոն հաւաքուած հիւանդողորմէր ու կը բժշկէր հոն հաւաքուած հիւանդողորմէր ու կը բժշկէր հոն հաւաքուած հիւանդողորմէր ու կը բժշկէր հոն հաւաքուած հիւանդ----
ներըներըներըները::::    Աստուծոյ ամենէն գեղեցիկ յատկանիշն է ողորմուԱստուծոյ ամենէն գեղեցիկ յատկանիշն է ողորմուԱստուծոյ ամենէն գեղեցիկ յատկանիշն է ողորմուԱստուծոյ ամենէն գեղեցիկ յատկանիշն է ողորմու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը::::    Աստուծոյ մեծութիւնը կը կայանայ իր ողորմութեան Աստուծոյ մեծութիւնը կը կայանայ իր ողորմութեան Աստուծոյ մեծութիւնը կը կայանայ իր ողորմութեան Աստուծոյ մեծութիւնը կը կայանայ իր ողորմութեան 
մէջմէջմէջմէջ::::    Աստուած մեծ է ոԱստուած մեծ է ոԱստուած մեծ է ոԱստուած մեծ է ո´́́́չ թէ որովհետեւ ամենակալ ու չ թէ որովհետեւ ամենակալ ու չ թէ որովհետեւ ամենակալ ու չ թէ որովհետեւ ամենակալ ու 
ամենակարող Աստուած է, այլ` որովհետեւ ողորմաամենակարող Աստուած է, այլ` որովհետեւ ողորմաամենակարող Աստուած է, այլ` որովհետեւ ողորմաամենակարող Աստուած է, այլ` որովհետեւ ողորմա´́́́ծ ծ ծ ծ 
Աստուած է, սիրոԱստուած է, սիրոԱստուած է, սիրոԱստուած է, սիրո´́́́յ Աստուած էյ Աստուած էյ Աստուած էյ Աստուած է::::    Աստուած կոչուած է Աստուած կոչուած է Աստուած կոչուած է Աստուած կոչուած է 
««««ողորմածողորմածողորմածողորմած», », », », որովհեորովհեորովհեորովհետեւ կը ներէ մարդոց անօրէնութիւնները տեւ կը ներէ մարդոց անօրէնութիւնները տեւ կը ներէ մարդոց անօրէնութիւնները տեւ կը ներէ մարդոց անօրէնութիւնները 
առանց պայմանի (Սղ 78.38)առանց պայմանի (Սղ 78.38)առանց պայմանի (Սղ 78.38)առանց պայմանի (Սղ 78.38)::::    Կոչուած է Կոչուած է Կոչուած է Կոչուած է ««««ողորմածողորմածողորմածողորմած», », », », 
որովհետեւ բնաորովհետեւ բնաորովհետեւ բնաորովհետեւ բնա´́́́ւ ոխ չի պահեր մարդոց դէմ (Եր 3.12)ւ ոխ չի պահեր մարդոց դէմ (Եր 3.12)ւ ոխ չի պահեր մարդոց դէմ (Եր 3.12)ւ ոխ չի պահեր մարդոց դէմ (Եր 3.12)::::    
Կոչուած է Կոչուած է Կոչուած է Կոչուած է ««««ողորմածողորմածողորմածողորմած», », », », որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    չի պատժեր պատժուելու չի պատժեր պատժուելու չի պատժեր պատժուելու չի պատժեր պատժուելու 
արժանի եղող մարդը (Յվլ 2.13)արժանի եղող մարդը (Յվլ 2.13)արժանի եղող մարդը (Յվլ 2.13)արժանի եղող մարդը (Յվլ 2.13)::::    Կոչուած է Կոչուած է Կոչուած է Կոչուած է ««««ողորմածողորմածողորմածողորմած», », », », 
որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    կկկկ’’’’ողորմի ոողորմի ոողորմի ոողորմի ողորմութեան արժանի չեղողին անգամ ղորմութեան արժանի չեղողին անգամ ղորմութեան արժանի չեղողին անգամ ղորմութեան արժանի չեղողին անգամ 
((((Ովս 2.23)Ովս 2.23)Ովս 2.23)Ովս 2.23)::::    Քրիստոսով իրագործուած փրկութիւնը անգամ Քրիստոսով իրագործուած փրկութիւնը անգամ Քրիստոսով իրագործուած փրկութիւնը անգամ Քրիստոսով իրագործուած փրկութիւնը անգամ 
ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ ողորմութիւնըուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ ողորմութիւնըուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ ողորմութիւնըուրիշ բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ ողորմութիւնը`̀̀̀    շնորհուած շնորհուած շնորհուած շնորհուած 
մարդկային սերունդինմարդկային սերունդինմարդկային սերունդինմարդկային սերունդին::::    Ճիշդ է որ փրկութիւնը Աստուծոյ Ճիշդ է որ փրկութիւնը Աստուծոյ Ճիշդ է որ փրկութիւնը Աստուծոյ Ճիշդ է որ փրկութիւնը Աստուծոյ 
պարգեւն է, բայց այդ պարգեւն ալ` Աստուծոյ ողորմութեան պարգեւն է, բայց այդ պարգեւն ալ` Աստուծոյ ողորմութեան պարգեւն է, բայց այդ պարգեւն ալ` Աստուծոյ ողորմութեան պարգեւն է, բայց այդ պարգեւն ալ` Աստուծոյ ողորմութեան 
արտայայտութիւնարտայայտութիւնարտայայտութիւնարտայայտութիւննննն    էէէէ::::    

3.3.3.3.----    Բեթհեզդայի աւազանը մօտիկ էր Երուսաղէմի Բեթհեզդայի աւազանը մօտիկ էր Երուսաղէմի Բեթհեզդայի աւազանը մօտիկ էր Երուսաղէմի Բեթհեզդայի աւազանը մօտիկ էր Երուսաղէմի 
տաճարին եւ կը գտնուէր անոր հիւսիսային կողմըտաճարին եւ կը գտնուէր անոր հիւսիսային կողմըտաճարին եւ կը գտնուէր անոր հիւսիսային կողմըտաճարին եւ կը գտնուէր անոր հիւսիսային կողմը::::    Ըստ Ըստ Ըստ Ըստ 
աւանդութեան աւազանը իր ջուրը կաւանդութեան աւազանը իր ջուրը կաւանդութեան աւազանը իր ջուրը կաւանդութեան աւազանը իր ջուրը կ’’’’առնէր տաճարին տակը առնէր տաճարին տակը առնէր տաճարին տակը առնէր տաճարին տակը 
շինուած աւազաններէնշինուած աւազաններէնշինուած աւազաններէնշինուած աւազաններէն::::    Ստորերկրեայ ջրանցքով մը ԲեթհեզՍտորերկրեայ ջրանցքով մը ԲեթհեզՍտորերկրեայ ջրանցքով մը ԲեթհեզՍտորերկրեայ ջրանցքով մը Բեթհեզ----
դայի աւազանէն ջուր կը հոսէր դէպի Սելովամի աւազանը, դայի աւազանէն ջուր կը հոսէր դէպի Սելովամի աւազանը, դայի աւազանէն ջուր կը հոսէր դէպի Սելովամի աւազանը, դայի աւազանէն ջուր կը հոսէր դէպի Սելովամի աւազանը, 
որուն մէորուն մէորուն մէորուն մէջ ի ծնէ կոյրը իր աչքերը լուացջ ի ծնէ կոյրը իր աչքերը լուացջ ի ծնէ կոյրը իր աչքերը լուացջ ի ծնէ կոյրը իր աչքերը լուաց::::    

4.4.4.4.----    Հետաքրքրական  է գիտնալ որ Քրիստոսի երկրաւոր Հետաքրքրական  է գիտնալ որ Քրիստոսի երկրաւոր Հետաքրքրական  է գիտնալ որ Քրիստոսի երկրաւոր Հետաքրքրական  է գիտնալ որ Քրիստոսի երկրաւոր 
առաքելութեան ժամանակներուն, բազառաքելութեան ժամանակներուն, բազառաքելութեան ժամանակներուն, բազառաքելութեան ժամանակներուն, բազմաթիւ էին տաճարմաթիւ էին տաճարմաթիւ էին տաճարմաթիւ էին տաճար----
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ները այն ատենուանները այն ատենուանները այն ատենուանները այն ատենուան    աշխարհին մէջ, եւ անոնցմէ իւրաքանաշխարհին մէջ, եւ անոնցմէ իւրաքանաշխարհին մէջ, եւ անոնցմէ իւրաքանաշխարհին մէջ, եւ անոնցմէ իւրաքան----
չիւրը իրեն մօտիկ կամ որոշ հեռաւորութեան մը վրայ չիւրը իրեն մօտիկ կամ որոշ հեռաւորութեան մը վրայ չիւրը իրեն մօտիկ կամ որոշ հեռաւորութեան մը վրայ չիւրը իրեն մօտիկ կամ որոշ հեռաւորութեան մը վրայ 
կկկկ’’’’ունենար աւազան մըունենար աւազան մըունենար աւազան մըունենար աւազան մը::::    Ի՞նչ նպատաԻ՞նչ նպատաԻ՞նչ նպատաԻ՞նչ նպատակովկովկովկով::::    Հեթանոսներ իրենց Հեթանոսներ իրենց Հեթանոսներ իրենց Հեթանոսներ իրենց 
տաճարները մտնելէ առաջ, տաճարները մտնելէ առաջ, տաճարները մտնելէ առաջ, տաճարները մտնելէ առաջ, սովորութիւն ունէին լուացուեսովորութիւն ունէին լուացուեսովորութիւն ունէին լուացուեսովորութիւն ունէին լուացուելլլլուուուու    
աւազանի ջուրերուն մէջաւազանի ջուրերուն մէջաւազանի ջուրերուն մէջաւազանի ջուրերուն մէջ::::    Կը կարծուի որ հրեաներ այս Կը կարծուի որ հրեաներ այս Կը կարծուի որ հրեաներ այս Կը կարծուի որ հրեաներ այս 
սովորութիւնը որդեգրած ըլլան հեթանոսներէնսովորութիւնը որդեգրած ըլլան հեթանոսներէնսովորութիւնը որդեգրած ըլլան հեթանոսներէնսովորութիւնը որդեգրած ըլլան հեթանոսներէն::::    ՇՇՇՇատ մը ատ մը ատ մը ատ մը 
հրեաներ, յատկապէս Զատկուանհրեաներ, յատկապէս Զատկուանհրեաներ, յատկապէս Զատկուանհրեաներ, յատկապէս Զատկուան    առիթով Երուսաղէմ գացող առիթով Երուսաղէմ գացող առիթով Երուսաղէմ գացող առիթով Երուսաղէմ գացող 
հրեաներ, կը լուացուէին յիշեալ աւհրեաներ, կը լուացուէին յիշեալ աւհրեաներ, կը լուացուէին յիշեալ աւհրեաներ, կը լուացուէին յիշեալ աւազանին մէջ, եւ անկէ ետք ազանին մէջ, եւ անկէ ետք ազանին մէջ, եւ անկէ ետք ազանին մէջ, եւ անկէ ետք 
միայն տաճար կմիայն տաճար կմիայն տաճար կմիայն տաճար կ’’’’երթային մասնակցելու ծիսական երթային մասնակցելու ծիսական երթային մասնակցելու ծիսական երթային մասնակցելու ծիսական 
արարողութեանարարողութեանարարողութեանարարողութեան::::    Այս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ Այս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ Այս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ Այս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ 
նախ պէտք է մաքրուիլ Տէր Յիսուսի արիւնով, անկէ ենախ պէտք է մաքրուիլ Տէր Յիսուսի արիւնով, անկէ ենախ պէտք է մաքրուիլ Տէր Յիսուսի արիւնով, անկէ ենախ պէտք է մաքրուիլ Տէր Յիսուսի արիւնով, անկէ ե´́́́տք տք տք տք 
միայն կանգնիլ Աստուծոյ ներկայութեանմիայն կանգնիլ Աստուծոյ ներկայութեանմիայն կանգնիլ Աստուծոյ ներկայութեանմիայն կանգնիլ Աստուծոյ ներկայութեան::::    Ան որ առանց Ան որ առանց Ան որ առանց Ան որ առանց 
մաքրուելու Քրիստոսի արիւնով, աղօթքովմաքրուելու Քրիստոսի արիւնով, աղօթքովմաքրուելու Քրիստոսի արիւնով, աղօթքովմաքրուելու Քրիստոսի արիւնով, աղօթքով    կը կանգնի կը կանգնի կը կանգնի կը կանգնի 
Աստուծոյ առջեւ եւ բան մը կը խնդրէ անկէ, կը նմանի այն գող Աստուծոյ առջեւ եւ բան մը կը խնդրէ անկէ, կը նմանի այն գող Աստուծոյ առջեւ եւ բան մը կը խնդրէ անկէ, կը նմանի այն գող Աստուծոյ առջեւ եւ բան մը կը խնդրէ անկէ, կը նմանի այն գող 
մարդուն, որ կը փորձէ իր ընկերոջ ձեռքէն յափշտակել բան մարդուն, որ կը փորձէ իր ընկերոջ ձեռքէն յափշտակել բան մարդուն, որ կը փորձէ իր ընկերոջ ձեռքէն յափշտակել բան մարդուն, որ կը փորձէ իր ընկերոջ ձեռքէն յափշտակել բան 
մը որ իր սեփականութիւնը չէմը որ իր սեփականութիւնը չէմը որ իր սեփականութիւնը չէմը որ իր սեփականութիւնը չէ::::    Մեր երկնաւոր Հայրը Մեր երկնաւոր Հայրը Մեր երկնաւոր Հայրը Մեր երկնաւոր Հայրը 
պարտաւոր չէ ոեւէ բան տալու անձի մը, որ իր սիրտը չէ պարտաւոր չէ ոեւէ բան տալու անձի մը, որ իր սիրտը չէ պարտաւոր չէ ոեւէ բան տալու անձի մը, որ իր սիրտը չէ պարտաւոր չէ ոեւէ բան տալու անձի մը, որ իր սիրտը չէ 
յանձնած Քրիստոսիյանձնած Քրիստոսիյանձնած Քրիստոսիյանձնած Քրիստոսի::::    Եթէ մէկը Քրիստոսի չԵթէ մէկը Քրիստոսի չԵթէ մէկը Քրիստոսի չԵթէ մէկը Քրիստոսի չէ յանձնուած եւ է յանձնուած եւ է յանձնուած եւ է յանձնուած եւ 
սակայն բան մը կը խնդրէ եւ կը ստանայ իր խնդրածը, սակայն բան մը կը խնդրէ եւ կը ստանայ իր խնդրածը, սակայն բան մը կը խնդրէ եւ կը ստանայ իր խնդրածը, սակայն բան մը կը խնդրէ եւ կը ստանայ իր խնդրածը, 
ատիկա իր հաւատքին արդիւնքը չի սեպուիր, այլ Աստուծոյ ատիկա իր հաւատքին արդիւնքը չի սեպուիր, այլ Աստուծոյ ատիկա իր հաւատքին արդիւնքը չի սեպուիր, այլ Աստուծոյ ատիկա իր հաւատքին արդիւնքը չի սեպուիր, այլ Աստուծոյ 
ողորմութեան արդիւնքը. այն Աստուծոյն` որ իր արեւն ու ողորմութեան արդիւնքը. այն Աստուծոյն` որ իր արեւն ու ողորմութեան արդիւնքը. այն Աստուծոյն` որ իր արեւն ու ողորմութեան արդիւնքը. այն Աստուծոյն` որ իր արեւն ու 
անձրեւը չարերուն ալ կը շնորհէ (Մտ 5.45)անձրեւը չարերուն ալ կը շնորհէ (Մտ 5.45)անձրեւը չարերուն ալ կը շնորհէ (Մտ 5.45)անձրեւը չարերուն ալ կը շնորհէ (Մտ 5.45)::::    

5.5.5.5.----    Կրէյգ Քիներ կը հաստատէ, որ հոս յիշուած աւազաԿրէյգ Քիներ կը հաստատէ, որ հոս յիշուած աւազաԿրէյգ Քիներ կը հաստատէ, որ հոս յիշուած աւազաԿրէյգ Քիներ կը հաստատէ, որ հոս յիշուած աւազանը նը նը նը 
կը պատկերացնէ Քրիստոսի անձը, այլ խօսքով, Քրիստոս կը պատկերացնէ Քրիստոսի անձը, այլ խօսքով, Քրիստոս կը պատկերացնէ Քրիստոսի անձը, այլ խօսքով, Քրիստոս կը պատկերացնէ Քրիստոսի անձը, այլ խօսքով, Քրիստոս 
իիիի´́́́նք կը փոխարինէ աւազանինք կը փոխարինէ աւազանինք կը փոխարինէ աւազանինք կը փոխարինէ աւազանինննն    ջուրերըջուրերըջուրերըջուրերը::::    Արդարեւ, Քրիստոս Արդարեւ, Քրիստոս Արդարեւ, Քրիստոս Արդարեւ, Քրիստոս 
իիիի´́́́նքն է մարդիկը իրենց մեղքերու աղտերէն մաքրողը. նքն է մարդիկը իրենց մեղքերու աղտերէն մաքրողը. նքն է մարդիկը իրենց մեղքերու աղտերէն մաքրողը. նքն է մարդիկը իրենց մեղքերու աղտերէն մաքրողը. 
զանոնք կը մաքրէ ու կը սրբէ իր արիւնով. զանոնք կը մաքրէ ու կը սրբէ իր արիւնով. զանոնք կը մաքրէ ու կը սրբէ իր արիւնով. զանոնք կը մաքրէ ու կը սրբէ իր արիւնով. ««««Օրէնքին Օրէնքին Օրէնքին Օրէնքին 
համաձայն` գրեթէ ամէն ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու համաձայն` գրեթէ ամէն ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու համաձայն` գրեթէ ամէն ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու համաձայն` գրեթէ ամէն ինչ արիւնով կը սրբուի. մեղքերու 
թողթողթողթողութիւնն ալ առանց արեան հեղումի չութիւնն ալ առանց արեան հեղումի չութիւնն ալ առանց արեան հեղումի չութիւնն ալ առանց արեան հեղումի չ’’’’ըլլարըլլարըլլարըլլար»»»» ( ( ( (Եբր 9.22)Եբր 9.22)Եբր 9.22)Եբր 9.22)::::    
Մենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեր մեղքերէնՄենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեր մեղքերէնՄենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեր մեղքերէնՄենք թոյլ տուա՞ծ ենք որ Յիսուս մաքրէ մեզ մեր մեղքերէն::::    

6.6.6.6.----    Տակաւին, աւազանը կը ներկայացնէ եկեղեցինՏակաւին, աւազանը կը ներկայացնէ եկեղեցինՏակաւին, աւազանը կը ներկայացնէ եկեղեցինՏակաւին, աւազանը կը ներկայացնէ եկեղեցին::::    
Եկեղեցին պէտք է ըլլայ այն վայրը, ուր կարենան հաւաքուիլ Եկեղեցին պէտք է ըլլայ այն վայրը, ուր կարենան հաւաքուիլ Եկեղեցին պէտք է ըլլայ այն վայրը, ուր կարենան հաւաքուիլ Եկեղեցին պէտք է ըլլայ այն վայրը, ուր կարենան հաւաքուիլ 
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կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, այլ խօսքով` իրենցկոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, այլ խօսքով` իրենցկոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, այլ խօսքով` իրենցկոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, այլ խօսքով` իրենց    
հաւատքին մէջ տկար մարդիկը, որպէսզի եկեղեցւոյ հաւատքին մէջ տկար մարդիկը, որպէսզի եկեղեցւոյ հաւատքին մէջ տկար մարդիկը, որպէսզի եկեղեցւոյ հաւատքին մէջ տկար մարդիկը, որպէսզի եկեղեցւոյ 
փոխանցած Քրիստոսի կենսատու խօսքերով զօրանան ու փոխանցած Քրիստոսի կենսատու խօսքերով զօրանան ու փոխանցած Քրիստոսի կենսատու խօսքերով զօրանան ու փոխանցած Քրիստոսի կենսատու խօսքերով զօրանան ու 
կենդանանանկենդանանանկենդանանանկենդանանան::::    Կան մարդիկ որոնք եկեղեցի յաճախող Կան մարդիկ որոնք եկեղեցի յաճախող Կան մարդիկ որոնք եկեղեցի յաճախող Կան մարդիկ որոնք եկեղեցի յաճախող 
հաւատացեալներէն կատարելութիւն կը պահանջեն, մարդիկ հաւատացեալներէն կատարելութիւն կը պահանջեն, մարդիկ հաւատացեալներէն կատարելութիւն կը պահանջեն, մարդիկ հաւատացեալներէն կատարելութիւն կը պահանջեն, մարդիկ 
ալ կան որ եկեղեցականներէն կատարելութիւն կը պահանալ կան որ եկեղեցականներէն կատարելութիւն կը պահանալ կան որ եկեղեցականներէն կատարելութիւն կը պահանալ կան որ եկեղեցականներէն կատարելութիւն կը պահան----
ջեն. այդպիսի մարդոցջեն. այդպիսի մարդոցջեն. այդպիսի մարդոցջեն. այդպիսի մարդոց    կը յիշեցնեմ, որ եկեղեցին կատարեալ կը յիշեցնեմ, որ եկեղեցին կատարեալ կը յիշեցնեմ, որ եկեղեցին կատարեալ կը յիշեցնեմ, որ եկեղեցին կատարեալ 
մարդոց տեղը չէ, եւ ոմարդոց տեղը չէ, եւ ոմարդոց տեղը չէ, եւ ոմարդոց տեղը չէ, եւ ո´́́́չ ալ եկեղեցականները կատարեալ չ ալ եկեղեցականները կատարեալ չ ալ եկեղեցականները կատարեալ չ ալ եկեղեցականները կատարեալ 
մարդիկ ենմարդիկ ենմարդիկ ենմարդիկ են::::    Բոլոր մարդիկ, եկեղեցական թէ եկեղեցի Բոլոր մարդիկ, եկեղեցական թէ եկեղեցի Բոլոր մարդիկ, եկեղեցական թէ եկեղեցի Բոլոր մարդիկ, եկեղեցական թէ եկեղեցի 
յաճախող, հոգեւորական թէ հոգեւոր, կը սխալին ու կրնայաճախող, հոգեւորական թէ հոգեւոր, կը սխալին ու կրնայաճախող, հոգեւորական թէ հոգեւոր, կը սխալին ու կրնայաճախող, հոգեւորական թէ հոգեւոր, կը սխալին ու կրնա´́́́ն ն ն ն 
սխալիլ, կը մեղանչեն ու կրնասխալիլ, կը մեղանչեն ու կրնասխալիլ, կը մեղանչեն ու կրնասխալիլ, կը մեղանչեն ու կրնա´́́́ն մեղանչելն մեղանչելն մեղանչելն մեղանչել::::    Ան որ կը կարծէ Ան որ կը կարծէ Ան որ կը կարծէ Ան որ կը կարծէ 
թէ ինք մեղք չի գթէ ինք մեղք չի գթէ ինք մեղք չի գթէ ինք մեղք չի գործեր, ինքզինք է որ կը խաբէ եւ հեռոործեր, ինքզինք է որ կը խաբէ եւ հեռոործեր, ինքզինք է որ կը խաբէ եւ հեռոործեր, ինքզինք է որ կը խաբէ եւ հեռո´́́́ւ է ւ է ւ է ւ է 
ճշմարտութենէն (Ա.Յհ 1.8)ճշմարտութենէն (Ա.Յհ 1.8)ճշմարտութենէն (Ա.Յհ 1.8)ճշմարտութենէն (Ա.Յհ 1.8)::::    

7.7.7.7.----    Աւազանը Աւազանը Աւազանը Աւազանը ««««հինգ սրահներ ունէրհինգ սրահներ ունէրհինգ սրահներ ունէրհինգ սրահներ ունէր»»»»::::    Այս սրահներուն Այս սրահներուն Այս սրահներուն Այս սրահներուն 
մէջ կը նստէին կամ կը դրուէին հիւանդները, եւ կը սպասէին մէջ կը նստէին կամ կը դրուէին հիւանդները, եւ կը սպասէին մէջ կը նստէին կամ կը դրուէին հիւանդները, եւ կը սպասէին մէջ կը նստէին կամ կը դրուէին հիւանդները, եւ կը սպասէին 
Աստուծոյ բժշկութեանԱստուծոյ բժշկութեանԱստուծոյ բժշկութեանԱստուծոյ բժշկութեան::::    Բայց սրահներուն մէջ միայն Բայց սրահներուն մէջ միայն Բայց սրահներուն մէջ միայն Բայց սրահներուն մէջ միայն 
հիւանդներ չէին ըլլար, անոնց կողքին կհիւանդներ չէին ըլլար, անոնց կողքին կհիւանդներ չէին ըլլար, անոնց կողքին կհիւանդներ չէին ըլլար, անոնց կողքին կ’’’’ըլըլըլըլլային նաեւ լային նաեւ լային նաեւ լային նաեւ 
աղքատներ, որոնք կը սպասէին մարդոց ողորմութեանաղքատներ, որոնք կը սպասէին մարդոց ողորմութեանաղքատներ, որոնք կը սպասէին մարդոց ողորմութեանաղքատներ, որոնք կը սպասէին մարդոց ողորմութեան::::    
Օգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հիւանդները կը սպասէին Աստուծոյ Հիւանդները կը սպասէին Աստուծոյ Հիւանդները կը սպասէին Աստուծոյ Հիւանդները կը սպասէին Աստուծոյ 
ողորմութեան, իսկ աղքատները` մարդոց ողորմութեանողորմութեան, իսկ աղքատները` մարդոց ողորմութեանողորմութեան, իսկ աղքատները` մարդոց ողորմութեանողորմութեան, իսկ աղքատները` մարդոց ողորմութեան»»»»::::    
Այսօր մենք դժբախտաբար չունինք այնպիսի սրահներ ուր Այսօր մենք դժբախտաբար չունինք այնպիսի սրահներ ուր Այսօր մենք դժբախտաբար չունինք այնպիսի սրահներ ուր Այսօր մենք դժբախտաբար չունինք այնպիսի սրահներ ուր 
հաւաքուին հիւանդները եւ սպասեն Աստուծոյ բժշկութեանհաւաքուին հիւանդները եւ սպասեն Աստուծոյ բժշկութեանհաւաքուին հիւանդները եւ սպասեն Աստուծոյ բժշկութեանհաւաքուին հիւանդները եւ սպասեն Աստուծոյ բժշկութեան. . . . 
ոոոո´́́́չ ալ ունինք այնպիսի սրահներ ուր կրնան ապրիլ չ ալ ունինք այնպիսի սրահներ ուր կրնան ապրիլ չ ալ ունինք այնպիսի սրահներ ուր կրնան ապրիլ չ ալ ունինք այնպիսի սրահներ ուր կրնան ապրիլ 
աղքատները եւ հոն օգտուիլ մարդոց ողորմութիւններէնաղքատները եւ հոն օգտուիլ մարդոց ողորմութիւններէնաղքատները եւ հոն օգտուիլ մարդոց ողորմութիւններէնաղքատները եւ հոն օգտուիլ մարդոց ողորմութիւններէն::::    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , չունիչունիչունիչունի´́́́նք այդպիսի սրահներ, բայց մենք այդպիսի սրահներ, բայց մենք այդպիսի սրահներ, բայց մենք այդպիսի սրահներ, բայց մե´́́́նք կրնանք ըլլալ նք կրնանք ըլլալ նք կրնանք ըլլալ նք կրնանք ըլլալ 
այդ սրահներըայդ սրահներըայդ սրահներըայդ սրահները::::    Ամէն մէկ հաւատացեալի սիրտը պէտք է ըլլայ Ամէն մէկ հաւատացեալի սիրտը պէտք է ըլլայ Ամէն մէկ հաւատացեալի սիրտը պէտք է ըլլայ Ամէն մէկ հաւատացեալի սիրտը պէտք է ըլլայ 
սրահ մը, ուր հիւանդը կարենայ դիմել եւ բժշկարար սսրահ մը, ուր հիւանդը կարենայ դիմել եւ բժշկարար սսրահ մը, ուր հիւանդը կարենայ դիմել եւ բժշկարար սսրահ մը, ուր հիւանդը կարենայ դիմել եւ բժշկարար սէր ու էր ու էր ու էր ու 
խօսք գտնել. սրահ մը` ուր աղքատը կարենայ դիմել եւ բարի խօսք գտնել. սրահ մը` ուր աղքատը կարենայ դիմել եւ բարի խօսք գտնել. սրահ մը` ուր աղքատը կարենայ դիմել եւ բարի խօսք գտնել. սրահ մը` ուր աղքատը կարենայ դիմել եւ բարի 
պտուղ մը քաղելպտուղ մը քաղելպտուղ մը քաղելպտուղ մը քաղել::::    

8.8.8.8.----    Օգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կ’’’’ըսէ թէ աւազանիըսէ թէ աւազանիըսէ թէ աւազանիըսէ թէ աւազանինննն    հինգ սրահները կը հինգ սրահները կը հինգ սրահները կը հինգ սրահները կը 
ներկայացնեն Օրէնքի հինգ գիրքերը, Հնգամատեանը, ներկայացնեն Օրէնքի հինգ գիրքերը, Հնգամատեանը, ներկայացնեն Օրէնքի հինգ գիրքերը, Հնգամատեանը, ներկայացնեն Օրէնքի հինգ գիրքերը, Հնգամատեանը, 
այսինքն` Աստուածաշունչի առաջին հինգ գիրքերը, որոնք այսինքն` Աստուածաշունչի առաջին հինգ գիրքերը, որոնք այսինքն` Աստուածաշունչի առաջին հինգ գիրքերը, որոնք այսինքն` Աստուածաշունչի առաջին հինգ գիրքերը, որոնք 
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գրի առնուած են Մովսէս մարգարէին կոգրի առնուած են Մովսէս մարգարէին կոգրի առնուած են Մովսէս մարգարէին կոգրի առնուած են Մովսէս մարգարէին կողմէղմէղմէղմէ::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Ինչպէս հրեաները Օրէնքի Գիրքին միջոցաւ կը ճանչնային Ինչպէս հրեաները Օրէնքի Գիրքին միջոցաւ կը ճանչնային Ինչպէս հրեաները Օրէնքի Գիրքին միջոցաւ կը ճանչնային Ինչպէս հրեաները Օրէնքի Գիրքին միջոցաւ կը ճանչնային 
իրենց տկարութիւններն ու խեղճութիւնները, այնպէս ալ, հոս իրենց տկարութիւններն ու խեղճութիւնները, այնպէս ալ, հոս իրենց տկարութիւններն ու խեղճութիւնները, այնպէս ալ, հոս իրենց տկարութիւններն ու խեղճութիւնները, այնպէս ալ, հոս 
յիշուած հինգ սրահներուն միջոցաւ էր որ անոնք պէտք էր յիշուած հինգ սրահներուն միջոցաւ էր որ անոնք պէտք էր յիշուած հինգ սրահներուն միջոցաւ էր որ անոնք պէտք էր յիշուած հինգ սրահներուն միջոցաւ էր որ անոնք պէտք էր 
ճանչնային իրենց չափազանց տկարութիւնը եւ դիմէին ճանչնային իրենց չափազանց տկարութիւնը եւ դիմէին ճանչնային իրենց չափազանց տկարութիւնը եւ դիմէին ճանչնային իրենց չափազանց տկարութիւնը եւ դիմէին 
երկնաւոր Բժիշկիներկնաւոր Բժիշկիներկնաւոր Բժիշկիներկնաւոր Բժիշկին»»»»::::    Օգոստինոս դիտել Օգոստինոս դիտել Օգոստինոս դիտել Օգոստինոս դիտել կու տայ, թէ ինչպէս կու տայ, թէ ինչպէս կու տայ, թէ ինչպէս կու տայ, թէ ինչպէս 
Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերը չէին կրնար ազատագրել Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերը չէին կրնար ազատագրել Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերը չէին կրնար ազատագրել Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերը չէին կրնար ազատագրել 
մարդիկը իրենց տկարութիւններէն եւ բուժել անոնց մարդիկը իրենց տկարութիւններէն եւ բուժել անոնց մարդիկը իրենց տկարութիւններէն եւ բուժել անոնց մարդիկը իրենց տկարութիւններէն եւ բուժել անոնց 
հիւանդութիւնները, այնպէս ալ, յիշեալ հինգ սրահները, չէին հիւանդութիւնները, այնպէս ալ, յիշեալ հինգ սրահները, չէին հիւանդութիւնները, այնպէս ալ, յիշեալ հինգ սրահները, չէին հիւանդութիւնները, այնպէս ալ, յիշեալ հինգ սրահները, չէին 
կրնար ազատագրել հոն դրուած մարդիկը իրենց տկարուկրնար ազատագրել հոն դրուած մարդիկը իրենց տկարուկրնար ազատագրել հոն դրուած մարդիկը իրենց տկարուկրնար ազատագրել հոն դրուած մարդիկը իրենց տկարու----
թիւններէն եւ բուժել անոնց հիւանդութիւնթիւններէն եւ բուժել անոնց հիւանդութիւնթիւններէն եւ բուժել անոնց հիւանդութիւնթիւններէն եւ բուժել անոնց հիւանդութիւններըներըներըները::::    Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, Դարձեալ, 
ինչպէս հինգ սրահներուն պարտականութիւնն էր բացայայինչպէս հինգ սրահներուն պարտականութիւնն էր բացայայինչպէս հինգ սրահներուն պարտականութիւնն էր բացայայինչպէս հինգ սրահներուն պարտականութիւնն էր բացայայ----
տել մարդոց հիւանդութիւնները առանց սակայն տել մարդոց հիւանդութիւնները առանց սակայն տել մարդոց հիւանդութիւնները առանց սակայն տել մարդոց հիւանդութիւնները առանց սակայն 
կարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելու, այնպէս ալ, կարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելու, այնպէս ալ, կարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելու, այնպէս ալ, կարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելու, այնպէս ալ, 
Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերուն նպատակը, պարզապէս Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերուն նպատակը, պարզապէս Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերուն նպատակը, պարզապէս Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքերուն նպատակը, պարզապէս 
բացայայտելն էր մարդոց հոգեւոր հիւանդութիւնները, բացայայտելն էր մարդոց հոգեւոր հիւանդութիւնները, բացայայտելն էր մարդոց հոգեւոր հիւանդութիւնները, բացայայտելն էր մարդոց հոգեւոր հիւանդութիւնները, 
տկատկատկատկարութիւնները, խեղճութիւնները, առանց սակայն րութիւնները, խեղճութիւնները, առանց սակայն րութիւնները, խեղճութիւնները, առանց սակայն րութիւնները, խեղճութիւնները, առանց սակայն 
կարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելուկարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելուկարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելուկարողութիւնը ունենալու զանոնք բուժելու::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
կը վկայէ թէ կը վկայէ թէ կը վկայէ թէ կը վկայէ թէ ««««Օրէնքը չկրցաւ ոեւէ բան կատարելութեան Օրէնքը չկրցաւ ոեւէ բան կատարելութեան Օրէնքը չկրցաւ ոեւէ բան կատարելութեան Օրէնքը չկրցաւ ոեւէ բան կատարելութեան 
հասցնելհասցնելհասցնելհասցնել»»»» ( ( ( (Եբր 7.19)Եբր 7.19)Եբր 7.19)Եբր 7.19)::::    

9.9.9.9.----    Ոսկեբերան Հայրապետը նաեւ կը բացատրէ, որ հինգ Ոսկեբերան Հայրապետը նաեւ կը բացատրէ, որ հինգ Ոսկեբերան Հայրապետը նաեւ կը բացատրէ, որ հինգ Ոսկեբերան Հայրապետը նաեւ կը բացատրէ, որ հինգ 
սրահները կը ներկայացնեն Մովսէսի հինգ գիրսրահները կը ներկայացնեն Մովսէսի հինգ գիրսրահները կը ներկայացնեն Մովսէսի հինգ գիրսրահները կը ներկայացնեն Մովսէսի հինգ գիրքերը, իսկ քերը, իսկ քերը, իսկ քերը, իսկ 
աւազանը` Քրիստոսի փրկարար շնորհքըաւազանը` Քրիստոսի փրկարար շնորհքըաւազանը` Քրիստոսի փրկարար շնորհքըաւազանը` Քրիստոսի փրկարար շնորհքը::::    Ինչպէս հինգ Ինչպէս հինգ Ինչպէս հինգ Ինչպէս հինգ 
սրահներուն գործը, հիւանդները աւազանիսրահներուն գործը, հիւանդները աւազանիսրահներուն գործը, հիւանդները աւազանիսրահներուն գործը, հիւանդները աւազանինննն    ջուրերուն ջուրերուն ջուրերուն ջուրերուն 
առաջնորդելն էր, այնպէս ալ, Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքեառաջնորդելն էր, այնպէս ալ, Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքեառաջնորդելն էր, այնպէս ալ, Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքեառաջնորդելն էր, այնպէս ալ, Մովսէսի Օրէնքի հինգ գիրքե----
րուն պարտականութիւնն էր, մեղքով հիւանդացածները րուն պարտականութիւնն էր, մեղքով հիւանդացածները րուն պարտականութիւնն էր, մեղքով հիւանդացածները րուն պարտականութիւնն էր, մեղքով հիւանդացածները 
առաջնորդել Քրիստոսի փրկարար շնորհքի աւազանինառաջնորդել Քրիստոսի փրկարար շնորհքի աւազանինառաջնորդել Քրիստոսի փրկարար շնորհքի աւազանինառաջնորդել Քրիստոսի փրկարար շնորհքի աւազանին::::    ՆոյՆոյՆոյՆոյ----
ննննը կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ` ըսելով. ը կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ` ըսելով. ը կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ` ըսելով. ը կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ` ըսելով. ««««Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր 
խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորխնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորխնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորխնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնոր----
դելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանքդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանքդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանքդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանք»»»» ( ( ( (Գղ 3.24)Գղ 3.24)Գղ 3.24)Գղ 3.24)::::    
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««««Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային Այդ սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային ––––    
կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ ––––    որոնք կը սպասէին աւազանի որոնք կը սպասէին աւազանի որոնք կը սպասէին աւազանի որոնք կը սպասէին աւազանի 
ջուրերուն խառնջուրերուն խառնջուրերուն խառնջուրերուն խառնուելունուելունուելունուելուն»»»» ( ( ( (Յհ 5.3)Յհ 5.3)Յհ 5.3)Յհ 5.3)::::    

1.1.1.1.----    ««««Սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային Սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային Սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային Սրահներուն մէջ բազմաթիւ հիւանդներ կային ––––    
կոյրեր, կաղեր, գօսացածներկոյրեր, կաղեր, գօսացածներկոյրեր, կաղեր, գօսացածներկոյրեր, կաղեր, գօսացածներ»»»»::::    Այսպիսի մարդիկ այսօր Այսպիսի մարդիկ այսօր Այսպիսի մարդիկ այսօր Այսպիսի մարդիկ այսօր 
սրահներու մէջ չեն դրուիր, այլ` հիւանդանոցներու մէջ, սրահներու մէջ չեն դրուիր, այլ` հիւանդանոցներու մէջ, սրահներու մէջ չեն դրուիր, այլ` հիւանդանոցներու մէջ, սրահներու մէջ չեն դրուիր, այլ` հիւանդանոցներու մէջ, 
ծերանոցներու մէջ, անկելանոցներու մէջծերանոցներու մէջ, անկելանոցներու մէջծերանոցներու մէջ, անկելանոցներու մէջծերանոցներու մէջ, անկելանոցներու մէջ::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն կը ցաւի ն կը ցաւի ն կը ցաւի ն կը ցաւի 
մեր սիրտը, երբ կը տեսնենք Աստուծոյ պմեր սիրտը, երբ կը տեսնենք Աստուծոյ պմեր սիրտը, երբ կը տեսնենք Աստուծոյ պմեր սիրտը, երբ կը տեսնենք Աստուծոյ պատկերով ու ատկերով ու ատկերով ու ատկերով ու 
Աստուծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը, թշուառուԱստուծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը, թշուառուԱստուծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը, թշուառուԱստուծոյ փառքին համար ստեղծուած մարդը, թշուառու----
թեան մէջ ինկածթեան մէջ ինկածթեան մէջ ինկածթեան մէջ ինկած::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն կը տրտմինք, երբ կը տեսնենք ն կը տրտմինք, երբ կը տեսնենք ն կը տրտմինք, երբ կը տեսնենք ն կը տրտմինք, երբ կը տեսնենք 
աշխարհի լոյսը ըլլալու համար ստեղծուած մարդիկ, աշխարհի լոյսը ըլլալու համար ստեղծուած մարդիկ, աշխարհի լոյսը ըլլալու համար ստեղծուած մարդիկ, աշխարհի լոյսը ըլլալու համար ստեղծուած մարդիկ, 
կորսնցուցած կորսնցուցած կորսնցուցած կորսնցուցած են են են են ոչ ոչ ոչ ոչ միայնմիայնմիայնմիայն    իրենց մարմնաւոր տեսողութիւնը, իրենց մարմնաւոր տեսողութիւնը, իրենց մարմնաւոր տեսողութիւնը, իրենց մարմնաւոր տեսողութիւնը, 
այլայլայլայլեւեւեւեւ` ` ` ` իրենց հոգեւոր տեսողութիւնըիրենց հոգեւոր տեսողութիւնըիրենց հոգեւոր տեսողութիւնըիրենց հոգեւոր տեսողութիւնը::::    Սուգը կը պատՍուգը կը պատՍուգը կը պատՍուգը կը պատէ մեր է մեր է մեր է մեր 
էութիւնը, երբ կը տեսնենք Կենաց Հացէն ճաշակելու համար էութիւնը, երբ կը տեսնենք Կենաց Հացէն ճաշակելու համար էութիւնը, երբ կը տեսնենք Կենաց Հացէն ճաշակելու համար էութիւնը, երբ կը տեսնենք Կենաց Հացէն ճաշակելու համար 
ստեղծուած մարդիկ, կարօտ նիւթական հացի, կամ ստեղծուած մարդիկ, կարօտ նիւթական հացի, կամ ստեղծուած մարդիկ, կարօտ նիւթական հացի, կամ ստեղծուած մարդիկ, կարօտ նիւթական հացի, կամ 
հետապնդիչ լոկ նիւթական հացիհետապնդիչ լոկ նիւթական հացիհետապնդիչ լոկ նիւթական հացիհետապնդիչ լոկ նիւթական հացի::::    Ինչո՞ւ համար ողորմելու Ինչո՞ւ համար ողորմելու Ինչո՞ւ համար ողորմելու Ինչո՞ւ համար ողորմելու 
կոչուած մարդիկ, ողորմելի կեանք ապրինկոչուած մարդիկ, ողորմելի կեանք ապրինկոչուած մարդիկ, ողորմելի կեանք ապրինկոչուած մարդիկ, ողորմելի կեանք ապրին::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
Աստուծոյ զօրութիւնը բացայայտելու կոչուած մարդիկ, Աստուծոյ զօրութիւնը բացայայտելու կոչուած մարդիկ, Աստուծոյ զօրութիւնը բացայայտելու կոչուած մարդիկ, Աստուծոյ զօրութիւնը բացայայտելու կոչուած մարդիկ, 
տկտկտկտկարութիւններով շրջապատուած ըլլանարութիւններով շրջապատուած ըլլանարութիւններով շրջապատուած ըլլանարութիւններով շրջապատուած ըլլան::::    

2.2.2.2.----    ««««Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներ ––––    որոնք կը սպասէին որոնք կը սպասէին որոնք կը սպասէին որոնք կը սպասէին 
աւազանի ջուրերուն խառնուելունաւազանի ջուրերուն խառնուելունաւազանի ջուրերուն խառնուելունաւազանի ջուրերուն խառնուելուն»»»»::::    Եթէ երբեք մարմնապէս Եթէ երբեք մարմնապէս Եթէ երբեք մարմնապէս Եթէ երբեք մարմնապէս 
կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, կը նստէին սրահին մէջ, կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, կը նստէին սրահին մէջ, կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, կը նստէին սրահին մէջ, կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները, կը նստէին սրահին մէջ, 
աւազանին մօտիկ, եւ կը սպասէին աւազանիաւազանին մօտիկ, եւ կը սպասէին աւազանիաւազանին մօտիկ, եւ կը սպասէին աւազանիաւազանին մօտիկ, եւ կը սպասէին աւազանինննն    ջուրերուն ջուրերուն ջուրերուն ջուրերուն 
խառնուելուն, որպէսխառնուելուն, որպէսխառնուելուն, որպէսխառնուելուն, որպէսզի նետուէին անոր մէջ եւ բուժուէին, զի նետուէին անոր մէջ եւ բուժուէին, զի նետուէին անոր մէջ եւ բուժուէին, զի նետուէին անոր մէջ եւ բուժուէին, 
որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն աւելի հոգեւորապէս կոյրը, կաղը եւ գօսացածը, պէտք ն աւելի հոգեւորապէս կոյրը, կաղը եւ գօսացածը, պէտք ն աւելի հոգեւորապէս կոյրը, կաղը եւ գօսացածը, պէտք ն աւելի հոգեւորապէս կոյրը, կաղը եւ գօսացածը, պէտք 
է նստի Տէր Յիսուսի ոտքերուն քովէն հոսող Կենաց Գետին է նստի Տէր Յիսուսի ոտքերուն քովէն հոսող Կենաց Գետին է նստի Տէր Յիսուսի ոտքերուն քովէն հոսող Կենաց Գետին է նստի Տէր Յիսուսի ոտքերուն քովէն հոսող Կենաց Գետին 
քով, եւ աղօթէ իր անձի բժշկութեան եւ ազատագրութեան քով, եւ աղօթէ իր անձի բժշկութեան եւ ազատագրութեան քով, եւ աղօթէ իր անձի բժշկութեան եւ ազատագրութեան քով, եւ աղօթէ իր անձի բժշկութեան եւ ազատագրութեան 
համարհամարհամարհամար::::    

3.3.3.3.----    ««««Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներԿոյրեր, կաղեր, գօսացածներԿոյրեր, կաղեր, գօսացածներԿոյրեր, կաղեր, գօսացածներ»»»»::::    Եկէք մտածենք այս Եկէք մտածենք այս Եկէք մտածենք այս Եկէք մտածենք այս 
բառերուբառերուբառերուբառերուն մասինն մասինն մասինն մասին::::    

ա) ա) ա) ա) ««««ԿոյրերԿոյրերԿոյրերԿոյրեր»»»»::::    Որո՞Նք են իսկական կոյրերըՈրո՞Նք են իսկական կոյրերըՈրո՞Նք են իսկական կոյրերըՈրո՞Նք են իսկական կոյրերը::::    Իսկական Իսկական Իսկական Իսկական 
կոյրերը անոնք են` որոնց կեանքին մէջ չէկոյրերը անոնք են` որոնց կեանքին մէջ չէկոյրերը անոնք են` որոնց կեանքին մէջ չէկոյրերը անոնք են` որոնց կեանքին մէջ չէ´́́́    ծագած ծագած ծագած ծագած 
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««««Աւետարանին բերած լոյսըԱւետարանին բերած լոյսըԱւետարանին բերած լոյսըԱւետարանին բերած լոյսը»»»» ( ( ( (Բ.Կր 4.4), որոնք չեԲ.Կր 4.4), որոնք չեԲ.Կր 4.4), որոնք չեԲ.Կր 4.4), որոնք չե´́́́ն ուզեր ու ն ուզեր ու ն ուզեր ու ն ուզեր ու 
չեչեչեչե´́́́ն սիրեր լսել ազատարար ճշմարտութիւնը (Բ.Տմ 4.4), ն սիրեր լսել ազատարար ճշմարտութիւնը (Բ.Տմ 4.4), ն սիրեր լսել ազատարար ճշմարտութիւնը (Բ.Տմ 4.4), ն սիրեր լսել ազատարար ճշմարտութիւնը (Բ.Տմ 4.4), 
որուն վերաբերեալ, մեր Տէրը կորուն վերաբերեալ, մեր Տէրը կորուն վերաբերեալ, մեր Տէրը կորուն վերաբերեալ, մեր Տէրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՃշմարտութիՃշմարտութիՃշմարտութիՃշմարտութիւնը պիտի ւնը պիտի ւնը պիտի ւնը պիտի 
ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ»»»» ( ( ( (Յհ 8.32)Յհ 8.32)Յհ 8.32)Յհ 8.32)::::    
Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան մարմնաւոր Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան մարմնաւոր Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան մարմնաւոր Հոգեւոր կուրութիւնը աւելի գէշ է քան մարմնաւոր 
կուրութիւնը, որովհետեւ հոգեւոր կուրութիւնը մեր առջեւ կը կուրութիւնը, որովհետեւ հոգեւոր կուրութիւնը մեր առջեւ կը կուրութիւնը, որովհետեւ հոգեւոր կուրութիւնը մեր առջեւ կը կուրութիւնը, որովհետեւ հոգեւոր կուրութիւնը մեր առջեւ կը 
փակէ արքայութեան դուռը ու կը բանայ գեհենի դուռը, փակէ արքայութեան դուռը ու կը բանայ գեհենի դուռը, փակէ արքայութեան դուռը ու կը բանայ գեհենի դուռը, փակէ արքայութեան դուռը ու կը բանայ գեհենի դուռը, 
մինչդեռ համբերութեամբ եւ գոհունակ սիրտով տարմինչդեռ համբերութեամբ եւ գոհունակ սիրտով տարմինչդեռ համբերութեամբ եւ գոհունակ սիրտով տարմինչդեռ համբերութեամբ եւ գոհունակ սիրտով տարուած ուած ուած ուած 
մարմնաւոր կուրութիւնը, ճիշդ հակառակը, ենթակային մարմնաւոր կուրութիւնը, ճիշդ հակառակը, ենթակային մարմնաւոր կուրութիւնը, ճիշդ հակառակը, ենթակային մարմնաւոր կուրութիւնը, ճիշդ հակառակը, ենթակային 
առջեւ կը բանայ արքայութեան դուռը ու կը փակէ գեհենի առջեւ կը բանայ արքայութեան դուռը ու կը փակէ գեհենի առջեւ կը բանայ արքայութեան դուռը ու կը փակէ գեհենի առջեւ կը բանայ արքայութեան դուռը ու կը փակէ գեհենի 
դուռըդուռըդուռըդուռը::::    Քրիստոս միշտ դատապարտեց հոգեւոր կուրութիւնը Քրիստոս միշտ դատապարտեց հոգեւոր կուրութիւնը Քրիստոս միշտ դատապարտեց հոգեւոր կուրութիւնը Քրիստոս միշտ դատապարտեց հոգեւոր կուրութիւնը 
((((Յհ 9.39Յհ 9.39Յհ 9.39Յհ 9.39----41414141::::    Մտ 23.16), բայց երբեք չդատապարտեց Մտ 23.16), բայց երբեք չդատապարտեց Մտ 23.16), բայց երբեք չդատապարտեց Մտ 23.16), բայց երբեք չդատապարտեց 
մարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնը::::    Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ 
տեսնտեսնտեսնտեսնել Յիսուսը իր հոգիին մէջ երբ ան քովէն անցնի, ինչպէս ել Յիսուսը իր հոգիին մէջ երբ ան քովէն անցնի, ինչպէս ել Յիսուսը իր հոգիին մէջ երբ ան քովէն անցնի, ինչպէս ել Յիսուսը իր հոգիին մէջ երբ ան քովէն անցնի, ինչպէս 
Բարտիմէոս տեսաւ եւ անոր ողորմութիւնը հայցեց (Մր 10.47Բարտիմէոս տեսաւ եւ անոր ողորմութիւնը հայցեց (Մր 10.47Բարտիմէոս տեսաւ եւ անոր ողորմութիւնը հայցեց (Մր 10.47Բարտիմէոս տեսաւ եւ անոր ողորմութիւնը հայցեց (Մր 10.47----
48), 48), 48), 48), մինչդեռ հոգեպէս կոյր մարդը չի կրնար Յիսուսի մինչդեռ հոգեպէս կոյր մարդը չի կրնար Յիսուսի մինչդեռ հոգեպէս կոյր մարդը չի կրնար Յիսուսի մինչդեռ հոգեպէս կոյր մարդը չի կրնար Յիսուսի 
ներկայութիւնը տեսնել նոյնիսկ Յիսուսը սիրող մարդոց ներկայութիւնը տեսնել նոյնիսկ Յիսուսը սիրող մարդոց ներկայութիւնը տեսնել նոյնիսկ Յիսուսը սիրող մարդոց ներկայութիւնը տեսնել նոյնիսկ Յիսուսը սիրող մարդոց 
կեանքին մէջ, Յիսուսի մասին տրուած քարոզներուն ու կեանքին մէջ, Յիսուսի մասին տրուած քարոզներուն ու կեանքին մէջ, Յիսուսի մասին տրուած քարոզներուն ու կեանքին մէջ, Յիսուսի մասին տրուած քարոզներուն ու 
դադադադասախօսութիւններուն մէջ, եկեղեցւոյ մէջսախօսութիւններուն մէջ, եկեղեցւոյ մէջսախօսութիւններուն մէջ, եկեղեցւոյ մէջսախօսութիւններուն մէջ, եկեղեցւոյ մէջ::::    

բ) բ) բ) բ) ««««ԿաղերԿաղերԿաղերԿաղեր»»»»::::    Կաղերը կը ներկայացնեն այն մարդիկը` Կաղերը կը ներկայացնեն այն մարդիկը` Կաղերը կը ներկայացնեն այն մարդիկը` Կաղերը կը ներկայացնեն այն մարդիկը` 
որոնք կը կաղան իրենց հաւատքի կեանքին մէջ, որոնք որոնք կը կաղան իրենց հաւատքի կեանքին մէջ, որոնք որոնք կը կաղան իրենց հաւատքի կեանքին մէջ, որոնք որոնք կը կաղան իրենց հաւատքի կեանքին մէջ, որոնք 
հաստատ քայլերով չեն հետեւիր Քրիստոսիհաստատ քայլերով չեն հետեւիր Քրիստոսիհաստատ քայլերով չեն հետեւիր Քրիստոսիհաստատ քայլերով չեն հետեւիր Քրիստոսի::::    Կաղ կը սեպուին Կաղ կը սեպուին Կաղ կը սեպուին Կաղ կը սեպուին 
բոլոր այն մարդիկը` որոնք երբեմն Տիրոջ խաչը շալկած կը բոլոր այն մարդիկը` որոնք երբեմն Տիրոջ խաչը շալկած կը բոլոր այն մարդիկը` որոնք երբեմն Տիրոջ խաչը շալկած կը բոլոր այն մարդիկը` որոնք երբեմն Տիրոջ խաչը շալկած կը 
քալեն, եւ երբեմն քալեն, եւ երբեմն քալեն, եւ երբեմն քալեն, եւ երբեմն ալ Տիրոջ խաչը լքած` կը փախչինալ Տիրոջ խաչը լքած` կը փախչինալ Տիրոջ խաչը լքած` կը փախչինալ Տիրոջ խաչը լքած` կը փախչին::::    Կաղ կը Կաղ կը Կաղ կը Կաղ կը 
սեպուին անոնք` որոնք երբեմն ճշմարտութեան ճամբայէն կը սեպուին անոնք` որոնք երբեմն ճշմարտութեան ճամբայէն կը սեպուին անոնք` որոնք երբեմն ճշմարտութեան ճամբայէն կը սեպուին անոնք` որոնք երբեմն ճշմարտութեան ճամբայէն կը 
քալեն, եւ երբեմն ալ` ստութեան ճամբայէնքալեն, եւ երբեմն ալ` ստութեան ճամբայէնքալեն, եւ երբեմն ալ` ստութեան ճամբայէնքալեն, եւ երբեմն ալ` ստութեան ճամբայէն::::    Այս խօսքը չի Այս խօսքը չի Այս խօսքը չի Այս խօսքը չի 
վերաբերիր աշխարհի կեանքը սիրող ու ապրող մարդոց, վերաբերիր աշխարհի կեանքը սիրող ու ապրող մարդոց, վերաբերիր աշխարհի կեանքը սիրող ու ապրող մարդոց, վերաբերիր աշխարհի կեանքը սիրող ու ապրող մարդոց, 
որովհետեւ անոնք երբեք ալ չեն քալեր ճշմարտութեան որովհետեւ անոնք երբեք ալ չեն քալեր ճշմարտութեան որովհետեւ անոնք երբեք ալ չեն քալեր ճշմարտութեան որովհետեւ անոնք երբեք ալ չեն քալեր ճշմարտութեան 
ճամբայէնճամբայէնճամբայէնճամբայէն::::    Այս խօԱյս խօԱյս խօԱյս խօսքը կը վերաբերի Քրիստոսի նուիրուած սքը կը վերաբերի Քրիստոսի նուիրուած սքը կը վերաբերի Քրիստոսի նուիրուած սքը կը վերաբերի Քրիստոսի նուիրուած 
անձերուն, որովհետեւ անոնք են որ երբեմն Աստուծոյ կամքը անձերուն, որովհետեւ անոնք են որ երբեմն Աստուծոյ կամքը անձերուն, որովհետեւ անոնք են որ երբեմն Աստուծոյ կամքը անձերուն, որովհետեւ անոնք են որ երբեմն Աստուծոյ կամքը 
կը կատարեն, եւ երբեմն ալ` իրեկը կատարեն, եւ երբեմն ալ` իրեկը կատարեն, եւ երբեմն ալ` իրեկը կատարեն, եւ երբեմն ալ` իրե´́́́նց կամքը, երբեմն բարիք կը նց կամքը, երբեմն բարիք կը նց կամքը, երբեմն բարիք կը նց կամքը, երբեմն բարիք կը 
գործեն, եւ երբեմն ալ` չարիքգործեն, եւ երբեմն ալ` չարիքգործեն, եւ երբեմն ալ` չարիքգործեն, եւ երբեմն ալ` չարիք::::    Ամբողջ հրեաներուն կեանքը Ամբողջ հրեաներուն կեանքը Ամբողջ հրեաներուն կեանքը Ամբողջ հրեաներուն կեանքը 
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աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան կատարեալ աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան կատարեալ աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան կատարեալ աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան կատարեալ 
խառնուրդ մը եխառնուրդ մը եխառնուրդ մը եխառնուրդ մը եղաւղաւղաւղաւ::::    Բարկացած այս երեւոյթէն, առիթով մը Բարկացած այս երեւոյթէն, առիթով մը Բարկացած այս երեւոյթէն, առիթով մը Բարկացած այս երեւոյթէն, առիթով մը 
Եղիա մարգարէն անոնց ըսաւ. Եղիա մարգարէն անոնց ըսաւ. Եղիա մարգարէն անոնց ըսաւ. Եղիա մարգարէն անոնց ըսաւ. ««««Դուք մինչեւ ե՞րբ երկու մտքի Դուք մինչեւ ե՞րբ երկու մտքի Դուք մինչեւ ե՞րբ երկու մտքի Դուք մինչեւ ե՞րբ երկու մտքի 
վրայ պիտի կաղաք. եթէ Եհովա Աստուած է` անոր ետեւէվրայ պիտի կաղաք. եթէ Եհովա Աստուած է` անոր ետեւէվրայ պիտի կաղաք. եթէ Եհովա Աստուած է` անոր ետեւէվրայ պիտի կաղաք. եթէ Եհովա Աստուած է` անոր ետեւէ´́́́ն ն ն ն 
գացէք, իսկ եթէ Բահաղ Աստուած է` անոգացէք, իսկ եթէ Բահաղ Աստուած է` անոգացէք, իսկ եթէ Բահաղ Աստուած է` անոգացէք, իսկ եթէ Բահաղ Աստուած է` անո´́́́ր ետեւէն գացէքր ետեւէն գացէքր ետեւէն գացէքր ետեւէն գացէք»»»»    
((((Գ.Թգ 18.21)Գ.Թգ 18.21)Գ.Թգ 18.21)Գ.Թգ 18.21)::::    Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է Ամէն իսկական հաւատացեալ, պէտք է 
հաստահաստահաստահաստա´́́́տ որոշոտ որոշոտ որոշոտ որոշում առնէ. կաւմ առնէ. կաւմ առնէ. կաւմ առնէ. կա´́́́մ պէտք է Տիրոջ հետեւի, եւ մ պէտք է Տիրոջ հետեւի, եւ մ պէտք է Տիրոջ հետեւի, եւ մ պէտք է Տիրոջ հետեւի, եւ 
կամ` աշխարհին. կակամ` աշխարհին. կակամ` աշխարհին. կակամ` աշխարհին. կա´́́́մ պէտք է միշտ Տիրոջ խաչը կրէ, եւ մ պէտք է միշտ Տիրոջ խաչը կրէ, եւ մ պէտք է միշտ Տիրոջ խաչը կրէ, եւ մ պէտք է միշտ Տիրոջ խաչը կրէ, եւ 
կամ` բնակամ` բնակամ` բնակամ` բնա´́́́ւ պէտք չէ անոր մօտենայւ պէտք չէ անոր մօտենայւ պէտք չէ անոր մօտենայւ պէտք չէ անոր մօտենայ::::    

գ) գ) գ) գ) ««««ԳօսացածներԳօսացածներԳօսացածներԳօսացածներ»»»»::::    Գօսացածները կը ներկայացնեն այն Գօսացածները կը ներկայացնեն այն Գօսացածները կը ներկայացնեն այն Գօսացածները կը ներկայացնեն այն 
մարդիկը` որոնց կեանքին մէջ չորցած են ամէն տեսակի մարդիկը` որոնց կեանքին մէջ չորցած են ամէն տեսակի մարդիկը` որոնց կեանքին մէջ չորցած են ամէն տեսակի մարդիկը` որոնց կեանքին մէջ չորցած են ամէն տեսակի 
առաքինութիւնները, բարութեան բոլոր ծաղառաքինութիւնները, բարութեան բոլոր ծաղառաքինութիւնները, բարութեան բոլոր ծաղառաքինութիւնները, բարութեան բոլոր ծաղիկները, բարեիկները, բարեիկները, բարեիկները, բարե----
գործութեան բոլոր տրամադրութիւններըգործութեան բոլոր տրամադրութիւններըգործութեան բոլոր տրամադրութիւններըգործութեան բոլոր տրամադրութիւնները::::    Գօսացածները Գօսացածները Գօսացածները Գօսացածները 
նաեւ այն մարդիկն են` որոնց սրտին մէջ տեղ չկայ Աստուծոյ նաեւ այն մարդիկն են` որոնց սրտին մէջ տեղ չկայ Աստուծոյ նաեւ այն մարդիկն են` որոնց սրտին մէջ տեղ չկայ Աստուծոյ նաեւ այն մարդիկն են` որոնց սրտին մէջ տեղ չկայ Աստուծոյ 
խօսքին սերմին համարխօսքին սերմին համարխօսքին սերմին համարխօսքին սերմին համար::::    Գօսացած կը սեպուին անոնք` որոնց Գօսացած կը սեպուին անոնք` որոնց Գօսացած կը սեպուին անոնք` որոնց Գօսացած կը սեպուին անոնք` որոնց 
ականջները փակուած են մեղքի ցեխով եւ որոնք չեն լսեր ականջները փակուած են մեղքի ցեխով եւ որոնք չեն լսեր ականջները փակուած են մեղքի ցեխով եւ որոնք չեն լսեր ականջները փակուած են մեղքի ցեխով եւ որոնք չեն լսեր 
Սուրբ Հոգիին ձայնըՍուրբ Հոգիին ձայնըՍուրբ Հոգիին ձայնըՍուրբ Հոգիին ձայնը::::    Գօսացած կը սեպուԳօսացած կը սեպուԳօսացած կը սեպուԳօսացած կը սեպուին անոնք` որոնք ին անոնք` որոնք ին անոնք` որոնք ին անոնք` որոնք 
չեն երկարեր իրենց ձեռքը Աստուծոյ ձեռքէն բարիք առնելու, չեն երկարեր իրենց ձեռքը Աստուծոյ ձեռքէն բարիք առնելու, չեն երկարեր իրենց ձեռքը Աստուծոյ ձեռքէն բարիք առնելու, չեն երկարեր իրենց ձեռքը Աստուծոյ ձեռքէն բարիք առնելու, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ կչ ալ կչ ալ կչ ալ կ’’’’երկարեն իրենց ձեռքը, ուրիշիերկարեն իրենց ձեռքը, ուրիշիերկարեն իրենց ձեռքը, ուրիշիերկարեն իրենց ձեռքը, ուրիշի´́́́ն բարիք ընելուն բարիք ընելուն բարիք ընելուն բարիք ընելու::::    

4.4.4.4.----    ««««Կոյրեր, կաղեր, գօսացածներԿոյրեր, կաղեր, գօսացածներԿոյրեր, կաղեր, գօսացածներԿոյրեր, կաղեր, գօսացածներ»»»»::::    Կրնա՞նք կոյրին Կրնա՞նք կոյրին Կրնա՞նք կոյրին Կրնա՞նք կոյրին 
համար ահամար ահամար ահամար ա´́́́չք ըլլալ, կաղին համար ոչք ըլլալ, կաղին համար ոչք ըլլալ, կաղին համար ոչք ըլլալ, կաղին համար ո´́́́տք ըլլալ, գօսացածին տք ըլլալ, գօսացածին տք ըլլալ, գօսացածին տք ըլլալ, գօսացածին 
համար ձեհամար ձեհամար ձեհամար ձե´́́́ռք ըլլալ, ինչպիսին էռք ըլլալ, ինչպիսին էռք ըլլալ, ինչպիսին էռք ըլլալ, ինչպիսին էր Յոբ. ր Յոբ. ր Յոբ. ր Յոբ. ««««Կոյրին աչքեր էի, Կոյրին աչքեր էի, Կոյրին աչքեր էի, Կոյրին աչքեր էի, 
կաղին ոտքեր էի, աղքատին հայր էիկաղին ոտքեր էի, աղքատին հայր էիկաղին ոտքեր էի, աղքատին հայր էիկաղին ոտքեր էի, աղքատին հայր էի»»»» ( ( ( (Յոբ 29.15Յոբ 29.15Յոբ 29.15Յոբ 29.15----16)16)16)16)::::    Այլ Այլ Այլ Այլ 
խօսքով, կրնա՞նք հոգեւորապէս կոյրը առաջնորդել խօսքով, կրնա՞նք հոգեւորապէս կոյրը առաջնորդել խօսքով, կրնա՞նք հոգեւորապէս կոյրը առաջնորդել խօսքով, կրնա՞նք հոգեւորապէս կոյրը առաջնորդել 
Քրիստոսի լոյսինՔրիստոսի լոյսինՔրիստոսի լոյսինՔրիստոսի լոյսին::::    Կրնա՞նք իր հաւատքի կեԿրնա՞նք իր հաւատքի կեԿրնա՞նք իր հաւատքի կեԿրնա՞նք իր հաւատքի կեանքին մէջ անքին մէջ անքին մէջ անքին մէջ 
կաղացող մարդուն նեցուկկաղացող մարդուն նեցուկկաղացող մարդուն նեցուկկաղացող մարդուն նեցուկ    կանգնիլ եւ օգնել որ հաստատ կանգնիլ եւ օգնել որ հաստատ կանգնիլ եւ օգնել որ հաստատ կանգնիլ եւ օգնել որ հաստատ 
քայլերով հետեւի Քրիստոսիքայլերով հետեւի Քրիստոսիքայլերով հետեւի Քրիստոսիքայլերով հետեւի Քրիստոսի::::    Կրնա՞նք հԿրնա՞նք հԿրնա՞նք հԿրնա՞նք հոգեպէս գօսացածին ոգեպէս գօսացածին ոգեպէս գօսացածին ոգեպէս գօսացածին 
օգնել շարժելու եւ քալելու դէպի Տիրոջ խաչը, հոն բուժում օգնել շարժելու եւ քալելու դէպի Տիրոջ խաչը, հոն բուժում օգնել շարժելու եւ քալելու դէպի Տիրոջ խաչը, հոն բուժում օգնել շարժելու եւ քալելու դէպի Տիրոջ խաչը, հոն բուժում 
գտնելու համարգտնելու համարգտնելու համարգտնելու համար::::    

5.5.5.5.----    ««««Կը սպասէին աւազանի ջուրերուն խառնուելունԿը սպասէին աւազանի ջուրերուն խառնուելունԿը սպասէին աւազանի ջուրերուն խառնուելունԿը սպասէին աւազանի ջուրերուն խառնուելուն»»»»::::    Այն Այն Այն Այն 
հիւանդները որոնք հաւաքուած էին սրահներուն մէջ, լեցուն հիւանդները որոնք հաւաքուած էին սրահներուն մէջ, լեցուն հիւանդները որոնք հաւաքուած էին սրահներուն մէջ, լեցուն հիւանդները որոնք հաւաքուած էին սրահներուն մէջ, լեցուն 
էին ակնկալութեամբէին ակնկալութեամբէին ակնկալութեամբէին ակնկալութեամբ::::    Անոնք բժշկութիւն կը սպասէինԱնոնք բժշկութիւն կը սպասէինԱնոնք բժշկութիւն կը սպասէինԱնոնք բժշկութիւն կը սպասէին::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 



 438 

մէկտեղուամէկտեղուամէկտեղուամէկտեղուած էին սրահներուն մէջ ոծ էին սրահներուն մէջ ոծ էին սրահներուն մէջ ոծ էին սրահներուն մէջ ո´́́́չ թէ որովհետեւ տուն չ թէ որովհետեւ տուն չ թէ որովհետեւ տուն չ թէ որովհետեւ տուն 
չունէին, այլ` որովհետեւ բուժուիլ կչունէին, այլ` որովհետեւ բուժուիլ կչունէին, այլ` որովհետեւ բուժուիլ կչունէին, այլ` որովհետեւ բուժուիլ կ’’’’ուզէին ու կուզէին ու կուզէին ու կուզէին ու կ’’’’ակնկալէինակնկալէինակնկալէինակնկալէին::::    
Ինչպէս կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները բուժում ձեռք Ինչպէս կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները բուժում ձեռք Ինչպէս կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները բուժում ձեռք Ինչպէս կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները բուժում ձեռք 
ձգելու ակնկալութեամբ կձգելու ակնկալութեամբ կձգելու ակնկալութեամբ կձգելու ակնկալութեամբ կ’’’’երթային աւազանիերթային աւազանիերթային աւազանիերթային աւազանինննն    սրահները, սրահները, սրահները, սրահները, 
մենք ալ կրնա՞նք հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու ակնկամենք ալ կրնա՞նք հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու ակնկամենք ալ կրնա՞նք հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու ակնկամենք ալ կրնա՞նք հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու ակնկա----
լութլութլութլութեամբ գալ եկեղեցիեամբ գալ եկեղեցիեամբ գալ եկեղեցիեամբ գալ եկեղեցի::::    Երբ Տիրոջ կը դիմենք, կրնա՞նք Երբ Տիրոջ կը դիմենք, կրնա՞նք Երբ Տիրոջ կը դիմենք, կրնա՞նք Երբ Տիրոջ կը դիմենք, կրնա՞նք 
բացարձակ վստահութեամբ եւ ակնկալութեամբ դիմելբացարձակ վստահութեամբ եւ ակնկալութեամբ դիմելբացարձակ վստահութեամբ եւ ակնկալութեամբ դիմելբացարձակ վստահութեամբ եւ ակնկալութեամբ դիմել::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
կկկկ’’’’աղօթենք, կրնա՞նք հաւատալ որ մեր խնդրածը պիտի աղօթենք, կրնա՞նք հաւատալ որ մեր խնդրածը պիտի աղօթենք, կրնա՞նք հաւատալ որ մեր խնդրածը պիտի աղօթենք, կրնա՞նք հաւատալ որ մեր խնդրածը պիտի 
ստանանքստանանքստանանքստանանք::::    

6.6.6.6.----    ««««Կը սպասէինԿը սպասէինԿը սպասէինԿը սպասէին»»»»::::    Կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները Կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները Կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները Կոյրերը, կաղերը եւ գօսացածները 
սպասել ու համբերել գիտէինսպասել ու համբերել գիտէինսպասել ու համբերել գիտէինսպասել ու համբերել գիտէին::::    Մենք իրենց նման սպասել Մենք իրենց նման սպասել Մենք իրենց նման սպասել Մենք իրենց նման սպասել 
գիտեգիտեգիտեգիտե՞նք, համբերել գիտե՞նք՞նք, համբերել գիտե՞նք՞նք, համբերել գիտե՞նք՞նք, համբերել գիտե՞նք::::    Երբ մէկԵրբ մէկԵրբ մէկԵրբ մէկ----երկու անգամ բան մը երկու անգամ բան մը երկու անգամ բան մը երկու անգամ բան մը 
խնդրենք եւ մեր խնդրածը չստանանք, կը յուսահատի՞նքխնդրենք եւ մեր խնդրածը չստանանք, կը յուսահատի՞նքխնդրենք եւ մեր խնդրածը չստանանք, կը յուսահատի՞նքխնդրենք եւ մեր խնդրածը չստանանք, կը յուսահատի՞նք::::    
Շատ մը պատճառներով Տէրը կրնայ ուշացնել պատասխանը Շատ մը պատճառներով Տէրը կրնայ ուշացնել պատասխանը Շատ մը պատճառներով Տէրը կրնայ ուշացնել պատասխանը Շատ մը պատճառներով Տէրը կրնայ ուշացնել պատասխանը 
մեր աղօթքինմեր աղօթքինմեր աղօթքինմեր աղօթքին::::    Այս մասին տարբեր առիթներով ընդարձակ Այս մասին տարբեր առիթներով ընդարձակ Այս մասին տարբեր առիթներով ընդարձակ Այս մասին տարբեր առիթներով ընդարձակ 
կերպով խօսած եմկերպով խօսած եմկերպով խօսած եմկերպով խօսած եմ::::    Կրկնութեան գնով կԿրկնութեան գնով կԿրկնութեան գնով կԿրկնութեան գնով կ’’’’ուզեմ յիշեցնել, որ ուզեմ յիշեցնել, որ ուզեմ յիշեցնել, որ ուզեմ յիշեցնել, որ 
երբեերբեերբեերբեմն Տէրը կմն Տէրը կմն Տէրը կմն Տէրը կ’’’’ուշացնէ մեր աղօթքին պատասխանը, ուշացնէ մեր աղօթքին պատասխանը, ուշացնէ մեր աղօթքին պատասխանը, ուշացնէ մեր աղօթքին պատասխանը, 
մանաւանդ եթէ մեր մօտ անհամբերութիւն եւ աճապարանք մանաւանդ եթէ մեր մօտ անհամբերութիւն եւ աճապարանք մանաւանդ եթէ մեր մօտ անհամբերութիւն եւ աճապարանք մանաւանդ եթէ մեր մօտ անհամբերութիւն եւ աճապարանք 
տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէ::::    Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ուզէ որ համբերել սորվինք, որովհետեւ ուզէ որ համբերել սորվինք, որովհետեւ ուզէ որ համբերել սորվինք, որովհետեւ ուզէ որ համբերել սորվինք, որովհետեւ 
համբերութեամբ է որ կրնանք գագաթներ նուաճելհամբերութեամբ է որ կրնանք գագաթներ նուաճելհամբերութեամբ է որ կրնանք գագաթներ նուաճելհամբերութեամբ է որ կրնանք գագաթներ նուաճել::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
չչչչ’’’’ուզեր որ աճապարողներ ըլլանքուզեր որ աճապարողներ ըլլանքուզեր որ աճապարողներ ըլլանքուզեր որ աճապարողներ ըլլանք::::    Աճապարողները միշտ կը Աճապարողները միշտ կը Աճապարողները միշտ կը Աճապարողները միշտ կը 
սխալինսխալինսխալինսխալին::::    Անոնք ոԱնոնք ոԱնոնք ոԱնոնք որոնք իրենց գործին մէջ կրոնք իրենց գործին մէջ կրոնք իրենց գործին մէջ կրոնք իրենց գործին մէջ կ’’’’աճապարեն` աճապարեն` աճապարեն` աճապարեն` 
անպայման որ սխալ գործեր ալ կանպայման որ սխալ գործեր ալ կանպայման որ սխալ գործեր ալ կանպայման որ սխալ գործեր ալ կ’’’’ընենընենընենընեն::::    Անոնք որոնք իրենց Անոնք որոնք իրենց Անոնք որոնք իրենց Անոնք որոնք իրենց 
խօսքին մէջ կխօսքին մէջ կխօսքին մէջ կխօսքին մէջ կ’’’’աճապարեն` անպայման որ սխալ խօսքեր ալ աճապարեն` անպայման որ սխալ խօսքեր ալ աճապարեն` անպայման որ սխալ խօսքեր ալ աճապարեն` անպայման որ սխալ խօսքեր ալ 
կը խօսինկը խօսինկը խօսինկը խօսին::::    

7.7.7.7.----    ««««Աւազանի ջուրերուն խառնուելունԱւազանի ջուրերուն խառնուելունԱւազանի ջուրերուն խառնուելունԱւազանի ջուրերուն խառնուելուն»»»»::::    Համաձայն Համաձայն Համաձայն Համաձայն 
Յովհան Ոսկեբերանին, աւազանիՅովհան Ոսկեբերանին, աւազանիՅովհան Ոսկեբերանին, աւազանիՅովհան Ոսկեբերանին, աւազանինննն    ջուրերը կը նախապատջուրերը կը նախապատջուրերը կը նախապատջուրերը կը նախապատ----
կերացնեն մկրտուկերացնեն մկրտուկերացնեն մկրտուկերացնեն մկրտութեան աւազանի ջուրերըթեան աւազանի ջուրերըթեան աւազանի ջուրերըթեան աւազանի ջուրերը::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
երբեք յիշեալ աւազանիերբեք յիշեալ աւազանիերբեք յիշեալ աւազանիերբեք յիշեալ աւազանինննն    ջուրերը կրնային բուժել հաւատքով ջուրերը կրնային բուժել հաւատքով ջուրերը կրնային բուժել հաւատքով ջուրերը կրնային բուժել հաւատքով 
իրենց մէջ իջնող մարդիկը, որքաիրենց մէջ իջնող մարդիկը, որքաիրենց մէջ իջնող մարդիկը, որքաիրենց մէջ իջնող մարդիկը, որքա՜՜՜՜ն աւելի մկրտութեան ն աւելի մկրտութեան ն աւելի մկրտութեան ն աւելի մկրտութեան 
աւազանիաւազանիաւազանիաւազանինննն    ջուրերը կրնան բուժել թէջուրերը կրնան բուժել թէջուրերը կրնան բուժել թէջուրերը կրնան բուժել թէ´́́́    հոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէհոգեպէս եւ թէ´́́́    
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մարմնապէս այն մանուկները` որոնց ծնողները հաւատքով մարմնապէս այն մանուկները` որոնց ծնողները հաւատքով մարմնապէս այն մանուկները` որոնց ծնողները հաւատքով մարմնապէս այն մանուկները` որոնց ծնողները հաւատքով 
զանոնք մկրտութեանզանոնք մկրտութեանզանոնք մկրտութեանզանոնք մկրտութեան    ջուրին կը յանձնենջուրին կը յանձնենջուրին կը յանձնենջուրին կը յանձնեն»»»»::::    

8.8.8.8.----    Վերջին նշում մըՎերջին նշում մըՎերջին նշում մըՎերջին նշում մը::::    Հիւանդները սրահներուն մէջ Հիւանդները սրահներուն մէջ Հիւանդները սրահներուն մէջ Հիւանդները սրահներուն մէջ 
ըլլալով հանդերձ եւ բժշկարար աւազանին մօտիկ ըլլալով ըլլալով հանդերձ եւ բժշկարար աւազանին մօտիկ ըլլալով ըլլալով հանդերձ եւ բժշկարար աւազանին մօտիկ ըլլալով ըլլալով հանդերձ եւ բժշկարար աւազանին մօտիկ ըլլալով 
հանդերձ, հիւանդ էին, չէին կրցած առողջանալհանդերձ, հիւանդ էին, չէին կրցած առողջանալհանդերձ, հիւանդ էին, չէին կրցած առողջանալհանդերձ, հիւանդ էին, չէին կրցած առողջանալ::::    Բժշկարար Բժշկարար Բժշկարար Բժշկարար 
զօրութեան մը կողքին էին բայց չէին բժշկուածզօրութեան մը կողքին էին բայց չէին բժշկուածզօրութեան մը կողքին էին բայց չէին բժշկուածզօրութեան մը կողքին էին բայց չէին բժշկուած::::    Ասիկա պէտք Ասիկա պէտք Ասիկա պէտք Ասիկա պէտք 
է մտածել տայ մեզի, թէ եկեղեցի է մտածել տայ մեզի, թէ եկեղեցի է մտածել տայ մեզի, թէ եկեղեցի է մտածել տայ մեզի, թէ եկեղեցի երթալով` քրիստոնեայ չենք երթալով` քրիստոնեայ չենք երթալով` քրիստոնեայ չենք երթալով` քրիստոնեայ չենք 
ըլլար. հաւատացեալներուն հետ շփուելով` հաւատացեալ ըլլար. հաւատացեալներուն հետ շփուելով` հաւատացեալ ըլլար. հաւատացեալներուն հետ շփուելով` հաւատացեալ ըլլար. հաւատացեալներուն հետ շփուելով` հաւատացեալ 
չենք ըլլար. Աստուածաշունչ կարդալով` Աստուածասէր չենք չենք ըլլար. Աստուածաշունչ կարդալով` Աստուածասէր չենք չենք ըլլար. Աստուածաշունչ կարդալով` Աստուածասէր չենք չենք ըլլար. Աստուածաշունչ կարդալով` Աստուածասէր չենք 
ըլլարըլլարըլլարըլլար::::    Ինչպէս պարտէզ մտնելով պարտիզպան չենք ըլլար, Ինչպէս պարտէզ մտնելով պարտիզպան չենք ըլլար, Ինչպէս պարտէզ մտնելով պարտիզպան չենք ըլլար, Ինչպէս պարտէզ մտնելով պարտիզպան չենք ըլլար, 
այնպէս ալ եկեղեցի մտնելով` հաւատացեալ չենք ըլլարայնպէս ալ եկեղեցի մտնելով` հաւատացեալ չենք ըլլարայնպէս ալ եկեղեցի մտնելով` հաւատացեալ չենք ըլլարայնպէս ալ եկեղեցի մտնելով` հաւատացեալ չենք ըլլար::::    
Դարձեալ, ինչպէս դեղարան մտնեԴարձեալ, ինչպէս դեղարան մտնեԴարձեալ, ինչպէս դեղարան մտնեԴարձեալ, ինչպէս դեղարան մտնելով դեղագործ չենք ըլլար, լով դեղագործ չենք ըլլար, լով դեղագործ չենք ըլլար, լով դեղագործ չենք ըլլար, 
այնպէս ալ Աստուծոյ տունը մտնելով` Աստուծոյ զաւակ չենք այնպէս ալ Աստուծոյ տունը մտնելով` Աստուծոյ զաւակ չենք այնպէս ալ Աստուծոյ տունը մտնելով` Աստուծոյ զաւակ չենք այնպէս ալ Աստուծոյ տունը մտնելով` Աստուծոյ զաւակ չենք 
դառնարդառնարդառնարդառնար::::    Կամ, ինչպէս բժիշկներու հետ շփուելով բժիշկ չենք Կամ, ինչպէս բժիշկներու հետ շփուելով բժիշկ չենք Կամ, ինչպէս բժիշկներու հետ շփուելով բժիշկ չենք Կամ, ինչպէս բժիշկներու հետ շփուելով բժիշկ չենք 
ըլլար, այնպէս ալ բարեպաշտներու հետ շփուելով` բարեըլլար, այնպէս ալ բարեպաշտներու հետ շփուելով` բարեըլլար, այնպէս ալ բարեպաշտներու հետ շփուելով` բարեըլլար, այնպէս ալ բարեպաշտներու հետ շփուելով` բարե----
պաշտ չենք ըլլարպաշտ չենք ըլլարպաշտ չենք ըլլարպաշտ չենք ըլլար::::    

««««Ժամանակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կԺամանակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կԺամանակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կԺամանակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը կ’’’’իջնէր իջնէր իջնէր իջնէր 
աւազանին մէջաւազանին մէջաւազանին մէջաւազանին մէջ    եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը եւ ջուրը կը խառնէր. եւ ով որ ջուրը 
շարժելուն պէս առաջին անգամ աւազան կշարժելուն պէս առաջին անգամ աւազան կշարժելուն պէս առաջին անգամ աւազան կշարժելուն պէս առաջին անգամ աւազան կ’’’’իջնէր, իր իջնէր, իր իջնէր, իր իջնէր, իր 
հիւանդութենէն կը բժշկուէրհիւանդութենէն կը բժշկուէրհիւանդութենէն կը բժշկուէրհիւանդութենէն կը բժշկուէր»»»» ( ( ( (Յհ 5.4)Յհ 5.4)Յհ 5.4)Յհ 5.4)::::    

1.1.1.1.----    ««««Ժամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակ»»»»::::    Այս բառերուն մասին Այս բառերուն մասին Այս բառերուն մասին Այս բառերուն մասին 
քանի մը նշումներ.քանի մը նշումներ.քանի մը նշումներ.քանի մը նշումներ.----    

ա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կա) Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կը կարծուի որ Կը կարծուի որ Կը կարծուի որ Կը կարծուի որ 
Տիրոջ հրեշտակը միշտ կամ յաՏիրոջ հրեշտակը միշտ կամ յաՏիրոջ հրեշտակը միշտ կամ յաՏիրոջ հրեշտակը միշտ կամ յաճախ չէր իջներ աւազանիճախ չէր իջներ աւազանիճախ չէր իջներ աւազանիճախ չէր իջներ աւազանինննն    
ջուրերը խառնելու, այլ` միայն հրէական երեք մեծ տօներուն ջուրերը խառնելու, այլ` միայն հրէական երեք մեծ տօներուն ջուրերը խառնելու, այլ` միայն հրէական երեք մեծ տօներուն ջուրերը խառնելու, այլ` միայն հրէական երեք մեծ տօներուն 
առիթով, Զատիկին, Պենտէկոստէին եւ Տաղաւարահարաառիթով, Զատիկին, Պենտէկոստէին եւ Տաղաւարահարաառիթով, Զատիկին, Պենտէկոստէին եւ Տաղաւարահարաառիթով, Զատիկին, Պենտէկոստէին եւ Տաղաւարահարա----
ցինցինցինցին»»»»::::    Այս բացատրութիւնը կրնայ շատ հաւանական ըլլալ, Այս բացատրութիւնը կրնայ շատ հաւանական ըլլալ, Այս բացատրութիւնը կրնայ շատ հաւանական ըլլալ, Այս բացատրութիւնը կրնայ շատ հաւանական ըլլալ, 
մանաւանդ եթէ երբեք նկատի առնենք որ Զատկուան առիթով մանաւանդ եթէ երբեք նկատի առնենք որ Զատկուան առիթով մանաւանդ եթէ երբեք նկատի առնենք որ Զատկուան առիթով մանաւանդ եթէ երբեք նկատի առնենք որ Զատկուան առիթով 
էր որ Յիսուս Երուսաղէմ գացած էէր որ Յիսուս Երուսաղէմ գացած էէր որ Յիսուս Երուսաղէմ գացած էէր որ Յիսուս Երուսաղէմ գացած էրրրր::::    

բ) բ) բ) բ) ««««Ժամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակ»»»»    բառերը կը պարզեն, որ բառերը կը պարզեն, որ բառերը կը պարզեն, որ բառերը կը պարզեն, որ 
ժամանակը չէր ճշդուած, յստակ չէր, յայտնի չէր, եւ ատիկա ժամանակը չէր ճշդուած, յստակ չէր, յայտնի չէր, եւ ատիկա ժամանակը չէր ճշդուած, յստակ չէր, յայտնի չէր, եւ ատիկա ժամանակը չէր ճշդուած, յստակ չէր, յայտնի չէր, եւ ատիկա 
պատճառ մըն էր հիւանդներուն համար միշտ պատրապատճառ մըն էր հիւանդներուն համար միշտ պատրապատճառ մըն էր հիւանդներուն համար միշտ պատրապատճառ մըն էր հիւանդներուն համար միշտ պատրա´́́́ստ եւ ստ եւ ստ եւ ստ եւ 
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արթոարթոարթոարթո´́́́ւն վիճակի մէջ ըլլալոււն վիճակի մէջ ըլլալոււն վիճակի մէջ ըլլալոււն վիճակի մէջ ըլլալու::::    Բժշկութեան ժամանակը Բժշկութեան ժամանակը Բժշկութեան ժամանակը Բժշկութեան ժամանակը 
կրնար յանկակրնար յանկակրնար յանկակրնար յանկա´́́́րծ գալրծ գալրծ գալրծ գալ::::    Ասիկա կը պատկերացնէ Աստուծոյ Ասիկա կը պատկերացնէ Աստուծոյ Ասիկա կը պատկերացնէ Աստուծոյ Ասիկա կը պատկերացնէ Աստուծոյ 
շնորհքիշնորհքիշնորհքիշնորհքին յանկարծական այցելութիւնըն յանկարծական այցելութիւնըն յանկարծական այցելութիւնըն յանկարծական այցելութիւնը::::    Մարդիկ պէտք է Մարդիկ պէտք է Մարդիկ պէտք է Մարդիկ պէտք է 
միշտ պատրամիշտ պատրամիշտ պատրամիշտ պատրա´́́́ստ գտնուին աստուածային շնորհքի այցելուստ գտնուին աստուածային շնորհքի այցելուստ գտնուին աստուածային շնորհքի այցելուստ գտնուին աստուածային շնորհքի այցելու----
թեան, որովհետեւ չեն գիտեր թէ եթեան, որովհետեւ չեն գիտեր թէ եթեան, որովհետեւ չեն գիտեր թէ եթեան, որովհետեւ չեն գիտեր թէ ե´́́́րբ եւ իրբ եւ իրբ եւ իրբ եւ ի´́́́նչ կերպերով Տէրը նչ կերպերով Տէրը նչ կերպերով Տէրը նչ կերպերով Տէրը 
կրնայ այցելել իրենցկրնայ այցելել իրենցկրնայ այցելել իրենցկրնայ այցելել իրենց::::    

գ) Բժշկութեան ժամն ու ժամանակը Տէրը իգ) Բժշկութեան ժամն ու ժամանակը Տէրը իգ) Բժշկութեան ժամն ու ժամանակը Տէրը իգ) Բժշկութեան ժամն ու ժամանակը Տէրը ի´́́́նք պիտի նք պիտի նք պիտի նք պիտի 
ճշդէ եւ ոճշդէ եւ ոճշդէ եւ ոճշդէ եւ ո´́́́չ թէ մենքչ թէ մենքչ թէ մենքչ թէ մենք::::    ՏիրոՏիրոՏիրոՏիրո´́́́ջ կը պատկանին կջ կը պատկանին կջ կը պատկանին կջ կը պատկանին կեանքի ժամերն եանքի ժամերն եանքի ժամերն եանքի ժամերն 
ու ժամանակներըու ժամանակներըու ժամանակներըու ժամանակները::::    ՏիրոՏիրոՏիրոՏիրո´́́́ջն է իրաւունքը ճշդելու ամէն բանի ջն է իրաւունքը ճշդելու ամէն բանի ջն է իրաւունքը ճշդելու ամէն բանի ջն է իրաւունքը ճշդելու ամէն բանի 
ժամն ու ժամանակըժամն ու ժամանակըժամն ու ժամանակըժամն ու ժամանակը::::    Աստուածային օրհնութիւններն ու Աստուածային օրհնութիւններն ու Աստուածային օրհնութիւններն ու Աստուածային օրհնութիւններն ու 
բժշկութիւնները իրենց ժամանակը ունինբժշկութիւնները իրենց ժամանակը ունինբժշկութիւնները իրենց ժամանակը ունինբժշկութիւնները իրենց ժամանակը ունին::::    Մենք կը խնդրենք, Մենք կը խնդրենք, Մենք կը խնդրենք, Մենք կը խնդրենք, 
բայց Տէրը իբայց Տէրը իբայց Տէրը իբայց Տէրը ի´́́́նք կը ճշդէ մեր խնդրանքը տալու ժամանակընք կը ճշդէ մեր խնդրանքը տալու ժամանակընք կը ճշդէ մեր խնդրանքը տալու ժամանակընք կը ճշդէ մեր խնդրանքը տալու ժամանակը::::    
Մենք կը սպասենք, բայց Տէրը իՄենք կը սպասենք, բայց Տէրը իՄենք կը սպասենք, բայց Տէրը իՄենք կը սպասենք, բայց Տէրը ի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’ոոոորոշէ պարգեւելու րոշէ պարգեւելու րոշէ պարգեւելու րոշէ պարգեւելու 
ատենըատենըատենըատենը::::    

դ) Տիրոջ հրեշտակը դ) Տիրոջ հրեշտակը դ) Տիրոջ հրեշտակը դ) Տիրոջ հրեշտակը ««««ժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակ»»»»    կկկկ’’’’իջնէր, իջնէր, իջնէր, իջնէր, 
որպէսզի հիւանդները յոյսով եւ համբերութեամբ սպասել որպէսզի հիւանդները յոյսով եւ համբերութեամբ սպասել որպէսզի հիւանդները յոյսով եւ համբերութեամբ սպասել որպէսզի հիւանդները յոյսով եւ համբերութեամբ սպասել 
սորվէին, կսորվէին, կսորվէին, կսորվէին, կ’’’’ըսէ Օգոստինոսըսէ Օգոստինոսըսէ Օգոստինոսըսէ Օգոստինոս::::    Ոեւէ անձ որ բանի մը հասնելու Ոեւէ անձ որ բանի մը հասնելու Ոեւէ անձ որ բանի մը հասնելու Ոեւէ անձ որ բանի մը հասնելու 
յոյսը ունի, համբերութեամբ կը սպասէյոյսը ունի, համբերութեամբ կը սպասէյոյսը ունի, համբերութեամբ կը սպասէյոյսը ունի, համբերութեամբ կը սպասէ::::    Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք 
հիւանդները մարմնաւոր բժշկութիւն ձեհիւանդները մարմնաւոր բժշկութիւն ձեհիւանդները մարմնաւոր բժշկութիւն ձեհիւանդները մարմնաւոր բժշկութիւն ձեռք ձգելու համար ռք ձգելու համար ռք ձգելու համար ռք ձգելու համար 
երկաերկաերկաերկա՜՜՜՜ր ժամանակ կը սպասէին, որքան աւելի մարդիկ պէտք ր ժամանակ կը սպասէին, որքան աւելի մարդիկ պէտք ր ժամանակ կը սպասէին, որքան աւելի մարդիկ պէտք ր ժամանակ կը սպասէին, որքան աւելի մարդիկ պէտք 
է համբերութեամբ սպասեն իրենց հոգեւոր բժշկութեան է համբերութեամբ սպասեն իրենց հոգեւոր բժշկութեան է համբերութեամբ սպասեն իրենց հոգեւոր բժշկութեան է համբերութեամբ սպասեն իրենց հոգեւոր բժշկութեան 
համարհամարհամարհամար::::    Մայր մը կրնայ աղօթել իր զաւակիՄայր մը կրնայ աղօթել իր զաւակիՄայր մը կրնայ աղօթել իր զաւակիՄայր մը կրնայ աղօթել իր զաւակինննն    հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր 
նորոգութեան համար եւ շուտով կամ կարճ ժամանակի մը նորոգութեան համար եւ շուտով կամ կարճ ժամանակի մը նորոգութեան համար եւ շուտով կամ կարճ ժամանակի մը նորոգութեան համար եւ շուտով կամ կարճ ժամանակի մը 
մէջ պատասխան չստանալ. ան պէտք է շարունակէ աղօմէջ պատասխան չստանալ. ան պէտք է շարունակէ աղօմէջ պատասխան չստանալ. ան պէտք է շարունակէ աղօմէջ պատասխան չստանալ. ան պէտք է շարունակէ աղօթել եւ թել եւ թել եւ թել եւ 
հաւատքով սպասել իր աղօթքի պատասխանինհաւատքով սպասել իր աղօթքի պատասխանինհաւատքով սպասել իր աղօթքի պատասխանինհաւատքով սպասել իր աղօթքի պատասխանին::::    

ե) Եթէ ե) Եթէ ե) Եթէ ե) Եթէ ««««ժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակ» » » » ըսելով կըսելով կըսելով կըսելով կ’’’’ակնարկուի ակնարկուի ակնարկուի ակնարկուի 
հրէական երեք տօներու ժամանակներուն, ինչպէս դիտել հրէական երեք տօներու ժամանակներուն, ինչպէս դիտել հրէական երեք տօներու ժամանակներուն, ինչպէս դիտել հրէական երեք տօներու ժամանակներուն, ինչպէս դիտել 
տուինք, ատիկա ցոյց կու տայ, որ Աստուած յատուկ կերպով տուինք, ատիկա ցոյց կու տայ, որ Աստուած յատուկ կերպով տուինք, ատիկա ցոյց կու տայ, որ Աստուած յատուկ կերպով տուինք, ատիկա ցոյց կու տայ, որ Աստուած յատուկ կերպով 
եւ առատապէս կեւ առատապէս կեւ առատապէս կեւ առատապէս կ’’’’օրհնէ իրեն հաւատացողները, իր կողմէ օրհնէ իրեն հաւատացողները, իր կողմէ օրհնէ իրեն հաւատացողները, իր կողմէ օրհնէ իրեն հաւատացողները, իր կողմէ 
հաստատուած ուհաստատուած ուհաստատուած ուհաստատուած ու    պահանջուած տօներուն առիթով, երբ պահանջուած տօներուն առիթով, երբ պահանջուած տօներուն առիթով, երբ պահանջուած տօներուն առիթով, երբ 
անոնք իրենց մասնակցութիւնը բերեն այդ տօներունանոնք իրենց մասնակցութիւնը բերեն այդ տօներունանոնք իրենց մասնակցութիւնը բերեն այդ տօներունանոնք իրենց մասնակցութիւնը բերեն այդ տօներուն::::    
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զ) զ) զ) զ) ««««Ժամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակԺամանակ առ ժամանակ»»»»    շնորհուած բժշկութիւնը, շնորհուած բժշկութիւնը, շնորհուած բժշկութիւնը, շնորհուած բժշկութիւնը, 
Տիրոջ սեղանին փշրանքներով կերակրուիլ կը նշանակէր, Տիրոջ սեղանին փշրանքներով կերակրուիլ կը նշանակէր, Տիրոջ սեղանին փշրանքներով կերակրուիլ կը նշանակէր, Տիրոջ սեղանին փշրանքներով կերակրուիլ կը նշանակէր, 
բայց յետոյ պիտի գար երկնաւոր Բժիշկը, որ ոբայց յետոյ պիտի գար երկնաւոր Բժիշկը, որ ոբայց յետոյ պիտի գար երկնաւոր Բժիշկը, որ ոբայց յետոյ պիտի գար երկնաւոր Բժիշկը, որ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
««««ժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակժամանակ առ ժամանակ» » » » պիտի բուժէրպիտի բուժէրպիտի բուժէրպիտի բուժէր    ու բժշկէր, պիտի ու բժշկէր, պիտի ու բժշկէր, պիտի ու բժշկէր, պիտի 
օրհնէր ու օգնէր, այլ` միօրհնէր ու օգնէր, այլ` միօրհնէր ու օգնէր, այլ` միօրհնէր ու օգնէր, այլ` մի´́́́շտ, ամէշտ, ամէշտ, ամէշտ, ամէ´́́́ն ատեն, ամէն ատեն, ամէն ատեն, ամէն ատեն, ամէ´́́́ն առիթով, եւ ն առիթով, եւ ն առիթով, եւ ն առիթով, եւ 
ոոոո´́́́չ միայն մեր մարմնաւոր հիւանդութիւնները պիտի բուժէր, չ միայն մեր մարմնաւոր հիւանդութիւնները պիտի բուժէր, չ միայն մեր մարմնաւոր հիւանդութիւնները պիտի բուժէր, չ միայն մեր մարմնաւոր հիւանդութիւնները պիտի բուժէր, 
այլեւ` մեր հոգեւոր ախտերը, եւ ոայլեւ` մեր հոգեւոր ախտերը, եւ ոայլեւ` մեր հոգեւոր ախտերը, եւ ոայլեւ` մեր հոգեւոր ախտերը, եւ ո´́́́չ թէ աւազանի ջուրով, այլ` չ թէ աւազանի ջուրով, այլ` չ թէ աւազանի ջուրով, այլ` չ թէ աւազանի ջուրով, այլ` 
իր արիւնովիր արիւնովիր արիւնովիր արիւնով::::    

2.2.2.2.----    ««««Տիրոջ հրեշտակը կՏիրոջ հրեշտակը կՏիրոջ հրեշտակը կՏիրոջ հրեշտակը կ’’’’իջնէր աւազանին մէջ եւ ջուրը կը իջնէր աւազանին մէջ եւ ջուրը կը իջնէր աւազանին մէջ եւ ջուրը կը իջնէր աւազանին մէջ եւ ջուրը կը 
խառնխառնխառնխառնէրէրէրէր»»»»::::    Ո՞վ էր յիշեալ հրեշտակըՈ՞վ էր յիշեալ հրեշտակըՈ՞վ էր յիշեալ հրեշտակըՈ՞վ էր յիշեալ հրեշտակը::::    Համաձայն Օգոստինոսի, Համաձայն Օգոստինոսի, Համաձայն Օգոստինոսի, Համաձայն Օգոստինոսի, 
երկինքէն իջնող Տիրոջ հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ երկինքէն իջնող Տիրոջ հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ երկինքէն իջնող Տիրոջ հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ երկինքէն իջնող Տիրոջ հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ 
մարդեղացեալ Բանը` Յիսուսը, բայց մեկնիչներուն մեծամարդեղացեալ Բանը` Յիսուսը, բայց մեկնիչներուն մեծամարդեղացեալ Բանը` Յիսուսը, բայց մեկնիչներուն մեծամարդեղացեալ Բանը` Յիսուսը, բայց մեկնիչներուն մեծա----
մասնութիւնը, կը հաստատեն թէ անիկա պարզ հրեշտակ մըն մասնութիւնը, կը հաստատեն թէ անիկա պարզ հրեշտակ մըն մասնութիւնը, կը հաստատեն թէ անիկա պարզ հրեշտակ մըն մասնութիւնը, կը հաստատեն թէ անիկա պարզ հրեշտակ մըն 
էրէրէրէր::::    Նորագոյն ժամանակի մեկնիչներ կՆորագոյն ժամանակի մեկնիչներ կՆորագոյն ժամանակի մեկնիչներ կՆորագոյն ժամանակի մեկնիչներ կ’’’’ենթադրեն որ անիկա ենթադրեն որ անիկա ենթադրեն որ անիկա ենթադրեն որ անիկա 
Ռափայէլ հրեշտակապետն էր, որուն անունին կը Ռափայէլ հրեշտակապետն էր, որուն անունին կը Ռափայէլ հրեշտակապետն էր, որուն անունին կը Ռափայէլ հրեշտակապետն էր, որուն անունին կը 
հանդիպինք Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Տոբիթի 12.15հանդիպինք Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Տոբիթի 12.15հանդիպինք Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Տոբիթի 12.15հանդիպինք Երկրորդականոն գիրքերէն՝ Տոբիթի 12.15----ին ին ին ին 
մէջմէջմէջմէջ::::    Այդպէս կԱյդպէս կԱյդպէս կԱյդպէս կ’’’’ենթադրեն մեկնելով Ռափայէլ անունին ենթադրեն մեկնելով Ռափայէլ անունին ենթադրեն մեկնելով Ռափայէլ անունին ենթադրեն մեկնելով Ռափայէլ անունին 
իմաստէն, որ կը նշանակէ` իմաստէն, որ կը նշանակէ` իմաստէն, որ կը նշանակէ` իմաստէն, որ կը նշանակէ` ««««Աստուծոյ բժշկագիտութիւնըԱստուծոյ բժշկագիտութիւնըԱստուծոյ բժշկագիտութիւնըԱստուծոյ բժշկագիտութիւնը», », », », 
կամ` կամ` կամ` կամ` ««««Աստուծոյ բժիշկըԱստուծոյ բժիշկըԱստուծոյ բժիշկըԱստուծոյ բժիշկը»»»»::::    

3.3.3.3.---- Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry կը հաստատէկը հաստատէկը հաստատէկը հաստատէ, , , , թէթէթէթէ    հրեշտակհրեշտակհրեշտակհրեշտակին իջնելն ին իջնելն ին իջնելն ին իջնելն 
ու ջուրը խառնելը եւ հիւանդիու ջուրը խառնելը եւ հիւանդիու ջուրը խառնելը եւ հիւանդիու ջուրը խառնելը եւ հիւանդի    մը բժշկութիւնը, մեզի կը մը բժշկութիւնը, մեզի կը մը բժշկութիւնը, մեզի կը մը բժշկութիւնը, մեզի կը 
յիշեցնենյիշեցնենյիշեցնենյիշեցնեն    թէ Աստուծոյ հրեշտակները մեծ դեր ունին մարդոց թէ Աստուծոյ հրեշտակները մեծ դեր ունին մարդոց թէ Աստուծոյ հրեշտակները մեծ դեր ունին մարդոց թէ Աստուծոյ հրեշտակները մեծ դեր ունին մարդոց 
մարմնաւոր հիւանդութեանց բժշկութեան մէջմարմնաւոր հիւանդութեանց բժշկութեան մէջմարմնաւոր հիւանդութեանց բժշկութեան մէջմարմնաւոր հիւանդութեանց բժշկութեան մէջ::::    Ինչպէս չար Ինչպէս չար Ինչպէս չար Ինչպէս չար 
հրեշտակները (չար ոգիները) կրնան մարդոց հիւանդութիւն հրեշտակները (չար ոգիները) կրնան մարդոց հիւանդութիւն հրեշտակները (չար ոգիները) կրնան մարդոց հիւանդութիւն հրեշտակները (չար ոգիները) կրնան մարդոց հիւանդութիւն 
տալ եթէ Աստուած արտօնէ, նոյնպէս ալ, բտալ եթէ Աստուած արտօնէ, նոյնպէս ալ, բտալ եթէ Աստուած արտօնէ, նոյնպէս ալ, բտալ եթէ Աստուած արտօնէ, նոյնպէս ալ, բարի հրեշտակները արի հրեշտակները արի հրեշտակները արի հրեշտակները 
կրնան մարդոցմէ հիւանդութիւնները հեռացնել, դարձեալ, կրնան մարդոցմէ հիւանդութիւնները հեռացնել, դարձեալ, կրնան մարդոցմէ հիւանդութիւնները հեռացնել, դարձեալ, կրնան մարդոցմէ հիւանդութիւնները հեռացնել, դարձեալ, 
եթէ Աստուած արտօնէեթէ Աստուած արտօնէեթէ Աստուած արտօնէեթէ Աստուած արտօնէ::::    

4.4.4.4.----    Օգոստինոս դիտել կու տայ, որ եթէ երբեք երկինքէն Օգոստինոս դիտել կու տայ, որ եթէ երբեք երկինքէն Օգոստինոս դիտել կու տայ, որ եթէ երբեք երկինքէն Օգոստինոս դիտել կու տայ, որ եթէ երբեք երկինքէն 
իջնող հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ մարդեղացեալ իջնող հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ մարդեղացեալ իջնող հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ մարդեղացեալ իջնող հրեշտակը կը ներկայացնէ Աստուծոյ մարդեղացեալ 
Բանը` Յիսուսը, ապա ուրեմն, աւազանը` կը ներկայացնէ Բանը` Յիսուսը, ապա ուրեմն, աւազանը` կը ներկայացնէ Բանը` Յիսուսը, ապա ուրեմն, աւազանը` կը ներկայացնէ Բանը` Յիսուսը, ապա ուրեմն, աւազանը` կը ներկայացնէ 
հրեայ ժողովուրդին հրեայ ժողովուրդին հրեայ ժողովուրդին հրեայ ժողովուրդին ճահճացած կեանքը, իսկ աւազանին ճահճացած կեանքը, իսկ աւազանին ճահճացած կեանքը, իսկ աւազանին ճահճացած կեանքը, իսկ աւազանին 
ջուրերը շարժելը` կը ներկայացնէ Քրիստոսի շարժիլը հրեայ ջուրերը շարժելը` կը ներկայացնէ Քրիստոսի շարժիլը հրեայ ջուրերը շարժելը` կը ներկայացնէ Քրիստոսի շարժիլը հրեայ ջուրերը շարժելը` կը ներկայացնէ Քրիստոսի շարժիլը հրեայ 
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ժողովուրդին կեանքին մէջ, որպէսզի զիրենք ազատագրէր ժողովուրդին կեանքին մէջ, որպէսզի զիրենք ազատագրէր ժողովուրդին կեանքին մէջ, որպէսզի զիրենք ազատագրէր ժողովուրդին կեանքին մէջ, որպէսզի զիրենք ազատագրէր 
հոգեւոր ճահճացածութենէն, այլ խօսքով` մեղքի հոգեւոր ճահճացածութենէն, այլ խօսքով` մեղքի հոգեւոր ճահճացածութենէն, այլ խօսքով` մեղքի հոգեւոր ճահճացածութենէն, այլ խօսքով` մեղքի 
նեխածութենէննեխածութենէննեխածութենէննեխածութենէն::::    Աւազանին ջուրերուն շարժիլը ցոյց կու տար, Աւազանին ջուրերուն շարժիլը ցոյց կու տար, Աւազանին ջուրերուն շարժիլը ցոյց կու տար, Աւազանին ջուրերուն շարժիլը ցոյց կու տար, 
որ Քրիստոս եկած էր աւազաոր Քրիստոս եկած էր աւազաոր Քրիստոս եկած էր աւազաոր Քրիստոս եկած էր աւազանը հոսուն գետի վերածելու, այլ նը հոսուն գետի վերածելու, այլ նը հոսուն գետի վերածելու, այլ նը հոսուն գետի վերածելու, այլ 
խօսքով` հրեայ ժողովուրդին կեանքը նորոգելուխօսքով` հրեայ ժողովուրդին կեանքը նորոգելուխօսքով` հրեայ ժողովուրդին կեանքը նորոգելուխօսքով` հրեայ ժողովուրդին կեանքը նորոգելու::::    

5.5.5.5.----    Արդեօք ե՞րբ սկսած է Տիրոջ հրեշտակին իջնելու եւ Արդեօք ե՞րբ սկսած է Տիրոջ հրեշտակին իջնելու եւ Արդեօք ե՞րբ սկսած է Տիրոջ հրեշտակին իջնելու եւ Արդեօք ե՞րբ սկսած է Տիրոջ հրեշտակին իջնելու եւ 
ջուրերը խառնելու արարողութիւնըջուրերը խառնելու արարողութիւնըջուրերը խառնելու արարողութիւնըջուրերը խառնելու արարողութիւնը::::    Հին ԿտակարանիՀին ԿտակարանիՀին ԿտակարանիՀին Կտակարանինննն    մէջ մէջ մէջ մէջ 
այս մասին ոայս մասին ոայս մասին ոայս մասին ո´́́́չ մէկ ակնարկութիւն կը գտնենք, ոչ մէկ ակնարկութիւն կը գտնենք, ոչ մէկ ակնարկութիւն կը գտնենք, ոչ մէկ ակնարկութիւն կը գտնենք, ո´́́́չ ուղղակի չ ուղղակի չ ուղղակի չ ուղղակի 
ակնարկութիւն եւ ոակնարկութիւն եւ ոակնարկութիւն եւ ոակնարկութիւն եւ ո´́́́չ ալ անոչ ալ անոչ ալ անոչ ալ անուղղակիւղղակիւղղակիւղղակի::::    Ոմանք սակայն, կը Ոմանք սակայն, կը Ոմանք սակայն, կը Ոմանք սակայն, կը 
կարծեն որ Տիրոկարծեն որ Տիրոկարծեն որ Տիրոկարծեն որ Տիրոջ հրեշտակին իջնելնջ հրեշտակին իջնելնջ հրեշտակին իջնելնջ հրեշտակին իջնելն    ու ջուրերը խառնելը եւ ու ջուրերը խառնելը եւ ու ջուրերը խառնելը եւ ու ջուրերը խառնելը եւ 
հրաշքներու գործուիլը, սկսաւ այն օրերուն, երբ Եղիասիբ հրաշքներու գործուիլը, սկսաւ այն օրերուն, երբ Եղիասիբ հրաշքներու գործուիլը, սկսաւ այն օրերուն, երբ Եղիասիբ հրաշքներու գործուիլը, սկսաւ այն օրերուն, երբ Եղիասիբ 
քահանայապետին առաջնորդութեամբ հիմնուեցաւ պատ մը քահանայապետին առաջնորդութեամբ հիմնուեցաւ պատ մը քահանայապետին առաջնորդութեամբ հիմնուեցաւ պատ մը քահանայապետին առաջնորդութեամբ հիմնուեցաւ պատ մը 
Երուսաղէմի շուրջ, յատկապէս պատի օծումէն ետք (Նե 3.1Երուսաղէմի շուրջ, յատկապէս պատի օծումէն ետք (Նե 3.1Երուսաղէմի շուրջ, յատկապէս պատի օծումէն ետք (Նե 3.1Երուսաղէմի շուրջ, յատկապէս պատի օծումէն ետք (Նե 3.1----
21), 21), 21), 21), եւ հրեշտակին իջնելեւ հրեշտակին իջնելեւ հրեշտակին իջնելեւ հրեշտակին իջնելն ու ջուրերը խառնելը, ձեւով մը ն ու ջուրերը խառնելը, ձեւով մը ն ու ջուրերը խառնելը, ձեւով մը ն ու ջուրերը խառնելը, ձեւով մը 
Աստուծոյ կողմէ տրուած վկայութիւն մըն էր, թէ ինք ընդուներ Աստուծոյ կողմէ տրուած վկայութիւն մըն էր, թէ ինք ընդուներ Աստուծոյ կողմէ տրուած վկայութիւն մըն էր, թէ ինք ընդուներ Աստուծոյ կողմէ տրուած վկայութիւն մըն էր, թէ ինք ընդուներ 
էր անոնց պատի կառուցումը եւ պատի օծումըէր անոնց պատի կառուցումը եւ պատի օծումըէր անոնց պատի կառուցումը եւ պատի օծումըէր անոնց պատի կառուցումը եւ պատի օծումը::::    ՈւրիշնեՈւրիշնեՈւրիշնեՈւրիշներ կը ր կը ր կը ր կը 
կարծեն որ հրեշտակին իջնելկարծեն որ հրեշտակին իջնելկարծեն որ հրեշտակին իջնելկարծեն որ հրեշտակին իջնելու ու ու ու եւ եւ եւ եւ ջուրերը խառնելու ջուրերը խառնելու ջուրերը խառնելու ջուրերը խառնելու 
սովորութիւնը սկսաւ Յիսուսի ծննդեան ժամանակ, իսկ սովորութիւնը սկսաւ Յիսուսի ծննդեան ժամանակ, իսկ սովորութիւնը սկսաւ Յիսուսի ծննդեան ժամանակ, իսկ սովորութիւնը սկսաւ Յիսուսի ծննդեան ժամանակ, իսկ 
ուրիշներ կուրիշներ կուրիշներ կուրիշներ կ’’’’ենթադրենենթադրենենթադրենենթադրեն    որ անիկա սկսաւ Յիսուսի մկրտուոր անիկա սկսաւ Յիսուսի մկրտուոր անիկա սկսաւ Յիսուսի մկրտուոր անիկա սկսաւ Յիսուսի մկրտու----
թեան ժամանակթեան ժամանակթեան ժամանակթեան ժամանակ:::: Lightfoot  Lightfoot  Lightfoot  Lightfoot կկկկ’’’’ըսէ որ Յովսէփոս Պատմիչ կը ըսէ որ Յովսէփոս Պատմիչ կը ըսէ որ Յովսէփոս Պատմիչ կը ըսէ որ Յովսէփոս Պատմիչ կը 
յիշէ թէ մեծ երկրաշարժ մը եղաւ Մեծն Հերովդէսի յիշէ թէ մեծ երկրաշարժ մը եղաւ Մեծն Հերովդէսի յիշէ թէ մեծ երկրաշարժ մը եղաւ Մեծն Հերովդէսի յիշէ թէ մեծ երկրաշարժ մը եղաւ Մեծն Հերովդէսի 
գահակալութեան 7գահակալութեան 7գահակալութեան 7գահակալութեան 7----րդ տարին, այսինքն` Ք.Ա. 30 թուականինրդ տարին, այսինքն` Ք.Ա. 30 թուականինրդ տարին, այսինքն` Ք.Ա. 30 թուականինրդ տարին, այսինքն` Ք.Ա. 30 թուականին::::    
Ոմանք նկատի առնելով որ երկրաշարժ տեղի կՈմանք նկատի առնելով որ երկրաշարժ տեղի կՈմանք նկատի առնելով որ երկրաշարժ տեղի կՈմանք նկատի առնելով որ երկրաշարժ տեղի կ’’’’ունենայ երբ ունենայ երբ ունենայ երբ ունենայ երբ 
հրեշտակ մը երկինքէն երհրեշտակ մը երկինքէն երհրեշտակ մը երկինքէն երհրեշտակ մը երկինքէն երկիր իջնէ, կը խորհին թէ Յովսէփոս կիր իջնէ, կը խորհին թէ Յովսէփոս կիր իջնէ, կը խորհին թէ Յովսէփոս կիր իջնէ, կը խորհին թէ Յովսէփոս 
Պատմիչի յիշած երկրաշարժՊատմիչի յիշած երկրաշարժՊատմիչի յիշած երկրաշարժՊատմիչի յիշած երկրաշարժի ժամանակ հրեշտակ մը վար ի ժամանակ հրեշտակ մը վար ի ժամանակ հրեշտակ մը վար ի ժամանակ հրեշտակ մը վար 
իջաւ,իջաւ,իջաւ,իջաւ,    աւազանիաւազանիաւազանիաւազանինննն    ջուրերը խառնեց, եւ այնուհետեւ, մնաջուրերը խառնեց, եւ այնուհետեւ, մնաջուրերը խառնեց, եւ այնուհետեւ, մնաջուրերը խառնեց, եւ այնուհետեւ, մնա´́́́ց ց ց ց 
այդ սովորութիւնըայդ սովորութիւնըայդ սովորութիւնըայդ սովորութիւնը::::    

6.6.6.6.---- « « « «ԿԿԿԿ’’’’իջնէրիջնէրիջնէրիջնէր»»»»::::    Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ, որ Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ, որ Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ, որ Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ, որ 
բնագիրին մէջ գործածուած է բնագիրին մէջ գործածուած է բնագիրին մէջ գործածուած է բնագիրին մէջ գործածուած է ««««կկկկ’’’’իջնէրիջնէրիջնէրիջնէր» » » » եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««կկկկ’’’’իջնէիջնէիջնէիջնէ» » » » 
բբբբառը, եւ ատիկա ցոյց կու տայ, որ երբ Յովհաննէս առը, եւ ատիկա ցոյց կու տայ, որ երբ Յովհաննէս առը, եւ ատիկա ցոյց կու տայ, որ երբ Յովհաննէս առը, եւ ատիկա ցոյց կու տայ, որ երբ Յովհաննէս 
Աւետարանիչ գրի կԱւետարանիչ գրի կԱւետարանիչ գրի կԱւետարանիչ գրի կ’’’’առնէր Աւետարանը, արդէն վերջ գտած առնէր Աւետարանը, արդէն վերջ գտած առնէր Աւետարանը, արդէն վերջ գտած առնէր Աւետարանը, արդէն վերջ գտած 
էր հրեշտակին իջնելու եւ ջուրերը խառնելու արարողութիւնը էր հրեշտակին իջնելու եւ ջուրերը խառնելու արարողութիւնը էր հրեշտակին իջնելու եւ ջուրերը խառնելու արարողութիւնը էր հրեշտակին իջնելու եւ ջուրերը խառնելու արարողութիւնը 
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կամ սովորութիւնըկամ սովորութիւնըկամ սովորութիւնըկամ սովորութիւնը::::    ԿԿԿԿ’’’’ենթադրուի որ այս հրաշալի սովորուենթադրուի որ այս հրաշալի սովորուենթադրուի որ այս հրաշալի սովորուենթադրուի որ այս հրաշալի սովորու----
թիւնը դադրեցաւ խաչին վրայ Քրիստոսի մահուան ժամաթիւնը դադրեցաւ խաչին վրայ Քրիստոսի մահուան ժամաթիւնը դադրեցաւ խաչին վրայ Քրիստոսի մահուան ժամաթիւնը դադրեցաւ խաչին վրայ Քրիստոսի մահուան ժամա----
նակնակնակնակ::::    Հրեայ նշանաւոր պատմիչներ, ինչպէս Յովսէփոս, Փիլոն Հրեայ նշանաւոր պատմիչներ, ինչպէս Յովսէփոս, Փիլոն Հրեայ նշանաւոր պատմիչներ, ինչպէս Յովսէփոս, Փիլոն Հրեայ նշանաւոր պատմիչներ, ինչպէս Յովսէփոս, Փիլոն 
եւ ուրիշներ, իրենց գործերուն մէջ ոեւ ուրիշներ, իրենց գործերուն մէջ ոեւ ուրիշներ, իրենց գործերուն մէջ ոեւ ուրիշներ, իրենց գործերուն մէջ ո´́́́չ մէկ ակնարկութիւն չ մէկ ակնարկութիւն չ մէկ ակնարկութիւն չ մէկ ակնարկութիւն 
կկկկ’’’’ընեն նման սովորութեան մը, եւ ասիկա պատճառ դարձած ընեն նման սովորութեան մը, եւ ասիկա պատճառ դարձած ընեն նման սովորութեան մը, եւ ասիկա պատճառ դարձած ընեն նման սովորութեան մը, եւ ասիկա պատճառ դարձած 
է որ մեկնիչներ մտածեն, որ այս սովորութիւնը արդէն է որ մեկնիչներ մտածեն, որ այս սովորութիւնը արդէն է որ մեկնիչներ մտածեն, որ այս սովորութիւնը արդէն է որ մեկնիչներ մտածեն, որ այս սովորութիւնը արդէն 
դադրած էր երբ անոնք իրենց գործերը գրի կդադրած էր երբ անոնք իրենց գործերը գրի կդադրած էր երբ անոնք իրենց գործերը գրի կդադրած էր երբ անոնք իրենց գործերը գրի կ’’’’առնէինառնէինառնէինառնէին::::    

7.7.7.7.----    ԻԻԻԻնչո՞ւ համար մարդիկը բժշկելու համար, Աստուած նչո՞ւ համար մարդիկը բժշկելու համար, Աստուած նչո՞ւ համար մարդիկը բժշկելու համար, Աստուած նչո՞ւ համար մարդիկը բժշկելու համար, Աստուած 
ընտրեց ջուրի գործածութիւնըընտրեց ջուրի գործածութիւնըընտրեց ջուրի գործածութիւնըընտրեց ջուրի գործածութիւնը::::    

ա) Որովհետեւ հրեայ ժողովուրդը Հին Կտակարանէն ա) Որովհետեւ հրեայ ժողովուրդը Հին Կտակարանէն ա) Որովհետեւ հրեայ ժողովուրդը Հին Կտակարանէն ա) Որովհետեւ հրեայ ժողովուրդը Հին Կտակարանէն 
գիտէր, որ Աստուած յաճախ ջուրի միջոցաւ բժշկութիւններ գիտէր, որ Աստուած յաճախ ջուրի միջոցաւ բժշկութիւններ գիտէր, որ Աստուած յաճախ ջուրի միջոցաւ բժշկութիւններ գիտէր, որ Աստուած յաճախ ջուրի միջոցաւ բժշկութիւններ 
կը կատարէրկը կատարէրկը կատարէրկը կատարէր::::    Օրինակ, Եղիսէ մարգարէն ՆէեմաՕրինակ, Եղիսէ մարգարէն ՆէեմաՕրինակ, Եղիսէ մարգարէն ՆէեմաՕրինակ, Եղիսէ մարգարէն Նէեմանննն    անունով անունով անունով անունով 
բորոտ Ասորիի մը պատուիրեց եօթը անգամ բորոտ Ասորիի մը պատուիրեց եօթը անգամ բորոտ Ասորիի մը պատուիրեց եօթը անգամ բորոտ Ասորիի մը պատուիրեց եօթը անգամ լուացուիլ լուացուիլ լուացուիլ լուացուիլ 
Յորդանանի ջուրին մէջ, որպէսզի բուժուի իր բորոտութենէնՅորդանանի ջուրին մէջ, որպէսզի բուժուի իր բորոտութենէնՅորդանանի ջուրին մէջ, որպէսզի բուժուի իր բորոտութենէնՅորդանանի ջուրին մէջ, որպէսզի բուժուի իր բորոտութենէն::::    
ՆէեմանՆէեմանՆէեմանՆէեմանըըըը    եօթը անգամ լուացուեցաւ եւ բուժուեցաւ (Դ.Թգ եօթը անգամ լուացուեցաւ եւ բուժուեցաւ (Դ.Թգ եօթը անգամ լուացուեցաւ եւ բուժուեցաւ (Դ.Թգ եօթը անգամ լուացուեցաւ եւ բուժուեցաւ (Դ.Թգ 
5.105.105.105.10----14)14)14)14)::::    Քրիստոս հիւանդները բժշկելու համար ջուրը ընտՔրիստոս հիւանդները բժշկելու համար ջուրը ընտՔրիստոս հիւանդները բժշկելու համար ջուրը ընտՔրիստոս հիւանդները բժշկելու համար ջուրը ընտ----
րեց իբրեւ միջոց, որպէսզի յիշեցնէր հրեաներուն, թէ իրեց իբրեւ միջոց, որպէսզի յիշեցնէր հրեաներուն, թէ իրեց իբրեւ միջոց, որպէսզի յիշեցնէր հրեաներուն, թէ իրեց իբրեւ միջոց, որպէսզի յիշեցնէր հրեաներուն, թէ ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
այն Աստուածը որ մարդիկը կը բայն Աստուածը որ մարդիկը կը բայն Աստուածը որ մարդիկը կը բայն Աստուածը որ մարդիկը կը բժշկէր Հին Կտակարանեան ժշկէր Հին Կտակարանեան ժշկէր Հին Կտակարանեան ժշկէր Հին Կտակարանեան 
ժամանակաշրջանին, եւ իժամանակաշրջանին, եւ իժամանակաշրջանին, եւ իժամանակաշրջանին, եւ ի´́́́նքն էր այն Աստուածը որ իրենց նքն էր այն Աստուածը որ իրենց նքն էր այն Աստուածը որ իրենց նքն էր այն Աստուածը որ իրենց 
հայրերուն օրով մեծամեծ հրաշքներ կը գործէրհայրերուն օրով մեծամեծ հրաշքներ կը գործէրհայրերուն օրով մեծամեծ հրաշքներ կը գործէրհայրերուն օրով մեծամեծ հրաշքներ կը գործէր::::    

բ) Աստուած Հին Կտակարանիբ) Աստուած Հին Կտակարանիբ) Աստուած Հին Կտակարանիբ) Աստուած Հին Կտակարանինննն    մէջ կը խոստանայ մամէջ կը խոստանայ մամէջ կը խոստանայ մամէջ կը խոստանայ մա----
քուր ջուր սրսկել մարդոց վրայ եւ մաքրել զանոնք (Եզ 36.25)քուր ջուր սրսկել մարդոց վրայ եւ մաքրել զանոնք (Եզ 36.25)քուր ջուր սրսկել մարդոց վրայ եւ մաքրել զանոնք (Եզ 36.25)քուր ջուր սրսկել մարդոց վրայ եւ մաքրել զանոնք (Եզ 36.25)::::    
Հրեաներ ջուրի խառնուելուն եւ կատարուաՀրեաներ ջուրի խառնուելուն եւ կատարուաՀրեաներ ջուրի խառնուելուն եւ կատարուաՀրեաներ ջուրի խառնուելուն եւ կատարուած բժշկութիւննեծ բժշկութիւննեծ բժշկութիւննեծ բժշկութիւննե----
րուն մէջ, աստուածային այս խոստումին կատարման մէկ րուն մէջ, աստուածային այս խոստումին կատարման մէկ րուն մէջ, աստուածային այս խոստումին կատարման մէկ րուն մէջ, աստուածային այս խոստումին կատարման մէկ 
մասն է որ կը տեսնէինմասն է որ կը տեսնէինմասն է որ կը տեսնէինմասն է որ կը տեսնէին::::    

գ) գ) գ) գ) Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry կը հաստատէ, որ աւազանիկը հաստատէ, որ աւազանիկը հաստատէ, որ աւազանիկը հաստատէ, որ աւազանինննն    ջուրը կը ջուրը կը ջուրը կը ջուրը կը 
խորհրդանշէ Քրիստոսի արիւնըխորհրդանշէ Քրիստոսի արիւնըխորհրդանշէ Քրիստոսի արիւնըխորհրդանշէ Քրիստոսի արիւնը::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս ջուրերը Այս ջուրերը Այս ջուրերը Այս ջուրերը 
նախապէս կը գործածուէին ծիսական մաքրութեան համար, նախապէս կը գործածուէին ծիսական մաքրութեան համար, նախապէս կը գործածուէին ծիսական մաքրութեան համար, նախապէս կը գործածուէին ծիսական մաքրութեան համար, 
((((անոնք որոնք տաճար պանոնք որոնք տաճար պանոնք որոնք տաճար պանոնք որոնք տաճար պիտի երթային, նախ այս ջուրերուն իտի երթային, նախ այս ջուրերուն իտի երթային, նախ այս ջուրերուն իտի երթային, նախ այս ջուրերուն 
մէջ պէտք էր ծիսականօրէն մաքրուէին), հետագային սակայն մէջ պէտք էր ծիսականօրէն մաքրուէին), հետագային սակայն մէջ պէտք էր ծիսականօրէն մաքրուէին), հետագային սակայն մէջ պէտք էր ծիսականօրէն մաքրուէին), հետագային սակայն 
անիկա սկսաւ գործածուիլ բժշկութեան համար, նշանակը անիկա սկսաւ գործածուիլ բժշկութեան համար, նշանակը անիկա սկսաւ գործածուիլ բժշկութեան համար, նշանակը անիկա սկսաւ գործածուիլ բժշկութեան համար, նշանակը 
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ըլլալու համար Քրիստոսի արեան, որ մարդս մաքրելու եւ ըլլալու համար Քրիստոսի արեան, որ մարդս մաքրելու եւ ըլլալու համար Քրիստոսի արեան, որ մարդս մաքրելու եւ ըլլալու համար Քրիստոսի արեան, որ մարդս մաքրելու եւ 
բժշկելու զօրութիւնը ունիբժշկելու զօրութիւնը ունիբժշկելու զօրութիւնը ունիբժշկելու զօրութիւնը ունի»»»»::::    

8.8.8.8.----    Յիշեալ հրեշտակը, ճիշդ Յովհաննէս Մկրտիչի նՅիշեալ հրեշտակը, ճիշդ Յովհաննէս Մկրտիչի նՅիշեալ հրեշտակը, ճիշդ Յովհաննէս Մկրտիչի նՅիշեալ հրեշտակը, ճիշդ Յովհաննէս Մկրտիչի նման, ման, ման, ման, 
Քրիստոսի նախակարապետն էրՔրիստոսի նախակարապետն էրՔրիստոսի նախակարապետն էրՔրիստոսի նախակարապետն էր::::    Ինչպէս Յովհաննէս Ինչպէս Յովհաննէս Ինչպէս Յովհաննէս Ինչպէս Յովհաննէս 
Մկրտիչ իր քարոզութեամբ Տիրոջ ճամբան կը պատրաստէր, Մկրտիչ իր քարոզութեամբ Տիրոջ ճամբան կը պատրաստէր, Մկրտիչ իր քարոզութեամբ Տիրոջ ճամբան կը պատրաստէր, Մկրտիչ իր քարոզութեամբ Տիրոջ ճամբան կը պատրաստէր, 
այնպէս ալ, հրեշտակին միջոցաւ կատարուած պզտիկ այնպէս ալ, հրեշտակին միջոցաւ կատարուած պզտիկ այնպէս ալ, հրեշտակին միջոցաւ կատարուած պզտիկ այնպէս ալ, հրեշտակին միջոցաւ կատարուած պզտիկ 
հրաշքները, կը պատրաստէին հրեաները ականատես ըլլալու հրաշքները, կը պատրաստէին հրեաները ականատես ըլլալու հրաշքները, կը պատրաստէին հրեաները ականատես ըլլալու հրաշքները, կը պատրաստէին հրեաները ականատես ըլլալու 
Քրիստոսի ձեռքով կատարուելիք մեծամեծ հրաշքներունՔրիստոսի ձեռքով կատարուելիք մեծամեծ հրաշքներունՔրիստոսի ձեռքով կատարուելիք մեծամեծ հրաշքներունՔրիստոսի ձեռքով կատարուելիք մեծամեծ հրաշքներուն::::    

9.9.9.9.----    Յովհան ՈսՅովհան ՈսՅովհան ՈսՅովհան Ոսկեբերան աւազանը կը նկատէ խորհրդակեբերան աւազանը կը նկատէ խորհրդակեբերան աւազանը կը նկատէ խորհրդակեբերան աւազանը կը նկատէ խորհրդա----
նիշ մկրտութեան աւազանիննիշ մկրտութեան աւազանիննիշ մկրտութեան աւազանիննիշ մկրտութեան աւազանին::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս աւազանիԻնչպէս աւազանիԻնչպէս աւազանիԻնչպէս աւազանինննն    
ջուրերը չէին կրնար բուժել հիւանդը, եթէ այդ ջուրերը ջուրերը չէին կրնար բուժել հիւանդը, եթէ այդ ջուրերը ջուրերը չէին կրնար բուժել հիւանդը, եթէ այդ ջուրերը ջուրերը չէին կրնար բուժել հիւանդը, եթէ այդ ջուրերը 
չխառնուէին Տիրոջ Հրեշտակին ձեռքով, այնպէս ալ մկրտուչխառնուէին Տիրոջ Հրեշտակին ձեռքով, այնպէս ալ մկրտուչխառնուէին Տիրոջ Հրեշտակին ձեռքով, այնպէս ալ մկրտուչխառնուէին Տիրոջ Հրեշտակին ձեռքով, այնպէս ալ մկրտու----
թեան աւազանիթեան աւազանիթեան աւազանիթեան աւազանինննն    ջուրերը չեն կրնար մեզ մաքրել, սրբել եւ ջուրերը չեն կրնար մեզ մաքրել, սրբել եւ ջուրերը չեն կրնար մեզ մաքրել, սրբել եւ ջուրերը չեն կրնար մեզ մաքրել, սրբել եւ 
նորոգել, եթէ երնորոգել, եթէ երնորոգել, եթէ երնորոգել, եթէ երբեք անոնք խառնուած չըլլան Սուրբ Հոգիովբեք անոնք խառնուած չըլլան Սուրբ Հոգիովբեք անոնք խառնուած չըլլան Սուրբ Հոգիովբեք անոնք խառնուած չըլլան Սուրբ Հոգիով»»»»::::    

10.10.10.10.----    ««««Եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին անգամ Եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին անգամ Եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին անգամ Եւ ով որ ջուրը շարժելուն պէս առաջին անգամ 
աւազան կաւազան կաւազան կաւազան կ’’’’իջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէրիջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէրիջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէրիջնէր, իր հիւանդութենէն կը բժշկուէր»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
համարին մասին քանի մը նշումներ.համարին մասին քանի մը նշումներ.համարին մասին քանի մը նշումներ.համարին մասին քանի մը նշումներ.----    

ա) Ինչո՞ւ համար ջուրին մէջ նետուող առաջին անձը ա) Ինչո՞ւ համար ջուրին մէջ նետուող առաջին անձը ա) Ինչո՞ւ համար ջուրին մէջ նետուող առաջին անձը ա) Ինչո՞ւ համար ջուրին մէջ նետուող առաջին անձը 
միայն կը բժշկուէրմիայն կը բժշկուէրմիայն կը բժշկուէրմիայն կը բժշկուէր::::    Որպէսզի ամէն մարդՈրպէսզի ամէն մարդՈրպէսզի ամէն մարդՈրպէսզի ամէն մարդ    փորձէր ինք փորձէր ինք փորձէր ինք փորձէր ինք 
առաջինը ըլլալ Տիրոջ օրհնութիւնը ստանալու մէջառաջինը ըլլալ Տիրոջ օրհնութիւնը ստանալու մէջառաջինը ըլլալ Տիրոջ օրհնութիւնը ստանալու մէջառաջինը ըլլալ Տիրոջ օրհնութիւնը ստանալու մէջ::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք դանդաղ շարժէին կամ ուշ նետուէին ջուրին մէջ` չէին որոնք դանդաղ շարժէին կամ ուշ նետուէին ջուրին մէջ` չէին որոնք դանդաղ շարժէին կամ ուշ նետուէին ջուրին մէջ` չէին որոնք դանդաղ շարժէին կամ ուշ նետուէին ջուրին մէջ` չէին 
բժշկուերբժշկուերբժշկուերբժշկուեր::::    Այս իրողութիւնը կարեւոր յիշեցում մը ունի իր մէջ Այս իրողութիւնը կարեւոր յիշեցում մը ունի իր մէջ Այս իրողութիւնը կարեւոր յիշեցում մը ունի իր մէջ Այս իրողութիւնը կարեւոր յիշեցում մը ունի իր մէջ 
մեզի համարմեզի համարմեզի համարմեզի համար::::    Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր 
կեանքին մէջ, այլ բացատրութեամբ կեանքին մէջ, այլ բացատրութեամբ կեանքին մէջ, այլ բացատրութեամբ կեանքին մէջ, այլ բացատրութեամբ մը, անոնք որոնք իրենց մը, անոնք որոնք իրենց մը, անոնք որոնք իրենց մը, անոնք որոնք իրենց 
հոգեւոր կեանքին մէջ տաք չեն, անկեղծ չեն, եռանդուն չեն, հոգեւոր կեանքին մէջ տաք չեն, անկեղծ չեն, եռանդուն չեն, հոգեւոր կեանքին մէջ տաք չեն, անկեղծ չեն, եռանդուն չեն, հոգեւոր կեանքին մէջ տաք չեն, անկեղծ չեն, եռանդուն չեն, 
մարտունակ չեն, հոգեւոր պատերազմ մղելու պատրաստ չեն, մարտունակ չեն, հոգեւոր պատերազմ մղելու պատրաստ չեն, մարտունակ չեն, հոգեւոր պատերազմ մղելու պատրաստ չեն, մարտունակ չեն, հոգեւոր պատերազմ մղելու պատրաստ չեն, 
անոնք չեն կրնար Աստուծոյ ձեռքէն անոնք չեն կրնար Աստուծոյ ձեռքէն անոնք չեն կրնար Աստուծոյ ձեռքէն անոնք չեն կրնար Աստուծոյ ձեռքէն ««««խլելխլելխլելխլել» » » » իրենց համար իրենց համար իրենց համար իրենց համար 
անհրաժեշտ բժշկութիւնը, ազատագրութիւնը, օրհնութիւնը, անհրաժեշտ բժշկութիւնը, ազատագրութիւնը, օրհնութիւնը, անհրաժեշտ բժշկութիւնը, ազատագրութիւնը, օրհնութիւնը, անհրաժեշտ բժշկութիւնը, ազատագրութիւնը, օրհնութիւնը, 
օծութիւնը, զօրութիւնըօծութիւնը, զօրութիւնըօծութիւնը, զօրութիւնըօծութիւնը, զօրութիւնը::::    

բբբբ) ) ) ) Տիրոջ հրեշտակը ջուրը կը խառնէր, բայց հիւանդը Տիրոջ հրեշտակը ջուրը կը խառնէր, բայց հիւանդը Տիրոջ հրեշտակը ջուրը կը խառնէր, բայց հիւանդը Տիրոջ հրեշտակը ջուրը կը խառնէր, բայց հիւանդը 
ջուրին մէջ չէր նետերջուրին մէջ չէր նետերջուրին մէջ չէր նետերջուրին մէջ չէր նետեր::::    Հիւանդին պարտականութիւնն էր ճիգ Հիւանդին պարտականութիւնն էր ճիգ Հիւանդին պարտականութիւնն էր ճիգ Հիւանդին պարտականութիւնն էր ճիգ 
թափել, տեղէն շարժիլ եւ ջուրին մէջ նետուիլթափել, տեղէն շարժիլ եւ ջուրին մէջ նետուիլթափել, տեղէն շարժիլ եւ ջուրին մէջ նետուիլթափել, տեղէն շարժիլ եւ ջուրին մէջ նետուիլ::::    Կարեւոր Կարեւոր Կարեւոր Կարեւոր 
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հոգեւոր դաս մը ունինք սորվելիք հոսկէհոգեւոր դաս մը ունինք սորվելիք հոսկէհոգեւոր դաս մը ունինք սորվելիք հոսկէհոգեւոր դաս մը ունինք սորվելիք հոսկէ::::    Աստուած միշտ Աստուած միշտ Աստուած միշտ Աստուած միշտ 
պատրաստ է իր օրհնութիւնները տալու, բայց կու տայ միայնպատրաստ է իր օրհնութիւնները տալու, բայց կու տայ միայնպատրաստ է իր օրհնութիւնները տալու, բայց կու տայ միայնպատրաստ է իր օրհնութիւնները տալու, բայց կու տայ միայն    
անոնց` որոնք լրջօրէն կը փնտռեն իր օրհնութիւնները, իր անոնց` որոնք լրջօրէն կը փնտռեն իր օրհնութիւնները, իր անոնց` որոնք լրջօրէն կը փնտռեն իր օրհնութիւնները, իր անոնց` որոնք լրջօրէն կը փնտռեն իր օրհնութիւնները, իր 
օգնութիւնը, իր զօրակցութիւնըօգնութիւնը, իր զօրակցութիւնըօգնութիւնը, իր զօրակցութիւնըօգնութիւնը, իր զօրակցութիւնը::::    Քրիստոսի խաչելութեամբ Քրիստոսի խաչելութեամբ Քրիստոսի խաչելութեամբ Քրիստոսի խաչելութեամբ 
ամէն օրհնութիւն տրուեցաւ, բայց օրհնութիւնը ձեռք ձգելը ամէն օրհնութիւն տրուեցաւ, բայց օրհնութիւնը ձեռք ձգելը ամէն օրհնութիւն տրուեցաւ, բայց օրհնութիւնը ձեռք ձգելը ամէն օրհնութիւն տրուեցաւ, բայց օրհնութիւնը ձեռք ձգելը 
մեր պարտականութիւնն էմեր պարտականութիւնն էմեր պարտականութիւնն էմեր պարտականութիւնն է::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ բայց երբեք ուԱստուած թռչունին ուտելիք կու տայ բայց երբեք ուԱստուած թռչունին ուտելիք կու տայ բայց երբեք ուԱստուած թռչունին ուտելիք կու տայ բայց երբեք ուտելիքը տելիքը տելիքը տելիքը 
անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը անոր բոյնին մէջ չի դներ, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը 
բոլորին շնորհած է բայց մենք է որ աղօթքով զայն պէտք է բոլորին շնորհած է բայց մենք է որ աղօթքով զայն պէտք է բոլորին շնորհած է բայց մենք է որ աղօթքով զայն պէտք է բոլորին շնորհած է բայց մենք է որ աղօթքով զայն պէտք է 
խնդրենք եւ ձեռք ձգենքխնդրենք եւ ձեռք ձգենքխնդրենք եւ ձեռք ձգենքխնդրենք եւ ձեռք ձգենք»»»»::::    

գ) Նախաքրիստոնէական չորս դարերուն դադրած էր գ) Նախաքրիստոնէական չորս դարերուն դադրած էր գ) Նախաքրիստոնէական չորս դարերուն դադրած էր գ) Նախաքրիստոնէական չորս դարերուն դադրած էր 
կապը Աստուծոյ եւ հրեայ ժողովուրդին միջեւկապը Աստուծոյ եւ հրեայ ժողովուրդին միջեւկապը Աստուծոյ եւ հրեայ ժողովուրդին միջեւկապը Աստուծոյ եւ հրեայ ժողովուրդին միջեւ::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
ժամանակամիջոցին տեղի չունեցան ժամանակամիջոցին տեղի չունեցան ժամանակամիջոցին տեղի չունեցան ժամանակամիջոցին տեղի չունեցան հրաշքներ ու նշաններ, հրաշքներ ու նշաններ, հրաշքներ ու նշաններ, հրաշքներ ու նշաններ, 
եւ չեղան մարգարէներ որոնք Աստուծոյ կամքը գիտնային ու եւ չեղան մարգարէներ որոնք Աստուծոյ կամքը գիտնային ու եւ չեղան մարգարէներ որոնք Աստուծոյ կամքը գիտնային ու եւ չեղան մարգարէներ որոնք Աստուծոյ կամքը գիտնային ու 
յայտնէին ժողովուրդինյայտնէին ժողովուրդինյայտնէին ժողովուրդինյայտնէին ժողովուրդին::::    Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, 
որ չորս դարերու լռութենէն ետք, Աստուած առաջին անգամ որ չորս դարերու լռութենէն ետք, Աստուած առաջին անգամ որ չորս դարերու լռութենէն ետք, Աստուած առաջին անգամ որ չորս դարերու լռութենէն ետք, Աստուած առաջին անգամ 
սկսաւ հրաշքներ կատարել յիշեալ աւազանին միջոցաւ, սկսաւ հրաշքներ կատարել յիշեալ աւազանին միջոցաւ, սկսաւ հրաշքներ կատարել յիշեալ աւազանին միջոցաւ, սկսաւ հրաշքներ կատարել յիշեալ աւազանին միջոցաւ, 
Քրիստոսի ծննդեան կամ մկրտութեանՔրիստոսի ծննդեան կամ մկրտութեանՔրիստոսի ծննդեան կամ մկրտութեանՔրիստոսի ծննդեան կամ մկրտութեան    ժամանակէն սկսեալ, ժամանակէն սկսեալ, ժամանակէն սկսեալ, ժամանակէն սկսեալ, 
եւ ատիկա ձեւով մը հրեաները պիտի նախապատրաստէր եւ ատիկա ձեւով մը հրեաները պիտի նախապատրաստէր եւ ատիկա ձեւով մը հրեաները պիտի նախապատրաստէր եւ ատիկա ձեւով մը հրեաները պիտի նախապատրաստէր 
այն մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն, զորս պիտի այն մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն, զորս պիտի այն մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն, զորս պիտի այն մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն, զորս պիտի 
գործուէին Քրիստոսի ձեռքովգործուէին Քրիստոսի ձեռքովգործուէին Քրիստոսի ձեռքովգործուէին Քրիստոսի ձեռքով::::    Մեր կեանքին մէջ ի՞նչ են այն Մեր կեանքին մէջ ի՞նչ են այն Մեր կեանքին մէջ ի՞նչ են այն Մեր կեանքին մէջ ի՞նչ են այն 
նշանները որ մեզ կը պատրաստեն այն սքանչելի նշանները որ մեզ կը պատրաստեն այն սքանչելի նշանները որ մեզ կը պատրաստեն այն սքանչելի նշանները որ մեզ կը պատրաստեն այն սքանչելի 
հրաշքներուն ու հրաշալիքներուն, զորս պիտի վայեհրաշքներուն ու հրաշալիքներուն, զորս պիտի վայեհրաշքներուն ու հրաշալիքներուն, զորս պիտի վայեհրաշքներուն ու հրաշալիքներուն, զորս պիտի վայելենք լենք լենք լենք 
Քրիստոսի թագաւորութեան մէջՔրիստոսի թագաւորութեան մէջՔրիստոսի թագաւորութեան մէջՔրիստոսի թագաւորութեան մէջ::::    

11.11.11.11.----    Մեզի չՄեզի չՄեզի չՄեզի չ’’’’ըսուիր եթէ երբեք սրահներուն մէջ հաւաքըսուիր եթէ երբեք սրահներուն մէջ հաւաքըսուիր եթէ երբեք սրահներուն մէջ հաւաքըսուիր եթէ երբեք սրահներուն մէջ հաւաք----
ուած հիւանդները կուած հիւանդները կուած հիւանդները կուած հիւանդները կ’’’’աղօթէին թէ ոչաղօթէին թէ ոչաղօթէին թէ ոչաղօթէին թէ ոչ::::    Հաւանական է որ անոնք Հաւանական է որ անոնք Հաւանական է որ անոնք Հաւանական է որ անոնք 
չէին աղօթեր, այլ պարզապէս կը սպասէին ջուրերու չէին աղօթեր, այլ պարզապէս կը սպասէին ջուրերու չէին աղօթեր, այլ պարզապէս կը սպասէին ջուրերու չէին աղօթեր, այլ պարզապէս կը սպասէին ջուրերու 
խառնուելունխառնուելունխառնուելունխառնուելուն::::    Այսօր շատ մարդիկ կան որոնք կԱյսօր շատ մարդիկ կան որոնք կԱյսօր շատ մարդիկ կան որոնք կԱյսօր շատ մարդիկ կան որոնք կ’’’’ուզեն Տիրոջ ուզեն Տիրոջ ուզեն Տիրոջ ուզեն Տիրոջ 
օրհնութիւնները վայեօրհնութիւնները վայեօրհնութիւնները վայեօրհնութիւնները վայելել, թէպէտ բնաւ չեն աղօթեր այդ լել, թէպէտ բնաւ չեն աղօթեր այդ լել, թէպէտ բնաւ չեն աղօթեր այդ լել, թէպէտ բնաւ չեն աղօթեր այդ 
օրհնութիւններուն համարօրհնութիւններուն համարօրհնութիւններուն համարօրհնութիւններուն համար::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզեն ուրախութեամբ հնձել, ուզեն ուրախութեամբ հնձել, ուզեն ուրախութեամբ հնձել, ուզեն ուրախութեամբ հնձել, 
թէեւ արցունքով չեն ցանած եւ չեն ուզեր ցանելթէեւ արցունքով չեն ցանած եւ չեն ուզեր ցանելթէեւ արցունքով չեն ցանած եւ չեն ուզեր ցանելթէեւ արցունքով չեն ցանած եւ չեն ուզեր ցանել::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
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մրցանակին տիրանալ, թէեւ Տիրոջ դաշտին մէջ վազել չեն մրցանակին տիրանալ, թէեւ Տիրոջ դաշտին մէջ վազել չեն մրցանակին տիրանալ, թէեւ Տիրոջ դաշտին մէջ վազել չեն մրցանակին տիրանալ, թէեւ Տիրոջ դաշտին մէջ վազել չեն 
ուզերուզերուզերուզեր::::    

««««Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ Հոն մարդ մը կար որ երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ 
էրէրէրէր::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ գիտնալով որ երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ գիտնալով որ երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ գիտնալով որ երբ տեսաւ զայն հոն պառկած, եւ գիտնալով որ 
երկերկերկերկար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.ար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.ար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.ար ատեն հիւանդ պառկած է, ըսաւ.----    

""""ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալ""""»»»» ( ( ( (Յհ 5.5Յհ 5.5Յհ 5.5Յհ 5.5----6)6)6)6)::::    
1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն մէկ հոգի բժշկեց, Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն մէկ հոգի բժշկեց, Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն մէկ հոգի բժշկեց, Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն մէկ հոգի բժշկեց, 

փոխանակ բժշկելու բոլոր հիւանդներըփոխանակ բժշկելու բոլոր հիւանդներըփոխանակ բժշկելու բոլոր հիւանդներըփոխանակ բժշկելու բոլոր հիւանդները::::    Յիշեալ մէկ հոգին կը Յիշեալ մէկ հոգին կը Յիշեալ մէկ հոգին կը Յիշեալ մէկ հոգին կը 
ներկայացնէ Քրիստոսի մէներկայացնէ Քրիստոսի մէներկայացնէ Քրիստոսի մէներկայացնէ Քրիստոսի մէ´́́́կ ու միակ ու միակ ու միակ ու միա´́́́կ եկեղեցին,կ եկեղեցին,կ եկեղեցին,կ եկեղեցին,    այլ խօսքով, այլ խօսքով, այլ խօսքով, այլ խօսքով, 
Քրիստոսի եկեղեցիին մէկութիւնն է որ ցոյց կու տայ, կՔրիստոսի եկեղեցիին մէկութիւնն է որ ցոյց կու տայ, կՔրիստոսի եկեղեցիին մէկութիւնն է որ ցոյց կու տայ, կՔրիստոսի եկեղեցիին մէկութիւնն է որ ցոյց կու տայ, կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ՕգոստինոսՕգոստինոսՕգոստինոսՕգոստինոս::::    

2.2.2.2.----    Երեսունութը տարիներէ ի վեր հիւանդ մարդը, Երեսունութը տարիներէ ի վեր հիւանդ մարդը, Երեսունութը տարիներէ ի վեր հիւանդ մարդը, Երեսունութը տարիներէ ի վեր հիւանդ մարդը, 
ամենէն հինն էր հիւանդներուն մէջամենէն հինն էր հիւանդներուն մէջամենէն հինն էր հիւանդներուն մէջամենէն հինն էր հիւանդներուն մէջ::::    Գուցէ նաեւ ամենէն ծանր Գուցէ նաեւ ամենէն ծանր Գուցէ նաեւ ամենէն ծանր Գուցէ նաեւ ամենէն ծանր 
վիճակի մէջ գտնուողն էրվիճակի մէջ գտնուողն էրվիճակի մէջ գտնուողն էրվիճակի մէջ գտնուողն էր::::    Վստահաբար նաեւ միւսներէն Վստահաբար նաեւ միւսներէն Վստահաբար նաեւ միւսներէն Վստահաբար նաեւ միւսներէն 
աւելի ծանր մեղք ու յանցանք աւելի ծանր մեղք ու յանցանք աւելի ծանր մեղք ու յանցանք աւելի ծանր մեղք ու յանցանք գործած անձ մըն էր, ինչ որ գործած անձ մըն էր, ինչ որ գործած անձ մըն էր, ինչ որ գործած անձ մըն էր, ինչ որ 
Քրիստոսի բառերը իրեն ուղղուած ցոյց կու տան. Քրիստոսի բառերը իրեն ուղղուած ցոյց կու տան. Քրիստոսի բառերը իրեն ուղղուած ցոյց կու տան. Քրիստոսի բառերը իրեն ուղղուած ցոյց կու տան. ««««Ահա Ահա Ահա Ահա 
առողջացար. այլեւս միառողջացար. այլեւս միառողջացար. այլեւս միառողջացար. այլեւս մի´́́́    մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը 
չպատահի քեզիչպատահի քեզիչպատահի քեզիչպատահի քեզի»»»»::::    Յիսուս բժշկեց հիւանդներուն մէջ ամենէն Յիսուս բժշկեց հիւանդներուն մէջ ամենէն Յիսուս բժշկեց հիւանդներուն մէջ ամենէն Յիսուս բժշկեց հիւանդներուն մէջ ամենէն 
ծանրը, ցոյց տալու համար, թէ ծանրը, ցոյց տալու համար, թէ ծանրը, ցոյց տալու համար, թէ ծանրը, ցոյց տալու համար, թէ ««««ուր որ մեղքը շատցաւ՝ ուր որ մեղքը շատցաւ՝ ուր որ մեղքը շատցաւ՝ ուր որ մեղքը շատցաւ՝ 
այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւեայնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւեայնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւեայնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւլի առատացաւլի առատացաւլի առատացաւ»»»» ( ( ( (Հռ 5.20)Հռ 5.20)Հռ 5.20)Հռ 5.20)::::    
Մարդ արարածը չի կրնար այնքաՄարդ արարածը չի կրնար այնքաՄարդ արարածը չի կրնար այնքաՄարդ արարածը չի կրնար այնքա´́́́ն մեղաւոր ըլլալ, որ Տէրը ն մեղաւոր ըլլալ, որ Տէրը ն մեղաւոր ըլլալ, որ Տէրը ն մեղաւոր ըլլալ, որ Տէրը 
անկարող ըլլայ զայն մաքրելու եւ սրբելու, եւ կամ չուզէ անկարող ըլլայ զայն մաքրելու եւ սրբելու, եւ կամ չուզէ անկարող ըլլայ զայն մաքրելու եւ սրբելու, եւ կամ չուզէ անկարող ըլլայ զայն մաքրելու եւ սրբելու, եւ կամ չուզէ 
մաքրել ու սրբելմաքրել ու սրբելմաքրել ու սրբելմաքրել ու սրբել::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ կրնայ այնքաչ ալ կրնայ այնքաչ ալ կրնայ այնքաչ ալ կրնայ այնքա´́́́ն մաքուր ըլլալ, որ ն մաքուր ըլլալ, որ ն մաքուր ըլլալ, որ ն մաքուր ըլլալ, որ 
կարիքը չունենայ Տիրոջ արիւնով մաքրուելուկարիքը չունենայ Տիրոջ արիւնով մաքրուելուկարիքը չունենայ Տիրոջ արիւնով մաքրուելուկարիքը չունենայ Տիրոջ արիւնով մաքրուելու::::    

3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը յիշէ թէ հիւանդ կը յիշէ թէ հիւանդ կը յիշէ թէ հիւանդ կը յիշէ թէ հիւանդ 
մարդը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էրմարդը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էրմարդը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էրմարդը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր::::    Յատուկ Յատուկ Յատուկ Յատուկ 
նպատակ մը ունէ՞ր թիւը յիշելուն մէջնպատակ մը ունէ՞ր թիւը յիշելուն մէջնպատակ մը ունէ՞ր թիւը յիշելուն մէջնպատակ մը ունէ՞ր թիւը յիշելուն մէջ::::    Մեկնիչներ դիտել կու Մեկնիչներ դիտել կու Մեկնիչներ դիտել կու Մեկնիչներ դիտել կու 
տան, որ այն ատեն սովորութիւն էր յիշել հիւանդի մը տան, որ այն ատեն սովորութիւն էր յիշել հիւանդի մը տան, որ այն ատեն սովորութիւն էր յիշել հիւանդի մը տան, որ այն ատեն սովորութիւն էր յիշել հիւանդի մը 
հիւանդութեան տարիներուն թիւը, որպէսզի եթէ երբեք հիւանդութեան տարիներուն թիւը, որպէսզի եթէ երբեք հիւանդութեան տարիներուն թիւը, որպէսզի եթէ երբեք հիւանդութեան տարիներուն թիւը, որպէսզի եթէ երբեք 
անիկա բուժուէր, անով հանդէս գար գործաանիկա բուժուէր, անով հանդէս գար գործաանիկա բուժուէր, անով հանդէս գար գործաանիկա բուժուէր, անով հանդէս գար գործածուած դեղին ծուած դեղին ծուած դեղին ծուած դեղին 
զօրութիւնը եւ բժշկող բժիշկին վարպետութիւնըզօրութիւնը եւ բժշկող բժիշկին վարպետութիւնըզօրութիւնը եւ բժշկող բժիշկին վարպետութիւնըզօրութիւնը եւ բժշկող բժիշկին վարպետութիւնը::::    Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան 
Հայրապետը կՀայրապետը կՀայրապետը կՀայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կը յիշուի որ մարդը երեսունութը տարիէ Կը յիշուի որ մարդը երեսունութը տարիէ Կը յիշուի որ մարդը երեսունութը տարիէ Կը յիշուի որ մարդը երեսունութը տարիէ 
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ի վեր հիւանդ էր, որպէսզի բացայայտուի Քրիստոսի ի վեր հիւանդ էր, որպէսզի բացայայտուի Քրիստոսի ի վեր հիւանդ էր, որպէսզի բացայայտուի Քրիստոսի ի վեր հիւանդ էր, որպէսզի բացայայտուի Քրիստոսի 
բժշկարար մեծ զօրութիւնը, քանի որքան շատ ըլլան բժշկարար մեծ զօրութիւնը, քանի որքան շատ ըլլան բժշկարար մեծ զօրութիւնը, քանի որքան շատ ըլլան բժշկարար մեծ զօրութիւնը, քանի որքան շատ ըլլան 
հիւանդութեան տարիները, այնքան աւելի դժուար հիւանդութեան տարիները, այնքան աւելի դժուար հիւանդութեան տարիները, այնքան աւելի դժուար հիւանդութեան տարիները, այնքան աւելի դժուար կկկկ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
բժշկութիւնըբժշկութիւնըբժշկութիւնըբժշկութիւնը»»»»::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, ունի՞ս կեանքիդ մէջ մեղք ընթերցող, ունի՞ս կեանքիդ մէջ մեղք ընթերցող, ունի՞ս կեանքիդ մէջ մեղք ընթերցող, ունի՞ս կեանքիդ մէջ մեղք 
մը կամ մոլութիւն մը որ արմատ հաստատած է սրտիդ մէջ եւ մը կամ մոլութիւն մը որ արմատ հաստատած է սրտիդ մէջ եւ մը կամ մոլութիւն մը որ արմատ հաստատած է սրտիդ մէջ եւ մը կամ մոլութիւն մը որ արմատ հաստատած է սրտիդ մէջ եւ 
երկաերկաերկաերկա՜՜՜՜ր տարիներէ ի վեր քեզ կը տանջէր տարիներէ ի վեր քեզ կը տանջէր տարիներէ ի վեր քեզ կը տանջէր տարիներէ ի վեր քեզ կը տանջէ::::    ԵկոԵկոԵկոԵկո´́́́ւր Յիսուսիւր Յիսուսիւր Յիսուսիւր Յիսուսի::::    
Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն է այն աւազանը որ կարող է քեզ մաքրել քու նքն է այն աւազանը որ կարող է քեզ մաքրել քու նքն է այն աւազանը որ կարող է քեզ մաքրել քու նքն է այն աւազանը որ կարող է քեզ մաքրել քու 
բոլոր ցաւերէդ, տկարութիւններէդ եւ բոլոր ցաւերէդ, տկարութիւններէդ եւ բոլոր ցաւերէդ, տկարութիւններէդ եւ բոլոր ցաւերէդ, տկարութիւններէդ եւ թշուառութիւններէդ, թշուառութիւններէդ, թշուառութիւններէդ, թշուառութիւններէդ, 
որքան ալ անոնք երկար ժամանակ տիրած ըլլան քու վրադորքան ալ անոնք երկար ժամանակ տիրած ըլլան քու վրադորքան ալ անոնք երկար ժամանակ տիրած ըլլան քու վրադորքան ալ անոնք երկար ժամանակ տիրած ըլլան քու վրադ::::    

4.4.4.4.----    Անդամալոյծը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր, Անդամալոյծը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր, Անդամալոյծը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր, Անդամալոյծը երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր, 
եւ ոչինչ կրնար ընել, ոեւ ոչինչ կրնար ընել, ոեւ ոչինչ կրնար ընել, ոեւ ոչինչ կրնար ընել, ո´́́́չ ինքնիր համար եւ ոչ ինքնիր համար եւ ոչ ինքնիր համար եւ ոչ ինքնիր համար եւ ո´́́́չ ալ ուրիշին չ ալ ուրիշին չ ալ ուրիշին չ ալ ուրիշին 
համարհամարհամարհամար::::    Այն մարդը որ չԱյն մարդը որ չԱյն մարդը որ չԱյն մարդը որ չ’’’’աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու 
փրկութեան համար, աւելիփրկութեան համար, աւելիփրկութեան համար, աւելիփրկութեան համար, աւելի´́́́    գէշգէշգէշգէշ    վիճակի մէջ է քան յիշեալ վիճակի մէջ է քան յիշեալ վիճակի մէջ է քան յիշեալ վիճակի մէջ է քան յիշեալ 
անդամալոյծը, որովհետեւ յիշեալ անդամալոյծը միայն անդամալոյծը, որովհետեւ յիշեալ անդամալոյծը միայն անդամալոյծը, որովհետեւ յիշեալ անդամալոյծը միայն անդամալոյծը, որովհետեւ յիշեալ անդամալոյծը միայն 
մարմնապէս անդամալոյծ էր, մինչդեռ ան որ առողջ է մարմնապէս անդամալոյծ էր, մինչդեռ ան որ առողջ է մարմնապէս անդամալոյծ էր, մինչդեռ ան որ առողջ է մարմնապէս անդամալոյծ էր, մինչդեռ ան որ առողջ է 
մարմինով եւ սակայն չմարմինով եւ սակայն չմարմինով եւ սակայն չմարմինով եւ սակայն չ’’’’աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու աշխատիր իր անձի եւ ուրիշներու 
փրկութեան համար, հոգեպէս ու մտապէս անդամալոյծ էփրկութեան համար, հոգեպէս ու մտապէս անդամալոյծ էփրկութեան համար, հոգեպէս ու մտապէս անդամալոյծ էփրկութեան համար, հոգեպէս ու մտապէս անդամալոյծ է::::    
Աստուած հաշիւ պիտի չպահանջէ այս հիւաԱստուած հաշիւ պիտի չպահանջէ այս հիւաԱստուած հաշիւ պիտի չպահանջէ այս հիւաԱստուած հաշիւ պիտի չպահանջէ այս հիւանդ մարդէն այն նդ մարդէն այն նդ մարդէն այն նդ մարդէն այն 
երեսունութը տարիներուն համար որոնց ընթացքին երեսունութը տարիներուն համար որոնց ընթացքին երեսունութը տարիներուն համար որոնց ընթացքին երեսունութը տարիներուն համար որոնց ընթացքին 
չաշխատեցաւ, քանի չէր կրնար աշխատիլ, բայց վստահաբար չաշխատեցաւ, քանի չէր կրնար աշխատիլ, բայց վստահաբար չաշխատեցաւ, քանի չէր կրնար աշխատիլ, բայց վստահաբար չաշխատեցաւ, քանի չէր կրնար աշխատիլ, բայց վստահաբար 
հաշիւ պիտի պահանջէ բոլոր անոնցմէ, որոնք կրնան հաշիւ պիտի պահանջէ բոլոր անոնցմէ, որոնք կրնան հաշիւ պիտի պահանջէ բոլոր անոնցմէ, որոնք կրնան հաշիւ պիտի պահանջէ բոլոր անոնցմէ, որոնք կրնան 
աշխատիլ ու չեն աշխատիր, կրնան օգնել ուրիշին ու չեն աշխատիլ ու չեն աշխատիր, կրնան օգնել ուրիշին ու չեն աշխատիլ ու չեն աշխատիր, կրնան օգնել ուրիշին ու չեն աշխատիլ ու չեն աշխատիր, կրնան օգնել ուրիշին ու չեն 
օգներ, կրնան Տիրոջ փառքին համար գործել ու չեն գործօգներ, կրնան Տիրոջ փառքին համար գործել ու չեն գործօգներ, կրնան Տիրոջ փառքին համար գործել ու չեն գործօգներ, կրնան Տիրոջ փառքին համար գործել ու չեն գործեր, եր, եր, եր, 
կրնան Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածել ու չեն կրնան Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածել ու չեն կրնան Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածել ու չեն կրնան Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածել ու չեն 
տարածեր, կրնան փրկութեան Աւետարանին համար տարածեր, կրնան փրկութեան Աւետարանին համար տարածեր, կրնան փրկութեան Աւետարանին համար տարածեր, կրնան փրկութեան Աւետարանին համար 
վկայութիւն տալ ու չեն տարվկայութիւն տալ ու չեն տարվկայութիւն տալ ու չեն տարվկայութիւն տալ ու չեն տար::::    

Ով որ առողջութիւն ունի` զայն պէտք է գործածէ Ով որ առողջութիւն ունի` զայն պէտք է գործածէ Ով որ առողջութիւն ունի` զայն պէտք է գործածէ Ով որ առողջութիւն ունի` զայն պէտք է գործածէ 
Աստուծոյ փառքին համարԱստուծոյ փառքին համարԱստուծոյ փառքին համարԱստուծոյ փառքին համար::::    Ով որ դրամ ունի` զայն պէտք է Ով որ դրամ ունի` զայն պէտք է Ով որ դրամ ունի` զայն պէտք է Ով որ դրամ ունի` զայն պէտք է 
յատկացնէ Աւետարանի տարածման համարյատկացնէ Աւետարանի տարածման համարյատկացնէ Աւետարանի տարածման համարյատկացնէ Աւետարանի տարածման համար::::    ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ յ յ յ 
կողմէ մեզի տրուածը իրաւունք չունինք գործածելու կողմէ մեզի տրուածը իրաւունք չունինք գործածելու կողմէ մեզի տրուածը իրաւունք չունինք գործածելու կողմէ մեզի տրուածը իրաւունք չունինք գործածելու 
անձնասիրաբար, լոկ մեր անձերուն համար, մեր անձերուն անձնասիրաբար, լոկ մեր անձերուն համար, մեր անձերուն անձնասիրաբար, լոկ մեր անձերուն համար, մեր անձերուն անձնասիրաբար, լոկ մեր անձերուն համար, մեր անձերուն 
փառքին ու հանգիստին համարփառքին ու հանգիստին համարփառքին ու հանգիստին համարփառքին ու հանգիստին համար::::    Աստուծոյ կողմէ մեզի Աստուծոյ կողմէ մեզի Աստուծոյ կողմէ մեզի Աստուծոյ կողմէ մեզի 
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տրուածը` պէտք է Աստուծոտրուածը` պէտք է Աստուծոտրուածը` պէտք է Աստուծոտրուածը` պէտք է Աստուծո´́́́յ փառքին համար գործածենքյ փառքին համար գործածենքյ փառքին համար գործածենքյ փառքին համար գործածենք::::    
Երբ Աստուած շնորհք մը կու տայ մեզի, միշտ ուրիշը նկատի Երբ Աստուած շնորհք մը կու տայ մեզի, միշտ ուրիշը նկատի Երբ Աստուած շնորհք մը կու տայ մեզի, միշտ ուրիշը նկատի Երբ Աստուած շնորհք մը կու տայ մեզի, միշտ ուրիշը նկատի 
առնելառնելառնելառնելով է որ կու տայով է որ կու տայով է որ կու տայով է որ կու տայ::::    Երբ պարգեւ մը կու տայ, ուրիշին Երբ պարգեւ մը կու տայ, ուրիշին Երբ պարգեւ մը կու տայ, ուրիշին Երբ պարգեւ մը կու տայ, ուրիշին 
օգուտը նկատի առնելով է որ կու տայօգուտը նկատի առնելով է որ կու տայօգուտը նկատի առնելով է որ կու տայօգուտը նկատի առնելով է որ կու տայ::::    Այսինքն, կու տայ, Այսինքն, կու տայ, Այսինքն, կու տայ, Այսինքն, կու տայ, 
որպէսզի ուրիշին օգտակար եւ զօրավիգ դառնանքորպէսզի ուրիշին օգտակար եւ զօրավիգ դառնանքորպէսզի ուրիշին օգտակար եւ զօրավիգ դառնանքորպէսզի ուրիշին օգտակար եւ զօրավիգ դառնանք::::    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
ոոոո´́́́չ մէկ բան կը պարգեւէ մեզի, որպէսզի միայն մեր անձերուն չ մէկ բան կը պարգեւէ մեզի, որպէսզի միայն մեր անձերուն չ մէկ բան կը պարգեւէ մեզի, որպէսզի միայն մեր անձերուն չ մէկ բան կը պարգեւէ մեզի, որպէսզի միայն մեր անձերուն 
համար գործածենքհամար գործածենքհամար գործածենքհամար գործածենք::::    Առաքեալը կը պատուիրէ որ Առաքեալը կը պատուիրէ որ Առաքեալը կը պատուիրէ որ Առաքեալը կը պատուիրէ որ ««««մեզմէմեզմէմեզմէմեզմէ    
իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` իւրաքանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` 
անոնց բարիքը խորհելով...անոնց բարիքը խորհելով...անոնց բարիքը խորհելով...անոնց բարիքը խորհելով...»»»» ( ( ( (Հռ 15.2)Հռ 15.2)Հռ 15.2)Հռ 15.2)::::    

5.5.5.5.----    Սիրելիներ, երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ եղող Սիրելիներ, երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ եղող Սիրելիներ, երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ եղող Սիրելիներ, երեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ եղող 
այս մարդը մեր աչքին դիմաց ունենանք, որպէսզի չդժգոհինք այս մարդը մեր աչքին դիմաց ունենանք, որպէսզի չդժգոհինք այս մարդը մեր աչքին դիմաց ունենանք, որպէսզի չդժգոհինք այս մարդը մեր աչքին դիմաց ունենանք, որպէսզի չդժգոհինք 
այն պզտիկ նեղութիւններուն համար որոնց կը հանդիպինքայն պզտիկ նեղութիւններուն համար որոնց կը հանդիպինքայն պզտիկ նեղութիւններուն համար որոնց կը հանդիպինքայն պզտիկ նեղութիւններուն համար որոնց կը հանդիպինք::::    
Երբ գլուխԵրբ գլուխԵրբ գլուխԵրբ գլուխի ցաւ կի ցաւ կի ցաւ կի ցաւ կ’’’’ունենանք, յիշենք այն անձերը որոնք ունենանք, յիշենք այն անձերը որոնք ունենանք, յիշենք այն անձերը որոնք ունենանք, յիշենք այն անձերը որոնք 
անբուժելի հիւանդութիւններով կը տառապին, որպէսզի անբուժելի հիւանդութիւններով կը տառապին, որպէսզի անբուժելի հիւանդութիւններով կը տառապին, որպէսզի անբուժելի հիւանդութիւններով կը տառապին, որպէսզի 
չտրտնջանքչտրտնջանքչտրտնջանքչտրտնջանք::::    Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն հաւատացեալ Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն հաւատացեալ Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն հաւատացեալ Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն հաւատացեալ 
ըլլալնուս համար, յիշենք որ տարբերըլլալնուս համար, յիշենք որ տարբերըլլալնուս համար, յիշենք որ տարբերըլլալնուս համար, յիշենք որ տարբեր----տարբեր երկիրներու տարբեր երկիրներու տարբեր երկիրներու տարբեր երկիրներու 
մէջ քրիստոնեաներ կը ջարդուին քրիստոնեայ ըլլալնուն մէջ քրիստոնեաներ կը ջարդուին քրիստոնեայ ըլլալնուն մէջ քրիստոնեաներ կը ջարդուին քրիստոնեայ ըլլալնուն մէջ քրիստոնեաներ կը ջարդուին քրիստոնեայ ըլլալնուն 
համար, որպէսզի վիհամար, որպէսզի վիհամար, որպէսզի վիհամար, որպէսզի վիրաւորուած չզգանքրաւորուած չզգանքրաւորուած չզգանքրաւորուած չզգանք::::    Երբ կը չարչարուինք Երբ կը չարչարուինք Երբ կը չարչարուինք Երբ կը չարչարուինք 
մեր հաւատքին համար, Քրիստոսի չարչարանքներուն մեր հաւատքին համար, Քրիստոսի չարչարանքներուն մեր հաւատքին համար, Քրիստոսի չարչարանքներուն մեր հաւատքին համար, Քրիստոսի չարչարանքներուն 
մասնակից կը դառնանք, իսկ եթէ Քրիստոսի չարչամասնակից կը դառնանք, իսկ եթէ Քրիստոսի չարչամասնակից կը դառնանք, իսկ եթէ Քրիստոսի չարչամասնակից կը դառնանք, իսկ եթէ Քրիստոսի չարչարանքրանքրանքրանք----
ներուն մասնակից կը դառնանք, Քրիստոսի փառքին ալ ներուն մասնակից կը դառնանք, Քրիստոսի փառքին ալ ներուն մասնակից կը դառնանք, Քրիստոսի փառքին ալ ներուն մասնակից կը դառնանք, Քրիստոսի փառքին ալ 
մասնակից պիտի դառնանք (Հռ 8.17)մասնակից պիտի դառնանք (Հռ 8.17)մասնակից պիտի դառնանք (Հռ 8.17)մասնակից պիտի դառնանք (Հռ 8.17)::::    

6.6.6.6.----    Հիւանդները շատ էին բայց միայն մէկ հոգի ՏիՀիւանդները շատ էին բայց միայն մէկ հոգի ՏիՀիւանդները շատ էին բայց միայն մէկ հոգի ՏիՀիւանդները շատ էին բայց միայն մէկ հոգի Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
բժշկութիւնը վայելեցբժշկութիւնը վայելեցբժշկութիւնը վայելեցբժշկութիւնը վայելեց::::    Նոյնն է պարագան այսօրՆոյնն է պարագան այսօրՆոյնն է պարագան այսօրՆոյնն է պարագան այսօր::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մեղաւորներ կան, բայց քիչեր միայն կը գտնեն Փրկիչը, կամ մեղաւորներ կան, բայց քիչեր միայն կը գտնեն Փրկիչը, կամ մեղաւորներ կան, բայց քիչեր միայն կը գտնեն Փրկիչը, կամ մեղաւորներ կան, բայց քիչեր միայն կը գտնեն Փրկիչը, կամ 
աւելի ճիշդ` կը գտնուին Փրկիչին կողմէաւելի ճիշդ` կը գտնուին Փրկիչին կողմէաւելի ճիշդ` կը գտնուին Փրկիչին կողմէաւելի ճիշդ` կը գտնուին Փրկիչին կողմէ::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ ն մարդիկ ն մարդիկ ն մարդիկ 
կան որոնք Աստուծոյ օրհնութեան կարիքը ունին, սակայն կան որոնք Աստուծոյ օրհնութեան կարիքը ունին, սակայն կան որոնք Աստուծոյ օրհնութեան կարիքը ունին, սակայն կան որոնք Աստուծոյ օրհնութեան կարիքը ունին, սակայն 
քիչեր միայն ձեռք կը ձգեն Աստուծոյ օրհնութիւնքիչեր միայն ձեռք կը ձգեն Աստուծոյ օրհնութիւնքիչեր միայն ձեռք կը ձգեն Աստուծոյ օրհնութիւնքիչեր միայն ձեռք կը ձգեն Աստուծոյ օրհնութիւնըըըը::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կանչուածները շատ են, բայց ընտրուածները` քիչԿանչուածները շատ են, բայց ընտրուածները` քիչԿանչուածները շատ են, բայց ընտրուածները` քիչԿանչուածները շատ են, բայց ընտրուածները` քիչ»»»»    
((((Մտ 20.16). դուն ջանաՄտ 20.16). դուն ջանաՄտ 20.16). դուն ջանաՄտ 20.16). դուն ջանա´́́́    այդ քիչերէն ըլլալայդ քիչերէն ըլլալայդ քիչերէն ըլլալայդ քիչերէն ըլլալ::::    Հոգեւոր կեանքի Հոգեւոր կեանքի Հոգեւոր կեանքի Հոգեւոր կեանքի 
պատերազմին սաստկութիւնը տեսնելով, շատեր նահանջ պատերազմին սաստկութիւնը տեսնելով, շատեր նահանջ պատերազմին սաստկութիւնը տեսնելով, շատեր նահանջ պատերազմին սաստկութիւնը տեսնելով, շատեր նահանջ 
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կկկկ’’’’արձանագրեն, բայց քաջերը ճակատին վրայ կը մնան. դուն արձանագրեն, բայց քաջերը ճակատին վրայ կը մնան. դուն արձանագրեն, բայց քաջերը ճակատին վրայ կը մնան. դուն արձանագրեն, բայց քաջերը ճակատին վրայ կը մնան. դուն 
այդ քաջերէն եղիրայդ քաջերէն եղիրայդ քաջերէն եղիրայդ քաջերէն եղիր::::    

7.7.7.7.----    Զատիկ էրԶատիկ էրԶատիկ էրԶատիկ էր::::    ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն    մարդ կմարդ կմարդ կմարդ կ’’’’աճապարէր տաճար աճապարէր տաճար աճապարէր տաճար աճապարէր տաճար 
երթալուերթալուերթալուերթալու::::    Ամէն մարդ զբաղած էր զատկական գառնուկ մը Ամէն մարդ զբաղած էր զատկական գառնուկ մը Ամէն մարդ զբաղած էր զատկական գառնուկ մը Ամէն մարդ զբաղած էր զատկական գառնուկ մը 
ճարելովճարելովճարելովճարելով::::    Ամէն մարդ ինքզինք ծիսականօրէն մաքրելու Ամէն մարդ ինքզինք ծիսականօրէն մաքրելու Ամէն մարդ ինքզինք ծիսականօրէն մաքրելու Ամէն մարդ ինքզինք ծիսականօրէն մաքրելու 
մասին կը մտածէրմասին կը մտածէրմասին կը մտածէրմասին կը մտածէր::::    Բարեկամներ ու հարազատներ իրարու Բարեկամներ ու հարազատներ իրարու Բարեկամներ ու հարազատներ իրարու Բարեկամներ ու հարազատներ իրարու 
կը հանդիպէին եւ կկը հանդիպէին եւ կկը հանդիպէին եւ կկը հանդիպէին եւ կ’’’’ողջագուրուէինողջագուրուէինողջագուրուէինողջագուրուէին::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք մտածեց չ ոք մտածեց չ ոք մտածեց չ ոք մտածեց 
այցելութիւն մը տալ սրահներուն մէջ հաւաքոայցելութիւն մը տալ սրահներուն մէջ հաւաքոայցելութիւն մը տալ սրահներուն մէջ հաւաքոայցելութիւն մը տալ սրահներուն մէջ հաւաքուած հիւանդնեւած հիւանդնեւած հիւանդնեւած հիւանդնե----
րունրունրունրուն::::    ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք մեր Տիրոջք մեր Տիրոջք մեր Տիրոջք մեր Տիրոջ::::    Տարբեր էր ան իր վերաբերմունքին Տարբեր էր ան իր վերաբերմունքին Տարբեր էր ան իր վերաբերմունքին Տարբեր էր ան իր վերաբերմունքին 
մէջմէջմէջմէջ::::    Ան նախ տաճար չգնաց, որպէսզի տեսնէր այդտեղի Ան նախ տաճար չգնաց, որպէսզի տեսնէր այդտեղի Ան նախ տաճար չգնաց, որպէսզի տեսնէր այդտեղի Ան նախ տաճար չգնաց, որպէսզի տեսնէր այդտեղի 
մարդիկը ու տեսնուէր անոնց կողմէ, այլ գնաց հիւանդներուն մարդիկը ու տեսնուէր անոնց կողմէ, այլ գնաց հիւանդներուն մարդիկը ու տեսնուէր անոնց կողմէ, այլ գնաց հիւանդներուն մարդիկը ու տեսնուէր անոնց կողմէ, այլ գնաց հիւանդներուն 
մօտմօտմօտմօտ::::    Թագաւոր էր Յիսուս, բայց թագաւորական պալատ Թագաւոր էր Յիսուս, բայց թագաւորական պալատ Թագաւոր էր Յիսուս, բայց թագաւորական պալատ Թագաւոր էր Յիսուս, բայց թագաւորական պալատ 
չգնաց, այլ գնաց ցաւով ու տառապանքով չգնաց, այլ գնաց ցաւով ու տառապանքով չգնաց, այլ գնաց ցաւով ու տառապանքով չգնաց, այլ գնաց ցաւով ու տառապանքով լեցուն սրահներըլեցուն սրահներըլեցուն սրահներըլեցուն սրահները::::    
Քանինե՞ր մեզմէ Տիրոջ քայլերուն կը հետեւինՔանինե՞ր մեզմէ Տիրոջ քայլերուն կը հետեւինՔանինե՞ր մեզմէ Տիրոջ քայլերուն կը հետեւինՔանինե՞ր մեզմէ Տիրոջ քայլերուն կը հետեւին::::    Քանինե՞ր Քանինե՞ր Քանինե՞ր Քանինե՞ր 
Զատիկի առիթով, իրենց բարեկամներուն ու Զատիկի առիթով, իրենց բարեկամներուն ու Զատիկի առիթով, իրենց բարեկամներուն ու Զատիկի առիթով, իրենց բարեկամներուն ու 
հարազատներուն այցելելէ առաջ, կհարազատներուն այցելելէ առաջ, կհարազատներուն այցելելէ առաջ, կհարազատներուն այցելելէ առաջ, կ’’’’այցելեն հիւանդներուն, այցելեն հիւանդներուն, այցելեն հիւանդներուն, այցելեն հիւանդներուն, 
լքուածներուն, անտեսուածներունլքուածներուն, անտեսուածներունլքուածներուն, անտեսուածներունլքուածներուն, անտեսուածներուն::::    Քանինե՞ր զատկական Քանինե՞ր զատկական Քանինե՞ր զատկական Քանինե՞ր զատկական 
գառնուկի մասին մտածելէ առաջ, այլ խօսքով` իրենց գառնուկի մասին մտածելէ առաջ, այլ խօսքով` իրենց գառնուկի մասին մտածելէ առաջ, այլ խօսքով` իրենց գառնուկի մասին մտածելէ առաջ, այլ խօսքով` իրենց 
ուտելիքին ու խմելիքին մասին մտածելէ առաջ, կը մտածեն ուտելիքին ու խմելիքին մասին մտածելէ առաջ, կը մտածեն ուտելիքին ու խմելիքին մասին մտածելէ առաջ, կը մտածեն ուտելիքին ու խմելիքին մասին մտածելէ առաջ, կը մտածեն 
անոնց մասին` որոնք ուտելիք ու խմելիք չունինանոնց մասին` որոնք ուտելիք ու խմելիք չունինանոնց մասին` որոնք ուտելիք ու խմելիք չունինանոնց մասին` որոնք ուտելիք ու խմելիք չունին::::    

8.8.8.8.----    ««««Գիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած էԳիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած էԳիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած էԳիտնալով որ երկար ատեն հիւանդ պառկած է»»»»::::    
Յիսուս նայեցաւ հիւանդին եւ գիտցաւ որ ան երկաՅիսուս նայեցաւ հիւանդին եւ գիտցաւ որ ան երկաՅիսուս նայեցաւ հիւանդին եւ գիտցաւ որ ան երկաՅիսուս նայեցաւ հիւանդին եւ գիտցաւ որ ան երկա՜՜՜՜ր ր ր ր 
ժամանակէ ի վեր հիւանդ էրժամանակէ ի վեր հիւանդ էրժամանակէ ի վեր հիւանդ էրժամանակէ ի վեր հիւանդ էր:::: « « « «ԳիտնալԳիտնալԳիտնալԳիտնալ» » » » բառը կը պարզէ որ բառը կը պարզէ որ բառը կը պարզէ որ բառը կը պարզէ որ 
Յիսուս գիտէ մեՅիսուս գիտէ մեՅիսուս գիտէ մեՅիսուս գիտէ մեր քաշած նեղութիւններուն ու տառապանքին ր քաշած նեղութիւններուն ու տառապանքին ր քաշած նեղութիւններուն ու տառապանքին ր քաշած նեղութիւններուն ու տառապանքին 
մասին, գիտէ թէ իմասին, գիտէ թէ իմասին, գիտէ թէ իմասին, գիտէ թէ ի´́́́նչ ցաւերէ կնչ ցաւերէ կնչ ցաւերէ կնչ ցաւերէ կ’’’’անցնինք, գիտէ մեր անցնինք, գիտէ մեր անցնինք, գիտէ մեր անցնինք, գիտէ մեր 
մարմնաւոր վէրքերուն մասինմարմնաւոր վէրքերուն մասինմարմնաւոր վէրքերուն մասինմարմնաւոր վէրքերուն մասին::::    Ասիկա մխիթարութիւն է մեզի Ասիկա մխիթարութիւն է մեզի Ասիկա մխիթարութիւն է մեզի Ասիկա մխիթարութիւն է մեզի 
համարհամարհամարհամար::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , մխիթարութիւն է գիտնալ որ Յիսուս ամէն ինչ մխիթարութիւն է գիտնալ որ Յիսուս ամէն ինչ մխիթարութիւն է գիտնալ որ Յիսուս ամէն ինչ մխիթարութիւն է գիտնալ որ Յիսուս ամէն ինչ 
գիտէ մեր մասինգիտէ մեր մասինգիտէ մեր մասինգիտէ մեր մասին::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ 
տառապէինք Յիսուստառապէինք Յիսուստառապէինք Յիսուստառապէինք Յիսուսի համար եւ Յիսուս անտեղեակ ըլլարի համար եւ Յիսուս անտեղեակ ըլլարի համար եւ Յիսուս անտեղեակ ըլլարի համար եւ Յիսուս անտեղեակ ըլլար::::    
ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն ողորմելի պիտի ըլլայինք եթէ չարչարուէինք ն ողորմելի պիտի ըլլայինք եթէ չարչարուէինք ն ողորմելի պիտի ըլլայինք եթէ չարչարուէինք ն ողորմելի պիտի ըլլայինք եթէ չարչարուէինք 
արքայութեան համար եւ Արքան չգիտնար ատիկաարքայութեան համար եւ Արքան չգիտնար ատիկաարքայութեան համար եւ Արքան չգիտնար ատիկաարքայութեան համար եւ Արքան չգիտնար ատիկա::::    
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9.9.9.9.----    ««««ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալ»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Յիսուս հիւանդ Ինչո՞ւ համար Յիսուս հիւանդ Ինչո՞ւ համար Յիսուս հիւանդ Ինչո՞ւ համար Յիսուս հիւանդ 
մարդուն կը հարցնէ եթէ երբեք կմարդուն կը հարցնէ եթէ երբեք կմարդուն կը հարցնէ եթէ երբեք կմարդուն կը հարցնէ եթէ երբեք կ’’’’ուզէ առողջանալուզէ առողջանալուզէ առողջանալուզէ առողջանալ::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
չէ՞ր գիտեր որ ան կչէ՞ր գիտեր որ ան կչէ՞ր գիտեր որ ան կչէ՞ր գիտեր որ ան կ’’’’ուզէր առուզէր առուզէր առուզէր առողջանալողջանալողջանալողջանալ::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ գիտէրւշտ գիտէրւշտ գիտէրւշտ գիտէր::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
հիւանդը չէր ուզեր առողջանալ, սրահներուն մէջ նստած հիւանդը չէր ուզեր առողջանալ, սրահներուն մէջ նստած հիւանդը չէր ուզեր առողջանալ, սրահներուն մէջ նստած հիւանդը չէր ուզեր առողջանալ, սրահներուն մէջ նստած 
պիտի չըլլար, եւ ոպիտի չըլլար, եւ ոպիտի չըլլար, եւ ոպիտի չըլլար, եւ ո´́́́չ ալ աւազանիչ ալ աւազանիչ ալ աւազանիչ ալ աւազանինննն    ջուրերուն խառնուելուն ջուրերուն խառնուելուն ջուրերուն խառնուելուն ջուրերուն խառնուելուն 
պիտի սպասէրպիտի սպասէրպիտի սպասէրպիտի սպասէր::::    Յիսուս հարցումը հարցուց քանի մը պատՅիսուս հարցումը հարցուց քանի մը պատՅիսուս հարցումը հարցուց քանի մը պատՅիսուս հարցումը հարցուց քանի մը պատ----
ճառներով.ճառներով.ճառներով.ճառներով.----    

ա) Յիսուս կրնար զայն բուժել առանց հարցնելու իրեն, ա) Յիսուս կրնար զայն բուժել առանց հարցնելու իրեն, ա) Յիսուս կրնար զայն բուժել առանց հարցնելու իրեն, ա) Յիսուս կրնար զայն բուժել առանց հարցնելու իրեն, 
բայց ուզեց անբայց ուզեց անբայց ուզեց անբայց ուզեց անոր մօտ բուժուելու փափաք տեսնելոր մօտ բուժուելու փափաք տեսնելոր մօտ բուժուելու փափաք տեսնելոր մօտ բուժուելու փափաք տեսնել::::    Յիսուս մեզ Յիսուս մեզ Յիսուս մեզ Յիսուս մեզ 
ալ կրնայ բուժել ու փրկել, բայց չալ կրնայ բուժել ու փրկել, բայց չալ կրնայ բուժել ու փրկել, բայց չալ կրնայ բուժել ու փրկել, բայց չ’’’’ըներ եթէ երբեք մեր մօտ ըներ եթէ երբեք մեր մօտ ըներ եթէ երբեք մեր մօտ ըներ եթէ երբեք մեր մօտ 
չգտնէ բուժուելու եւ փրկուելու փափաքչգտնէ բուժուելու եւ փրկուելու փափաքչգտնէ բուժուելու եւ փրկուելու փափաքչգտնէ բուժուելու եւ փրկուելու փափաք::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, բայց Աստուած այդ փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, բայց Աստուած այդ փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, բայց Աստուած այդ փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, բայց Աստուած այդ 
պարգեւը կու տայ միայն խնդրողներունպարգեւը կու տայ միայն խնդրողներունպարգեւը կու տայ միայն խնդրողներունպարգեւը կու տայ միայն խնդրողներուն::::    Յիսուս կը Յիսուս կը Յիսուս կը Յիսուս կը 
յայտարարէ թէ ինքյայտարարէ թէ ինքյայտարարէ թէ ինքյայտարարէ թէ ինք    մեր սրտի դուռին առջեւ կանգնած կը մեր սրտի դուռին առջեւ կանգնած կը մեր սրտի դուռին առջեւ կանգնած կը մեր սրտի դուռին առջեւ կանգնած կը 
բաղխէ եւ կը սպասէ որ դուռը բանանք, որպէսզի ներս մտնէ բաղխէ եւ կը սպասէ որ դուռը բանանք, որպէսզի ներս մտնէ բաղխէ եւ կը սպասէ որ դուռը բանանք, որպէսզի ներս մտնէ բաղխէ եւ կը սպասէ որ դուռը բանանք, որպէսզի ներս մտնէ 
((((Յյտ 3.20)Յյտ 3.20)Յյտ 3.20)Յյտ 3.20)::::    Եթէ ան ուզէ մեր սրտին դուռը բռնի ուժով բանալ Եթէ ան ուզէ մեր սրտին դուռը բռնի ուժով բանալ Եթէ ան ուզէ մեր սրտին դուռը բռնի ուժով բանալ Եթէ ան ուզէ մեր սրտին դուռը բռնի ուժով բանալ 
եւ ներս մտնել` կրնաեւ ներս մտնել` կրնաեւ ներս մտնել` կրնաեւ ներս մտնել` կրնա´́́́յ, բայց չյ, բայց չյ, բայց չյ, բայց չ’’’’ըներ այդպիսի բանըներ այդպիսի բանըներ այդպիսի բանըներ այդպիսի բան::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
ազատ կամք տուած է մեզի, եւ կը սպասէ որ մեր ազատ ազատ կամք տուած է մեզի, եւ կը սպասէ որ մեր ազատ ազատ կամք տուած է մեզի, եւ կը սպասէ որ մեր ազատ ազատ կամք տուած է մեզի, եւ կը սպասէ որ մեր ազատ 
կամքով զինքկամքով զինքկամքով զինքկամքով զինք    ընդունինքընդունինքընդունինքընդունինք::::    Յիսուս ամենակարող ԱստուաՅիսուս ամենակարող ԱստուաՅիսուս ամենակարող ԱստուաՅիսուս ամենակարող Աստուա´́́́ծ է, ծ է, ծ է, ծ է, 
բայց ինքզինք չի պարտադրեր ոեւէ մէկունբայց ինքզինք չի պարտադրեր ոեւէ մէկունբայց ինքզինք չի պարտադրեր ոեւէ մէկունբայց ինքզինք չի պարտադրեր ոեւէ մէկուն::::    Ամենազօր Ամենազօր Ամենազօր Ամենազօր 
ԱրարիԱրարիԱրարիԱրարի´́́́չ է, բայց իր զօրութիւնը չչ է, բայց իր զօրութիւնը չչ է, բայց իր զօրութիւնը չչ է, բայց իր զօրութիւնը չ’’’’օգտագործեր խորտակելու օգտագործեր խորտակելու օգտագործեր խորտակելու օգտագործեր խորտակելու 
մեր կամքը, մեր սեփական փափաքըմեր կամքը, մեր սեփական փափաքըմեր կամքը, մեր սեփական փափաքըմեր կամքը, մեր սեփական փափաքը::::    

բ) Հիւանդը միշտ առանձին եւ լքուած զգացած էր բ) Հիւանդը միշտ առանձին եւ լքուած զգացած էր բ) Հիւանդը միշտ առանձին եւ լքուած զգացած էր բ) Հիւանդը միշտ առանձին եւ լքուած զգացած էր 
անցեալին, ինչ որ յաջորդ համարին մէջ իանցեալին, ինչ որ յաջորդ համարին մէջ իանցեալին, ինչ որ յաջորդ համարին մէջ իանցեալին, ինչ որ յաջորդ համարին մէջ իր բառերը ցոյց կու ր բառերը ցոյց կու ր բառերը ցոյց կու ր բառերը ցոյց կու 
տան` տան` տան` տան` ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմ»»»»::::    Հիմա թէպէտ Յիսուս սէր եւ Հիմա թէպէտ Յիսուս սէր եւ Հիմա թէպէտ Յիսուս սէր եւ Հիմա թէպէտ Յիսուս սէր եւ 
հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր իրեն հանդէպ, բայց կհետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր իրեն հանդէպ, բայց կհետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր իրեն հանդէպ, բայց կհետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէր իրեն հանդէպ, բայց կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
գիտնալ, եթէ երբեք վստահութիւն ունէր իր սիրոյն ու գիտնալ, եթէ երբեք վստահութիւն ունէր իր սիրոյն ու գիտնալ, եթէ երբեք վստահութիւն ունէր իր սիրոյն ու գիտնալ, եթէ երբեք վստահութիւն ունէր իր սիրոյն ու 
գուրգուրանքին հանդէպ թէ ոչ, ահա թէ ինչոգուրգուրանքին հանդէպ թէ ոչ, ահա թէ ինչոգուրգուրանքին հանդէպ թէ ոչ, ահա թէ ինչոգուրգուրանքին հանդէպ թէ ոչ, ահա թէ ինչո´́́́ւ հարցուց անոր. ւ հարցուց անոր. ւ հարցուց անոր. ւ հարցուց անոր. 
««««ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալ»»»»::::    ՀիւանՀիւանՀիւանՀիւանդը կրնար մտածել` դը կրնար մտածել` դը կրնար մտածել` դը կրնար մտածել` ««««Մինչեւ Մինչեւ Մինչեւ Մինչեւ 
հիմա մէկը ինձմով կամ իմ առողջութեամբս չէր հիմա մէկը ինձմով կամ իմ առողջութեամբս չէր հիմա մէկը ինձմով կամ իմ առողջութեամբս չէր հիմա մէկը ինձմով կամ իմ առողջութեամբս չէր 
հետաքրքրուած, հիմա այս մարդը ինչո՞ւ կը հետաքրքրուիհետաքրքրուած, հիմա այս մարդը ինչո՞ւ կը հետաքրքրուիհետաքրքրուած, հիմա այս մարդը ինչո՞ւ կը հետաքրքրուիհետաքրքրուած, հիմա այս մարդը ինչո՞ւ կը հետաքրքրուի»»»»::::    
Շատ դժուար է գիտնալ թէ Յիսուսի ուղղած հարցումին Շատ դժուար է գիտնալ թէ Յիսուսի ուղղած հարցումին Շատ դժուար է գիտնալ թէ Յիսուսի ուղղած հարցումին Շատ դժուար է գիտնալ թէ Յիսուսի ուղղած հարցումին 
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դիմաց ի՞նչ մտածեց հիւանդըդիմաց ի՞նչ մտածեց հիւանդըդիմաց ի՞նչ մտածեց հիւանդըդիմաց ի՞նչ մտածեց հիւանդը::::    Յիսուսի մէջ զինք սիրող անձի Յիսուսի մէջ զինք սիրող անձի Յիսուսի մէջ զինք սիրող անձի Յիսուսի մէջ զինք սիրող անձի 
մը ներկայութիւնը տեսա՞ւ, գորովալիմը ներկայութիւնը տեսա՞ւ, գորովալիմը ներկայութիւնը տեսա՞ւ, գորովալիմը ներկայութիւնը տեսա՞ւ, գորովալից եղբօր մը ց եղբօր մը ց եղբօր մը ց եղբօր մը 
ներկայութիւնը նշմարե՞ցներկայութիւնը նշմարե՞ցներկայութիւնը նշմարե՞ցներկայութիւնը նշմարե՞ց::::    ՉեՉեՉեՉե´́́́նք գիտերնք գիտերնք գիտերնք գիտեր::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ գիտենք եթէ չ ալ գիտենք եթէ չ ալ գիտենք եթէ չ ալ գիտենք եթէ 
երբեք ինք սիրեց Յիսուսը կամ հաւատաց անորերբեք ինք սիրեց Յիսուսը կամ հաւատաց անորերբեք ինք սիրեց Յիսուսը կամ հաւատաց անորերբեք ինք սիրեց Յիսուսը կամ հաւատաց անոր::::    Դժուար է Դժուար է Դժուար է Դժուար է 
ըսել որ ան սիրեց ու հաւատաց Յիսուսինըսել որ ան սիրեց ու հաւատաց Յիսուսինըսել որ ան սիրեց ու հաւատաց Յիսուսինըսել որ ան սիրեց ու հաւատաց Յիսուսին::::    Դժուար է, Դժուար է, Դժուար է, Դժուար է, 
որովհետեւ ան  որովհետեւ ան  որովհետեւ ան  որովհետեւ ան  ««««գնաց եւ հրեայ ղեկավարներուն պատմեց` գնաց եւ հրեայ ղեկավարներուն պատմեց` գնաց եւ հրեայ ղեկավարներուն պատմեց` գնաց եւ հրեայ ղեկավարներուն պատմեց` 
ըսելով, թէ Յիսուսն էր զինք բժշկողըըսելով, թէ Յիսուսն էր զինք բժշկողըըսելով, թէ Յիսուսն էր զինք բժշկողըըսելով, թէ Յիսուսն էր զինք բժշկողը::::    Այս Այս Այս Այս պատճառով անոնք պատճառով անոնք պատճառով անոնք պատճառով անոնք 
սկսան հալածել Յիսուսը, որովհետեւ Շաբաթ օրով այս սկսան հալածել Յիսուսը, որովհետեւ Շաբաթ օրով այս սկսան հալածել Յիսուսը, որովհետեւ Շաբաթ օրով այս սկսան հալածել Յիսուսը, որովհետեւ Շաբաթ օրով այս 
բաները կը կատարէրբաները կը կատարէրբաները կը կատարէրբաները կը կատարէր»»»» ( ( ( (Յհ 5.15Յհ 5.15Յհ 5.15Յհ 5.15----16)16)16)16)::::    Ոսկեբերան Հայրապետը Ոսկեբերան Հայրապետը Ոսկեբերան Հայրապետը Ոսկեբերան Հայրապետը 
իր այս ըրածը իր այս ըրածը իր այս ըրածը իր այս ըրածը ««««բարիքի ուրացում եւ ապերախտութիւնբարիքի ուրացում եւ ապերախտութիւնբարիքի ուրացում եւ ապերախտութիւնբարիքի ուրացում եւ ապերախտութիւն»»»»    կը կը կը կը 
կոչէկոչէկոչէկոչէ::::    Դժուար է, մաԴժուար է, մաԴժուար է, մաԴժուար է, մանաւանդ որ աւանդութենէն գիտենք թէնաւանդ որ աւանդութենէն գիտենք թէնաւանդ որ աւանդութենէն գիտենք թէնաւանդ որ աւանդութենէն գիտենք թէ    
անիկա Յիսուսը ապտակողներէն մին եղաւ անանիկա Յիսուսը ապտակողներէն մին եղաւ անանիկա Յիսուսը ապտակողներէն մին եղաւ անանիկա Յիսուսը ապտակողներէն մին եղաւ անոր որ որ որ 
ձերբակալութենէն ետք. զուր տեղ չէ որ Յիսուս զայն բուժելէ ձերբակալութենէն ետք. զուր տեղ չէ որ Յիսուս զայն բուժելէ ձերբակալութենէն ետք. զուր տեղ չէ որ Յիսուս զայն բուժելէ ձերբակալութենէն ետք. զուր տեղ չէ որ Յիսուս զայն բուժելէ 
ետք` անոր ըսաւ. ետք` անոր ըսաւ. ետք` անոր ըսաւ. ետք` անոր ըսաւ. ««««Ահա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս մի´́́́    մեղանչեր, մեղանչեր, մեղանչեր, մեղանչեր, 
որպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիորպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիորպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիորպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզի»»»» ( ( ( (Յհ 5.14)Յհ 5.14)Յհ 5.14)Յհ 5.14)::::    

գ) Յիսուս հիւանդին չհարցուց` գ) Յիսուս հիւանդին չհարցուց` գ) Յիսուս հիւանդին չհարցուց` գ) Յիսուս հիւանդին չհարցուց` ««««կկկկ’’’’ուզե՞ս քեզ ուզե՞ս քեզ ուզե՞ս քեզ ուզե՞ս քեզ 
առողջացնեմառողջացնեմառողջացնեմառողջացնեմ»,»,»,»,    այլ` այլ` այլ` այլ` ««««կկկկ’’’’ուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալ»»»»::::    Ինչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւԻնչո՞ւ::::    ՈրովհեՈրովհեՈրովհեՈրովհե----
տետետետեւ հիւանդը չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս կրնար ւ հիւանդը չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս կրնար ւ հիւանդը չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս կրնար ւ հիւանդը չէր կրնար պատկերացնել որ Յիսուս կրնար 
զինք բուժել (Յովհան Ոսկեբերան)զինք բուժել (Յովհան Ոսկեբերան)զինք բուժել (Յովհան Ոսկեբերան)զինք բուժել (Յովհան Ոսկեբերան)::::    Երբ Յիսուս հարցուց անոր Երբ Յիսուս հարցուց անոր Երբ Յիսուս հարցուց անոր Երբ Յիսուս հարցուց անոր 
««««կկկկ’’’’ուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալ»,»,»,»,    հաւանաբար հիւանդը մտածեց որ հաւանաբար հիւանդը մտածեց որ հաւանաբար հիւանդը մտածեց որ հաւանաբար հիւանդը մտածեց որ 
Յիսուս զինք ուրիշի մը քով պիտի տանէր, կամ զայն բուժելու Յիսուս զինք ուրիշի մը քով պիտի տանէր, կամ զայն բուժելու Յիսուս զինք ուրիշի մը քով պիտի տանէր, կամ զայն բուժելու Յիսուս զինք ուրիշի մը քով պիտի տանէր, կամ զայն բուժելու 
համար միջոցի մը պիտի դիմէրհամար միջոցի մը պիտի դիմէրհամար միջոցի մը պիտի դիմէրհամար միջոցի մը պիտի դիմէր::::    ԱԱԱԱ´́́́յս է որ կը պարզէյս է որ կը պարզէյս է որ կը պարզէյս է որ կը պարզէ    իր իր իր իր 
պատասխանը Տիրոջ. պատասխանը Տիրոջ. պատասխանը Տիրոջ. պատասխանը Տիրոջ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած 
ատեն զիս աւազան իջեցնէատեն զիս աւազան իջեցնէատեն զիս աւազան իջեցնէատեն զիս աւազան իջեցնէ»»»»::::    Ան եթէ վստահօրէն գիտնար որ Ան եթէ վստահօրէն գիտնար որ Ան եթէ վստահօրէն գիտնար որ Ան եթէ վստահօրէն գիտնար որ 
Յիսուսն էր որ զինք պիտի բուժէր, պիտի չըսէր. Յիսուսն էր որ զինք պիտի բուժէր, պիտի չըսէր. Յիսուսն էր որ զինք պիտի բուժէր, պիտի չըսէր. Յիսուսն էր որ զինք պիտի բուժէր, պիտի չըսէր. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը ր, մէկը ր, մէկը ր, մէկը 
չունիմչունիմչունիմչունիմ»»»»::::    ԻսկԻսկԻսկԻսկ    եթէ Տէրը հարցնէր` եթէ Տէրը հարցնէր` եթէ Տէրը հարցնէր` եթէ Տէրը հարցնէր` ««««կկկկ’’’’ուզե՞ս քեզ առողջացնեմուզե՞ս քեզ առողջացնեմուզե՞ս քեզ առողջացնեմուզե՞ս քեզ առողջացնեմ»,»,»,»,    
անառարկելիօրէն հիւանդը պիտի գիտնանառարկելիօրէն հիւանդը պիտի գիտնանառարկելիօրէն հիւանդը պիտի գիտնանառարկելիօրէն հիւանդը պիտի գիտնար որ զինք բուժողը ար որ զինք բուժողը ար որ զինք բուժողը ար որ զինք բուժողը 
նոյնինքն Յիսուս ինք պիտի ըլլարնոյնինքն Յիսուս ինք պիտի ըլլարնոյնինքն Յիսուս ինք պիտի ըլլարնոյնինքն Յիսուս ինք պիտի ըլլար::::    

դ) Յիսուսի հարցումը դ) Յիսուսի հարցումը դ) Յիսուսի հարցումը դ) Յիսուսի հարցումը ««««կկկկ’’’’ուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալուզե՞ս առողջանալ»,»,»,»,    ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու 
տայ որ Յիսուս կտայ որ Յիսուս կտայ որ Յիսուս կտայ որ Յիսուս կ’’’’ուզէ մարդոց հետ երկխօսութեան մէջ մտնել, ուզէ մարդոց հետ երկխօսութեան մէջ մտնել, ուզէ մարդոց հետ երկխօսութեան մէջ մտնել, ուզէ մարդոց հետ երկխօսութեան մէջ մտնել, 
զանոնք վերականգնելու նպատակովզանոնք վերականգնելու նպատակովզանոնք վերականգնելու նպատակովզանոնք վերականգնելու նպատակով::::    Աստուած գիտէր որ Աստուած գիտէր որ Աստուած գիտէր որ Աստուած գիտէր որ 
Ադամ եւ Եւա պարտէզին ծառերուն ետին պահուըտած էին, Ադամ եւ Եւա պարտէզին ծառերուն ետին պահուըտած էին, Ադամ եւ Եւա պարտէզին ծառերուն ետին պահուըտած էին, Ադամ եւ Եւա պարտէզին ծառերուն ետին պահուըտած էին, 
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հակառակ անոր, Ադամին հարցուց. հակառակ անոր, Ադամին հարցուց. հակառակ անոր, Ադամին հարցուց. հակառակ անոր, Ադամին հարցուց. ««««Ո՞ւր եսՈ՞ւր եսՈ՞ւր եսՈ՞ւր ես»»»» ( ( ( (Ծն 3.9)Ծն 3.9)Ծն 3.9)Ծն 3.9)::::    
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէր խօսիլ Ադամին հետ որպէսզի ստեղծուած ուզէր խօսիլ Ադամին հետ որպէսզի ստեղծուած ուզէր խօսիլ Ադամին հետ որպէսզի ստեղծուած ուզէր խօսիլ Ադամին հետ որպէսզի ստեղծուած 
հարցին լուծում մը բերէրհարցին լուծում մը բերէրհարցին լուծում մը բերէրհարցին լուծում մը բերէր::::    Աստուած գիտէր Յակոբին անունը, Աստուած գիտէր Յակոբին անունը, Աստուած գիտէր Յակոբին անունը, Աստուած գիտէր Յակոբին անունը, 
բայց եւ այնպէս, հարցուց. բայց եւ այնպէս, հարցուց. բայց եւ այնպէս, հարցուց. բայց եւ այնպէս, հարցուց. ««««Ի՞նչ է անունդԻ՞նչ է անունդԻ՞նչ է անունդԻ՞նչ է անունդ»»»» ( ( ( (Ծն 32.27)Ծն 32.27)Ծն 32.27)Ծն 32.27)::::    
Աստուած իր օրհնութիւնը տալէ առաջ Յակոբին, նախ ոԱստուած իր օրհնութիւնը տալէ առաջ Յակոբին, նախ ոԱստուած իր օրհնութիւնը տալէ առաջ Յակոբին, նախ ոԱստուած իր օրհնութիւնը տալէ առաջ Յակոբին, նախ ուզեց ւզեց ւզեց ւզեց 
որ Յակոբ իր անունը յայտնէ, իսկ անունը յայտնելը` որ Յակոբ իր անունը յայտնէ, իսկ անունը յայտնելը` որ Յակոբ իր անունը յայտնէ, իսկ անունը յայտնելը` որ Յակոբ իր անունը յայտնէ, իսկ անունը յայտնելը` 
Աստուծոյ դիմաց իր ինքնութիւնն ու տկարութիւնը Աստուծոյ դիմաց իր ինքնութիւնն ու տկարութիւնը Աստուծոյ դիմաց իր ինքնութիւնն ու տկարութիւնը Աստուծոյ դիմաց իր ինքնութիւնն ու տկարութիւնը 
խոստովանիլ կը նշանակէխոստովանիլ կը նշանակէխոստովանիլ կը նշանակէխոստովանիլ կը նշանակէ::::    Յիսուս թուքով թրջելէ ետք Յիսուս թուքով թրջելէ ետք Յիսուս թուքով թրջելէ ետք Յիսուս թուքով թրջելէ ետք 
Բեթսայիդայի կոյրին աչքերը եւ ձեռքով դպնալէ ետք անոր Բեթսայիդայի կոյրին աչքերը եւ ձեռքով դպնալէ ետք անոր Բեթսայիդայի կոյրին աչքերը եւ ձեռքով դպնալէ ետք անոր Բեթսայիդայի կոյրին աչքերը եւ ձեռքով դպնալէ ետք անոր 
աչքերուն, հարցուց. աչքերուն, հարցուց. աչքերուն, հարցուց. աչքերուն, հարցուց. ««««Բան մը կը տեսնե՞սԲան մը կը տեսնե՞սԲան մը կը տեսնե՞սԲան մը կը տեսնե՞ս»»»» ( ( ( (Մր 8.23)Մր 8.23)Մր 8.23)Մր 8.23)::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
գգգգիտէիտէիտէիտէ´́́́ր որ կոյրը մարդիկը կը տեսնէր ծառերու նման, բայց ր որ կոյրը մարդիկը կը տեսնէր ծառերու նման, բայց ր որ կոյրը մարդիկը կը տեսնէր ծառերու նման, բայց ր որ կոյրը մարդիկը կը տեսնէր ծառերու նման, բայց 
հարցումին նպատակը, անոր մէջ իր անձին հանդէպ հարցումին նպատակը, անոր մէջ իր անձին հանդէպ հարցումին նպատակը, անոր մէջ իր անձին հանդէպ հարցումին նպատակը, անոր մէջ իր անձին հանդէպ 
հաւատքի կրակ արծարծելն էրհաւատքի կրակ արծարծելն էրհաւատքի կրակ արծարծելն էրհաւատքի կրակ արծարծելն էր::::    Նոյնն է պարագան հոս Նոյնն է պարագան հոս Նոյնն է պարագան հոս Նոյնն է պարագան հոս 
յիշուած անդամալոյծինյիշուած անդամալոյծինյիշուած անդամալոյծինյիշուած անդամալոյծին::::    Յիսուս գիտէր որ ան կՅիսուս գիտէր որ ան կՅիսուս գիտէր որ ան կՅիսուս գիտէր որ ան կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
բուժուիլ, բայց Յիսուսի նպատակը անոր հետ խօսիլն էր, բուժուիլ, բայց Յիսուսի նպատակը անոր հետ խօսիլն էր, բուժուիլ, բայց Յիսուսի նպատակը անոր հետ խօսիլն էր, բուժուիլ, բայց Յիսուսի նպատակը անոր հետ խօսիլն էր, 
որպէսզի ցոյց որպէսզի ցոյց որպէսզի ցոյց որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու տար անոր թէ ինք լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու տար անոր թէ ինք լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու տար անոր թէ ինք լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու 
գութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ` մարդոց հետ խօսիգութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ` մարդոց հետ խօսիգութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ` մարդոց հետ խօսիգութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ` մարդոց հետ խօսի´́́́լ սիրող, լ սիրող, լ սիրող, լ սիրող, 
մարդոց արժէմարդոց արժէմարդոց արժէմարդոց արժէ´́́́ք տուող երկնաւոր բժիշկ մըք տուող երկնաւոր բժիշկ մըք տուող երկնաւոր բժիշկ մըք տուող երկնաւոր բժիշկ մը::::    ՈՈՈՈ´́́́վվվվ    գիտէ քանի գիտէ քանի գիտէ քանի գիտէ քանի 
տարիէ ի վեր մարդ չէր խօսած այս անդամալոյծին հետ, մարդ տարիէ ի վեր մարդ չէր խօսած այս անդամալոյծին հետ, մարդ տարիէ ի վեր մարդ չէր խօսած այս անդամալոյծին հետ, մարդ տարիէ ի վեր մարդ չէր խօսած այս անդամալոյծին հետ, մարդ 
չէր հարցուցած իրեն եթէ երբեք կչէր հարցուցած իրեն եթէ երբեք կչէր հարցուցած իրեն եթէ երբեք կչէր հարցուցած իրեն եթէ երբեք կ’’’’ուզէր առողջանալ, մարդուզէր առողջանալ, մարդուզէր առողջանալ, մարդուզէր առողջանալ, մարդ    չէր չէր չէր չէր 
առաջարկած օգնել իրեն ջուրին մէջ նետուելու երբ ջուրերը առաջարկած օգնել իրեն ջուրին մէջ նետուելու երբ ջուրերը առաջարկած օգնել իրեն ջուրին մէջ նետուելու երբ ջուրերը առաջարկած օգնել իրեն ջուրին մէջ նետուելու երբ ջուրերը 
շարժէինշարժէինշարժէինշարժէին::::    Յիսուս նախ ուզեց խօսիլ անոր հետ, որպէսզի նախ Յիսուս նախ ուզեց խօսիլ անոր հետ, որպէսզի նախ Յիսուս նախ ուզեց խօսիլ անոր հետ, որպէսզի նախ Յիսուս նախ ուզեց խօսիլ անոր հետ, որպէսզի նախ 
անոր մարդակարօտ հոգին բուժէր, անկէ եանոր մարդակարօտ հոգին բուժէր, անկէ եանոր մարդակարօտ հոգին բուժէր, անկէ եանոր մարդակարօտ հոգին բուժէր, անկէ ե´́́́տք միայն տք միայն տք միայն տք միայն 
բուժելու համար անոր մարմինըբուժելու համար անոր մարմինըբուժելու համար անոր մարմինըբուժելու համար անոր մարմինը::::    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, Տէրը կընթերցող, Տէրը կընթերցող, Տէրը կընթերցող, Տէրը կ’’’’ուզէ քեզի հետ նաեւ խօսիլ, ուզէ քեզի հետ նաեւ խօսիլ, ուզէ քեզի հետ նաեւ խօսիլ, ուզէ քեզի հետ նաեւ խօսիլ, 
որպէսզի բուժէ հոգորպէսզի բուժէ հոգորպէսզի բուժէ հոգորպէսզի բուժէ հոգիդ ու սիրտդիդ ու սիրտդիդ ու սիրտդիդ ու սիրտդ::::    ՈՈՈՈ´́́́վ գիտէ թէ քանիվ գիտէ թէ քանիվ գիտէ թէ քանիվ գիտէ թէ քանի՜՜՜՜    
անգամներ խօսած ես մարդոց հետ եւ անոնք քեզ յուսախաբ անգամներ խօսած ես մարդոց հետ եւ անոնք քեզ յուսախաբ անգամներ խօսած ես մարդոց հետ եւ անոնք քեզ յուսախաբ անգամներ խօսած ես մարդոց հետ եւ անոնք քեզ յուսախաբ 
ըրած են. խօսած ես եւ անոնք քեզ սխալ հասկցած են. խօսած ըրած են. խօսած ես եւ անոնք քեզ սխալ հասկցած են. խօսած ըրած են. խօսած ես եւ անոնք քեզ սխալ հասկցած են. խօսած ըրած են. խօսած ես եւ անոնք քեզ սխալ հասկցած են. խօսած 
ես եւ անոնք յատուկ ուշադրութեամբ մտիկ չեն ըրած քեզի. ես եւ անոնք յատուկ ուշադրութեամբ մտիկ չեն ըրած քեզի. ես եւ անոնք յատուկ ուշադրութեամբ մտիկ չեն ըրած քեզի. ես եւ անոնք յատուկ ուշադրութեամբ մտիկ չեն ըրած քեզի. 
խօսած ես սէր ու կարեկցութիւն գտնելու համար ու չես գտած. խօսած ես սէր ու կարեկցութիւն գտնելու համար ու չես գտած. խօսած ես սէր ու կարեկցութիւն գտնելու համար ու չես գտած. խօսած ես սէր ու կարեկցութիւն գտնելու համար ու չես գտած. 
խօսած ես մխխօսած ես մխխօսած ես մխխօսած ես մխիթարութիւն ձեռք ձգելու համար ու չես ձգածիթարութիւն ձեռք ձգելու համար ու չես ձգածիթարութիւն ձեռք ձգելու համար ու չես ձգածիթարութիւն ձեռք ձգելու համար ու չես ձգած::::    
ՓորձէՓորձէՓորձէՓորձէ´́́́    Յիսուսի հետ ալ խօսիլՅիսուսի հետ ալ խօսիլՅիսուսի հետ ալ խօսիլՅիսուսի հետ ալ խօսիլ::::    Ան կը հասկնայ քեզ, Ան կը հասկնայ քեզ, Ան կը հասկնայ քեզ, Ան կը հասկնայ քեզ, 
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որովհետեւ դուն իր ձեռքին գործն եսորովհետեւ դուն իր ձեռքին գործն եսորովհետեւ դուն իր ձեռքին գործն եսորովհետեւ դուն իր ձեռքին գործն ես::::    Ան կը սիրէ քեզ, Ան կը սիրէ քեզ, Ան կը սիրէ քեզ, Ան կը սիրէ քեզ, 
որովհետեւ դուն իր արեան գինն եսորովհետեւ դուն իր արեան գինն եսորովհետեւ դուն իր արեան գինն եսորովհետեւ դուն իր արեան գինն ես::::    Ան արժէք կու տայ քեզի, Ան արժէք կու տայ քեզի, Ան արժէք կու տայ քեզի, Ան արժէք կու տայ քեզի, 
որովհետեւ դուն իր պատկերն եսորովհետեւ դուն իր պատկերն եսորովհետեւ դուն իր պատկերն եսորովհետեւ դուն իր պատկերն ես::::    Ան կրնայ օգնել քեզի, Ան կրնայ օգնել քեզի, Ան կրնայ օգնել քեզի, Ան կրնայ օգնել քեզի, 
որովհետեորովհետեորովհետեորովհետեւ ամենակարող Աստուած էւ ամենակարող Աստուած էւ ամենակարող Աստուած էւ ամենակարող Աստուած է::::    Ան կրնայ մխիթարել Ան կրնայ մխիթարել Ան կրնայ մխիթարել Ան կրնայ մխիթարել 
քեզ, որովհետեւ խաղաղութեան իշխանն է եւ մխիթարութեան քեզ, որովհետեւ խաղաղութեան իշխանն է եւ մխիթարութեան քեզ, որովհետեւ խաղաղութեան իշխանն է եւ մխիթարութեան քեզ, որովհետեւ խաղաղութեան իշխանն է եւ մխիթարութեան 
հայրըհայրըհայրըհայրը::::    

ե) Տիրոջ հարցումը ուղղուած հիւանդ ու տառապող ե) Տիրոջ հարցումը ուղղուած հիւանդ ու տառապող ե) Տիրոջ հարցումը ուղղուած հիւանդ ու տառապող ե) Տիրոջ հարցումը ուղղուած հիւանդ ու տառապող 
մարդուն, ցոյց կու տայ, որ իր կամքն է որ մարդիկ իրենց մարդուն, ցոյց կու տայ, որ իր կամքն է որ մարդիկ իրենց մարդուն, ցոյց կու տայ, որ իր կամքն է որ մարդիկ իրենց մարդուն, ցոյց կու տայ, որ իր կամքն է որ մարդիկ իրենց 
ցաւերն ու մտահոգութիւնները պարզեն իր առջեւցաւերն ու մտահոգութիւնները պարզեն իր առջեւցաւերն ու մտահոգութիւնները պարզեն իր առջեւցաւերն ու մտահոգութիւնները պարզեն իր առջեւ::::    Չկայ մարդ Չկայ մարդ Չկայ մարդ Չկայ մարդ 
առաառաառաառանց ցաւի ու մտահոգութեաննց ցաւի ու մտահոգութեաննց ցաւի ու մտահոգութեաննց ցաւի ու մտահոգութեան::::    Ամէն մարդ իր կեանքին մէջ Ամէն մարդ իր կեանքին մէջ Ամէն մարդ իր կեանքին մէջ Ամէն մարդ իր կեանքին մէջ 
ունի ցաւ մը որ զինք կունի ցաւ մը որ զինք կունի ցաւ մը որ զինք կունի ցաւ մը որ զինք կ’’’’անհանգստացնէանհանգստացնէանհանգստացնէանհանգստացնէ::::    Ամէն մարդ ունի Ամէն մարդ ունի Ամէն մարդ ունի Ամէն մարդ ունի 
մտահոգութիւն մը որ զինք կը տանջէմտահոգութիւն մը որ զինք կը տանջէմտահոգութիւն մը որ զինք կը տանջէմտահոգութիւն մը որ զինք կը տանջէ::::    Բայց ինչո՞ւ համար Բայց ինչո՞ւ համար Բայց ինչո՞ւ համար Բայց ինչո՞ւ համար 
մեր ցաւերը առանձին կրենք երբ առիթը ունինք մեր ցաւերը մեր ցաւերը առանձին կրենք երբ առիթը ունինք մեր ցաւերը մեր ցաւերը առանձին կրենք երբ առիթը ունինք մեր ցաւերը մեր ցաւերը առանձին կրենք երբ առիթը ունինք մեր ցաւերը 
Տիրոջ դիմաց պարզելու եւ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելՏիրոջ դիմաց պարզելու եւ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելՏիրոջ դիմաց պարզելու եւ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելՏիրոջ դիմաց պարզելու եւ Տիրոջ օգնականութիւնը վայելելուելուելուելու::::    
Ինչո՞ւ թոյլ տանք որ մեր մտահոգութիւնները տանջեն մեզ Ինչո՞ւ թոյլ տանք որ մեր մտահոգութիւնները տանջեն մեզ Ինչո՞ւ թոյլ տանք որ մեր մտահոգութիւնները տանջեն մեզ Ինչո՞ւ թոյլ տանք որ մեր մտահոգութիւնները տանջեն մեզ 
երբ Յիսուսի նման հոգատար Աստուած մը ունինքերբ Յիսուսի նման հոգատար Աստուած մը ունինքերբ Յիսուսի նման հոգատար Աստուած մը ունինքերբ Յիսուսի նման հոգատար Աստուած մը ունինք::::    Յաճախ Յաճախ Յաճախ Յաճախ 
ըսուած է` ըսուած է` ըսուած է` ըսուած է` ««««Կեանքը պատերազմ էԿեանքը պատերազմ էԿեանքը պատերազմ էԿեանքը պատերազմ է»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
պատերազմի դաշտին մէջ առանձին ըլլանք երբ Աստուած պատերազմի դաշտին մէջ առանձին ըլլանք երբ Աստուած պատերազմի դաշտին մէջ առանձին ըլլանք երբ Աստուած պատերազմի դաշտին մէջ առանձին ըլլանք երբ Աստուած 
կկկկ’’’’ուզէ մեր թիկնապահը ըլլալ (Ես 52.12)ուզէ մեր թիկնապահը ըլլալ (Ես 52.12)ուզէ մեր թիկնապահը ըլլալ (Ես 52.12)ուզէ մեր թիկնապահը ըլլալ (Ես 52.12)::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
պարտպարտպարտպարտուածի պէս գետին իյնանք երբ Տէրը ուածի պէս գետին իյնանք երբ Տէրը ուածի պէս գետին իյնանք երբ Տէրը ուածի պէս գետին իյնանք երբ Տէրը ««««զօրաւոր զօրաւոր զօրաւոր զօրաւոր 
ախոյեանի պէսախոյեանի պէսախոյեանի պէսախոյեանի պէս»»»»    մեզի հետ ըլլալ կը փափաքի (Եր 20.11)մեզի հետ ըլլալ կը փափաքի (Եր 20.11)մեզի հետ ըլլալ կը փափաքի (Եր 20.11)մեզի հետ ըլլալ կը փափաքի (Եր 20.11)::::    

զ) Նոյն հարցումը Յիսուս այսօր քեզի կզ) Նոյն հարցումը Յիսուս այսօր քեզի կզ) Նոյն հարցումը Յիսուս այսօր քեզի կզ) Նոյն հարցումը Յիսուս այսօր քեզի կ’’’’ուղղէ. ուղղէ. ուղղէ. ուղղէ. ««««ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս ուզե՞ս ուզե՞ս ուզե՞ս 
առողջանալ հոգեպէս. բռնէառողջանալ հոգեպէս. բռնէառողջանալ հոգեպէս. բռնէառողջանալ հոգեպէս. բռնէ´́́́    ձեռքէսձեռքէսձեռքէսձեռքէս::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս սրտի ու ուզե՞ս սրտի ու ուզե՞ս սրտի ու ուզե՞ս սրտի ու մտքի մտքի մտքի մտքի 
նորոգութիւն ապրիլ. յանձնուէնորոգութիւն ապրիլ. յանձնուէնորոգութիւն ապրիլ. յանձնուէնորոգութիւն ապրիլ. յանձնուէ´́́́    Սուրբ ՀոգիինՍուրբ ՀոգիինՍուրբ ՀոգիինՍուրբ Հոգիին::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս հոգուզե՞ս հոգուզե՞ս հոգուզե՞ս հոգիիիի----
իդ մէջ անբացատրելի խաղաղութիւն մը ունենալ. խաղաղուիդ մէջ անբացատրելի խաղաղութիւն մը ունենալ. խաղաղուիդ մէջ անբացատրելի խաղաղութիւն մը ունենալ. խաղաղուիդ մէջ անբացատրելի խաղաղութիւն մը ունենալ. խաղաղու----
թիւնս խնդրէթիւնս խնդրէթիւնս խնդրէթիւնս խնդրէ´́́́::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս փորձութեանց դիմաց յաղթող ըլլալ. ուզե՞ս փորձութեանց դիմաց յաղթող ըլլալ. ուզե՞ս փորձութեանց դիմաց յաղթող ըլլալ. ուզե՞ս փորձութեանց դիմաց յաղթող ըլլալ. 
խաչիս զօրութեան ապաւինխաչիս զօրութեան ապաւինխաչիս զօրութեան ապաւինխաչիս զօրութեան ապաւինէէէէ´́́́::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս թշնամին սիրող ուզե՞ս թշնամին սիրող ուզե՞ս թշնամին սիրող ուզե՞ս թշնամին սիրող 
սիրտ ունենալ. սրտիս սէրէն խնդրէսիրտ ունենալ. սրտիս սէրէն խնդրէսիրտ ունենալ. սրտիս սէրէն խնդրէսիրտ ունենալ. սրտիս սէրէն խնդրէ´́́́::::    ԿԿԿԿ’’’’ուզե՞ս նեղութիւննեուզե՞ս նեղութիւննեուզե՞ս նեղութիւննեուզե՞ս նեղութիւննե----
րու համբերել. կրած չարչարանքներուս մասին խորրու համբերել. կրած չարչարանքներուս մասին խորրու համբերել. կրած չարչարանքներուս մասին խորրու համբերել. կրած չարչարանքներուս մասին խորհրդածէհրդածէհրդածէհրդածէ»»»»::::    

««««Հիւանդը պատասխանեց.Հիւանդը պատասխանեց.Հիւանդը պատասխանեց.Հիւանդը պատասխանեց.----    
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""""ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս 
աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ 
առաջ կառաջ կառաջ կառաջ կ’’’’իջնէ աւազան"իջնէ աւազան"իջնէ աւազան"իջնէ աւազան"»»»» ( ( ( (Յհ 5.7)Յհ 5.7)Յհ 5.7)Յհ 5.7)::::    

1.1.1.1.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմ»»»»::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն սրտիս կը դպնան այս ն սրտիս կը դպնան այս ն սրտիս կը դպնան այս ն սրտիս կը դպնան այս 
բառերըբառերըբառերըբառերը::::    Եւ որո՞ւ սրտին չեն դպնարԵւ որո՞ւ սրտին չեն դպնարԵւ որո՞ւ սրտին չեն դպնարԵւ որո՞ւ սրտին չեն դպնար::::    Բառեր, որոնԲառեր, որոնԲառեր, որոնԲառեր, որոնք մեզի կը ք մեզի կը ք մեզի կը ք մեզի կը 
յիշեցնեն, թէ Յիսուս կը փնտռէ ու գտնէ այն մարդիկը, որոնք յիշեցնեն, թէ Յիսուս կը փնտռէ ու գտնէ այն մարդիկը, որոնք յիշեցնեն, թէ Յիսուս կը փնտռէ ու գտնէ այն մարդիկը, որոնք յիշեցնեն, թէ Յիսուս կը փնտռէ ու գտնէ այն մարդիկը, որոնք 
առանձին են, չունին այցելող, չունին իրենցմով առանձին են, չունին այցելող, չունին իրենցմով առանձին են, չունին այցելող, չունին իրենցմով առանձին են, չունին այցելող, չունին իրենցմով 
հետաքրքրուողհետաքրքրուողհետաքրքրուողհետաքրքրուող::::    Մեր Տէրը տէՄեր Տէրը տէՄեր Տէրը տէՄեր Տէրը տէ´́́́ր կը կանգնի անտէր եղողինր կը կանգնի անտէր եղողինր կը կանգնի անտէր եղողինր կը կանգնի անտէր եղողին::::    
Մեր Տէրը կը պաշտպանէՄեր Տէրը կը պաշտպանէՄեր Տէրը կը պաշտպանէՄեր Տէրը կը պաշտպանէ´́́́    անպաշտպանըանպաշտպանըանպաշտպանըանպաշտպանը::::    Մեր Տէրը Մեր Տէրը Մեր Տէրը Մեր Տէրը 
կկկկ’’’’այցելէայցելէայցելէայցելէ´́́́    մինակ եղողին ու ձգուածինմինակ եղողին ու ձգուածինմինակ եղողին ու ձգուածինմինակ եղողին ու ձգուածին::::    Մեր Տէրը չՄեր Տէրը չՄեր Տէրը չՄեր Տէրը չ’’’’աաաա´́́́նտնտնտնտեսեր եսեր եսեր եսեր 
անտեսուածը եւ չիանտեսուածը եւ չիանտեսուածը եւ չիանտեսուածը եւ չի´́́́    լքեր լքուածըլքեր լքուածըլքեր լքուածըլքեր լքուածը::::    Մեր Տէրը չիՄեր Տէրը չիՄեր Տէրը չիՄեր Տէրը չի´́́́    մոռնար մոռնար մոռնար մոռնար 
մոռցուածը եւ չիմոռցուածը եւ չիմոռցուածը եւ չիմոռցուածը եւ չի´́́́    թողուր երեսի վրայ թողուածըթողուր երեսի վրայ թողուածըթողուր երեսի վրայ թողուածըթողուր երեսի վրայ թողուածը::::    Մեր Տէրը Մեր Տէրը Մեր Տէրը Մեր Տէրը 
մեծահարուստ է, բայց մեծահարուստները չեն իր ուշադրումեծահարուստ է, բայց մեծահարուստները չեն իր ուշադրումեծահարուստ է, բայց մեծահարուստները չեն իր ուշադրումեծահարուստ է, բայց մեծահարուստները չեն իր ուշադրու----
թեան առարկաները, այլ` չքաւորներըթեան առարկաները, այլ` չքաւորներըթեան առարկաները, այլ` չքաւորներըթեան առարկաները, այլ` չքաւորները::::    Մեր Տէրը Բարձրեալ Մեր Տէրը Բարձրեալ Մեր Տէրը Բարձրեալ Մեր Տէրը Բարձրեալ 
Աստուած է, բայց բարձր դիրքերու վրայ գտնուԱստուած է, բայց բարձր դիրքերու վրայ գտնուԱստուած է, բայց բարձր դիրքերու վրայ գտնուԱստուած է, բայց բարձր դիրքերու վրայ գտնուողները չեն իր ողները չեն իր ողները չեն իր ողները չեն իր 
բարեկամները, այլ` խոնարհ դասակարգի մարդիկըբարեկամները, այլ` խոնարհ դասակարգի մարդիկըբարեկամները, այլ` խոնարհ դասակարգի մարդիկըբարեկամները, այլ` խոնարհ դասակարգի մարդիկը::::    

Բեթհեզդայի անդամալոյծը միակ անտէր մարդը չէր Բեթհեզդայի անդամալոյծը միակ անտէր մարդը չէր Բեթհեզդայի անդամալոյծը միակ անտէր մարդը չէր Բեթհեզդայի անդամալոյծը միակ անտէր մարդը չէր 
որուն տէր կեցաւ Յիսուսորուն տէր կեցաւ Յիսուսորուն տէր կեցաւ Յիսուսորուն տէր կեցաւ Յիսուս::::    Երբ ուշադրութեամբ կը կարդանք Երբ ուշադրութեամբ կը կարդանք Երբ ուշադրութեամբ կը կարդանք Երբ ուշադրութեամբ կը կարդանք 
Աւետարանները, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս յաճախ Աւետարանները, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս յաճախ Աւետարանները, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս յաճախ Աւետարանները, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս յաճախ 
այցելութիւն տուաւ այնպիսիայցելութիւն տուաւ այնպիսիայցելութիւն տուաւ այնպիսիայցելութիւն տուաւ այնպիսի´́́́    մարդոց` որոնք մէկը չունէինմարդոց` որոնք մէկը չունէինմարդոց` որոնք մէկը չունէինմարդոց` որոնք մէկը չունէին    
որ իրենց վրայ հարցնէր կամ իրենցմով հետաքրքրուէրոր իրենց վրայ հարցնէր կամ իրենցմով հետաքրքրուէրոր իրենց վրայ հարցնէր կամ իրենցմով հետաքրքրուէրոր իրենց վրայ հարցնէր կամ իրենցմով հետաքրքրուէր::::    Յիշեմ Յիշեմ Յիշեմ Յիշեմ 
մի քանի օրինակ.մի քանի օրինակ.մի քանի օրինակ.մի քանի օրինակ.----    

ա) Յիսուսի աջ կողմը խաչուող աւազակը մէկը չունէր ա) Յիսուսի աջ կողմը խաչուող աւազակը մէկը չունէր ա) Յիսուսի աջ կողմը խաչուող աւազակը մէկը չունէր ա) Յիսուսի աջ կողմը խաչուող աւազակը մէկը չունէր 
Յիսուսէն զատ, չկաՅիսուսէն զատ, չկաՅիսուսէն զատ, չկաՅիսուսէն զատ, չկա´́́́ր մէկը որ իրմով հետաքրքրուէր, չկար մէկը որ իրմով հետաքրքրուէր, չկար մէկը որ իրմով հետաքրքրուէր, չկար մէկը որ իրմով հետաքրքրուէր, չկա´́́́ր ր ր ր 
մէկը որուն կարենար իր յոյսը կապել, չկամէկը որուն կարենար իր յոյսը կապել, չկամէկը որուն կարենար իր յոյսը կապել, չկամէկը որուն կարենար իր յոյսը կապել, չկա´́́́ր մէկը որ տեսնէր ր մէկը որ տեսնէր ր մէկը որ տեսնէր ր մէկը որ տեսնէր 
իր սրտի զղջումը, իր դարձըիր սրտի զղջումը, իր դարձըիր սրտի զղջումը, իր դարձըիր սրտի զղջումը, իր դարձը, , , , ապաշխարութեան իր ապաշխարութեան իր ապաշխարութեան իր ապաշխարութեան իր 
արցունքըարցունքըարցունքըարցունքը::::    Յիսուս սակայն տեսաՅիսուս սակայն տեսաՅիսուս սակայն տեսաՅիսուս սակայն տեսա´́́́ւ այդ բոլորըւ այդ բոլորըւ այդ բոլորըւ այդ բոլորը::::    ՏեսաՏեսաՏեսաՏեսա´́́́ւ ւ ւ ւ 
փրկուիլ ուզող անոր հոգիին կրակըփրկուիլ ուզող անոր հոգիին կրակըփրկուիլ ուզող անոր հոգիին կրակըփրկուիլ ուզող անոր հոգիին կրակը::::    ՏեսաՏեսաՏեսաՏեսա´́́́ւ իր Արարիչին ւ իր Արարիչին ւ իր Արարիչին ւ իր Արարիչին 
վստահող անոր սիրտըվստահող անոր սիրտըվստահող անոր սիրտըվստահող անոր սիրտը::::    ՏեսաՏեսաՏեսաՏեսա´́́́ւ իր գործած մեղքերուն ւ իր գործած մեղքերուն ւ իր գործած մեղքերուն ւ իր գործած մեղքերուն 
համար իր ապրած անկեղծ զղջումըհամար իր ապրած անկեղծ զղջումըհամար իր ապրած անկեղծ զղջումըհամար իր ապրած անկեղծ զղջումը::::    Եւ երբ լսեց հաւատքով Եւ երբ լսեց հաւատքով Եւ երբ լսեց հաւատքով Եւ երբ լսեց հաւատքով 
լեցուն անոր ձայնը` լեցուն անոր ձայնը` լեցուն անոր ձայնը` լեցուն անոր ձայնը` ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, յիշէր, յիշէր, յիշէր, յիշէ´́́́    զիս,զիս,զիս,զիս,    երբ քու թագաւորուերբ քու թագաւորուերբ քու թագաւորուերբ քու թագաւորու----
թեամբդ գասթեամբդ գասթեամբդ գասթեամբդ գաս»,»,»,»,    ոոոո´́́́չ միայն խոստացաւ անոր յիշել զինք երբ իր չ միայն խոստացաւ անոր յիշել զինք երբ իր չ միայն խոստացաւ անոր յիշել զինք երբ իր չ միայն խոստացաւ անոր յիշել զինք երբ իր 
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թագաւորութեամբ գայ, այլեւ խոստացաւ նոյն օրն իսկ յիշել թագաւորութեամբ գայ, այլեւ խոստացաւ նոյն օրն իսկ յիշել թագաւորութեամբ գայ, այլեւ խոստացաւ նոյն օրն իսկ յիշել թագաւորութեամբ գայ, այլեւ խոստացաւ նոյն օրն իսկ յիշել 
զինք իր դրախտին մէջ (Ղկ 23.42զինք իր դրախտին մէջ (Ղկ 23.42զինք իր դրախտին մէջ (Ղկ 23.42զինք իր դրախտին մէջ (Ղկ 23.42----43)43)43)43)::::    

բ) Շնութիւն ըրած ատեն բռնուած կինը նաեւ Յիսուսէն բ) Շնութիւն ըրած ատեն բռնուած կինը նաեւ Յիսուսէն բ) Շնութիւն ըրած ատեն բռնուած կինը նաեւ Յիսուսէն բ) Շնութիւն ըրած ատեն բռնուած կինը նաեւ Յիսուսէն 
զատ մէկը չունէր որ տէր ու պաշտպան կենար իրեզատ մէկը չունէր որ տէր ու պաշտպան կենար իրեզատ մէկը չունէր որ տէր ու պաշտպան կենար իրեզատ մէկը չունէր որ տէր ու պաշտպան կենար իրենննն::::    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
մարդ Օրէնքին անունով խօսելու ելած էրմարդ Օրէնքին անունով խօսելու ելած էրմարդ Օրէնքին անունով խօսելու ելած էրմարդ Օրէնքին անունով խօսելու ելած էր::::    Ամէն մարդ զինք Ամէն մարդ զինք Ամէն մարդ զինք Ամէն մարդ զինք 
քարկոծել կը պահանջէրքարկոծել կը պահանջէրքարկոծել կը պահանջէրքարկոծել կը պահանջէր::::    Ամէն մարդ քար հաւաքելու Ամէն մարդ քար հաւաքելու Ամէն մարդ քար հաւաքելու Ամէն մարդ քար հաւաքելու 
կկկկ’’’’աշխատէր, որպէսզի Տիրոջ սուրբ աչքերուն դիմաց, աշխատէր, որպէսզի Տիրոջ սուրբ աչքերուն դիմաց, աշխատէր, որպէսզի Տիրոջ սուրբ աչքերուն դիմաց, աշխատէր, որպէսզի Տիրոջ սուրբ աչքերուն դիմաց, 
սպաննէին իր սուրբ ձեռքին գործը եղող այս մեղաւոր կինը, սպաննէին իր սուրբ ձեռքին գործը եղող այս մեղաւոր կինը, սպաննէին իր սուրբ ձեռքին գործը եղող այս մեղաւոր կինը, սպաննէին իր սուրբ ձեռքին գործը եղող այս մեղաւոր կինը, 
որուն փրկութեան համար աշխարհ եկած էր Յիսուսորուն փրկութեան համար աշխարհ եկած էր Յիսուսորուն փրկութեան համար աշխարհ եկած էր Յիսուսորուն փրկութեան համար աշխարհ եկած էր Յիսուս::::    Ան Ան Ան Ան մէկը մէկը մէկը մէկը 
չունէչունէչունէչունէ´́́́ր որ գթար իրենր որ գթար իրենր որ գթար իրենր որ գթար իրեն::::    Բայց ՅիսոԲայց ՅիսոԲայց ՅիսոԲայց Յիսո´́́́ւս` գթութեան Աստուածը, ւս` գթութեան Աստուածը, ւս` գթութեան Աստուածը, ւս` գթութեան Աստուածը, 
ոոոո´́́́չ միայն գթաց, այլեւ դարձաւ անոր անպարտելի չ միայն գթաց, այլեւ դարձաւ անոր անպարտելի չ միայն գթաց, այլեւ դարձաւ անոր անպարտելի չ միայն գթաց, այլեւ դարձաւ անոր անպարտելի 
փաստաբանն ու պաշտպանը, եւ նոր կեանք շնորհեց անոր փաստաբանն ու պաշտպանը, եւ նոր կեանք շնորհեց անոր փաստաբանն ու պաշտպանը, եւ նոր կեանք շնորհեց անոր փաստաբանն ու պաշտպանը, եւ նոր կեանք շնորհեց անոր 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´́́́    եւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք մի´́́́    մեղանչերմեղանչերմեղանչերմեղանչեր»»»» ( ( ( (Յհ 8.11)Յհ 8.11)Յհ 8.11)Յհ 8.11)::::    

գ) Կոյր Բարտիմէոսը Յիսուսէն զատ մէկը չունէր որ լսէր գ) Կոյր Բարտիմէոսը Յիսուսէն զատ մէկը չունէր որ լսէր գ) Կոյր Բարտիմէոսը Յիսուսէն զատ մէկը չունէր որ լսէր գ) Կոյր Բարտիմէոսը Յիսուսէն զատ մէկը չունէր որ լսէր 
իր աղաղակըիր աղաղակըիր աղաղակըիր աղաղակը::::    Ան երբ աղաղակեց. Ան երբ աղաղակեց. Ան երբ աղաղակեց. Ան երբ աղաղակեց. ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, ՅիսոՈրդի, Յիսո՜՜՜՜ւս, ւս, ւս, ւս, 
ողորմէողորմէողորմէողորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»» ( ( ( (Մր 10.47), Յիսուսը շրջապատող Մր 10.47), Յիսուսը շրջապատող Մր 10.47), Յիսուսը շրջապատող Մր 10.47), Յիսուսը շրջապատող 
բազմութիւնը ոբազմութիւնը ոբազմութիւնը ոբազմութիւնը ո´́́́չ միայն զինք չլսեց, այլեւ փորձեց լռեցնել չ միայն զինք չլսեց, այլեւ փորձեց լռեցնել չ միայն զինք չլսեց, այլեւ փորձեց լռեցնել չ միայն զինք չլսեց, այլեւ փորձեց լռեցնել 
անոր ձայնը. այոանոր ձայնը. այոանոր ձայնը. այոանոր ձայնը. այո´́́́, , , , փորձեց լռեցնել գթութիւն հայցող աղքատ փորձեց լռեցնել գթութիւն հայցող աղքատ փորձեց լռեցնել գթութիւն հայցող աղքատ փորձեց լռեցնել գթութիւն հայցող աղքատ 
Բարտիմէոսին ձայնը, բայց ան սկսաւ Բարտիմէոսին ձայնը, բայց ան սկսաւ Բարտիմէոսին ձայնը, բայց ան սկսաւ Բարտիմէոսին ձայնը, բայց ան սկսաւ ««««աւելի բարձր ձայաւելի բարձր ձայաւելի բարձր ձայաւելի բարձր ձայնովնովնովնով»»»»    
աղաղակելաղաղակելաղաղակելաղաղակել::::    Յիսուսէն զատ մէկը ականջ չտուաւ իր սրտի Յիսուսէն զատ մէկը ականջ չտուաւ իր սրտի Յիսուսէն զատ մէկը ականջ չտուաւ իր սրտի Յիսուսէն զատ մէկը ականջ չտուաւ իր սրտի 
կանչին, որովհետեւ այդ բազմութեան մէջ Յիսուսէն զատ կանչին, որովհետեւ այդ բազմութեան մէջ Յիսուսէն զատ կանչին, որովհետեւ այդ բազմութեան մէջ Յիսուսէն զատ կանչին, որովհետեւ այդ բազմութեան մէջ Յիսուսէն զատ 
աղքատասէր ու մարդասէր մէկը չկարաղքատասէր ու մարդասէր մէկը չկարաղքատասէր ու մարդասէր մէկը չկարաղքատասէր ու մարդասէր մէկը չկար::::    Այսօր մեր մէջ որքաԱյսօր մեր մէջ որքաԱյսօր մեր մէջ որքաԱյսօր մեր մէջ որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ կան որոնք կը խօսին աղքատասէր Յիսուսին մարդիկ կան որոնք կը խօսին աղքատասէր Յիսուսին մարդիկ կան որոնք կը խօսին աղքատասէր Յիսուսին մարդիկ կան որոնք կը խօսին աղքատասէր Յիսուսին 
անունով բայց բնաւ չեն լսեր աղքատներուն աղաղակըանունով բայց բնաւ չեն լսեր աղքատներուն աղաղակըանունով բայց բնաւ չեն լսեր աղքատներուն աղաղակըանունով բայց բնաւ չեն լսեր աղքատներուն աղաղակը::::    Եւ ոչԵւ ոչԵւ ոչԵւ ոչ    
միայն չեն լսեր անոնց ձայնը, այլեւ կը փորձեն լռեցնել զայնմիայն չեն լսեր անոնց ձայնը, այլեւ կը փորձեն լռեցնել զայնմիայն չեն լսեր անոնց ձայնը, այլեւ կը փորձեն լռեցնել զայնմիայն չեն լսեր անոնց ձայնը, այլեւ կը փորձեն լռեցնել զայն::::    

դ) Յիսուսէն զատ մէկը չմտածեց այցելել Գերգեսացի դ) Յիսուսէն զատ մէկը չմտածեց այցելել Գերգեսացի դ) Յիսուսէն զատ մէկը չմտածեց այցելել Գերգեսացի դ) Յիսուսէն զատ մէկը չմտածեց այցելել Գերգեսացի 
դիւահարինդիւահարինդիւահարինդիւահարին::::    Յիսուս Կափառնաում կը գտնուէրՅիսուս Կափառնաում կը գտնուէրՅիսուս Կափառնաում կը գտնուէրՅիսուս Կափառնաում կը գտնուէր::::    Նաւակ Նաւակ Նաւակ Նաւակ 
նստաւ եւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց (Մր 5.1նստաւ եւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց (Մր 5.1նստաւ եւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց (Մր 5.1նստաւ եւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց (Մր 5.1::::    Մտ 8.28), Մտ 8.28), Մտ 8.28), Մտ 8.28), 
բուժեց եւ ազատագրեց Գերգեսացի դիւահարը, եւ ապա բուժեց եւ ազատագրեց Գերգեսացի դիւահարը, եւ ապա բուժեց եւ ազատագրեց Գերգեսացի դիւահարը, եւ ապա բուժեց եւ ազատագրեց Գերգեսացի դիւահարը, եւ ապա 
դարձեալ նաւակ նստաւ ու Կափառնաում դարձաւ (Մր 5.21դարձեալ նաւակ նստաւ ու Կափառնաում դարձաւ (Մր 5.21դարձեալ նաւակ նստաւ ու Կափառնաում դարձաւ (Մր 5.21դարձեալ նաւակ նստաւ ու Կափառնաում դարձաւ (Մր 5.21::::    
Մտ 9.1)Մտ 9.1)Մտ 9.1)Մտ 9.1)::::    Յատուկ կերպով Յիսուս այս դիւահարին համար Յատուկ կերպով Յիսուս այս դիւահարին համար Յատուկ կերպով Յիսուս այս դիւահարին համար Յատուկ կերպով Յիսուս այս դիւահարին համար 
գնաց Գերգեսացիներուն երկիրըգնաց Գերգեսացիներուն երկիրըգնաց Գերգեսացիներուն երկիրըգնաց Գերգեսացիներուն երկիրը::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կը մտածէր անոր չ ոք կը մտածէր անոր չ ոք կը մտածէր անոր չ ոք կը մտածէր անոր 
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այցելելու մասինայցելելու մասինայցելելու մասինայցելելու մասին::::    Ամէն մարդ լսած էր անոր մասինԱմէն մարդ լսած էր անոր մասինԱմէն մարդ լսած էր անոր մասինԱմէն մարդ լսած էր անոր մասին::::    Լսած էին Լսած էին Լսած էին Լսած էին 
թէ ինչպէս կը բնակէր ժայռափոր գերեզմաններու մէջ, թէ ինչպէս կը բնակէր ժայռափոր գերեզմաններու մէջ, թէ ինչպէս կը բնակէր ժայռափոր գերեզմաններու մէջ, թէ ինչպէս կը բնակէր ժայռափոր գերեզմաններու մէջ, եւ թէ եւ թէ եւ թէ եւ թէ 
ինչպէս ոինչպէս ոինչպէս ոինչպէս ո´́́́չ ոք կրնար զայն շղթաներով կապելչ ոք կրնար զայն շղթաներով կապելչ ոք կրնար զայն շղթաներով կապելչ ոք կրնար զայն շղթաներով կապել::::    

ե) Երբ Յիսուս Երիքովէն կե) Երբ Յիսուս Երիքովէն կե) Երբ Յիսուս Երիքովէն կե) Երբ Յիսուս Երիքովէն կ’’’’անցնէր, Զակքէոս անունով անցնէր, Զակքէոս անունով անցնէր, Զակքէոս անունով անցնէր, Զակքէոս անունով 
կարճահասակ մաքսաւոր մարդ մը լսեց այս մասին եւ վազեց կարճահասակ մաքսաւոր մարդ մը լսեց այս մասին եւ վազեց կարճահասակ մաքսաւոր մարդ մը լսեց այս մասին եւ վազեց կարճահասակ մաքսաւոր մարդ մը լսեց այս մասին եւ վազեց 
ժանտաթզենի մը բարձրացաւ, քանի շատ կը փափաքէր ժանտաթզենի մը բարձրացաւ, քանի շատ կը փափաքէր ժանտաթզենի մը բարձրացաւ, քանի շատ կը փափաքէր ժանտաթզենի մը բարձրացաւ, քանի շատ կը փափաքէր 
Յիսուսը տեսնելՅիսուսը տեսնելՅիսուսը տեսնելՅիսուսը տեսնել::::    Յիսուս շրջապատուած էր մեծ բազմուՅիսուս շրջապատուած էր մեծ բազմուՅիսուս շրջապատուած էր մեծ բազմուՅիսուս շրջապատուած էր մեծ բազմու----
թեամբ մըթեամբ մըթեամբ մըթեամբ մը::::    ԱմէԱմէԱմէԱմէն մարդ կը փորձէր նային մարդ կը փորձէր նային մարդ կը փորձէր նային մարդ կը փորձէր նայի´́́́լ Յիսուսին, մօտել Յիսուսին, մօտել Յիսուսին, մօտել Յիսուսին, մօտե----
նանանանա´́́́լ Յիսուսին, դպնալ Յիսուսին, դպնալ Յիսուսին, դպնալ Յիսուսին, դպնա´́́́լ Յիսուսինլ Յիսուսինլ Յիսուսինլ Յիսուսին::::    Գուցէ ոԳուցէ ոԳուցէ ոԳուցէ ո´́́́չ ոք նշմարեց չ ոք նշմարեց չ ոք նշմարեց չ ոք նշմարեց 
Զակքէոսը, որ ժանտաթզենիի մը վրայ բարձրացած կը ջանար Զակքէոսը, որ ժանտաթզենիի մը վրայ բարձրացած կը ջանար Զակքէոսը, որ ժանտաթզենիի մը վրայ բարձրացած կը ջանար Զակքէոսը, որ ժանտաթզենիի մը վրայ բարձրացած կը ջանար 
Յիսուսը տեսնելՅիսուսը տեսնելՅիսուսը տեսնելՅիսուսը տեսնել::::    Նոյնիսկ եթէ նշմարեցին, ոՆոյնիսկ եթէ նշմարեցին, ոՆոյնիսկ եթէ նշմարեցին, ոՆոյնիսկ եթէ նշմարեցին, ո´́́́չ ոք սակայն չ ոք սակայն չ ոք սակայն չ ոք սակայն 
փորձեց ճամբայ տալ Զակքէոսին, մանաւանդ որ մաքսաւոր փորձեց ճամբայ տալ Զակքէոսին, մանաւանդ որ մաքսաւոր փորձեց ճամբայ տալ Զակքէոսին, մանաւանդ որ մաքսաւոր փորձեց ճամբայ տալ Զակքէոսին, մանաւանդ որ մաքսաւոր 
մըն էր, եմըն էր, եմըն էր, եմըն էր, եւ մաքսաւոր մը, մարդոց ատելութենէն զատ ուրիշ ւ մաքսաւոր մը, մարդոց ատելութենէն զատ ուրիշ ւ մաքսաւոր մը, մարդոց ատելութենէն զատ ուրիշ ւ մաքսաւոր մը, մարդոց ատելութենէն զատ ուրիշ 
բան մը չէր կրնար շահիլբան մը չէր կրնար շահիլբան մը չէր կրնար շահիլբան մը չէր կրնար շահիլ::::    Սակայն Սակայն Սակայն Սակայն մեր զարմանահրաշ Տէրը, մեր զարմանահրաշ Տէրը, մեր զարմանահրաշ Տէրը, մեր զարմանահրաշ Տէրը, 
որ բարձրեալ Աստուածն է եւ տէրերուն Տէոր բարձրեալ Աստուածն է եւ տէրերուն Տէոր բարձրեալ Աստուածն է եւ տէրերուն Տէոր բարձրեալ Աստուածն է եւ տէրերուն Տէ´́́́րը, կարը, կարը, կարը, կա´́́́նգ առաւ նգ առաւ նգ առաւ նգ առաւ 
պահ մը եւ գլուխը բարձրացուց դէպի Զակքէոսը որ հիացած պահ մը եւ գլուխը բարձրացուց դէպի Զակքէոսը որ հիացած պահ մը եւ գլուխը բարձրացուց դէպի Զակքէոսը որ հիացած պահ մը եւ գլուխը բարձրացուց դէպի Զակքէոսը որ հիացած 
կկկկը դիտէր աստուածային իր քայլերը ոը դիտէր աստուածային իր քայլերը ոը դիտէր աստուածային իր քայլերը ոը դիտէր աստուածային իր քայլերը ու հրամայեց որ ւ հրամայեց որ ւ հրամայեց որ ւ հրամայեց որ 
ժանտաթզժանտաթզժանտաթզժանտաթզենիէն վար իջնէ եւ խոստացաւ քովը գիշերելենիէն վար իջնէ եւ խոստացաւ քովը գիշերելենիէն վար իջնէ եւ խոստացաւ քովը գիշերելենիէն վար իջնէ եւ խոստացաւ քովը գիշերել::::    

զ) Ոզ) Ոզ) Ոզ) Ո´́́́չ ոք կը տեսնէր Քանանացի կնոջ սրտի զօրեղ չ ոք կը տեսնէր Քանանացի կնոջ սրտի զօրեղ չ ոք կը տեսնէր Քանանացի կնոջ սրտի զօրեղ չ ոք կը տեսնէր Քանանացի կնոջ սրտի զօրեղ 
փափաքը, իր աղջիկը դեւերու տառապանքէն ազատագրուած փափաքը, իր աղջիկը դեւերու տառապանքէն ազատագրուած փափաքը, իր աղջիկը դեւերու տառապանքէն ազատագրուած փափաքը, իր աղջիկը դեւերու տառապանքէն ազատագրուած 
տեսնելուտեսնելուտեսնելուտեսնելու::::    Յիսուս սակայն տեսաւ եւ գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Յիսուս սակայն տեսաւ եւ գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Յիսուս սակայն տեսաւ եւ գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի Յիսուս սակայն տեսաւ եւ գնաց Տիւրոսի եւ Սիդոնի 
շրջանները յատուկ կերպով հանդիպելու համար այս շրջանները յատուկ կերպով հանդիպելու համար այս շրջանները յատուկ կերպով հանդիպելու համար այս շրջանները յատուկ կերպով հանդիպելու համար այս 
Քանանացի կնոջ (Մտ 15Քանանացի կնոջ (Մտ 15Քանանացի կնոջ (Մտ 15Քանանացի կնոջ (Մտ 15.21.21.21.21----22), 22), 22), 22), բուժելու եւ ազատագրելու բուժելու եւ ազատագրելու բուժելու եւ ազատագրելու բուժելու եւ ազատագրելու 
անոր աղջիկը, ապա կրանոր աղջիկը, ապա կրանոր աղջիկը, ապա կրանոր աղջիկը, ապա կրկին այդտեղէն մեկնելով Գալիլեակին այդտեղէն մեկնելով Գալիլեակին այդտեղէն մեկնելով Գալիլեակին այդտեղէն մեկնելով Գալիլեա    
վերադառնալու (Մտ 15.29)վերադառնալու (Մտ 15.29)վերադառնալու (Մտ 15.29)վերադառնալու (Մտ 15.29)::::    Ինչպէս Գերգեսացի դիւահարին Ինչպէս Գերգեսացի դիւահարին Ինչպէս Գերգեսացի դիւահարին Ինչպէս Գերգեսացի դիւահարին 
համար, Յիսուս մինչեւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց, համար, Յիսուս մինչեւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց, համար, Յիսուս մինչեւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց, համար, Յիսուս մինչեւ Գերգեսացիներուն երկիրը գնաց, 
նոյնպէս ալ, այս Քանանացի կնոջ համար, ան գնաց Տիւրոսի նոյնպէս ալ, այս Քանանացի կնոջ համար, ան գնաց Տիւրոսի նոյնպէս ալ, այս Քանանացի կնոջ համար, ան գնաց Տիւրոսի նոյնպէս ալ, այս Քանանացի կնոջ համար, ան գնաց Տիւրոսի 
եւ Սիդոնի շրջաններըեւ Սիդոնի շրջաններըեւ Սիդոնի շրջաններըեւ Սիդոնի շրջանները::::    

է) Երուսաղէմէն Երիքով իջած ատեն, աւազակներու է) Երուսաղէմէն Երիքով իջած ատեն, աւազակներու է) Երուսաղէմէն Երիքով իջած ատեն, աւազակներու է) Երուսաղէմէն Երիքով իջած ատեն, աւազակներու 
ձեռքը ինկած, կողոպտուած, ծեծուած, վիրաւորուած ու ձեռքը ինկած, կողոպտուած, ծեծուած, վիրաւորուած ու ձեռքը ինկած, կողոպտուած, ծեծուած, վիրաւորուած ու ձեռքը ինկած, կողոպտուած, ծեծուած, վիրաւորուած ու 
գետին փռուած մարդը եւս Յիսուսէն զատ մէկը չունէրգետին փռուած մարդը եւս Յիսուսէն զատ մէկը չունէրգետին փռուած մարդը եւս Յիսուսէն զատ մէկը չունէրգետին փռուած մարդը եւս Յիսուսէն զատ մէկը չունէր::::    
Աստուծոյ սէրն ու կարեկցութիւնը արտացոլացնելու կոչուած Աստուծոյ սէրն ու կարեկցութիւնը արտացոլացնելու կոչուած Աստուծոյ սէրն ու կարեկցութիւնը արտացոլացնելու կոչուած Աստուծոյ սէրն ու կարեկցութիւնը արտացոլացնելու կոչուած 
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քահանան տեսաւ զինք քահանան տեսաւ զինք քահանան տեսաւ զինք քահանան տեսաւ զինք ««««բայց ճամբան շեղելով՝ անցաւ գնացբայց ճամբան շեղելով՝ անցաւ գնացբայց ճամբան շեղելով՝ անցաւ գնացբայց ճամբան շեղելով՝ անցաւ գնաց»»»»::::    
ՂեւՂեւՂեւՂեւտացին ալ տեսաւ զինք բայց անտարբեր մնաց անոր տացին ալ տեսաւ զինք բայց անտարբեր մնաց անոր տացին ալ տեսաւ զինք բայց անտարբեր մնաց անոր տացին ալ տեսաւ զինք բայց անտարբեր մնաց անոր 
ցաւին հանդէպցաւին հանդէպցաւին հանդէպցաւին հանդէպ::::    Բայց Յիսուս, կարեկցող Տէրը, սիրոյ Իշխանը, Բայց Յիսուս, կարեկցող Տէրը, սիրոյ Իշխանը, Բայց Յիսուս, կարեկցող Տէրը, սիրոյ Իշխանը, Բայց Յիսուս, կարեկցող Տէրը, սիրոյ Իշխանը, 
երբ զայն տեսաւ վիրաւոր գետին ինկած, սիրտը ճմլուեցաւ եւ երբ զայն տեսաւ վիրաւոր գետին ինկած, սիրտը ճմլուեցաւ եւ երբ զայն տեսաւ վիրաւոր գետին ինկած, սիրտը ճմլուեցաւ եւ երբ զայն տեսաւ վիրաւոր գետին ինկած, սիրտը ճմլուեցաւ եւ 
քովը վազեցքովը վազեցքովը վազեցքովը վազեց::::    Չբաւարարուեցաւ գթալով, այլ՝ ձէթ ու գինի Չբաւարարուեցաւ գթալով, այլ՝ ձէթ ու գինի Չբաւարարուեցաւ գթալով, այլ՝ ձէթ ու գինի Չբաւարարուեցաւ գթալով, այլ՝ ձէթ ու գինի 
դրաւ անոր վէրքին վրայդրաւ անոր վէրքին վրայդրաւ անոր վէրքին վրայդրաւ անոր վէրքին վրայ,,,,    պանդոկ մը տարաւպանդոկ մը տարաւպանդոկ մը տարաւպանդոկ մը տարաւ    եւ պանդոեւ պանդոեւ պանդոեւ պանդո----
կկկկապետին պատուիրեց խնամել զայն:ապետին պատուիրեց խնամել զայն:ապետին պատուիրեց խնամել զայն:ապետին պատուիրեց խնամել զայն:    Առակ մըն է ասիկա. Առակ մըն է ասիկա. Առակ մըն է ասիկա. Առակ մըն է ասիկա. 
առակ մը սակայն, որ յստակօրէն կը պարզէ որ Յիսուս իառակ մը սակայն, որ յստակօրէն կը պարզէ որ Յիսուս իառակ մը սակայն, որ յստակօրէն կը պարզէ որ Յիսուս իառակ մը սակայն, որ յստակօրէն կը պարզէ որ Յիսուս ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է որ կորսուածը կը գտնէէ որ կորսուածը կը գտնէէ որ կորսուածը կը գտնէէ որ կորսուածը կը գտնէ::::    Նոյն ճշմարտութիւնը կը բացաՆոյն ճշմարտութիւնը կը բացաՆոյն ճշմարտութիւնը կը բացաՆոյն ճշմարտութիւնը կը բացա----
յայտուի կորսուած ոչխարին եւ կորսուած դրամին առակնեյայտուի կորսուած ոչխարին եւ կորսուած դրամին առակնեյայտուի կորսուած ոչխարին եւ կորսուած դրամին առակնեյայտուի կորսուած ոչխարին եւ կորսուած դրամին առակնե----
րուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ::::    

2.2.2.2.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմ»»»»::::    ԿԿԿԿ’’’’արժէ մտածել թէ արժէ մտածել թէ արժէ մտածել թէ արժէ մտածել թէ ինչո՞ւ համար ինչո՞ւ համար ինչո՞ւ համար ինչո՞ւ համար 
մէկը չունէր իրեն օգնողմէկը չունէր իրեն օգնողմէկը չունէր իրեն օգնողմէկը չունէր իրեն օգնող::::    Ես կը կարծեմ որ այս մարդը Ես կը կարծեմ որ այս մարդը Ես կը կարծեմ որ այս մարդը Ես կը կարծեմ որ այս մարդը 
շատերուն կողմէ ճանչցուած մարդ էրշատերուն կողմէ ճանչցուած մարդ էրշատերուն կողմէ ճանչցուած մարդ էրշատերուն կողմէ ճանչցուած մարդ էր::::    Ճանչցուած` իբրեւ Ճանչցուած` իբրեւ Ճանչցուած` իբրեւ Ճանչցուած` իբրեւ 
մեղաւոր մը, գուցէ իբրեւ զզուելի մեղաւոր մը, շատերուն մեղաւոր մը, գուցէ իբրեւ զզուելի մեղաւոր մը, շատերուն մեղաւոր մը, գուցէ իբրեւ զզուելի մեղաւոր մը, շատերուն մեղաւոր մը, գուցէ իբրեւ զզուելի մեղաւոր մը, շատերուն 
վնաս հասցուցած մարդ մը, որ պատճառ դարձած էր որ վնաս հասցուցած մարդ մը, որ պատճառ դարձած էր որ վնաս հասցուցած մարդ մը, որ պատճառ դարձած էր որ վնաս հասցուցած մարդ մը, որ պատճառ դարձած էր որ 
մարդիկ հեռու մնային իրմէ եւ չուզէին ոեւէ ձմարդիկ հեռու մնային իրմէ եւ չուզէին ոեւէ ձմարդիկ հեռու մնային իրմէ եւ չուզէին ոեւէ ձմարդիկ հեռու մնային իրմէ եւ չուզէին ոեւէ ձեւով օգնելեւով օգնելեւով օգնելեւով օգնել::::    
Ասիկա հաւանական կը նկատուի, եթէ երբեք նկատի առնենք, Ասիկա հաւանական կը նկատուի, եթէ երբեք նկատի առնենք, Ասիկա հաւանական կը նկատուի, եթէ երբեք նկատի առնենք, Ասիկա հաւանական կը նկատուի, եթէ երբեք նկատի առնենք, 
որ Յիսուս զայն բուժելէ ետք` կոր Յիսուս զայն բուժելէ ետք` կոր Յիսուս զայն բուժելէ ետք` կոր Յիսուս զայն բուժելէ ետք` կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««Այլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս մի´́́́    մեղանչեր, մեղանչեր, մեղանչեր, մեղանչեր, 
որպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիորպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիորպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիորպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզի»»»» ( ( ( (Յհ 5.14)Յհ 5.14)Յհ 5.14)Յհ 5.14)::::    Մեղքը կը Մեղքը կը Մեղքը կը Մեղքը կը 
հեռացնէ մարդիկը մեզմէհեռացնէ մարդիկը մեզմէհեռացնէ մարդիկը մեզմէհեռացնէ մարդիկը մեզմէ::::    Ուստի, հեռոՈւստի, հեռոՈւստի, հեռոՈւստի, հեռո´́́́ւ մնանք մեղքէն, ւ մնանք մեղքէն, ւ մնանք մեղքէն, ւ մնանք մեղքէն, 
քանի անիկա մեզ կը հեռացնէ թէքանի անիկա մեզ կը հեռացնէ թէքանի անիկա մեզ կը հեռացնէ թէքանի անիկա մեզ կը հեռացնէ թէ´́́́    ԱԱԱԱստուծմէ եւ թէստուծմէ եւ թէստուծմէ եւ թէստուծմէ եւ թէ´́́́    
Աստուածապաշտ մարդոցմէԱստուածապաշտ մարդոցմէԱստուածապաշտ մարդոցմէԱստուածապաշտ մարդոցմէ::::    ԶզուելիԶզուելիԶզուելիԶզուելի´́́́    է մեղքը, քանի անիկա է մեղքը, քանի անիկա է մեղքը, քանի անիկա է մեղքը, քանի անիկա 
մեզ զզուելի կը դարձնէ Արարիչին ու արարածներուն համարմեզ զզուելի կը դարձնէ Արարիչին ու արարածներուն համարմեզ զզուելի կը դարձնէ Արարիչին ու արարածներուն համարմեզ զզուելի կը դարձնէ Արարիչին ու արարածներուն համար::::    
ԽզեԽզեԽզեԽզե´́́́նք մեր կապը մեղքին հետ, որպէսզի խզած չըլլանք մեր նք մեր կապը մեղքին հետ, որպէսզի խզած չըլլանք մեր նք մեր կապը մեղքին հետ, որպէսզի խզած չըլլանք մեր նք մեր կապը մեղքին հետ, որպէսզի խզած չըլլանք մեր 
կապը մեր Փրկիչին հետկապը մեր Փրկիչին հետկապը մեր Փրկիչին հետկապը մեր Փրկիչին հետ::::    

3.3.3.3.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմ»»»»::::    Ան մէկը չունէԱն մէկը չունէԱն մէկը չունէԱն մէկը չունէ´́́́ր որ ջուրերը ր որ ջուրերը ր որ ջուրերը ր որ ջուրերը 
շարժած աշարժած աշարժած աշարժած ատեն զինք աւազան իջեցնէր, բայց ահա Կենաց տեն զինք աւազան իջեցնէր, բայց ահա Կենաց տեն զինք աւազան իջեցնէր, բայց ահա Կենաց տեն զինք աւազան իջեցնէր, բայց ահա Կենաց 
Գետը քովը եկաւԳետը քովը եկաւԳետը քովը եկաւԳետը քովը եկաւ::::    ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́ր արարած մը որ իրմով ր արարած մը որ իրմով ր արարած մը որ իրմով ր արարած մը որ իրմով 
հետաքրքրուէր, բայց ահա Արարիչը հետաքրքրութիւն հետաքրքրուէր, բայց ահա Արարիչը հետաքրքրութիւն հետաքրքրուէր, բայց ահա Արարիչը հետաքրքրութիւն հետաքրքրուէր, բայց ահա Արարիչը հետաքրքրութիւն 
ցուցաբերեց իրեն հանդէպցուցաբերեց իրեն հանդէպցուցաբերեց իրեն հանդէպցուցաբերեց իրեն հանդէպ::::    Ան իր ակնկալածէն շատ աւելին Ան իր ակնկալածէն շատ աւելին Ան իր ակնկալածէն շատ աւելին Ան իր ակնկալածէն շատ աւելին 
ստացաւստացաւստացաւստացաւ::::    Տէրը միշտ ալ մեր ակնկալածէն աւելիՏէրը միշտ ալ մեր ակնկալածէն աւելիՏէրը միշտ ալ մեր ակնկալածէն աւելիՏէրը միշտ ալ մեր ակնկալածէն աւելի´́́́ն կը շնորհէն կը շնորհէն կը շնորհէն կը շնորհէ::::    
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Աստուած առատաձեռնութեաԱստուած առատաձեռնութեաԱստուած առատաձեռնութեաԱստուած առատաձեռնութեան Աստուած էն Աստուած էն Աստուած էն Աստուած է::::    Ան ժլատաբար Ան ժլատաբար Ան ժլատաբար Ան ժլատաբար 
չի պարգեւեր իր արարածներունչի պարգեւեր իր արարածներունչի պարգեւեր իր արարածներունչի պարգեւեր իր արարածներուն::::    

4.4.4.4.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմ»»»»::::    Յիսուս գիտէր որ յիշեալ հիւանդը Յիսուս գիտէր որ յիշեալ հիւանդը Յիսուս գիտէր որ յիշեալ հիւանդը Յիսուս գիտէր որ յիշեալ հիւանդը 
առանձին կը զգար, մինակ կը զգար, երեսի վրայ ձգուած ու առանձին կը զգար, մինակ կը զգար, երեսի վրայ ձգուած ու առանձին կը զգար, մինակ կը զգար, երեսի վրայ ձգուած ու առանձին կը զգար, մինակ կը զգար, երեսի վրայ ձգուած ու 
լքուած կը զգարլքուած կը զգարլքուած կը զգարլքուած կը զգար::::    Ճիշդ անոր համար ալ քովը եկաւ, որպէսզի Ճիշդ անոր համար ալ քովը եկաւ, որպէսզի Ճիշդ անոր համար ալ քովը եկաւ, որպէսզի Ճիշդ անոր համար ալ քովը եկաւ, որպէսզի 
ցոյց տար իրեն թէ մինակ չէր, առանձին չէրցոյց տար իրեն թէ մինակ չէր, առանձին չէրցոյց տար իրեն թէ մինակ չէր, առանձին չէրցոյց տար իրեն թէ մինակ չէր, առանձին չէր, , , , մոռցուած ու մոռցուած ու մոռցուած ու մոռցուած ու 
լքուած չէրլքուած չէրլքուած չէրլքուած չէր::::    Աստուած կը տեսնէր անոր տառապանքը եւ Աստուած կը տեսնէր անոր տառապանքը եւ Աստուած կը տեսնէր անոր տառապանքը եւ Աստուած կը տեսնէր անոր տառապանքը եւ 
տառապեցուցիչ մինակութիւնըտառապեցուցիչ մինակութիւնըտառապեցուցիչ մինակութիւնըտառապեցուցիչ մինակութիւնը::::    Յիսուս իր գալուստովը Յիսուս իր գալուստովը Յիսուս իր գալուստովը Յիսուս իր գալուստովը 
ինքզինք առանձին զգացող այս մարդուն մօտ, կը սորվեցնէ եւ ինքզինք առանձին զգացող այս մարդուն մօտ, կը սորվեցնէ եւ ինքզինք առանձին զգացող այս մարդուն մօտ, կը սորվեցնէ եւ ինքզինք առանձին զգացող այս մարդուն մօտ, կը սորվեցնէ եւ 
կոչ կկոչ կկոչ կկոչ կ’’’’ուղղէ մեզի չզգալու մինակ, եւ յիշելու, թէ ինք միշտ մեր ուղղէ մեզի չզգալու մինակ, եւ յիշելու, թէ ինք միշտ մեր ուղղէ մեզի չզգալու մինակ, եւ յիշելու, թէ ինք միշտ մեր ուղղէ մեզի չզգալու մինակ, եւ յիշելու, թէ ինք միշտ մեր 
կողքին է եւ պատրաստկողքին է եւ պատրաստկողքին է եւ պատրաստկողքին է եւ պատրաստ`̀̀̀    օգնելուօգնելուօգնելուօգնելու::::    

5555....----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմ»»»»::::    Յիսուս այցելեց այս հիւանդին որ Յիսուս այցելեց այս հիւանդին որ Յիսուս այցելեց այս հիւանդին որ Յիսուս այցելեց այս հիւանդին որ 
մէկը չունէր, սորվեցնելու համար մեզի, թէ մենք եւս պէտք է մէկը չունէր, սորվեցնելու համար մեզի, թէ մենք եւս պէտք է մէկը չունէր, սորվեցնելու համար մեզի, թէ մենք եւս պէտք է մէկը չունէր, սորվեցնելու համար մեզի, թէ մենք եւս պէտք է 
այցելութիւն տանք յատկապէս այն մարդոց` որոնք մէկը այցելութիւն տանք յատկապէս այն մարդոց` որոնք մէկը այցելութիւն տանք յատկապէս այն մարդոց` որոնք մէկը այցելութիւն տանք յատկապէս այն մարդոց` որոնք մէկը 
չունին, այցելող չունին, իրենցմով հետաքրքրուող չունինչունին, այցելող չունին, իրենցմով հետաքրքրուող չունինչունին, այցելող չունին, իրենցմով հետաքրքրուող չունինչունին, այցելող չունին, իրենցմով հետաքրքրուող չունին::::    
Հարուստները շատ այցելուներ կՀարուստները շատ այցելուներ կՀարուստները շատ այցելուներ կՀարուստները շատ այցելուներ կ’’’’ունենանունենանունենանունենան::::    ՍողոՍողոՍողոՍողոմոն կմոն կմոն կմոն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Հարուստին բարեկամները շատ ենՀարուստին բարեկամները շատ ենՀարուստին բարեկամները շատ ենՀարուստին բարեկամները շատ են»»»» ( ( ( (Առ 14.19), մինչդեռ Առ 14.19), մինչդեռ Առ 14.19), մինչդեռ Առ 14.19), մինչդեռ 
աղքատ մարդոց այցելուները քիչ կաղքատ մարդոց այցելուները քիչ կաղքատ մարդոց այցելուները քիչ կաղքատ մարդոց այցելուները քիչ կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ 
հաւատացեալ ունինք, որոնք յատուկ ուշադրութիւն կը հաւատացեալ ունինք, որոնք յատուկ ուշադրութիւն կը հաւատացեալ ունինք, որոնք յատուկ ուշադրութիւն կը հաւատացեալ ունինք, որոնք յատուկ ուշադրութիւն կը 
դարձնեն աղքատներուն, հիւանդներուն, ծերուկներուն, դարձնեն աղքատներուն, հիւանդներուն, ծերուկներուն, դարձնեն աղքատներուն, հիւանդներուն, ծերուկներուն, դարձնեն աղքատներուն, հիւանդներուն, ծերուկներուն, 
տնազուրկ մարդոց, որբերունտնազուրկ մարդոց, որբերունտնազուրկ մարդոց, որբերունտնազուրկ մարդոց, որբերուն::::    Ո՞ւր են աղքատասէր ՅիսուսինՈ՞ւր են աղքատասէր ՅիսուսինՈ՞ւր են աղքատասէր ՅիսուսինՈ՞ւր են աղքատասէր Յիսուսին    
անունով խօսող աղքատասէր մարդիկըանունով խօսող աղքատասէր մարդիկըանունով խօսող աղքատասէր մարդիկըանունով խօսող աղքատասէր մարդիկը::::    Ո՞ւր են որբասէր Ո՞ւր են որբասէր Ո՞ւր են որբասէր Ո՞ւր են որբասէր 
Յիսուսը սիրող որբասէր հաւատացեալներըՅիսուսը սիրող որբասէր հաւատացեալներըՅիսուսը սիրող որբասէր հաւատացեալներըՅիսուսը սիրող որբասէր հաւատացեալները::::    

6.6.6.6.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմր, մէկը չունիմ»»»»::::    Ուշագրաւ է որ անդամալոյծ Ուշագրաւ է որ անդամալոյծ Ուշագրաւ է որ անդամալոյծ Ուշագրաւ է որ անդամալոյծ 
մարդը թէպէտ իր յոյսը կտրած էր մարդոցմէ, բայց բժշկուելու մարդը թէպէտ իր յոյսը կտրած էր մարդոցմէ, բայց բժշկուելու մարդը թէպէտ իր յոյսը կտրած էր մարդոցմէ, բայց բժշկուելու մարդը թէպէտ իր յոյսը կտրած էր մարդոցմէ, բայց բժշկուելու 
իր յոյսը չէր կտրածիր յոյսը չէր կտրածիր յոյսը չէր կտրածիր յոյսը չէր կտրած::::    Անոր գտնուիլը սրահներուն մէջ, Անոր գտնուիլը սրահներուն մէջ, Անոր գտնուիլը սրահներուն մէջ, Անոր գտնուիլը սրահներուն մէջ, 
աւազանին մօտաւազանին մօտաւազանին մօտաւազանին մօտիկ, այսքան երկար տարիներ, կը բացայայտեն իկ, այսքան երկար տարիներ, կը բացայայտեն իկ, այսքան երկար տարիներ, կը բացայայտեն իկ, այսքան երկար տարիներ, կը բացայայտեն 
որ ան բժշկուելու յոյս ունէր, ինչպէս նաեւ յարատեւող հոգիոր ան բժշկուելու յոյս ունէր, ինչպէս նաեւ յարատեւող հոգիոր ան բժշկուելու յոյս ունէր, ինչպէս նաեւ յարատեւող հոգիոր ան բժշկուելու յոյս ունէր, ինչպէս նաեւ յարատեւող հոգի´́́́    
ունէրունէրունէրունէր::::    Յովհան Ոսկեբերան խօսելով այս մասին` կՅովհան Ոսկեբերան խօսելով այս մասին` կՅովհան Ոսկեբերան խօսելով այս մասին` կՅովհան Ոսկեբերան խօսելով այս մասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Անդամալոյծին յարատեւելու հոգին ու կամքը հիանալի ենԱնդամալոյծին յարատեւելու հոգին ու կամքը հիանալի ենԱնդամալոյծին յարատեւելու հոգին ու կամքը հիանալի ենԱնդամալոյծին յարատեւելու հոգին ու կամքը հիանալի են::::    
Երեսունութը տարիներէ ի վեր նստած էԵրեսունութը տարիներէ ի վեր նստած էԵրեսունութը տարիներէ ի վեր նստած էԵրեսունութը տարիներէ ի վեր նստած էր սրահին մէջ որ սրահին մէջ որ սրահին մէջ որ սրահին մէջ ու ւ ւ ւ 
կկկկ’’’’ակնկակնկակնկակնկալէալէալէալէրրրր    բժշկուիլ եւ բնաբժշկուիլ եւ բնաբժշկուիլ եւ բնաբժշկուիլ եւ բնա´́́́ւ չհեռացաւ աւազանին քովէնւ չհեռացաւ աւազանին քովէնւ չհեռացաւ աւազանին քովէնւ չհեռացաւ աւազանին քովէն::::    
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ԱմչնաԱմչնաԱմչնաԱմչնա´́́́նք սիրելիներնք սիրելիներնք սիրելիներնք սիրելիներ::::    ԱմչնաԱմչնաԱմչնաԱմչնա´́́́նք մեր խիստ դանդաղութենէն նք մեր խիստ դանդաղութենէն նք մեր խիստ դանդաղութենէն նք մեր խիստ դանդաղութենէն 
եւ յարատեւող հոգիի պակասէնեւ յարատեւող հոգիի պակասէնեւ յարատեւող հոգիի պակասէնեւ յարատեւող հոգիի պակասէն::::    Երեսունութը տարիներէ ի Երեսունութը տարիներէ ի Երեսունութը տարիներէ ի Երեսունութը տարիներէ ի 
վեր կը սպասէ առանց ստանալու իր ուզածը, հակառակ ասոր վեր կը սպասէ առանց ստանալու իր ուզածը, հակառակ ասոր վեր կը սպասէ առանց ստանալու իր ուզածը, հակառակ ասոր վեր կը սպասէ առանց ստանալու իր ուզածը, հակառակ ասոր 
չքաշուեցաւչքաշուեցաւչքաշուեցաւչքաշուեցաւ::::    Չկրցաւ բժշկութիւն ձեռք ձգել աւազանիՉկրցաւ բժշկութիւն ձեռք ձգել աւազանիՉկրցաւ բժշկութիւն ձեռք ձգել աւազանիՉկրցաւ բժշկութիւն ձեռք ձգել աւազանինննն    
ջուրջուրջուրջուրերուն միջոցաւ, ոերուն միջոցաւ, ոերուն միջոցաւ, ոերուն միջոցաւ, ո´́́́չ թէ որովհետեւ ինք անտարբեր էր, այլ չ թէ որովհետեւ ինք անտարբեր էր, այլ չ թէ որովհետեւ ինք անտարբեր էր, այլ չ թէ որովհետեւ ինք անտարբեր էր, այլ 
որովհետեւ կը հրմշտկուէր ուրիշ հիւանդներու եւ անոնց որովհետեւ կը հրմշտկուէր ուրիշ հիւանդներու եւ անոնց որովհետեւ կը հրմշտկուէր ուրիշ հիւանդներու եւ անոնց որովհետեւ կը հրմշտկուէր ուրիշ հիւանդներու եւ անոնց 
բարեկամներուն կողմէբարեկամներուն կողմէբարեկամներուն կողմէբարեկամներուն կողմէ::::    Այս բոլորը պատճառ չեղան սակայն Այս բոլորը պատճառ չեղան սակայն Այս բոլորը պատճառ չեղան սակայն Այս բոլորը պատճառ չեղան սակայն 
որ փոխուի եւ բժշկուելու իր կամքէն հրաժարիոր փոխուի եւ բժշկուելու իր կամքէն հրաժարիոր փոխուի եւ բժշկուելու իր կամքէն հրաժարիոր փոխուի եւ բժշկուելու իր կամքէն հրաժարի::::    Մինչդեռ եթէ Մինչդեռ եթէ Մինչդեռ եթէ Մինչդեռ եթէ 
մենք տասը օր աղօթենք բանի մը համար եւ մեր ուզմենք տասը օր աղօթենք բանի մը համար եւ մեր ուզմենք տասը օր աղօթենք բանի մը համար եւ մեր ուզմենք տասը օր աղօթենք բանի մը համար եւ մեր ուզածը ածը ածը ածը 
չստանանք, կը դադրինք աղօթելէ եւ կչստանանք, կը դադրինք աղօթելէ եւ կչստանանք, կը դադրինք աղօթելէ եւ կչստանանք, կը դադրինք աղօթելէ եւ կ’’’’իյնանք մեր նախանձաիյնանք մեր նախանձաիյնանք մեր նախանձաիյնանք մեր նախանձա----
խնդրութենէնխնդրութենէնխնդրութենէնխնդրութենէն»»»»::::    

7.7.7.7.----    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս ր, մէկը չունիմ որ ջուրերը շարժած ատեն զիս 
աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ աւազան իջեցնէ. եւ մինչ ես կը դանդաղիմ, ուրիշը ինձմէ 
առաջ կառաջ կառաջ կառաջ կ’’’’իջնէ աւազանիջնէ աւազանիջնէ աւազանիջնէ աւազան»»»»::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ Անդամալոյծին այս խօսքը իր Անդամալոյծին այս խօսքը իր Անդամալոյծին այս խօսքը իր Անդամալոյծին այս խօսքը իր 
ամբողջութեանը մէջ մեր աչքին դիմաամբողջութեանը մէջ մեր աչքին դիմաամբողջութեանը մէջ մեր աչքին դիմաամբողջութեանը մէջ մեր աչքին դիմաց ունենանք, պիտի ց ունենանք, պիտի ց ունենանք, պիտի ց ունենանք, պիտի 
տեսնենք որ կը պարզէ թէ ան իր դժբախտ մնալու տեսնենք որ կը պարզէ թէ ան իր դժբախտ մնալու տեսնենք որ կը պարզէ թէ ան իր դժբախտ մնալու տեսնենք որ կը պարզէ թէ ան իր դժբախտ մնալու 
պատճառներէն մին կը համարէր շուրջը եղող միւս պատճառներէն մին կը համարէր շուրջը եղող միւս պատճառներէն մին կը համարէր շուրջը եղող միւս պատճառներէն մին կը համարէր շուրջը եղող միւս 
հիւանդները, որոնք հիւանդները, որոնք հիւանդները, որոնք հիւանդները, որոնք ««««չէին օգներ իրեն ջուրին մէջ նետուելու, չէին օգներ իրեն ջուրին մէջ նետուելու, չէին օգներ իրեն ջուրին մէջ նետուելու, չէին օգներ իրեն ջուրին մէջ նետուելու, 
այլ ընդհակառակը, իրմէ արագ շարժելով` իրմէ առաջ այլ ընդհակառակը, իրմէ արագ շարժելով` իրմէ առաջ այլ ընդհակառակը, իրմէ արագ շարժելով` իրմէ առաջ այլ ընդհակառակը, իրմէ արագ շարժելով` իրմէ առաջ 
աւազան կաւազան կաւազան կաւազան կ’’’’իջնէինիջնէինիջնէինիջնէին»»»»::::    Կարծէք, ան օգնութիւն կԿարծէք, ան օգնութիւն կԿարծէք, ան օգնութիւն կԿարծէք, ան օգնութիւն կ’’’’ակնկալէակնկալէակնկալէակնկալէր ր ր ր 
անոնցմէ` որոնք իրմէ նուազ ցաւ ու տառապանք ունէինանոնցմէ` որոնք իրմէ նուազ ցաւ ու տառապանք ունէինանոնցմէ` որոնք իրմէ նուազ ցաւ ու տառապանք ունէինանոնցմէ` որոնք իրմէ նուազ ցաւ ու տառապանք ունէին::::    Ան Ան Ան Ան 
կը մոռնար իր դանդաղաշարժութիւնը եւ կկը մոռնար իր դանդաղաշարժութիւնը եւ կկը մոռնար իր դանդաղաշարժութիւնը եւ կկը մոռնար իր դանդաղաշարժութիւնը եւ կ’’’’այպանէր այպանէր այպանէր այպանէր 
ուրիշները իրենց արագաշարժութեան համարուրիշները իրենց արագաշարժութեան համարուրիշները իրենց արագաշարժութեան համարուրիշները իրենց արագաշարժութեան համար::::    Ան Ան Ան Ան 
անուղղակիօրէն կը յանդիմանէր այն հիւանդները որոնք իրմէ անուղղակիօրէն կը յանդիմանէր այն հիւանդները որոնք իրմէ անուղղակիօրէն կը յանդիմանէր այն հիւանդները որոնք իրմէ անուղղակիօրէն կը յանդիմանէր այն հիւանդները որոնք իրմէ 
առաջ աւազանին մէջ կը նետուէին ջուրերու շարժման ատեն, առաջ աւազանին մէջ կը նետուէին ջուրերու շարժման ատեն, առաջ աւազանին մէջ կը նետուէին ջուրերու շարժման ատեն, առաջ աւազանին մէջ կը նետուէին ջուրերու շարժման ատեն, 
փոխանակփոխանակփոխանակփոխանակ    գնահատելու բժշկութիւն ձեռք ձգելու անոնց վառ գնահատելու բժշկութիւն ձեռք ձգելու անոնց վառ գնահատելու բժշկութիւն ձեռք ձգելու անոնց վառ գնահատելու բժշկութիւն ձեռք ձգելու անոնց վառ 
փափաքըփափաքըփափաքըփափաքը::::    ՔննեՔննեՔննեՔննե´́́́նք մեր անձերընք մեր անձերընք մեր անձերընք մեր անձերը::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ ընենք երբ ընենք երբ ընենք երբ 
փորձութեան մը մէջ կփորձութեան մը մէջ կփորձութեան մը մէջ կփորձութեան մը մէջ կ’’’’իյնանք. ուրի՞շը կը մեղադրենքիյնանք. ուրի՞շը կը մեղադրենքիյնանք. ուրի՞շը կը մեղադրենքիյնանք. ուրի՞շը կը մեղադրենք::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք երբ աղէտի մը կը հանդիպինք. ուրի՞շը պատճառ կը ընենք երբ աղէտի մը կը հանդիպինք. ուրի՞շը պատճառ կը ընենք երբ աղէտի մը կը հանդիպինք. ուրի՞շը պատճառ կը ընենք երբ աղէտի մը կը հանդիպինք. ուրի՞շը պատճառ կը 
նկատենքնկատենքնկատենքնկատենք::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ մեղք մը մեզ գերի կը բռնէ. այս ընենք երբ մեղք մը մեզ գերի կը բռնէ. այս ընենք երբ մեղք մը մեզ գերի կը բռնէ. այս ընենք երբ մեղք մը մեզ գերի կը բռնէ. այս 
կակակակամ այն անձը մեր գայթակղութեան պատճա՞ռ կը յայտարամ այն անձը մեր գայթակղութեան պատճա՞ռ կը յայտարամ այն անձը մեր գայթակղութեան պատճա՞ռ կը յայտարամ այն անձը մեր գայթակղութեան պատճա՞ռ կը յայտարա----
րենքրենքրենքրենք::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք երբ կընենք երբ կընենք երբ կընենք երբ կ’’’’ուզենք կեանքի աւազանին մէջ ուզենք կեանքի աւազանին մէջ ուզենք կեանքի աւազանին մէջ ուզենք կեանքի աւազանին մէջ 
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նետուիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը նետուի. զա՞յն կը նետուիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը նետուի. զա՞յն կը նետուիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը նետուի. զա՞յն կը նետուիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը նետուի. զա՞յն կը 
մեղադրենքմեղադրենքմեղադրենքմեղադրենք::::    Այլ խօսքով, ի՞նչ կԱյլ խօսքով, ի՞նչ կԱյլ խօսքով, ի՞նչ կԱյլ խօսքով, ի՞նչ կ’’’’ընենք երբ կը փորձենք գագաթ ընենք երբ կը փորձենք գագաթ ընենք երբ կը փորձենք գագաթ ընենք երբ կը փորձենք գագաթ 
մը հասնիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը հասնիմը հասնիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը հասնիմը հասնիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը հասնիմը հասնիլ եւ ուրիշը մեզմէ առաջ կը հասնի::::    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընընընընենք երբ ենք երբ ենք երբ ենք երբ 
կը ջանանք գործ մը ձեռք ձգել եւ յանկարծ կը լսենք թէ ուրիշ կը ջանանք գործ մը ձեռք ձգել եւ յանկարծ կը լսենք թէ ուրիշ կը ջանանք գործ մը ձեռք ձգել եւ յանկարծ կը լսենք թէ ուրիշ կը ջանանք գործ մը ձեռք ձգել եւ յանկարծ կը լսենք թէ ուրիշ 
մը այդ գործը ձեռք ձգած է. զա՞յն կը սեպենք մեր անգործ մը այդ գործը ձեռք ձգած է. զա՞յն կը սեպենք մեր անգործ մը այդ գործը ձեռք ձգած է. զա՞յն կը սեպենք մեր անգործ մը այդ գործը ձեռք ձգած է. զա՞յն կը սեպենք մեր անգործ 
նստելուն պատճառընստելուն պատճառընստելուն պատճառընստելուն պատճառը::::    

Անուրանալի իրականութիւն է, որ մարդիկ կրնան Անուրանալի իրականութիւն է, որ մարդիկ կրնան Անուրանալի իրականութիւն է, որ մարդիկ կրնան Անուրանալի իրականութիւն է, որ մարդիկ կրնան 
ուրիշներու դժբախտութեան եւ գայթակղութեան պատճառ ուրիշներու դժբախտութեան եւ գայթակղութեան պատճառ ուրիշներու դժբախտութեան եւ գայթակղութեան պատճառ ուրիշներու դժբախտութեան եւ գայթակղութեան պատճառ 
դառնալ, բայց միաժամանակ, անուդառնալ, բայց միաժամանակ, անուդառնալ, բայց միաժամանակ, անուդառնալ, բայց միաժամանակ, անուրանալի իրականութիւն է, րանալի իրականութիւն է, րանալի իրականութիւն է, րանալի իրականութիւն է, 
որ մարդիկ կրնան իրենց կատարած սխալ գործերուն կամ որ մարդիկ կրնան իրենց կատարած սխալ գործերուն կամ որ մարդիկ կրնան իրենց կատարած սխալ գործերուն կամ որ մարդիկ կրնան իրենց կատարած սխալ գործերուն կամ 
իրենց առած սխալ որոշումներուն համար դժբախտանալ եւ իրենց առած սխալ որոշումներուն համար դժբախտանալ եւ իրենց առած սխալ որոշումներուն համար դժբախտանալ եւ իրենց առած սխալ որոշումներուն համար դժբախտանալ եւ 
ատոր պատճառը ուրիշը նկատելատոր պատճառը ուրիշը նկատելատոր պատճառը ուրիշը նկատելատոր պատճառը ուրիշը նկատել::::    Ադամը Եւան Ադամը Եւան Ադամը Եւան Ադամը Եւան մեղադրեց, մեղադրեց, մեղադրեց, մեղադրեց, 
իսկ Եւան օձը մեղադրեց.իսկ Եւան օձը մեղադրեց.իսկ Եւան օձը մեղադրեց.իսկ Եւան օձը մեղադրեց.    եւ այդ օրէն ասդին, մարդկային եւ այդ օրէն ասդին, մարդկային եւ այդ օրէն ասդին, մարդկային եւ այդ օրէն ասդին, մարդկային 
բնութեան մաս կազմեց` ուրիշը նկատեբնութեան մաս կազմեց` ուրիշը նկատեբնութեան մաս կազմեց` ուրիշը նկատեբնութեան մաս կազմեց` ուրիշը նկատել գործուած սխալին լ գործուած սխալին լ գործուած սխալին լ գործուած սխալին 
կամ մեղքին պատճառը կամ դրդապատճառըկամ մեղքին պատճառը կամ դրդապատճառըկամ մեղքին պատճառը կամ դրդապատճառըկամ մեղքին պատճառը կամ դրդապատճառը::::    

Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այնքան ատեն երբ Այնքան ատեն երբ Այնքան ատեն երբ Այնքան ատեն երբ 
մարդ արարածը ազատ կամք ունի, բանականութիւն ունի, եւ մարդ արարածը ազատ կամք ունի, բանականութիւն ունի, եւ մարդ արարածը ազատ կամք ունի, բանականութիւն ունի, եւ մարդ արարածը ազատ կամք ունի, բանականութիւն ունի, եւ 
որոշում առնելու կարողութիւն ունի, իրեն պատահած որոշում առնելու կարողութիւն ունի, իրեն պատահած որոշում առնելու կարողութիւն ունի, իրեն պատահած որոշում առնելու կարողութիւն ունի, իրեն պատահած 
ձախորդութեան համար, չիձախորդութեան համար, չիձախորդութեան համար, չիձախորդութեան համար, չի´́́́    կրնար եւ իրաւունք չունիկրնար եւ իրաւունք չունիկրնար եւ իրաւունք չունիկրնար եւ իրաւունք չունի´́́́    
մեղադրելմեղադրելմեղադրելմեղադրելու ուրիշը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ձախորդուու ուրիշը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ձախորդուու ուրիշը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ձախորդուու ուրիշը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ձախորդու----
թիւնը իր առած որոշումին արդիւնքն էթիւնը իր առած որոշումին արդիւնքն էթիւնը իր առած որոշումին արդիւնքն էթիւնը իր առած որոշումին արդիւնքն է»»»»::::    

8.8.8.8.----    ««««Մինչ ես կը դանդաղիմ...Մինչ ես կը դանդաղիմ...Մինչ ես կը դանդաղիմ...Մինչ ես կը դանդաղիմ...»»»»::::    Անդամալոյծ մարդը Անդամալոյծ մարդը Անդամալոյծ մարդը Անդամալոյծ մարդը 
դանդաղ կը շարժէր, եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ դանդաղ կը շարժէր, եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ դանդաղ կը շարժէր, եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ դանդաղ կը շարժէր, եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ 
չկրնար յարմար պահուն աւազանիչկրնար յարմար պահուն աւազանիչկրնար յարմար պահուն աւազանիչկրնար յարմար պահուն աւազանինննն    ջուրին մէջ նետուիլ ու ջուրին մէջ նետուիլ ու ջուրին մէջ նետուիլ ու ջուրին մէջ նետուիլ ու 
բուժուիլբուժուիլբուժուիլբուժուիլ::::    Սա ցոյց կու տայ, թէ Սա ցոյց կու տայ, թէ Սա ցոյց կու տայ, թէ Սա ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս անոնք որոնք հոգեւորապէս անոնք որոնք հոգեւորապէս անոնք որոնք հոգեւորապէս 
դանդաղաշարժ են, չեն կրնար անհրաժեշտ բուժումը ձեռք դանդաղաշարժ են, չեն կրնար անհրաժեշտ բուժումը ձեռք դանդաղաշարժ են, չեն կրնար անհրաժեշտ բուժումը ձեռք դանդաղաշարժ են, չեն կրնար անհրաժեշտ բուժումը ձեռք 
ձգելձգելձգելձգել::::    Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր կեանքի Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր կեանքի Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր կեանքի Անոնք որոնք դանդաղ են իրենց հոգեւոր կեանքի 
աճման մէջ, չեն կրնար պէտք եղած աստուածային աճման մէջ, չեն կրնար պէտք եղած աստուածային աճման մէջ, չեն կրնար պէտք եղած աստուածային աճման մէջ, չեն կրնար պէտք եղած աստուածային 
օրհնութիւնները ստանալօրհնութիւնները ստանալօրհնութիւնները ստանալօրհնութիւնները ստանալ::::    Պօղոս առաքեալ կը խօսի իրենց Պօղոս առաքեալ կը խօսի իրենց Պօղոս առաքեալ կը խօսի իրենց Պօղոս առաքեալ կը խօսի իրենց 
հաւատքի կեանքին մէջ վազողներու մասինհաւատքի կեանքին մէջ վազողներու մասինհաւատքի կեանքին մէջ վազողներու մասինհաւատքի կեանքին մէջ վազողներու մասին::::    ԱԱԱԱն կն կն կն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Վազելը` բոլորն ալ կը վազեն, բայց մրցանակը մէկ հոգի կը Վազելը` բոլորն ալ կը վազեն, բայց մրցանակը մէկ հոգի կը Վազելը` բոլորն ալ կը վազեն, բայց մրցանակը մէկ հոգի կը Վազելը` բոլորն ալ կը վազեն, բայց մրցանակը մէկ հոգի կը 
շահիշահիշահիշահի::::    Դուք ալ այնպէս վազեցէք` որ մրցանակին հասնիք...Դուք ալ այնպէս վազեցէք` որ մրցանակին հասնիք...Դուք ալ այնպէս վազեցէք` որ մրցանակին հասնիք...Դուք ալ այնպէս վազեցէք` որ մրցանակին հասնիք...::::    
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Ես այսպէս կը վազեմ, ահա, եւ ոԵս այսպէս կը վազեմ, ահա, եւ ոԵս այսպէս կը վազեմ, ահա, եւ ոԵս այսպէս կը վազեմ, ահա, եւ ո´́́́չ թէ անորոշ ուղղութեամբ. չ թէ անորոշ ուղղութեամբ. չ թէ անորոշ ուղղութեամբ. չ թէ անորոշ ուղղութեամբ. 
կը մրցիմ կրփամարտիկի մը պէս, որ օդը չի ծեծերկը մրցիմ կրփամարտիկի մը պէս, որ օդը չի ծեծերկը մրցիմ կրփամարտիկի մը պէս, որ օդը չի ծեծերկը մրցիմ կրփամարտիկի մը պէս, որ օդը չի ծեծեր::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
ինքզինքս սեղմումներու կինքզինքս սեղմումներու կինքզինքս սեղմումներու կինքզինքս սեղմումներու կ’’’’ենթարկեմենթարկեմենթարկեմենթարկեմ    ու կը զսպեմ, որպէսզի ու կը զսպեմ, որպէսզի ու կը զսպեմ, որպէսզի ու կը զսպեմ, որպէսզի 
չըլլայ թէ ես ինքս մրցանակէն զրկուիմ, ես` որ ուրիշներուն չըլլայ թէ ես ինքս մրցանակէն զրկուիմ, ես` որ ուրիշներուն չըլլայ թէ ես ինքս մրցանակէն զրկուիմ, ես` որ ուրիշներուն չըլլայ թէ ես ինքս մրցանակէն զրկուիմ, ես` որ ուրիշներուն 
կը քարոզեմկը քարոզեմկը քարոզեմկը քարոզեմ»»»» ( ( ( (Ա.Կր 9.24, 26Ա.Կր 9.24, 26Ա.Կր 9.24, 26Ա.Կր 9.24, 26----27)27)27)27)::::    Առաքեալին այս բառերը Առաքեալին այս բառերը Առաքեալին այս բառերը Առաքեալին այս բառերը 
մարտահրաւէր կմարտահրաւէր կմարտահրաւէր կմարտահրաւէր կ’’’’ուղղեն հաւատացեալ մարդուն, չըլլալու ուղղեն հաւատացեալ մարդուն, չըլլալու ուղղեն հաւատացեալ մարդուն, չըլլալու ուղղեն հաւատացեալ մարդուն, չըլլալու 
դանդաղ եւ անտարբեր, այլ` մարտունադանդաղ եւ անտարբեր, այլ` մարտունադանդաղ եւ անտարբեր, այլ` մարտունադանդաղ եւ անտարբեր, այլ` մարտունա´́́́կ, նախայարձակ, կ, նախայարձակ, կ, նախայարձակ, կ, նախայարձակ, 
վազովազովազովազո´́́́ղ, ուժեղ, ուժեղ, ուժեղ, ուժե´́́́ղ, եւ նպատակաղ, եւ նպատակաղ, եւ նպատակաղ, եւ նպատակասլասլասլասլա´́́́ցցցց::::    

9.9.9.9.----    ««««Ուրիշը ինձմէ առաջ կՈւրիշը ինձմէ առաջ կՈւրիշը ինձմէ առաջ կՈւրիշը ինձմէ առաջ կ’’’’իջնէ աւազանիջնէ աւազանիջնէ աւազանիջնէ աւազան»»»»::::    Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը 
պարզեն նաեւ որ հիւանդներէն իւրաքանչիւրը անձնասիրապարզեն նաեւ որ հիւանդներէն իւրաքանչիւրը անձնասիրապարզեն նաեւ որ հիւանդներէն իւրաքանչիւրը անձնասիրապարզեն նաեւ որ հիւանդներէն իւրաքանչիւրը անձնասիրա----
բար կը մտածէր ու կը շարժէրբար կը մտածէր ու կը շարժէրբար կը մտածէր ու կը շարժէրբար կը մտածէր ու կը շարժէր::::    Ամէն մարդ նախ իԱմէն մարդ նախ իԱմէն մարդ նախ իԱմէն մարդ նախ ի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
ջուրին մէջ նետուիլջուրին մէջ նետուիլջուրին մէջ նետուիլջուրին մէջ նետուիլ::::    Ամէն մարդ նախ իԱմէն մարդ նախ իԱմէն մարդ նախ իԱմէն մարդ նախ ի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
առողջանալառողջանալառողջանալառողջանալ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կը մտածէր իր նմանին մասին,չ ոք կը մտածէր իր նմանին մասին,չ ոք կը մտածէր իր նմանին մասին,չ ոք կը մտածէր իր նմանին մասին,    
մանաւանդ այս երեսունութը տարիներու հիւանդին մասինմանաւանդ այս երեսունութը տարիներու հիւանդին մասինմանաւանդ այս երեսունութը տարիներու հիւանդին մասինմանաւանդ այս երեսունութը տարիներու հիւանդին մասին::::    
Մէկը չէ՞ր կրնար անոր ըսել. Մէկը չէ՞ր կրնար անոր ըսել. Մէկը չէ՞ր կրնար անոր ըսել. Մէկը չէ՞ր կրնար անոր ըսել. ««««Դուն երկաԴուն երկաԴուն երկաԴուն երկա՜՜՜՜ր տարիներէ ի վեր ր տարիներէ ի վեր ր տարիներէ ի վեր ր տարիներէ ի վեր 
հիւանդ ես ու կը տառապիսհիւանդ ես ու կը տառապիսհիւանդ ես ու կը տառապիսհիւանդ ես ու կը տառապիս::::    Դուն արագ շարժելու անգամ Դուն արագ շարժելու անգամ Դուն արագ շարժելու անգամ Դուն արագ շարժելու անգամ 
անկարող եսանկարող եսանկարող եսանկարող ես::::    Եկուր այս անգամ քեզ նետենք ջուրին մէջ, եւ Եկուր այս անգամ քեզ նետենք ջուրին մէջ, եւ Եկուր այս անգամ քեզ նետենք ջուրին մէջ, եւ Եկուր այս անգամ քեզ նետենք ջուրին մէջ, եւ 
յաջորդ անգամ որ շարժի, մենք կը նետուինքյաջորդ անգամ որ շարժի, մենք կը նետուինքյաջորդ անգամ որ շարժի, մենք կը նետուինքյաջորդ անգամ որ շարժի, մենք կը նետուինք»»»»::::    ԲոլԲոլԲոլԲոլորն ալ ցաւ որն ալ ցաւ որն ալ ցաւ որն ալ ցաւ 
ունէին, եունէին, եունէին, եունէին, եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ մէկըւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ մէկըւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ մէկըւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ մէկը    միւսին ցաւը միւսին ցաւը միւսին ցաւը միւսին ցաւը 
չտեսնէրչտեսնէրչտեսնէրչտեսնէր::::    Երբ կը մտածենք մեր ցաւին մասԵրբ կը մտածենք մեր ցաւին մասԵրբ կը մտածենք մեր ցաւին մասԵրբ կը մտածենք մեր ցաւին մասին, ատիկա ին, ատիկա ին, ատիկա ին, ատիկա 
պատճառ թող չդառնայ չտեսնելուպատճառ թող չդառնայ չտեսնելուպատճառ թող չդառնայ չտեսնելուպատճառ թող չդառնայ չտեսնելու    ուրիշին ցաւը, որ գուցէ ուրիշին ցաւը, որ գուցէ ուրիշին ցաւը, որ գուցէ ուրիշին ցաւը, որ գուցէ 
մերինէն աւելի մեծ ու սաստիկ էմերինէն աւելի մեծ ու սաստիկ էմերինէն աւելի մեծ ու սաստիկ էմերինէն աւելի մեծ ու սաստիկ է::::    Երբ դժբախտութիւն մը կը Երբ դժբախտութիւն մը կը Երբ դժբախտութիւն մը կը Երբ դժբախտութիւն մը կը 
պատահի մեզի, մտաբերենք որ մեզմէ աւելի պատահի մեզի, մտաբերենք որ մեզմէ աւելի պատահի մեզի, մտաբերենք որ մեզմէ աւելի պատահի մեզի, մտաբերենք որ մեզմէ աւելի դժբախտը կայդժբախտը կայդժբախտը կայդժբախտը կայ::::    

10.10.10.10.----    Յիշեալ հիւանդները մարմնաւոր առողջութիւն ձեռք Յիշեալ հիւանդները մարմնաւոր առողջութիւն ձեռք Յիշեալ հիւանդները մարմնաւոր առողջութիւն ձեռք Յիշեալ հիւանդները մարմնաւոր առողջութիւն ձեռք 
ձգելու համար ձգելու համար ձգելու համար ձգելու համար զզզզիրար կը հրմշտկէինիրար կը հրմշտկէինիրար կը հրմշտկէինիրար կը հրմշտկէին::::    Մենք կրնա՞նք անոնց Մենք կրնա՞նք անոնց Մենք կրնա՞նք անոնց Մենք կրնա՞նք անոնց 
նման նման նման նման ««««զզզզիրար հրմշտկելիրար հրմշտկելիրար հրմշտկելիրար հրմշտկել» » » » հոգեւոր առողջութիւն ձեռք ձգելու հոգեւոր առողջութիւն ձեռք ձգելու հոգեւոր առողջութիւն ձեռք ձգելու հոգեւոր առողջութիւն ձեռք ձգելու 
համարհամարհամարհամար::::    Այլ բացատրութեամբ մը, կրնա՞նք իրարու հետ մրցիլ Այլ բացատրութեամբ մը, կրնա՞նք իրարու հետ մրցիլ Այլ բացատրութեամբ մը, կրնա՞նք իրարու հետ մրցիլ Այլ բացատրութեամբ մը, կրնա՞նք իրարու հետ մրցիլ 
մեր հոգեւոր աճման մէջմեր հոգեւոր աճման մէջմեր հոգեւոր աճման մէջմեր հոգեւոր աճման մէջ::::    Կրնա՞նք իրԿրնա՞նք իրԿրնա՞նք իրԿրնա՞նք իրարու հետ մրցիլ մեր արու հետ մրցիլ մեր արու հետ մրցիլ մեր արու հետ մրցիլ մեր 
Աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան մէջԱստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան մէջԱստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան մէջԱստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան մէջ::::    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
զզզզիրար գերազանցել սրտի մաքրութեան մէջիրար գերազանցել սրտի մաքրութեան մէջիրար գերազանցել սրտի մաքրութեան մէջիրար գերազանցել սրտի մաքրութեան մէջ::::    Անոնք ամէն ինչ Անոնք ամէն ինչ Անոնք ամէն ինչ Անոնք ամէն ինչ 
կկկկ’’’’ընէին ձերբազատելու համար իրենց մարմնաւոր ախտերէն, ընէին ձերբազատելու համար իրենց մարմնաւոր ախտերէն, ընէին ձերբազատելու համար իրենց մարմնաւոր ախտերէն, ընէին ձերբազատելու համար իրենց մարմնաւոր ախտերէն, 
մենք ի՞նչ կմենք ի՞նչ կմենք ի՞նչ կմենք ի՞նչ կ’’’’ընենք ձերբազատելու համար մեր հոգեւոր ընենք ձերբազատելու համար մեր հոգեւոր ընենք ձերբազատելու համար մեր հոգեւոր ընենք ձերբազատելու համար մեր հոգեւոր 



 462 

ախտերէնախտերէնախտերէնախտերէն::::    Անոնք աւազանիԱնոնք աւազանիԱնոնք աւազանիԱնոնք աւազանինննն    մէջ կը նետոմէջ կը նետոմէջ կը նետոմէջ կը նետուէին մարմնաւոր ւէին մարմնաւոր ւէին մարմնաւոր ւէին մարմնաւոր 
բուժում ձեռք ձգելու համար, մենք կը նետուի՞նք Տիրոջ խաչին բուժում ձեռք ձգելու համար, մենք կը նետուի՞նք Տիրոջ խաչին բուժում ձեռք ձգելու համար, մենք կը նետուի՞նք Տիրոջ խաչին բուժում ձեռք ձգելու համար, մենք կը նետուի՞նք Տիրոջ խաչին 
առջեւ հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու համարառջեւ հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու համարառջեւ հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու համարառջեւ հոգեւոր բուժում ձեռք ձգելու համար::::    

««««Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    
""""ԵԵԵԵ´́́́լ, մահիճդ առ ու քալէ"լ, մահիճդ առ ու քալէ"լ, մահիճդ առ ու քալէ"լ, մահիճդ առ ու քալէ"::::    
Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը եւ Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը եւ Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը եւ Մարդը վայրկեանին առողջացաւ, ելաւ, առաւ մահիճը եւ 

սկսաւ քալելսկսաւ քալելսկսաւ քալելսկսաւ քալել::::    Եւ այդ օրը Շաբաթ էրԵւ այդ օրը Շաբաթ էրԵւ այդ օրը Շաբաթ էրԵւ այդ օրը Շաբաթ էր»»»» ( ( ( (Յհ 5.8Յհ 5.8Յհ 5.8Յհ 5.8----9)9)9)9)::::    
1.1.1.1.----    Հրեաներ կը հաւատային որ աւազանին ջուրին Հրեաներ կը հաւատային որ աւազանին ջուրին Հրեաներ կը հաւատային որ աւազանին ջուրին Հրեաներ կը հաւատային որ աւազանին ջուրին 

խառնուիլը Աստուծոյ ձեռքին գործն էրխառնուիլը Աստուծոյ ձեռքին գործն էրխառնուիլը Աստուծոյ ձեռքին գործն էրխառնուիլը Աստուծոյ ձեռքին գործն էր::::    Յիսուս անդամալոյծը Յիսուս անդամալոյծը Յիսուս անդամալոյծը Յիսուս անդամալոյծը 
բժշկելով Բեթհեզդայի աւազանին մօտիկ, այլ խօսքով` բժշկելով Բեթհեզդայի աւազանին մօտիկ, այլ խօսքով` բժշկելով Բեթհեզդայի աւազանին մօտիկ, այլ խօսքով` բժշկելով Բեթհեզդայի աւազանին մօտիկ, այլ խօսքով` 
««««Ողորմութեան տունՈղորմութեան տունՈղորմութեան տունՈղորմութեան տուն»»»»ին մօտիկ, ուզեց ցոյց տալ հրեաներուն, ին մօտիկ, ուզեց ցոյց տալ հրեաներուն, ին մօտիկ, ուզեց ցոյց տալ հրեաներուն, ին մօտիկ, ուզեց ցոյց տալ հրեաներուն, 
թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նքն էր այն ողորմած Աստուածը, որ իր սուրբ նքն էր այն ողորմած Աստուածը, որ իր սուրբ նքն էր այն ողորմած Աստուածը, որ իր սուրբ նքն էր այն ողորմած Աստուածը, որ իր սուրբ 
բնակարանէնբնակարանէնբնակարանէնբնակարանէն` ` ` ` երկինքէն, կը բժշկէր աւազանին շուրջ երկինքէն, կը բժշկէր աւազանին շուրջ երկինքէն, կը բժշկէր աւազանին շուրջ երկինքէն, կը բժշկէր աւազանին շուրջ 
գտնուող հիւանդներըգտնուող հիւանդներըգտնուող հիւանդներըգտնուող հիւանդները::::    Հրեայ ղեկավարները սակայն, Հրեայ ղեկավարները սակայն, Հրեայ ղեկավարները սակայն, Հրեայ ղեկավարները սակայն, 
դժբախտաբար չկրցան հասկնալ այս իրողութիւնըդժբախտաբար չկրցան հասկնալ այս իրողութիւնըդժբախտաբար չկրցան հասկնալ այս իրողութիւնըդժբախտաբար չկրցան հասկնալ այս իրողութիւնը::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
չկրցան Յիսուսի անձին մէջ տեսնել ողորմած Աստուծոյ չկրցան Յիսուսի անձին մէջ տեսնել ողորմած Աստուծոյ չկրցան Յիսուսի անձին մէջ տեսնել ողորմած Աստուծոյ չկրցան Յիսուսի անձին մէջ տեսնել ողորմած Աստուծոյ 
ներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնըներկայութիւնը::::    Այսօր եւս, աշխարհիս չորս կողմերը ապրող Այսօր եւս, աշխարհիս չորս կողմերը ապրող Այսօր եւս, աշխարհիս չորս կողմերը ապրող Այսօր եւս, աշխարհիս չորս կողմերը ապրող 
մարդիկ, մեր ողորմած Ամարդիկ, մեր ողորմած Ամարդիկ, մեր ողորմած Ամարդիկ, մեր ողորմած Աստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
ձեռքով է որ կը բժշկուին ու կձեռքով է որ կը բժշկուին ու կձեռքով է որ կը բժշկուին ու կձեռքով է որ կը բժշկուին ու կ’’’’օրհնուին, եւ սակայն, շատ օրհնուին, եւ սակայն, շատ օրհնուին, եւ սակայն, շատ օրհնուին, եւ սակայն, շատ 
մարդիկ կմարդիկ կմարդիկ կմարդիկ կ’’’’ուրանան ատիկաուրանան ատիկաուրանան ատիկաուրանան ատիկա::::    Քննենք մենք զմեզՔննենք մենք զմեզՔննենք մենք զմեզՔննենք մենք զմեզ::::    Արդեօք մեր Արդեօք մեր Արդեօք մեր Արդեօք մեր 
ալ կեանքին մէջ չկա՞ն բարիքներ զորս կը վայելենք եւ որոնց ալ կեանքին մէջ չկա՞ն բարիքներ զորս կը վայելենք եւ որոնց ալ կեանքին մէջ չկա՞ն բարիքներ զորս կը վայելենք եւ որոնց ալ կեանքին մէջ չկա՞ն բարիքներ զորս կը վայելենք եւ որոնց 
տուիչը Քրիստոս է, բայց մենք կտուիչը Քրիստոս է, բայց մենք կտուիչը Քրիստոս է, բայց մենք կտուիչը Քրիստոս է, բայց մենք կ’’’’անգիտանանք կամ չենք անգիտանանք կամ չենք անգիտանանք կամ չենք անգիտանանք կամ չենք 
անդրադառնար աանդրադառնար աանդրադառնար աանդրադառնար ատորտորտորտոր::::    

2.2.2.2.----    ««««ԵԵԵԵ´́́́լ, մահիճդ առ ու քալէլ, մահիճդ առ ու քալէլ, մահիճդ առ ու քալէլ, մահիճդ առ ու քալէ´́́́»»»»::::    Յիսուս չհրամայեց կամ Յիսուս չհրամայեց կամ Յիսուս չհրամայեց կամ Յիսուս չհրամայեց կամ 
չպատուիրեց անդամալոյծին որ ելլէ ու աւազանին ջուրին մէջ չպատուիրեց անդամալոյծին որ ելլէ ու աւազանին ջուրին մէջ չպատուիրեց անդամալոյծին որ ելլէ ու աւազանին ջուրին մէջ չպատուիրեց անդամալոյծին որ ելլէ ու աւազանին ջուրին մէջ 
նետուի, այլ պարզապէս հրամայեց որ ելլէ մահիճը առնէ ու նետուի, այլ պարզապէս հրամայեց որ ելլէ մահիճը առնէ ու նետուի, այլ պարզապէս հրամայեց որ ելլէ մահիճը առնէ ու նետուի, այլ պարզապէս հրամայեց որ ելլէ մահիճը առնէ ու 
քալէ, որպէսզի ցոյց տար անոր եւ մեզի, որ աւազանին ջուրը քալէ, որպէսզի ցոյց տար անոր եւ մեզի, որ աւազանին ջուրը քալէ, որպէսզի ցոյց տար անոր եւ մեզի, որ աւազանին ջուրը քալէ, որպէսզի ցոյց տար անոր եւ մեզի, որ աւազանին ջուրը 
չէր որ հիւանդը բժշկեց, այլ` ինքչէր որ հիւանդը բժշկեց, այլ` ինքչէր որ հիւանդը բժշկեց, այլ` ինքչէր որ հիւանդը բժշկեց, այլ` ինք::::    ՅիսՅիսՅիսՅիսուս որ ստեղծիչն է ուս որ ստեղծիչն է ուս որ ստեղծիչն է ուս որ ստեղծիչն է 
ջուրերուն, պէտք չունէր աւազանիջուրերուն, պէտք չունէր աւազանիջուրերուն, պէտք չունէր աւազանիջուրերուն, պէտք չունէր աւազանինննն    ջուրերուն, անդամալոյծը ջուրերուն, անդամալոյծը ջուրերուն, անդամալոյծը ջուրերուն, անդամալոյծը 
ոտքի հանելու համարոտքի հանելու համարոտքի հանելու համարոտքի հանելու համար::::    Յիսուս ամենակարող Աստուած էՅիսուս ամենակարող Աստուած էՅիսուս ամենակարող Աստուած էՅիսուս ամենակարող Աստուած է::::    Ան Ան Ան Ան 
կրնայ մաքրել մեզ առանց ջուրիկրնայ մաքրել մեզ առանց ջուրիկրնայ մաքրել մեզ առանց ջուրիկրնայ մաքրել մեզ առանց ջուրի::::    Կրնայ բուժելԿրնայ բուժելԿրնայ բուժելԿրնայ բուժել`̀̀̀    առանց դեղիառանց դեղիառանց դեղիառանց դեղի::::    
Կրնայ մեր ցաւը մեղմել առանց բալասանիԿրնայ մեր ցաւը մեղմել առանց բալասանիԿրնայ մեր ցաւը մեղմել առանց բալասանիԿրնայ մեր ցաւը մեղմել առանց բալասանի::::    
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3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս փոխանակ անդամԻնչո՞ւ համար Յիսուս փոխանակ անդամԻնչո՞ւ համար Յիսուս փոխանակ անդամԻնչո՞ւ համար Յիսուս փոխանակ անդամալոյծին ալոյծին ալոյծին ալոյծին 
պատուիրելու որ ոտքի ելլէ ու քալէ, յատուկ շեշտուածուպատուիրելու որ ոտքի ելլէ ու քալէ, յատուկ շեշտուածուպատուիրելու որ ոտքի ելլէ ու քալէ, յատուկ շեշտուածուպատուիրելու որ ոտքի ելլէ ու քալէ, յատուկ շեշտուածու----
թեամբ մը, կը պատուիրէ մահիճը առնել ու քալելթեամբ մը, կը պատուիրէ մահիճը առնել ու քալելթեամբ մը, կը պատուիրէ մահիճը առնել ու քալելթեամբ մը, կը պատուիրէ մահիճը առնել ու քալել::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
դիտմադիտմադիտմադիտմամբ պատուիրեց անոր մահիճը առնել ոմբ պատուիրեց անոր մահիճը առնել ոմբ պատուիրեց անոր մահիճը առնել ոմբ պատուիրեց անոր մահիճը առնել ու քալել, քանի ւ քալել, քանի ւ քալել, քանի ւ քալել, քանի 
անդամալոյծին բժշկութեան օրը Շաբաթ էր եւ արգիլուած էր անդամալոյծին բժշկութեան օրը Շաբաթ էր եւ արգիլուած էր անդամալոյծին բժշկութեան օրը Շաբաթ էր եւ արգիլուած էր անդամալոյծին բժշկութեան օրը Շաբաթ էր եւ արգիլուած էր 
մահիճը շալկելմահիճը շալկելմահիճը շալկելմահիճը շալկել::::    Յիսուս այս ընելով չորս նպՅիսուս այս ընելով չորս նպՅիսուս այս ընելով չորս նպՅիսուս այս ընելով չորս նպատակ կը ատակ կը ատակ կը ատակ կը 
հետապնդէր.հետապնդէր.հետապնդէր.հետապնդէր.----    

ա) Ան ուզեց տեսնել թէ արդեօք հրեայ ղեկավարները ա) Ան ուզեց տեսնել թէ արդեօք հրեայ ղեկավարները ա) Ան ուզեց տեսնել թէ արդեօք հրեայ ղեկավարները ա) Ան ուզեց տեսնել թէ արդեօք հրեայ ղեկավարները 
կատարուած բժշկութեան ու բժշկուած անձին համար պիտի կատարուած բժշկութեան ու բժշկուած անձին համար պիտի կատարուած բժշկութեան ու բժշկուած անձին համար պիտի կատարուած բժշկութեան ու բժշկուած անձին համար պիտի 
ուրախանայի՞ն, թէ` Շաբաթ օրը չաշխատելու Օրէնքը խախուրախանայի՞ն, թէ` Շաբաթ օրը չաշխատելու Օրէնքը խախուրախանայի՞ն, թէ` Շաբաթ օրը չաշխատելու Օրէնքը խախուրախանայի՞ն, թէ` Շաբաթ օրը չաշխատելու Օրէնքը խախ----
տած ըլլալուն համար, պիտի բարկանայինտած ըլլալուն համար, պիտի բարկանայինտած ըլլալուն համար, պիտի բարկանայինտած ըլլալուն համար, պիտի բարկանային::::    Յիսուս հարկաւ Յիսուս հարկաւ Յիսուս հարկաւ Յիսուս հարկաւ 
գիտէր որ անոնք պիտի բարկանային, բայց ոգիտէր որ անոնք պիտի բարկանային, բայց ոգիտէր որ անոնք պիտի բարկանային, բայց ոգիտէր որ անոնք պիտի բարկանային, բայց ուզեց Շաբաթ ւզեց Շաբաթ ւզեց Շաբաթ ւզեց Շաբաթ 
օրով կատարուած այս բժշկութիւնը առիթ դարձնել խօսելու օրով կատարուած այս բժշկութիւնը առիթ դարձնել խօսելու օրով կատարուած այս բժշկութիւնը առիթ դարձնել խօսելու օրով կատարուած այս բժշկութիւնը առիթ դարձնել խօսելու 
Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ հրեայ բոլոր Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ հրեայ բոլոր Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ հրեայ բոլոր Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ հրեայ բոլոր 
ղեկավարներուն, ինքնիր իշխանութեան մասին (Յհ 5.19ղեկավարներուն, ինքնիր իշխանութեան մասին (Յհ 5.19ղեկավարներուն, ինքնիր իշխանութեան մասին (Յհ 5.19ղեկավարներուն, ինքնիր իշխանութեան մասին (Յհ 5.19----47)47)47)47)::::    

բ) Ան ուզեց նաեւ տեսնել անդամալոյծին հակազդեբ) Ան ուզեց նաեւ տեսնել անդամալոյծին հակազդեբ) Ան ուզեց նաեւ տեսնել անդամալոյծին հակազդեբ) Ան ուզեց նաեւ տեսնել անդամալոյծին հակազդե----
ցութիւնըցութիւնըցութիւնըցութիւնը::::    Ուզեց գիտնալ, որ ան մարմնապէս աՈւզեց գիտնալ, որ ան մարմնապէս աՈւզեց գիտնալ, որ ան մարմնապէս աՈւզեց գիտնալ, որ ան մարմնապէս անդամալոյծ նդամալոյծ նդամալոյծ նդամալոյծ 
ըլլալուն կողքին, արդեօ՞ք նաեւ հոգեպէս անդամալոյծ էրըլլալուն կողքին, արդեօ՞ք նաեւ հոգեպէս անդամալոյծ էրըլլալուն կողքին, արդեօ՞ք նաեւ հոգեպէս անդամալոյծ էրըլլալուն կողքին, արդեօ՞ք նաեւ հոգեպէս անդամալոյծ էր::::    
Անդամալոյծը կրնար Յիսուսին ըսել. Անդամալոյծը կրնար Յիսուսին ըսել. Անդամալոյծը կրնար Յիսուսին ըսել. Անդամալոյծը կրնար Յիսուսին ըսել. ««««Այսօր Շաբաթ է եւ ես Այսօր Շաբաթ է եւ ես Այսօր Շաբաթ է եւ ես Այսօր Շաբաթ է եւ ես 
չեմ կրնար կամ իրաւունք չունիմ մահիճս շալկելուչեմ կրնար կամ իրաւունք չունիմ մահիճս շալկելուչեմ կրնար կամ իրաւունք չունիմ մահիճս շալկելուչեմ կրնար կամ իրաւունք չունիմ մահիճս շալկելու»»»»::::    

գ) Յիսուս ուզեց նաեւ գիտնալ, թէ արդեօք անդամալոյծը գ) Յիսուս ուզեց նաեւ գիտնալ, թէ արդեօք անդամալոյծը գ) Յիսուս ուզեց նաեւ գիտնալ, թէ արդեօք անդամալոյծը գ) Յիսուս ուզեց նաեւ գիտնալ, թէ արդեօք անդամալոյծը 
Օրէնքը Օրէնքը Օրէնքը Օրէնքը ««««խախտածխախտածխախտածխախտած» » » » ըլլալուն համար պիտի վախնըլլալուն համար պիտի վախնըլլալուն համար պիտի վախնըլլալուն համար պիտի վախնա՞ր հրեայ ա՞ր հրեայ ա՞ր հրեայ ա՞ր հրեայ 
ղեկավարներէն, յատկապէս Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ղեկավարներէն, յատկապէս Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ղեկավարներէն, յատկապէս Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ղեկավարներէն, յատկապէս Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի 
ուսուցիչներէն, եւ պիտի հրաժարէ՞ր Տիրոջ խօսքին հնազանուսուցիչներէն, եւ պիտի հրաժարէ՞ր Տիրոջ խօսքին հնազանուսուցիչներէն, եւ պիտի հրաժարէ՞ր Տիրոջ խօսքին հնազանուսուցիչներէն, եւ պիտի հրաժարէ՞ր Տիրոջ խօսքին հնազան----
դելէ, եւ ուստի` մահիճը շալկելէդելէ, եւ ուստի` մահիճը շալկելէդելէ, եւ ուստի` մահիճը շալկելէդելէ, եւ ուստի` մահիճը շալկելէ::::    ՇատեՇատեՇատեՇատե՜՜՜՜ր կրնան չհնազանդիլ ր կրնան չհնազանդիլ ր կրնան չհնազանդիլ ր կրնան չհնազանդիլ 
Տիրոջ խօսքին ու կամքին վախի կամ ամօթի պատճառով, Տիրոջ խօսքին ու կամքին վախի կամ ամօթի պատճառով, Տիրոջ խօսքին ու կամքին վախի կամ ամօթի պատճառով, Տիրոջ խօսքին ու կամքին վախի կամ ամօթի պատճառով, 
մարդոցմէ կամ իրենց վարպետներէն քաշուելովմարդոցմէ կամ իրենց վարպետներէն քաշուելովմարդոցմէ կամ իրենց վարպետներէն քաշուելովմարդոցմէ կամ իրենց վարպետներէն քաշուելով::::    Կրնան Կրնան Կրնան Կրնան 
չհնազանդիլ գործ կամ բարեկամ կորսնցնելու մտահոգուչհնազանդիլ գործ կամ բարեկամ կորսնցնելու մտահոգուչհնազանդիլ գործ կամ բարեկամ կորսնցնելու մտահոգուչհնազանդիլ գործ կամ բարեկամ կորսնցնելու մտահոգու----
թենէն մղուածթենէն մղուածթենէն մղուածթենէն մղուած::::    Կրնան չհնազանդիլ ուրիշներուն կողմէ տարԿրնան չհնազանդիլ ուրիշներուն կողմէ տարԿրնան չհնազանդիլ ուրիշներուն կողմէ տարԿրնան չհնազանդիլ ուրիշներուն կողմէ տար----
բեր աչքով դիտուելու վախի պատճառովբեր աչքով դիտուելու վախի պատճառովբեր աչքով դիտուելու վախի պատճառովբեր աչքով դիտուելու վախի պատճառով::::    

դ.դ.դ.դ.----    Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչոՈւրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչոՈւրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչոՈւրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
Յիսուս հրամայեց որ մահիճը շալկէ ու քալէՅիսուս հրամայեց որ մահիճը շալկէ ու քալէՅիսուս հրամայեց որ մահիճը շալկէ ու քալէՅիսուս հրամայեց որ մահիճը շալկէ ու քալէ::::    Ոեւէ երկրաւոր Ոեւէ երկրաւոր Ոեւէ երկրաւոր Ոեւէ երկրաւոր 
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բժիշկ, նոյնիբժիշկ, նոյնիբժիշկ, նոյնիբժիշկ, նոյնիսկ հրաշագործութեան պարգեւը ունեցող սկ հրաշագործութեան պարգեւը ունեցող սկ հրաշագործութեան պարգեւը ունեցող սկ հրաշագործութեան պարգեւը ունեցող 
««««հոգեւորներհոգեւորներհոգեւորներհոգեւորներ», », », », չեն կրնար անդամալոյծ մը վայրկեանի մը չեն կրնար անդամալոյծ մը վայրկեանի մը չեն կրնար անդամալոյծ մը վայրկեանի մը չեն կրնար անդամալոյծ մը վայրկեանի մը 
ընթացքին ոտքի հանել կատարելապէս առողջընթացքին ոտքի հանել կատարելապէս առողջընթացքին ոտքի հանել կատարելապէս առողջընթացքին ոտքի հանել կատարելապէս առողջ::::    Բոլորս ալ Բոլորս ալ Բոլորս ալ Բոլորս ալ 
գիտենք, որ երբ անդամալոյծ մը ոտքի ելլէ, իսկոյն չի կրնար գիտենք, որ երբ անդամալոյծ մը ոտքի ելլէ, իսկոյն չի կրնար գիտենք, որ երբ անդամալոյծ մը ոտքի ելլէ, իսկոյն չի կրնար գիտենք, որ երբ անդամալոյծ մը ոտքի ելլէ, իսկոյն չի կրնար 
քալել հանգիստ կերպովքալել հանգիստ կերպովքալել հանգիստ կերպովքալել հանգիստ կերպով::::    Առաջին մի քանի օրերը չի կրնար Առաջին մի քանի օրերը չի կրնար Առաջին մի քանի օրերը չի կրնար Առաջին մի քանի օրերը չի կրնար 
հաստատ քայլերհաստատ քայլերհաստատ քայլերհաստատ քայլերով քալելով քալելով քալելով քալել::::    Բայց հոս յիշուած անդամալոյծը Բայց հոս յիշուած անդամալոյծը Բայց հոս յիշուած անդամալոյծը Բայց հոս յիշուած անդամալոյծը 
««««վայրկեանին առողջացաւվայրկեանին առողջացաւվայրկեանին առողջացաւվայրկեանին առողջացաւ»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , վայրկեանին եւ ովայրկեանին եւ ովայրկեանին եւ ովայրկեանին եւ ո´́́́չ թէ ժամ չ թէ ժամ չ թէ ժամ չ թէ ժամ 
մը կամ օր մը ետքմը կամ օր մը ետքմը կամ օր մը ետքմը կամ օր մը ետք::::    ՅանկաՅանկաՅանկաՅանկա´́́́րծ առողջացաւ եւ ործ առողջացաւ եւ ործ առողջացաւ եւ ործ առողջացաւ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
աստիճանական կերպովաստիճանական կերպովաստիճանական կերպովաստիճանական կերպով::::    Եւ ոԵւ ոԵւ ոԵւ ո´́́́չ միայն առողջացաւ, այլեւ` չ միայն առողջացաւ, այլեւ` չ միայն առողջացաւ, այլեւ` չ միայն առողջացաւ, այլեւ` 
պէտք եղած զօրութիւնն ու կարողութիւնը ունեցաւ մահիճը պէտք եղած զօրութիւնն ու կարողութիւնը ունեցաւ մահիճը պէտք եղած զօրութիւնն ու կարողութիւնը ունեցաւ մահիճը պէտք եղած զօրութիւնն ու կարողութիւնը ունեցաւ մահիճը 
շալկելու եւ շալկելու եւ շալկելու եւ շալկելու եւ քալելուքալելուքալելուքալելու::::    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ միայն զայն ոտքի հանեց, չ միայն զայն ոտքի հանեց, չ միայն զայն ոտքի հանեց, չ միայն զայն ոտքի հանեց, 
այլեւ` զօրութիւն տուաւ մահիճը շալկելու եւ քալելուայլեւ` զօրութիւն տուաւ մահիճը շալկելու եւ քալելուայլեւ` զօրութիւն տուաւ մահիճը շալկելու եւ քալելուայլեւ` զօրութիւն տուաւ մահիճը շալկելու եւ քալելու::::    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
մարդ գիտէր այս հիւանդ մարդուն մասին եւ անոր մարդ գիտէր այս հիւանդ մարդուն մասին եւ անոր մարդ գիտէր այս հիւանդ մարդուն մասին եւ անոր մարդ գիտէր այս հիւանդ մարդուն մասին եւ անոր 
տկարութեան մասինտկարութեան մասինտկարութեան մասինտկարութեան մասին::::    Ուստի երբ մահիճը շալկէր ու քալէր, Ուստի երբ մահիճը շալկէր ու քալէր, Ուստի երբ մահիճը շալկէր ու քալէր, Ուստի երբ մահիճը շալկէր ու քալէր, 
անոր բժշկութեան լուրը շուտով կրնար տարածուիլ ամբողջ անոր բժշկութեան լուրը շուտով կրնար տարածուիլ ամբողջ անոր բժշկութեան լուրը շուտով կրնար տարածուիլ ամբողջ անոր բժշկութեան լուրը շուտով կրնար տարածուիլ ամբողջ 
քաղաքին մքաղաքին մքաղաքին մքաղաքին մէջ, ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ, եւ ատիկա մեծ էջ, ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ, եւ ատիկա մեծ էջ, ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ, եւ ատիկա մեծ էջ, ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ, եւ ատիկա մեծ 
վկայութիւն մը պիտի ըլլար նոյնինքն Յիսուսի անձին մասին, վկայութիւն մը պիտի ըլլար նոյնինքն Յիսուսի անձին մասին, վկայութիւն մը պիտի ըլլար նոյնինքն Յիսուսի անձին մասին, վկայութիւն մը պիտի ըլլար նոյնինքն Յիսուսի անձին մասին, 
իր հրաշագործ զօրութեան մասին, իր գերմարդկային իր հրաշագործ զօրութեան մասին, իր գերմարդկային իր հրաշագործ զօրութեան մասին, իր գերմարդկային իր հրաշագործ զօրութեան մասին, իր գերմարդկային 
կարողութեան մասին, եւ մանաւանդ, Շաբաթ օրուան Տէրը կարողութեան մասին, եւ մանաւանդ, Շաբաթ օրուան Տէրը կարողութեան մասին, եւ մանաւանդ, Շաբաթ օրուան Տէրը կարողութեան մասին, եւ մանաւանդ, Շաբաթ օրուան Տէրը 
ըլլալու հանգամանքին մասին. որովհետեւ, Շաբաթէն մեծ ըլլալու հանգամանքին մասին. որովհետեւ, Շաբաթէն մեծ ըլլալու հանգամանքին մասին. որովհետեւ, Շաբաթէն մեծ ըլլալու հանգամանքին մասին. որովհետեւ, Շաբաթէն մեծ 
եղող աեղող աեղող աեղող ա´́́́նձը նձը նձը նձը միայն կրնայ հրամայել Շաբաթ օրով գործելմիայն կրնայ հրամայել Շաբաթ օրով գործելմիայն կրնայ հրամայել Շաբաթ օրով գործելմիայն կրնայ հրամայել Շաբաթ օրով գործել::::    
Շաբաթին ՏէՇաբաթին ՏէՇաբաթին ՏէՇաբաթին Տէ´́́́րը միայն կրնայ Շաբաթը ուզածին պէս րը միայն կրնայ Շաբաթը ուզածին պէս րը միայն կրնայ Շաբաթը ուզածին պէս րը միայն կրնայ Շաբաթը ուզածին պէս 
կառավարելկառավարելկառավարելկառավարել::::    Եւ Յիսուս Եւ Յիսուս Եւ Յիսուս Եւ Յիսուս ««««Տէրն է ՇաբաթինՏէրն է ՇաբաթինՏէրն է ՇաբաթինՏէրն է Շաբաթին»»»» ( ( ( (Մտ 12.8)Մտ 12.8)Մտ 12.8)Մտ 12.8)::::    

4.4.4.4.---- « « « «ԵԵԵԵ´́́́լ... ու քալէլ... ու քալէլ... ու քալէլ... ու քալէ»»»»::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, Քրիստոսի նոյն ընթերցող, Քրիստոսի նոյն ընթերցող, Քրիստոսի նոյն ընթերցող, Քրիստոսի նոյն 
այս խօսքը քեզիայս խօսքը քեզիայս խօսքը քեզիայս խօսքը քեզի´́́́    ալ ուղղուած է. ալ ուղղուած է. ալ ուղղուած է. ալ ուղղուած է. ««««ԵԵԵԵ´́́́լ ու քալէլ ու քալէլ ու քալէլ ու քալէ::::    ԵԵԵԵ´́́́լ խաւար այն լ խաւար այն լ խաւար այն լ խաւար այն 
վիհերէն ովիհերէն ովիհերէն ովիհերէն որոնց մէջ ինկած ես ու քալէրոնց մէջ ինկած ես ու քալէրոնց մէջ ինկած ես ու քալէրոնց մէջ ինկած ես ու քալէ´́́́    դէպի լեդէպի լեդէպի լեդէպի լե´́́́ռը ռը ռը ռը 
այլակերպութեանայլակերպութեանայլակերպութեանայլակերպութեան::::    ԵԵԵԵ´́́́լ տկարութիւններուդ փոսերէն ու քալէլ տկարութիւններուդ փոսերէն ու քալէլ տկարութիւններուդ փոսերէն ու քալէլ տկարութիւններուդ փոսերէն ու քալէ´́́́    
Տիրոջ զօրութեամբը զօրացածՏիրոջ զօրութեամբը զօրացածՏիրոջ զօրութեամբը զօրացածՏիրոջ զօրութեամբը զօրացած::::    ԵԵԵԵ´́́́լ վախի պատեանէդ ու քալէ լ վախի պատեանէդ ու քալէ լ վախի պատեանէդ ու քալէ լ վախի պատեանէդ ու քալէ 
իբրեւ վկաիբրեւ վկաիբրեւ վկաիբրեւ վկա´́́́յ Տէր Յիսուսիյ Տէր Յիսուսիյ Տէր Յիսուսիյ Տէր Յիսուսի::::    ԵԵԵԵ´́́́լ ու քալէլ ու քալէլ ու քալէլ ու քալէ´́́́    Տիրոջ ճամբայէնՏիրոջ ճամբայէնՏիրոջ ճամբայէնՏիրոջ ճամբայէն::::    ԵԵԵԵ´́́́լ լ լ լ 
ու աշխատէու աշխատէու աշխատէու աշխատէ´́́́    Քրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջ»»»»::::    Յիսուս հրամայեց որ Յիսուս հրամայեց որ Յիսուս հրամայեց որ Յիսուս հրամայեց որ 
ոոոոտքի ելլէ բայց անոր ձեռքէն բռնելով ոտքի չհանեցտքի ելլէ բայց անոր ձեռքէն բռնելով ոտքի չհանեցտքի ելլէ բայց անոր ձեռքէն բռնելով ոտքի չհանեցտքի ելլէ բայց անոր ձեռքէն բռնելով ոտքի չհանեց::::    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
բաժինը բժշկութեան հրամանը արձակելն էր, բայց ոտքի բաժինը բժշկութեան հրամանը արձակելն էր, բայց ոտքի բաժինը բժշկութեան հրամանը արձակելն էր, բայց ոտքի բաժինը բժշկութեան հրամանը արձակելն էր, բայց ոտքի 
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ելլելը, եւ մահիճը առնելելլելը, եւ մահիճը առնելելլելը, եւ մահիճը առնելելլելը, եւ մահիճը առնելնննն    ու քալելը` հիւանդին բաժինն էրու քալելը` հիւանդին բաժինն էրու քալելը` հիւանդին բաժինն էրու քալելը` հիւանդին բաժինն էր::::    
Աստուած իր բաժինը կը կատարէ, եւ կը պատուիրէ ու կը Աստուած իր բաժինը կը կատարէ, եւ կը պատուիրէ ու կը Աստուած իր բաժինը կը կատարէ, եւ կը պատուիրէ ու կը Աստուած իր բաժինը կը կատարէ, եւ կը պատուիրէ ու կը 
սպասէ որ մարդն ալ իր բաժինը կատարէսպասէ որ մարդն ալ իր բաժինը կատարէսպասէ որ մարդն ալ իր բաժինը կատարէսպասէ որ մարդն ալ իր բաժինը կատարէ::::    Աստուած երԱստուած երԱստուած երԱստուած երբեք բեք բեք բեք 
պիտի չընէ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընելպիտի չընէ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընելպիտի չընէ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընելպիտի չընէ այն ինչ որ մարդը կրնայ ընել::::    Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ընէ ընէ ընէ ընէ 
միայն այն` ինչ որ մարդը չի կրնար ընելմիայն այն` ինչ որ մարդը չի կրնար ընելմիայն այն` ինչ որ մարդը չի կրնար ընելմիայն այն` ինչ որ մարդը չի կրնար ընել::::    Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան 
Հայրապետը կՀայրապետը կՀայրապետը կՀայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԸրէԸրէԸրէԸրէ´́́́    ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած ինչ որ կրնաս ընել, եւ Աստուած 
պիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընելպիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընելպիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընելպիտի ընէ ինչ որ չես կրնար ընել»»»»::::    Աստուած մարդուն Աստուած մարդուն Աստուած մարդուն Աստուած մարդուն 
բաժինը պիտի չընէ երբեքբաժինը պիտի չընէ երբեքբաժինը պիտի չընէ երբեքբաժինը պիտի չընէ երբեք::::    ԶոԶոԶոԶո´́́́ւր է խնդրել Աստուծմէ ւր է խնդրել Աստուծմէ ւր է խնդրել Աստուծմէ ւր է խնդրել Աստուծմէ որ որ որ որ 
կատարէ մեր բաժինըկատարէ մեր բաժինըկատարէ մեր բաժինըկատարէ մեր բաժինը::::    Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Աղօթքով խնդրէ Աղօթքով խնդրէ Աղօթքով խնդրէ Աղօթքով խնդրէ 
Աստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց միԱստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց միԱստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց միԱստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց մի´́́́    խնդրեր որ խնդրեր որ խնդրեր որ խնդրեր որ 
Աստուած ինք կատարէ գործդԱստուած ինք կատարէ գործդԱստուած ինք կատարէ գործդԱստուած ինք կատարէ գործդ»»»»::::    

Այսօր Յիսուս քեզի կԱյսօր Յիսուս քեզի կԱյսօր Յիսուս քեզի կԱյսօր Յիսուս քեզի կ’’’’ըսէ` ըսէ` ըսէ` ըսէ` ««««եեեե´́́́լ ու քալէլ ու քալէլ ու քալէլ ու քալէ»»»», , , , բայց եթէ դուն բայց եթէ դուն բայց եթէ դուն բայց եթէ դուն 
չես ուզեր ելլել ու քալել, միչես ուզեր ելլել ու քալել, միչես ուզեր ելլել ու քալել, միչես ուզեր ելլել ու քալել, մի´́́́    սպասեր որ Տէրը գայ ու քեզ հրէ սպասեր որ Տէրը գայ ու քեզ հրէ սպասեր որ Տէրը գայ ու քեզ հրէ սպասեր որ Տէրը գայ ու քեզ հրէ 
որպէսորպէսորպէսորպէսզի քալեսզի քալեսզի քալեսզի քալես::::    Տէրը քեզի կՏէրը քեզի կՏէրը քեզի կՏէրը քեզի կ’’’’ըսէ` ըսէ` ըսէ` ըսէ` ««««եեեե´́́́լ ու աղօթէլ ու աղօթէլ ու աղօթէլ ու աղօթէ»»»», , , , բայց եթէ բայց եթէ բայց եթէ բայց եթէ 
դուն աղօթել չես փափաքիր, Տէրը ինք պիտի չաղօթէ դուն աղօթել չես փափաքիր, Տէրը ինք պիտի չաղօթէ դուն աղօթել չես փափաքիր, Տէրը ինք պիտի չաղօթէ դուն աղօթել չես փափաքիր, Տէրը ինք պիտի չաղօթէ 
փոխարէնդփոխարէնդփոխարէնդփոխարէնդ::::    Տէրը կը պատուիրէ` Տէրը կը պատուիրէ` Տէրը կը պատուիրէ` Տէրը կը պատուիրէ` ««««եեեե´́́́լ ու հնազանդէլ ու հնազանդէլ ու հնազանդէլ ու հնազանդէ´́́́»»»», , , , բայց բայց բայց բայց 
երբեք չի պարտադրեր որ հնազանդիս իրեներբեք չի պարտադրեր որ հնազանդիս իրեներբեք չի պարտադրեր որ հնազանդիս իրեներբեք չի պարտադրեր որ հնազանդիս իրեն::::    Տէրը կը սպասէ Տէրը կը սպասէ Տէրը կը սպասէ Տէրը կը սպասէ 
որ սրտիդ դուռը բանաս իր առջեւ, բայց եթէ չես ուզեր բանոր սրտիդ դուռը բանաս իր առջեւ, բայց եթէ չես ուզեր բանոր սրտիդ դուռը բանաս իր առջեւ, բայց եթէ չես ուզեր բանոր սրտիդ դուռը բանաս իր առջեւ, բայց եթէ չես ուզեր բանալ, ալ, ալ, ալ, 
ան սրտիդ դուռը խորտակելով` սրտէդ ներս պիտի չմտնէ ան սրտիդ դուռը խորտակելով` սրտէդ ներս պիտի չմտնէ ան սրտիդ դուռը խորտակելով` սրտէդ ներս պիտի չմտնէ ան սրտիդ դուռը խորտակելով` սրտէդ ներս պիտի չմտնէ 
կամքէդ անկախկամքէդ անկախկամքէդ անկախկամքէդ անկախ::::    

5.5.5.5.----    ««««Մարդը վայրկեանին առողջացաւՄարդը վայրկեանին առողջացաւՄարդը վայրկեանին առողջացաւՄարդը վայրկեանին առողջացաւ»»»»::::    Այս վկայութիւնը Այս վկայութիւնը Այս վկայութիւնը Այս վկայութիւնը 
Տէր Յիսուսի բառերուն զօրութիւնը կը բացայայտենՏէր Յիսուսի բառերուն զօրութիւնը կը բացայայտենՏէր Յիսուսի բառերուն զօրութիւնը կը բացայայտենՏէր Յիսուսի բառերուն զօրութիւնը կը բացայայտեն::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
հրամայեց եւ իր հրամանը իսկոհրամայեց եւ իր հրամանը իսկոհրամայեց եւ իր հրամանը իսկոհրամայեց եւ իր հրամանը իսկո´́́́յն գործադրուեցաւյն գործադրուեցաւյն գործադրուեցաւյն գործադրուեցաւ::::    ԿամեԿամեԿամեԿամե----
ցաւ եւ իր կամքը անմիջապէցաւ եւ իր կամքը անմիջապէցաւ եւ իր կամքը անմիջապէցաւ եւ իր կամքը անմիջապէ´́́́ս կատարուս կատարուս կատարուս կատարուեցաւեցաւեցաւեցաւ::::    Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց 
Գիրքի նոյն Աստուածն է ՅիսուսԳիրքի նոյն Աստուածն է ՅիսուսԳիրքի նոյն Աստուածն է ՅիսուսԳիրքի նոյն Աստուածն է Յիսուս::::    ««««Ըսաւ` լոյս ըլլայ, ու լոյս Ըսաւ` լոյս ըլլայ, ու լոյս Ըսաւ` լոյս ըլլայ, ու լոյս Ըսաւ` լոյս ըլլայ, ու լոյս 
եղաւեղաւեղաւեղաւ»»»» ( ( ( (Ծն 1.3)Ծն 1.3)Ծն 1.3)Ծն 1.3)::::    ՍտեղածՍտեղածՍտեղածՍտեղածգործ ու նորոգիչ զօրութիգործ ու նորոգիչ զօրութիգործ ու նորոգիչ զօրութիգործ ու նորոգիչ զօրութի´́́́ւն կայ ւն կայ ւն կայ ւն կայ 
Քրիստոսի խօսքին մէջՔրիստոսի խօսքին մէջՔրիստոսի խօսքին մէջՔրիստոսի խօսքին մէջ::::    Բժշկարար ու ազատարար զօրուԲժշկարար ու ազատարար զօրուԲժշկարար ու ազատարար զօրուԲժշկարար ու ազատարար զօրու----
թիթիթիթի´́́́ւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջ::::    Սրբարար ու փրկարար Սրբարար ու փրկարար Սրբարար ու փրկարար Սրբարար ու փրկարար 
զօրութիզօրութիզօրութիզօրութի´́́́ւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջւն կայ Տիրոջ խօսքին մէջ::::    Երբ ՏԵրբ ՏԵրբ ՏԵրբ Տէրը հրամայէ, էրը հրամայէ, էրը հրամայէ, էրը հրամայէ, 
ինկածները կը կանգնին ու ծռածները կը շտկուինինկածները կը կանգնին ու ծռածները կը շտկուինինկածները կը կանգնին ու ծռածները կը շտկուինինկածները կը կանգնին ու ծռածները կը շտկուին::::    Երբ Տէրը Երբ Տէրը Երբ Տէրը Երբ Տէրը 
պատուիրէ, հոգեպէս մեռածները կը կենդանանան ու պատուիրէ, հոգեպէս մեռածները կը կենդանանան ու պատուիրէ, հոգեպէս մեռածները կը կենդանանան ու պատուիրէ, հոգեպէս մեռածները կը կենդանանան ու 
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մարմնապէս հիւանդները կմարմնապէս հիւանդները կմարմնապէս հիւանդները կմարմնապէս հիւանդները կ’’’’առողջանանառողջանանառողջանանառողջանան::::    Երբ Տէրը կամենայ, Երբ Տէրը կամենայ, Երբ Տէրը կամենայ, Երբ Տէրը կամենայ, 
հպարտները կը հեզանան ու հպարտութիւնը կը չքանայհպարտները կը հեզանան ու հպարտութիւնը կը չքանայհպարտները կը հեզանան ու հպարտութիւնը կը չքանայհպարտները կը հեզանան ու հպարտութիւնը կը չքանայ::::    

6.6.6.6.----    ««««Ելաւ, առաւ մահիճը եւ սկսաւ քալելԵլաւ, առաւ մահիճը եւ սկսաւ քալելԵլաւ, առաւ մահիճը եւ սկսաւ քալելԵլաւ, առաւ մահիճը եւ սկսաւ քալել::::    Եւ այԵւ այԵւ այԵւ այդ օրը դ օրը դ օրը դ օրը 
Շաբաթ էրՇաբաթ էրՇաբաթ էրՇաբաթ էր»»»»::::    Շաբաթ օրով մահիճ շալկել ու քալելը, գործ Շաբաթ օրով մահիճ շալկել ու քալելը, գործ Շաբաթ օրով մահիճ շալկել ու քալելը, գործ Շաբաթ օրով մահիճ շալկել ու քալելը, գործ 
կատարել կը նշանակէր, որուն համար պատիժ կարկատարել կը նշանակէր, որուն համար պատիժ կարկատարել կը նշանակէր, որուն համար պատիժ կարկատարել կը նշանակէր, որուն համար պատիժ կար::::    
Հրեաներ մոռցեր էին որ իրենց հայրերը Ուխտի Տապանակը Հրեաներ մոռցեր էին որ իրենց հայրերը Ուխտի Տապանակը Հրեաներ մոռցեր էին որ իրենց հայրերը Ուխտի Տապանակը Հրեաներ մոռցեր էին որ իրենց հայրերը Ուխտի Տապանակը 
Շաբաթ օրով էր որ շալկեցին եւ Երիքովի շուրջ դարձանՇաբաթ օրով էր որ շալկեցին եւ Երիքովի շուրջ դարձանՇաբաթ օրով էր որ շալկեցին եւ Երիքովի շուրջ դարձանՇաբաթ օրով էր որ շալկեցին եւ Երիքովի շուրջ դարձան::::    
Հրեաներ ոՀրեաներ ոՀրեաներ ոՀրեաներ ո´́́́չ մէկ գործ կը կատարէին Շաբաթ օրով, չ մէկ գործ կը կատարէին Շաբաթ օրով, չ մէկ գործ կը կատարէին Շաբաթ օրով, չ մէկ գործ կը կատարէին Շաբաթ օրով, 
որովհետեորովհետեորովհետեորովհետեւ անբացատրելի կերպով կը վախնային ւ անբացատրելի կերպով կը վախնային ւ անբացատրելի կերպով կը վախնային ւ անբացատրելի կերպով կը վախնային 
Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, քանի անոնք Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, քանի անոնք Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, քանի անոնք Փարիսեցիներէն եւ Օրէնքի ուսուցիչներէն, քանի անոնք 
կրնային զանոնք պատժել, կրնային նոյնիսկ Ժողովարանկրնային զանոնք պատժել, կրնային նոյնիսկ Ժողովարանկրնային զանոնք պատժել, կրնային նոյնիսկ Ժողովարանկրնային զանոնք պատժել, կրնային նոյնիսկ Ժողովարան----
ներէն դուրս դնել, ինչպէս ըրին օրինակ ի ծնէ կոյրին (Յհ 9.34)ներէն դուրս դնել, ինչպէս ըրին օրինակ ի ծնէ կոյրին (Յհ 9.34)ներէն դուրս դնել, ինչպէս ըրին օրինակ ի ծնէ կոյրին (Յհ 9.34)ներէն դուրս դնել, ինչպէս ըրին օրինակ ի ծնէ կոյրին (Յհ 9.34)::::    
Ժողովարանէն դուրս դրուիլը լուրջ խնդիր մըն էր ոեւէ Ժողովարանէն դուրս դրուիլը լուրջ խնդիր մըն էր ոեւէ Ժողովարանէն դուրս դրուիլը լուրջ խնդիր մըն էր ոեւէ Ժողովարանէն դուրս դրուիլը լուրջ խնդիր մըն էր ոեւէ 
հրեայի մը համհրեայի մը համհրեայի մը համհրեայի մը համար, որովհետեւ Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, ար, որովհետեւ Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, ար, որովհետեւ Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, ար, որովհետեւ Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, 
կը նշանակէր` ամբողջապէս կտրուիլ ընկերութեան կը նշանակէր` ամբողջապէս կտրուիլ ընկերութեան կը նշանակէր` ամբողջապէս կտրուիլ ընկերութեան կը նշանակէր` ամբողջապէս կտրուիլ ընկերութեան 
կեանքէնկեանքէնկեանքէնկեանքէն::::    Ժողովարանէն դուրս դրուող մը կը սկսէր Ժողովարանէն դուրս դրուող մը կը սկսէր Ժողովարանէն դուրս դրուող մը կը սկսէր Ժողովարանէն դուրս դրուող մը կը սկսէր 
անտեսուիլ ու անարգուիլ բոլորին կողմէանտեսուիլ ու անարգուիլ բոլորին կողմէանտեսուիլ ու անարգուիլ բոլորին կողմէանտեսուիլ ու անարգուիլ բոլորին կողմէ::::    Մարդիկ կը սկսէին Մարդիկ կը սկսէին Մարդիկ կը սկսէին Մարդիկ կը սկսէին 
խորթ աչքով նայիլ իրենխորթ աչքով նայիլ իրենխորթ աչքով նայիլ իրենխորթ աչքով նայիլ իրեն::::    Կը սկսէին զայն Աստուծոյ Օրէնքին Կը սկսէին զայն Աստուծոյ Օրէնքին Կը սկսէին զայն Աստուծոյ Օրէնքին Կը սկսէին զայն Աստուծոյ Օրէնքին 
խախտիխախտիխախտիխախտի´́́́չ նկատելչ նկատելչ նկատելչ նկատել::::    Տակաւին, Շաբաթ օրով գործ կատարող Տակաւին, Շաբաթ օրով գործ կատարող Տակաւին, Շաբաթ օրով գործ կատարող Տակաւին, Շաբաթ օրով գործ կատարող 
մը ոմը ոմը ոմը ո´́́́չ միայն կրնար Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, այլեւ չ միայն կրնար Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, այլեւ չ միայն կրնար Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, այլեւ չ միայն կրնար Ժողովարանէն դուրս դրուիլ, այլեւ 
կրնար Ժողովարանին մէջ դատի ենթարկուիլ եւ ծեծուիլկրնար Ժողովարանին մէջ դատի ենթարկուիլ եւ ծեծուիլկրնար Ժողովարանին մէջ դատի ենթարկուիլ եւ ծեծուիլկրնար Ժողովարանին մէջ դատի ենթարկուիլ եւ ծեծուիլ::::    Այս Այս Այս Այս 
բոլորը գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ ատիկա կը պարզէ բոլորը գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ ատիկա կը պարզէ բոլորը գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ ատիկա կը պարզէ բոլորը գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ ատիկա կը պարզէ 
անդամալոյծին քաջութիւնն ու համարձակութիւնըանդամալոյծին քաջութիւնն ու համարձակութիւնըանդամալոյծին քաջութիւնն ու համարձակութիւնըանդամալոյծին քաջութիւնն ու համարձակութիւնը::::    Ան երբ իր Ան երբ իր Ան երբ իր Ան երբ իր 
աաաանկողինը շալկնկողինը շալկնկողինը շալկնկողինը շալկեց, գիտէր որ կրնար Ժեց, գիտէր որ կրնար Ժեց, գիտէր որ կրնար Ժեց, գիտէր որ կրնար Ժողովարանի մէջ ծեծ ողովարանի մէջ ծեծ ողովարանի մէջ ծեծ ողովարանի մէջ ծեծ 
ուտել կամ անկէ դուրս դրուիլուտել կամ անկէ դուրս դրուիլուտել կամ անկէ դուրս դրուիլուտել կամ անկէ դուրս դրուիլ::::    Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ 
Տիրոջ խօսքին, եթէ երբեք գիտենք որ մեր այդ Տիրոջ խօսքին, եթէ երբեք գիտենք որ մեր այդ Տիրոջ խօսքին, եթէ երբեք գիտենք որ մեր այդ Տիրոջ խօսքին, եթէ երբեք գիտենք որ մեր այդ 
հնազանդութիւնը պատճառ պիտի դառնայ որ անտեսուինք հնազանդութիւնը պատճառ պիտի դառնայ որ անտեսուինք հնազանդութիւնը պատճառ պիտի դառնայ որ անտեսուինք հնազանդութիւնը պատճառ պիտի դառնայ որ անտեսուինք 
ընկերութեան կողմէընկերութեան կողմէընկերութեան կողմէընկերութեան կողմէ::::    Կրնա՞նք կատարել Յիսուսի կամքը, եթէ Կրնա՞նք կատարել Յիսուսի կամքը, եթէ Կրնա՞նք կատարել Յիսուսի կամքը, եթէ Կրնա՞նք կատարել Յիսուսի կամքը, եթէ 
գիտենք որ ատիկա մեզ զրգիտենք որ ատիկա մեզ զրգիտենք որ ատիկա մեզ զրգիտենք որ ատիկա մեզ զրկումի ու յանդիմանութեան պիտի կումի ու յանդիմանութեան պիտի կումի ու յանդիմանութեան պիտի կումի ու յանդիմանութեան պիտի 
առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ::::    Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ այսօր շատ մը տեղեր Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ այսօր շատ մը տեղեր Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ այսօր շատ մը տեղեր Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ այսօր շատ մը տեղեր 
մարդիկ իրենց պաշտօններէն կը զրկուին քրիստոնեայ մարդիկ իրենց պաշտօններէն կը զրկուին քրիստոնեայ մարդիկ իրենց պաշտօններէն կը զրկուին քրիստոնեայ մարդիկ իրենց պաշտօններէն կը զրկուին քրիստոնեայ 
ըլլալնուն համարըլլալնուն համարըլլալնուն համարըլլալնուն համար::::    Ո՞վ չի գիտեր որ մէկը կրնայ իր գործը Ո՞վ չի գիտեր որ մէկը կրնայ իր գործը Ո՞վ չի գիտեր որ մէկը կրնայ իր գործը Ո՞վ չի գիտեր որ մէկը կրնայ իր գործը 
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կորսնցնել եթէ վկայէ Յիսուսի համարկորսնցնել եթէ վկայէ Յիսուսի համարկորսնցնել եթէ վկայէ Յիսուսի համարկորսնցնել եթէ վկայէ Յիսուսի համար::::    Ո՞վ եղած է Ո՞վ եղած է Ո՞վ եղած է Ո՞վ եղած է 
Աւետարանի իսկական քարոզիչ եւ Աւետարանի իսկական քարոզիչ եւ Աւետարանի իսկական քարոզիչ եւ Աւետարանի իսկական քարոզիչ եւ չէ հալածուածչէ հալածուածչէ հալածուածչէ հալածուած::::    Ո՞վ եղած է Ո՞վ եղած է Ո՞վ եղած է Ո՞վ եղած է 
ճշմարտութեան համար վկայող եւ չէ նախատուած ճշմարտութեան համար վկայող եւ չէ նախատուած ճշմարտութեան համար վկայող եւ չէ նախատուած ճշմարտութեան համար վկայող եւ չէ նախատուած 
ստութեան հետեւող մարդոց կողմէստութեան հետեւող մարդոց կողմէստութեան հետեւող մարդոց կողմէստութեան հետեւող մարդոց կողմէ::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս երեւութապէս Օրէնքին հակասող բան մը Յիսուս երեւութապէս Օրէնքին հակասող բան մը Յիսուս երեւութապէս Օրէնքին հակասող բան մը Յիսուս երեւութապէս Օրէնքին հակասող բան մը 
պահանջեց անդամալոյծէն եւ ան հնազանդեցաւպահանջեց անդամալոյծէն եւ ան հնազանդեցաւպահանջեց անդամալոյծէն եւ ան հնազանդեցաւպահանջեց անդամալոյծէն եւ ան հնազանդեցաւ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
կրնա՞նք հնազանդիլ Քրիստոսի երբ մեզմէ կը պահանջէ բան կրնա՞նք հնազանդիլ Քրիստոսի երբ մեզմէ կը պահանջէ բան կրնա՞նք հնազանդիլ Քրիստոսի երբ մեզմէ կը պահանջէ բան կրնա՞նք հնազանդիլ Քրիստոսի երբ մեզմէ կը պահանջէ բան 
մը որ ուրիշներմը որ ուրիշներմը որ ուրիշներմը որ ուրիշներուն կը թուի օրէնքին հակառակ, կամ իրենց ուն կը թուի օրէնքին հակառակ, կամ իրենց ուն կը թուի օրէնքին հակառակ, կամ իրենց ուն կը թուի օրէնքին հակառակ, կամ իրենց 
կամքին հակառակկամքին հակառակկամքին հակառակկամքին հակառակ::::    Սիրով կը հնազանդի՞նք Տիրոջ երբ մեզմէ Սիրով կը հնազանդի՞նք Տիրոջ երբ մեզմէ Սիրով կը հնազանդի՞նք Տիրոջ երբ մեզմէ Սիրով կը հնազանդի՞նք Տիրոջ երբ մեզմէ 
կը պահանջէ մեր տրամաբանութեան հակառակ բան մըկը պահանջէ մեր տրամաբանութեան հակառակ բան մըկը պահանջէ մեր տրամաբանութեան հակառակ բան մըկը պահանջէ մեր տրամաբանութեան հակառակ բան մը::::    
Քրիստոսի գործերը յաճախ մարդկային տրամաբանութեան Քրիստոսի գործերը յաճախ մարդկային տրամաբանութեան Քրիստոսի գործերը յաճախ մարդկային տրամաբանութեան Քրիստոսի գործերը յաճախ մարդկային տրամաբանութեան 
սահմաններէն դուրս կսահմաններէն դուրս կսահմաններէն դուրս կսահմաններէն դուրս կ’’’’իյնան, որովհետեւ իր գործելակերպը իյնան, որովհետեւ իր գործելակերպը իյնան, որովհետեւ իր գործելակերպը իյնան, որովհետեւ իր գործելակերպը 
ամբողջութեամբ տարամբողջութեամբ տարամբողջութեամբ տարամբողջութեամբ տարբեր է մեր գործելակերպէն, եւ իր բեր է մեր գործելակերպէն, եւ իր բեր է մեր գործելակերպէն, եւ իր բեր է մեր գործելակերպէն, եւ իր 
մտածելակերպը` մեր մտածելակերպէնմտածելակերպը` մեր մտածելակերպէնմտածելակերպը` մեր մտածելակերպէնմտածելակերպը` մեր մտածելակերպէն::::    

8.8.8.8.----    Կարեւոր է նկատել որ այս անդամալոյծը ինք չէր որ Կարեւոր է նկատել որ այս անդամալոյծը ինք չէր որ Կարեւոր է նկատել որ այս անդամալոյծը ինք չէր որ Կարեւոր է նկատել որ այս անդամալոյծը ինք չէր որ 
Յիսուսէն բժշկութիւն խնդրեց, եւ ոՅիսուսէն բժշկութիւն խնդրեց, եւ ոՅիսուսէն բժշկութիւն խնդրեց, եւ ոՅիսուսէն բժշկութիւն խնդրեց, եւ ո´́́́չ ալ ուրիշը իրեն համար չ ալ ուրիշը իրեն համար չ ալ ուրիշը իրեն համար չ ալ ուրիշը իրեն համար 
խնդրեցխնդրեցխնդրեցխնդրեց::::    Սա ցոյց կու տայ թէ Տիրոջ ողորմութիւնները մեզ Սա ցոյց կու տայ թէ Տիրոջ ողորմութիւնները մեզ Սա ցոյց կու տայ թէ Տիրոջ ողորմութիւնները մեզ Սա ցոյց կու տայ թէ Տիրոջ ողորմութիւնները մեզ 
կկկկ’’’’այցելեն թէկուզ մենք զանոնք խնդայցելեն թէկուզ մենք զանոնք խնդայցելեն թէկուզ մենք զանոնք խնդայցելեն թէկուզ մենք զանոնք խնդրած չըլլանքրած չըլլանքրած չըլլանքրած չըլլանք::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
բարերարութիւնները մեզ կը շրջապատեն նոյնիսկ եթէ մենք բարերարութիւնները մեզ կը շրջապատեն նոյնիսկ եթէ մենք բարերարութիւնները մեզ կը շրջապատեն նոյնիսկ եթէ մենք բարերարութիւնները մեզ կը շրջապատեն նոյնիսկ եթէ մենք 
զանոնք չփնտռենքզանոնք չփնտռենքզանոնք չփնտռենքզանոնք չփնտռենք::::    Ինչպէս հայր մը չԻնչպէս հայր մը չԻնչպէս հայր մը չԻնչպէս հայր մը չ’’’’ըսպասեր որ իր ըսպասեր որ իր ըսպասեր որ իր ըսպասեր որ իր 
զաւակը իրեն անհրաժեշտ եղածը խնդրէ որպէսզի տայ անոր, զաւակը իրեն անհրաժեշտ եղածը խնդրէ որպէսզի տայ անոր, զաւակը իրեն անհրաժեշտ եղածը խնդրէ որպէսզի տայ անոր, զաւակը իրեն անհրաժեշտ եղածը խնդրէ որպէսզի տայ անոր, 
այնպէս ալ, Աստուած գիտէ մեր կարիքները եւ կը պարգեւէ այնպէս ալ, Աստուած գիտէ մեր կարիքները եւ կը պարգեւէ այնպէս ալ, Աստուած գիտէ մեր կարիքները եւ կը պարգեւէ այնպէս ալ, Աստուած գիտէ մեր կարիքները եւ կը պարգեւէ 
անհրաժեշտ եղածը թէկուզ մենք չհայցանհրաժեշտ եղածը թէկուզ մենք չհայցանհրաժեշտ եղածը թէկուզ մենք չհայցանհրաժեշտ եղածը թէկուզ մենք չհայցենք զանոնքենք զանոնքենք զանոնքենք զանոնք::::    

9.9.9.9.----    Որպէսզի Սամարացի կինը կարենար արագօրէն Որպէսզի Սամարացի կինը կարենար արագօրէն Որպէսզի Սամարացի կինը կարենար արագօրէն Որպէսզի Սամարացի կինը կարենար արագօրէն 
երթալ եւ աւետել Քրիստոսը իր քաղաքացիներուն` պէտք էր երթալ եւ աւետել Քրիստոսը իր քաղաքացիներուն` պէտք էր երթալ եւ աւետել Քրիստոսը իր քաղաքացիներուն` պէտք էր երթալ եւ աւետել Քրիստոսը իր քաղաքացիներուն` պէտք էր 
սափորը իր ուսէն վար դնէր, իսկ յիշեալ անդամալոյծը, սափորը իր ուսէն վար դնէր, իսկ յիշեալ անդամալոյծը, սափորը իր ուսէն վար դնէր, իսկ յիշեալ անդամալոյծը, սափորը իր ուսէն վար դնէր, իսկ յիշեալ անդամալոյծը, 
որպէսզի կարենար Քրիստոսի կամքը կատարած ըլլալ` որպէսզի կարենար Քրիստոսի կամքը կատարած ըլլալ` որպէսզի կարենար Քրիստոսի կամքը կատարած ըլլալ` որպէսզի կարենար Քրիստոսի կամքը կատարած ըլլալ` 
պէտք էր մահիճը իր ուսերուն վրայ առնէր ու քալէրպէտք էր մահիճը իր ուսերուն վրայ առնէր ու քալէրպէտք էր մահիճը իր ուսերուն վրայ առնէր ու քալէրպէտք էր մահիճը իր ուսերուն վրայ առնէր ու քալէր::::    
ԱռաջիԱռաջիԱռաջիԱռաջինը իր ուսէն վար պէտք էր դնէր սափորը, իսկ նը իր ուսէն վար պէտք էր դնէր սափորը, իսկ նը իր ուսէն վար պէտք էր դնէր սափորը, իսկ նը իր ուսէն վար պէտք էր դնէր սափորը, իսկ 
երկրորդը` իր ուսերուն վրայ պէտք էր առնէր մահիճըերկրորդը` իր ուսերուն վրայ պէտք էր առնէր մահիճըերկրորդը` իր ուսերուն վրայ պէտք էր առնէր մահիճըերկրորդը` իր ուսերուն վրայ պէտք էր առնէր մահիճը::::    Այս Այս Այս Այս 
իրողութեան մէջ կարեւոր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կը իրողութեան մէջ կարեւոր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կը իրողութեան մէջ կարեւոր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կը իրողութեան մէջ կարեւոր հոգեւոր ճշմարտութիւն մը կը 
գտնենքգտնենքգտնենքգտնենք::::    Երբ Տէրը բուժէ մարդոց սիրտերն ու հոգիները, Երբ Տէրը բուժէ մարդոց սիրտերն ու հոգիները, Երբ Տէրը բուժէ մարդոց սիրտերն ու հոգիները, Երբ Տէրը բուժէ մարդոց սիրտերն ու հոգիները, 
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անոնք պէտք է իրենց ուսերէն վար դնեն իրենց անձնական անոնք պէտք է իրենց ուսերէն վար դնեն իրենց անձնական անոնք պէտք է իրենց ուսերէն վար դնեն իրենց անձնական անոնք պէտք է իրենց ուսերէն վար դնեն իրենց անձնական 
լուծը, եւ լուծը, եւ լուծը, եւ լուծը, եւ անոր փոխարէն, շալկեն Տիրոջ պատուիրած լուծըանոր փոխարէն, շալկեն Տիրոջ պատուիրած լուծըանոր փոխարէն, շալկեն Տիրոջ պատուիրած լուծըանոր փոխարէն, շալկեն Տիրոջ պատուիրած լուծը::::    
Օգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քրիստոս պատուիրեց բուժուածՔրիստոս պատուիրեց բուժուածՔրիստոս պատուիրեց բուժուածՔրիստոս պատուիրեց բուժուած    
անդամալոյծին իր մահիճը շալկել ոանդամալոյծին իր մահիճը շալկել ոանդամալոյծին իր մահիճը շալկել ոանդամալոյծին իր մահիճը շալկել ու քալել եւ ան ւ քալել եւ ան ւ քալել եւ ան ւ քալել եւ ան 
հնազանդեցաւհնազանդեցաւհնազանդեցաւհնազանդեցաւ::::    Դուն ալ հնազանդէԴուն ալ հնազանդէԴուն ալ հնազանդէԴուն ալ հնազանդէ´́́́    Տիրոջ խօսքին եւ շալկէ Տիրոջ խօսքին եւ շալկէ Տիրոջ խօսքին եւ շալկէ Տիրոջ խօսքին եւ շալկէ 
ինչ որ քու ուսերուդ վրայ կը դնէ իբրեւ լուծինչ որ քու ուսերուդ վրայ կը դնէ իբրեւ լուծինչ որ քու ուսերուդ վրայ կը դնէ իբրեւ լուծինչ որ քու ուսերուդ վրայ կը դնէ իբրեւ լուծ»»»»::::    Արդարեւ, Տէրը Արդարեւ, Տէրը Արդարեւ, Տէրը Արդարեւ, Տէրը 
եւս նոյն պեւս նոյն պեւս նոյն պեւս նոյն պատուէրը կու տայ. ատուէրը կու տայ. ատուէրը կու տայ. ատուէրը կու տայ. ««««Ձեր վրայ առէք իմ լուծս..., Ձեր վրայ առէք իմ լուծս..., Ձեր վրայ առէք իմ լուծս..., Ձեր վրայ առէք իմ լուծս..., 
քանի իմ լուծս դիւրաւ տանելի է եւ բեռս` թեթեւքանի իմ լուծս դիւրաւ տանելի է եւ բեռս` թեթեւքանի իմ լուծս դիւրաւ տանելի է եւ բեռս` թեթեւքանի իմ լուծս դիւրաւ տանելի է եւ բեռս` թեթեւ»»»» ( ( ( (Մտ 11.29)Մտ 11.29)Մտ 11.29)Մտ 11.29)::::    

««««Հրեայ ղեկաՀրեայ ղեկաՀրեայ ղեկաՀրեայ ղեկավարները բժշկուած մարդուն ըսին.վարները բժշկուած մարդուն ըսին.վարները բժշկուած մարդուն ըսին.վարները բժշկուած մարդուն ըսին.----    
""""Օրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրը Շաբաթ է եւ Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելը""""»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 

5.10)5.10)5.10)5.10)::::    
1.1.1.1.----    ՀրեայՀրեայՀրեայՀրեայ    ղեկավարները փոխանակ ուրախանալուղեկավարները փոխանակ ուրախանալուղեկավարները փոխանակ ուրախանալուղեկավարները փոխանակ ուրախանալու    որ որ որ որ 

երեսուներեսուներեսուներեսունութը տարիէ ի վեր հիւանդ մարդը ոտքի ելած էր, կը ութը տարիէ ի վեր հիւանդ մարդը ոտքի ելած էր, կը ութը տարիէ ի վեր հիւանդ մարդը ոտքի ելած էր, կը ութը տարիէ ի վեր հիւանդ մարդը ոտքի ելած էր, կը 
նեղուին ու կնեղուին ու կնեղուին ու կնեղուին ու կ’’’’ընդվզին ընդվզին ընդվզին ընդվզին Շաբաթ օրով Շաբաթ օրով Շաբաթ օրով Շաբաթ օրով մահիճը շալկած ըլլալուն մահիճը շալկած ըլլալուն մահիճը շալկած ըլլալուն մահիճը շալկած ըլլալուն 
համար, ըսելով. համար, ըսելով. համար, ըսելով. համար, ըսելով. ««««Օրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելըՕրէնքին դէմ է մահիճդ շալկելը»»»»::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
Աստուած պատուիրած էր Շաբաթ օրը սուրբ պահել եւ այդ Աստուած պատուիրած էր Շաբաթ օրը սուրբ պահել եւ այդ Աստուած պատուիրած էր Շաբաթ օրը սուրբ պահել եւ այդ Աստուած պատուիրած էր Շաբաթ օրը սուրբ պահել եւ այդ 
օրը բան մը չգործել (Ել 20.8օրը բան մը չգործել (Ել 20.8օրը բան մը չգործել (Ել 20.8օրը բան մը չգործել (Ել 20.8----11), 11), 11), 11), բայց Աստուծոյ բայց Աստուծոյ բայց Աստուծոյ բայց Աստուծոյ նպատակը նպատակը նպատակը նպատակը 
բարեգործութիւն ընելը արգիլել չէրբարեգործութիւն ընելը արգիլել չէրբարեգործութիւն ընելը արգիլել չէրբարեգործութիւն ընելը արգիլել չէր::::    Աստուած պարզապէս Աստուած պարզապէս Աստուած պարզապէս Աստուած պարզապէս 
կկկկ’’’’ուզէր որ հրեաներ վեց օր աշխատէին եւ իրենց սեփական ուզէր որ հրեաներ վեց օր աշխատէին եւ իրենց սեփական ուզէր որ հրեաներ վեց օր աշխատէին եւ իրենց սեփական ուզէր որ հրեաներ վեց օր աշխատէին եւ իրենց սեփական 
գործերը կատարէին (Ել 20.9), բայց մէկ օր` Շաբաթ օրը, գործերը կատարէին (Ել 20.9), բայց մէկ օր` Շաբաթ օրը, գործերը կատարէին (Ել 20.9), բայց մէկ օր` Շաբաթ օրը, գործերը կատարէին (Ել 20.9), բայց մէկ օր` Շաբաթ օրը, 
ամբողջութեամբ յատկացնէին իրեն` իամբողջութեամբ յատկացնէին իրեն` իամբողջութեամբ յատկացնէին իրեն` իամբողջութեամբ յատկացնէին իրեն` ի´́́́ր կամքը կատարելու, ր կամքը կատարելու, ր կամքը կատարելու, ր կամքը կատարելու, 
իսկ իր կամքը մարդասիրական արարքներ կատարեիսկ իր կամքը մարդասիրական արարքներ կատարեիսկ իր կամքը մարդասիրական արարքներ կատարեիսկ իր կամքը մարդասիրական արարքներ կատարելն էրլն էրլն էրլն էր::::    
Աստուծոյ Օրէնքը ի՞նչպէս կրնար արգիլել մարդասիրական Աստուծոյ Օրէնքը ի՞նչպէս կրնար արգիլել մարդասիրական Աստուծոյ Օրէնքը ի՞նչպէս կրնար արգիլել մարդասիրական Աստուծոյ Օրէնքը ի՞նչպէս կրնար արգիլել մարդասիրական 
արարք մը, ինչպիսին էր անդամալոյծին բժշկութիւնըարարք մը, ինչպիսին էր անդամալոյծին բժշկութիւնըարարք մը, ինչպիսին էր անդամալոյծին բժշկութիւնըարարք մը, ինչպիսին էր անդամալոյծին բժշկութիւնը::::    Օրէնքի Օրէնքի Օրէնքի Օրէնքի 
ուսուցիչները, որոնք Աստուծոյ Օրէնքին մասնագէտներն էին, ուսուցիչները, որոնք Աստուծոյ Օրէնքին մասնագէտներն էին, ուսուցիչները, որոնք Աստուծոյ Օրէնքին մասնագէտներն էին, ուսուցիչները, որոնք Աստուծոյ Օրէնքին մասնագէտներն էին, 
Օրէնքի տառին կը նայէին եւ բնաՕրէնքի տառին կը նայէին եւ բնաՕրէնքի տառին կը նայէին եւ բնաՕրէնքի տառին կը նայէին եւ բնա´́́́ւ չէին տեսներ անոր ետին ւ չէին տեսներ անոր ետին ւ չէին տեսներ անոր ետին ւ չէին տեսներ անոր ետին 
կանգնող Աստուծոյ մարդասիրութիւնըկանգնող Աստուծոյ մարդասիրութիւնըկանգնող Աստուծոյ մարդասիրութիւնըկանգնող Աստուծոյ մարդասիրութիւնը::::    

Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ 
նպատակն էր որ մարդիկ այդ օրը յատկացնէին բարեգործունպատակն էր որ մարդիկ այդ օրը յատկացնէին բարեգործունպատակն էր որ մարդիկ այդ օրը յատկացնէին բարեգործունպատակն էր որ մարդիկ այդ օրը յատկացնէին բարեգործու----
թեան, մտածէին ցաւի ու տառապանքի մէջ եղողին մասին, թեան, մտածէին ցաւի ու տառապանքի մէջ եղողին մասին, թեան, մտածէին ցաւի ու տառապանքի մէջ եղողին մասին, թեան, մտածէին ցաւի ու տառապանքի մէջ եղողին մասին, 
աղքատին ու զրկուածին մասին, անտէր ու անտիրական աղքատին ու զրկուածին մասին, անտէր ու անտիրական աղքատին ու զրկուածին մասին, անտէր ու անտիրական աղքատին ու զրկուածին մասին, անտէր ու անտիրական 
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եղողին մասին, որբին ու տնազուրկին մասին, հիւանդին ու եղողին մասին, որբին ու տնազուրկին մասին, հիւանդին ու եղողին մասին, որբին ու տնազուրկին մասին, հիւանդին ու եղողին մասին, որբին ու տնազուրկին մասին, հիւանդին ու 
չարչարչարչարչարչարչարչարուողին մասինուողին մասինուողին մասինուողին մասին::::    

Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատուէրը տալով, Աստուծոյ 
նպատակն էր նաեւ, որ մարդիկ այդ օրը մտածէին Աստուծոյ նպատակն էր նաեւ, որ մարդիկ այդ օրը մտածէին Աստուծոյ նպատակն էր նաեւ, որ մարդիկ այդ օրը մտածէին Աստուծոյ նպատակն էր նաեւ, որ մարդիկ այդ օրը մտածէին Աստուծոյ 
կողմէ իրենց վայելած բարիքներուն եւ օրհնութիւններուն կողմէ իրենց վայելած բարիքներուն եւ օրհնութիւններուն կողմէ իրենց վայելած բարիքներուն եւ օրհնութիւններուն կողմէ իրենց վայելած բարիքներուն եւ օրհնութիւններուն 
մասին, եւ փառք ու գոհութիւն յայտնէին անորմասին, եւ փառք ու գոհութիւն յայտնէին անորմասին, եւ փառք ու գոհութիւն յայտնէին անորմասին, եւ փառք ու գոհութիւն յայտնէին անոր::::    

2.2.2.2.---- « « « «ՇաբաթՇաբաթՇաբաթՇաբաթ» » » » բառը Եբրայերէնի մէջ կը նշանակէ` բառը Եբրայերէնի մէջ կը նշանակէ` բառը Եբրայերէնի մէջ կը նշանակէ` բառը Եբրայերէնի մէջ կը նշանակէ` ««««հհհհանանանան----
գիստ, հանգստութիւնգիստ, հանգստութիւնգիստ, հանգստութիւնգիստ, հանգստութիւն»»»»::::    ««««Շաբաթ օրը կոչուած է Շաբաթ օրը կոչուած է Շաբաթ օրը կոչուած է Շաբաթ օրը կոչուած է ««««հանհանհանհանգգգգսսսստուտուտուտու----
թեան օրթեան օրթեան օրթեան օր», », », », որովհետեւ Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրն էրորովհետեւ Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրն էրորովհետեւ Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրն էրորովհետեւ Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրն էր»,»,»,»,    կկկկ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ՈսկեբերանՈսկեբերանՈսկեբերանՈսկեբերան::::    Իսկ Օգոստինոս կԻսկ Օգոստինոս կԻսկ Օգոստինոս կԻսկ Օգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս Շաբաթ օրով կը Յիսուս Շաբաթ օրով կը Յիսուս Շաբաթ օրով կը Յիսուս Շաբաթ օրով կը 
բժշկէ անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց տուած ըլլար իրեն եւ բժշկէ անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց տուած ըլլար իրեն եւ բժշկէ անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց տուած ըլլար իրեն եւ բժշկէ անդամալոյծը, որպէսզի ցոյց տուած ըլլար իրեն եւ 
բոլոր հրեաներուն, որ իբոլոր հրեաներուն, որ իբոլոր հրեաներուն, որ իբոլոր հրեաներուն, որ ի´́́́նքն էր մարդոց նքն էր մարդոց նքն էր մարդոց նքն էր մարդոց իսկական Շաբաթը, իսկական Շաբաթը, իսկական Շաբաթը, իսկական Շաբաթը, 
այլ խօսքով` իրական հանգիստը շնորհողըայլ խօսքով` իրական հանգիստը շնորհողըայլ խօսքով` իրական հանգիստը շնորհողըայլ խօսքով` իրական հանգիստը շնորհողը»»»»::::    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, դուն գտա՞ծ ես կեանքիդ Շաբաթը, ընթերցող, դուն գտա՞ծ ես կեանքիդ Շաբաթը, ընթերցող, դուն գտա՞ծ ես կեանքիդ Շաբաթը, ընթերցող, դուն գտա՞ծ ես կեանքիդ Շաբաթը, 
այսինքն` հանգիստըայսինքն` հանգիստըայսինքն` հանգիստըայսինքն` հանգիստը::::    Ի՞նչ բանի մէջ կը փնտռես հանգիստդ, Ի՞նչ բանի մէջ կը փնտռես հանգիստդ, Ի՞նչ բանի մէջ կը փնտռես հանգիստդ, Ի՞նչ բանի մէջ կը փնտռես հանգիստդ, 
ապահովութիւնդ, երջանկութիւնդ, զօրութիւնդապահովութիւնդ, երջանկութիւնդ, զօրութիւնդապահովութիւնդ, երջանկութիւնդ, զօրութիւնդապահովութիւնդ, երջանկութիւնդ, զօրութիւնդ::::    Առատ Առատ Առատ Առատ 
դրամներո՞ւդ մէջ, մտքիդ իմաստութեա՞ն մէջ, ունեցած դրամներո՞ւդ մէջ, մտքիդ իմաստութեա՞ն մէջ, ունեցած դրամներո՞ւդ մէջ, մտքիդ իմաստութեա՞ն մէջ, ունեցած դրամներո՞ւդ մէջ, մտքիդ իմաստութեա՞ն մէջ, ունեցած 
հանգհանգհանգհանգամանքիդ ու դիրքի՞դ մէջ, գործիդ յաջողութեա՞ն մէջ, ամանքիդ ու դիրքի՞դ մէջ, գործիդ յաջողութեա՞ն մէջ, ամանքիդ ու դիրքի՞դ մէջ, գործիդ յաջողութեա՞ն մէջ, ամանքիդ ու դիրքի՞դ մէջ, գործիդ յաջողութեա՞ն մէջ, 
վայելած պաշտօնի՞դ մէջ, քեզ շրջապատող եւ քեզի համար վայելած պաշտօնի՞դ մէջ, քեզ շրջապատող եւ քեզի համար վայելած պաշտօնի՞դ մէջ, քեզ շրջապատող եւ քեզի համար վայելած պաշտօնի՞դ մէջ, քեզ շրջապատող եւ քեզի համար 
ծափահարող մարդո՞ց մէջծափահարող մարդո՞ց մէջծափահարող մարդո՞ց մէջծափահարող մարդո՞ց մէջ::::    Այս բոլորը չեԱյս բոլորը չեԱյս բոլորը չեԱյս բոլորը չե´́́́ն կրնար ապահոն կրնար ապահոն կրնար ապահոն կրնար ապահո----
վել երջանկութիւնդ, ովել երջանկութիւնդ, ովել երջանկութիւնդ, ովել երջանկութիւնդ, ո´́́́չ ալ կրնան սրտի հանգստութիւն կամ չ ալ կրնան սրտի հանգստութիւն կամ չ ալ կրնան սրտի հանգստութիւն կամ չ ալ կրնան սրտի հանգստութիւն կամ 
հոգիի խաղաղութիւն շնորհել քեզիհոգիի խաղաղութիւն շնորհել քեզիհոգիի խաղաղութիւն շնորհել քեզիհոգիի խաղաղութիւն շնորհել քեզի::::    Դուն քեԴուն քեԴուն քեԴուն քե´́́́զ է որ կը խզ է որ կը խզ է որ կը խզ է որ կը խաբես, աբես, աբես, աբես, 
եթէ երբեք այս բաներուն մէջ կը փնտռես երջանկութիւնդեթէ երբեք այս բաներուն մէջ կը փնտռես երջանկութիւնդեթէ երբեք այս բաներուն մէջ կը փնտռես երջանկութիւնդեթէ երբեք այս բաներուն մէջ կը փնտռես երջանկութիւնդ::::    
Յիսուսէն հեռու եւ առանց Յիսուսի չկաՅիսուսէն հեռու եւ առանց Յիսուսի չկաՅիսուսէն հեռու եւ առանց Յիսուսի չկաՅիսուսէն հեռու եւ առանց Յիսուսի չկա´́́́յ ոյ ոյ ոյ ո´́́́չ երջանկութիւն, չ երջանկութիւն, չ երջանկութիւն, չ երջանկութիւն, 
ոոոո´́́́չ ուրախութիւն, ոչ ուրախութիւն, ոչ ուրախութիւն, ոչ ուրախութիւն, ո´́́́չ հանգստութիւն, ոչ հանգստութիւն, ոչ հանգստութիւն, ոչ հանգստութիւն, ո´́́́չ խաղաղութիւն, ոչ խաղաղութիւն, ոչ խաղաղութիւն, ոչ խաղաղութիւն, ո´́́́չ չ չ չ 
ապահովութիւնապահովութիւնապահովութիւնապահովութիւն::::    Յիսուս կը խոստանայ իրեն եկողներուն Յիսուս կը խոստանայ իրեն եկողներուն Յիսուս կը խոստանայ իրեն եկողներուն Յիսուս կը խոստանայ իրեն եկողներուն 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Ես հանգիստ պիտի տամ ձեզիԵս հանգիստ պիտի տամ ձեզիԵս հանգիստ պիտի տամ ձեզիԵս հանգիստ պիտի տամ ձեզի»»»» ( ( ( (ՄՄՄՄտ 11.28)տ 11.28)տ 11.28)տ 11.28)::::    ԽաղաԽաղաԽաղաԽաղա----
ղութիւն փափաքողներուն, կը խոստանայ խաղաղութիւն ղութիւն փափաքողներուն, կը խոստանայ խաղաղութիւն ղութիւն փափաքողներուն, կը խոստանայ խաղաղութիւն ղութիւն փափաքողներուն, կը խոստանայ խաղաղութիւն 
շնորհել. շնորհել. շնորհել. շնորհել. ««««Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս 
է որ կու տամ ձեզիէ որ կու տամ ձեզիէ որ կու տամ ձեզիէ որ կու տամ ձեզի»»»» ( ( ( (Յհ 14.27)Յհ 14.27)Յհ 14.27)Յհ 14.27)::::    Ազատութիւն փնտռողներուն, Ազատութիւն փնտռողներուն, Ազատութիւն փնտռողներուն, Ազատութիւն փնտռողներուն, 
կը խոստանայ ազատութիւն պարգեւել. կը խոստանայ ազատութիւն պարգեւել. կը խոստանայ ազատութիւն պարգեւել. կը խոստանայ ազատութիւն պարգեւել. ««««Եթէ Որդին ձեզ Եթէ Որդին ձեզ Եթէ Որդին ձեզ Եթէ Որդին ձեզ 
ազատէ, այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլազատէ, այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլազատէ, այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլազատէ, այն ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլաքաքաքաք»»»» ( ( ( (Յհ 8.36)Յհ 8.36)Յհ 8.36)Յհ 8.36)::::    
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3.3.3.3.----    Հրեաներուն համար Շաբաթ օրը անգործ տուն Հրեաներուն համար Շաբաթ օրը անգործ տուն Հրեաներուն համար Շաբաթ օրը անգործ տուն Հրեաներուն համար Շաբաթ օրը անգործ տուն 
նստելու օր էր պարզապէսնստելու օր էր պարզապէսնստելու օր էր պարզապէսնստելու օր էր պարզապէս::::    Յիսուս սակայն իր հրաշքներուն Յիսուս սակայն իր հրաշքներուն Յիսուս սակայն իր հրաշքներուն Յիսուս սակայն իր հրաշքներուն 
կարեւոր մէկ մասը Շաբաթ օրով կատարեց, որպէսզի ցոյց կարեւոր մէկ մասը Շաբաթ օրով կատարեց, որպէսզի ցոյց կարեւոր մէկ մասը Շաբաթ օրով կատարեց, որպէսզի ցոյց կարեւոր մէկ մասը Շաբաթ օրով կատարեց, որպէսզի ցոյց 
տար անոնց, թէ Շաբաթ օրը անգործ տուն նստելու օր մը չէ, տար անոնց, թէ Շաբաթ օրը անգործ տուն նստելու օր մը չէ, տար անոնց, թէ Շաբաթ օրը անգործ տուն նստելու օր մը չէ, տար անոնց, թէ Շաբաթ օրը անգործ տուն նստելու օր մը չէ, 
այլ` գործիայլ` գործիայլ` գործիայլ` գործի´́́́    օր է, աշխատանքիօր է, աշխատանքիօր է, աշխատանքիօր է, աշխատանքի´́́́    օր է, բարեգոօր է, բարեգոօր է, բարեգոօր է, բարեգործութեարծութեարծութեարծութեա´́́́ն օր էն օր էն օր էն օր է::::    
Երբ հրեայ ղեկավարները սկսան հալածել Յիսուսը Շաբաթ Երբ հրեայ ղեկավարները սկսան հալածել Յիսուսը Շաբաթ Երբ հրեայ ղեկավարները սկսան հալածել Յիսուսը Շաբաթ Երբ հրեայ ղեկավարները սկսան հալածել Յիսուսը Շաբաթ 
օրով իր կատարած այս հրաշքին համար, Յիսուս անոնց օրով իր կատարած այս հրաշքին համար, Յիսուս անոնց օրով իր կատարած այս հրաշքին համար, Յիսուս անոնց օրով իր կատարած այս հրաշքին համար, Յիսուս անոնց 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Իմ Հայրս մինչեւ հիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմԻմ Հայրս մինչեւ հիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմԻմ Հայրս մինչեւ հիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմԻմ Հայրս մինչեւ հիմա կը գործէ, ես ալ կը գործեմ»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
5.17)5.17)5.17)5.17)::::    Իր այս խօսքով, Յիսուս ըսել ուզեց հրեաներուն, թէ մեր Իր այս խօսքով, Յիսուս ըսել ուզեց հրեաներուն, թէ մեր Իր այս խօսքով, Յիսուս ըսել ուզեց հրեաներուն, թէ մեր Իր այս խօսքով, Յիսուս ըսել ուզեց հրեաներուն, թէ մեր 
երկնաւոր Հօրը համար շաբթերկնաւոր Հօրը համար շաբթերկնաւոր Հօրը համար շաբթերկնաւոր Հօրը համար շաբթուան օրերուն միջեւ տարբերուուան օրերուն միջեւ տարբերուուան օրերուն միջեւ տարբերուուան օրերուն միջեւ տարբերու----
թիւն չկայթիւն չկայթիւն չկայթիւն չկայ::::    Շաբթուան եօթը օրերը իրարու հաւասար են, եւ Շաբթուան եօթը օրերը իրարու հաւասար են, եւ Շաբթուան եօթը օրերը իրարու հաւասար են, եւ Շաբթուան եօթը օրերը իրարու հաւասար են, եւ 
ինչպէս եօթը օրերն ալ Աստուծոյ համար բարեգործութեան ինչպէս եօթը օրերն ալ Աստուծոյ համար բարեգործութեան ինչպէս եօթը օրերն ալ Աստուծոյ համար բարեգործութեան ինչպէս եօթը օրերն ալ Աստուծոյ համար բարեգործութեան 
օրեր են, նոյնպէս ալ, բարեգործութեան օրեր պէտք է ըլլան օրեր են, նոյնպէս ալ, բարեգործութեան օրեր պէտք է ըլլան օրեր են, նոյնպէս ալ, բարեգործութեան օրեր պէտք է ըլլան օրեր են, նոյնպէս ալ, բարեգործութեան օրեր պէտք է ըլլան 
մարդոց համարմարդոց համարմարդոց համարմարդոց համար::::    

4.4.4.4.----    Հրէական մտայնութեան մէջ, Շաբաթ օրը` Աստուծոյ Հրէական մտայնութեան մէջ, Շաբաթ օրը` Աստուծոյ Հրէական մտայնութեան մէջ, Շաբաթ օրը` Աստուծոյ Հրէական մտայնութեան մէջ, Շաբաթ օրը` Աստուծոյ 
օրն էրօրն էրօրն էրօրն էր::::    Յիսուս դիտումնաւոր կերպով, շատ մը հրաշքներ կը Յիսուս դիտումնաւոր կերպով, շատ մը հրաշքներ կը Յիսուս դիտումնաւոր կերպով, շատ մը հրաշքներ կը Յիսուս դիտումնաւոր կերպով, շատ մը հրաշքներ կը 
գործէր Շաբաթ օրով, որպէսզի սորվեցնէր հրեաներուն թէ գործէր Շաբաթ օրով, որպէսզի սորվեցնէր հրեաներուն թէ գործէր Շաբաթ օրով, որպէսզի սորվեցնէր հրեաներուն թէ գործէր Շաբաթ օրով, որպէսզի սորվեցնէր հրեաներուն թէ 
Աստուծոյ յատկացուած ու յանձնուած Շաբաթ օրով է որ Աստուծոյ յատկացուած ու յանձնուած Շաբաթ օրով է որ Աստուծոյ յատկացուած ու յանձնուած Շաբաթ օրով է որ Աստուծոյ յատկացուած ու յանձնուած Շաբաթ օրով է որ 
Աստուած իր օրհնութիւնները կը թափէ մարդոց վրայԱստուած իր օրհնութիւնները կը թափէ մարդոց վրայԱստուած իր օրհնութիւնները կը թափէ մարդոց վրայԱստուած իր օրհնութիւնները կը թափէ մարդոց վրայ::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
մեզի կը յիշեցնէ, թէ այն օրը որ Աստուծոյ յատկացնենք, մեզի կը յիշեցնէ, թէ այն օրը որ Աստուծոյ յատկացնենք, մեզի կը յիշեցնէ, թէ այն օրը որ Աստուծոյ յատկացնենք, մեզի կը յիշեցնէ, թէ այն օրը որ Աստուծոյ յատկացնենք, 
ամբոամբոամբոամբողջութեամբ իրեն նուիրենք, ճիշդ այն օրը մենք կրնանք ղջութեամբ իրեն նուիրենք, ճիշդ այն օրը մենք կրնանք ղջութեամբ իրեն նուիրենք, ճիշդ այն օրը մենք կրնանք ղջութեամբ իրեն նուիրենք, ճիշդ այն օրը մենք կրնանք 
Աստուծոյ օրհնութիւնները վայելելԱստուծոյ օրհնութիւնները վայելելԱստուծոյ օրհնութիւնները վայելելԱստուծոյ օրհնութիւնները վայելել::::    Աստուծոյ յատկացուած Աստուծոյ յատկացուած Աստուծոյ յատկացուած Աստուծոյ յատկացուած 
օրը` Աստուծոօրը` Աստուծոօրը` Աստուծոօրը` Աստուծո´́́́յ օրն է, իսկ Աստուծոյ օրը` Աստուծոյ յ օրն է, իսկ Աստուծոյ օրը` Աստուծոյ յ օրն է, իսկ Աստուծոյ օրը` Աստուծոյ յ օրն է, իսկ Աստուծոյ օրը` Աստուծոյ 
հրաշքներոհրաշքներոհրաշքներոհրաշքներո´́́́ւն օրն է, Աստուծոյ բարերարութիւններուն օրն է, Աստուծոյ բարերարութիւններուն օրն է, Աստուծոյ բարերարութիւններուն օրն է, Աստուծոյ բարերարութիւններո´́́́ւն օրն ւն օրն ւն օրն ւն օրն 
էէէէ::::    Եթէ շաբթուան մէկ օրը Աստուծոյ յատկացնելը այսքանԵթէ շաբթուան մէկ օրը Աստուծոյ յատկացնելը այսքանԵթէ շաբթուան մէկ օրը Աստուծոյ յատկացնելը այսքանԵթէ շաբթուան մէկ օրը Աստուծոյ յատկացնելը այսքան    մեծ մեծ մեծ մեծ 
աստուածային բարութիւններու դուռ կը բանայ, որքաաստուածային բարութիւններու դուռ կը բանայ, որքաաստուածային բարութիւններու դուռ կը բանայ, որքաաստուածային բարութիւններու դուռ կը բանայ, որքա՜՜՜՜ն աւելի ն աւելի ն աւելի ն աւելի 
պիտի վայելենք Աստուծոյ բարիքներն ու ողորմութիւնները, պիտի վայելենք Աստուծոյ բարիքներն ու ողորմութիւնները, պիտի վայելենք Աստուծոյ բարիքներն ու ողորմութիւնները, պիտի վայելենք Աստուծոյ բարիքներն ու ողորմութիւնները, 
օրհնութիւններն ու օգնութիւնները, եթէ Աստուծոյ նուիրենք օրհնութիւններն ու օգնութիւնները, եթէ Աստուծոյ նուիրենք օրհնութիւններն ու օգնութիւնները, եթէ Աստուծոյ նուիրենք օրհնութիւններն ու օգնութիւնները, եթէ Աստուծոյ նուիրենք 
մեր կեանքի բոլոր տարիները, տարուան բոլոր ամիսները, մեր կեանքի բոլոր տարիները, տարուան բոլոր ամիսները, մեր կեանքի բոլոր տարիները, տարուան բոլոր ամիսները, մեր կեանքի բոլոր տարիները, տարուան բոլոր ամիսները, 
ամսուան բոլոր շաբաթները, շաբթուան բոլամսուան բոլոր շաբաթները, շաբթուան բոլամսուան բոլոր շաբաթները, շաբթուան բոլամսուան բոլոր շաբաթները, շաբթուան բոլոր օրերը, օրերուոր օրերը, օրերուոր օրերը, օրերուոր օրերը, օրերունննն    
բոլոր ժամերըբոլոր ժամերըբոլոր ժամերըբոլոր ժամերը,,,,    եւ ժամերուեւ ժամերուեւ ժամերուեւ ժամերունննն    բոլոր վայրկեաններն ու բոլոր վայրկեաններն ու բոլոր վայրկեաններն ու բոլոր վայրկեաններն ու 
երկվայրկեաններըերկվայրկեաններըերկվայրկեաններըերկվայրկեանները::::    
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5.5.5.5.----    Հրեաներուն համար Շաբաթ օրով ոՀրեաներուն համար Շաբաթ օրով ոՀրեաներուն համար Շաբաթ օրով ոՀրեաներուն համար Շաբաթ օրով ո´́́́չ միայն գործ չ միայն գործ չ միայն գործ չ միայն գործ 
կատարելը արգիլուած էր, այլեւ` բարեգործութիւն ընելը կատարելը արգիլուած էր, այլեւ` բարեգործութիւն ընելը կատարելը արգիլուած էր, այլեւ` բարեգործութիւն ընելը կատարելը արգիլուած էր, այլեւ` բարեգործութիւն ընելը 
անգամ արգիլուած էրանգամ արգիլուած էրանգամ արգիլուած էրանգամ արգիլուած էր::::    Յիսուս սակայն, Շաբաթ օրով բարեՅիսուս սակայն, Շաբաթ օրով բարեՅիսուս սակայն, Շաբաթ օրով բարեՅիսուս սակայն, Շաբաթ օրով բարե----
գործութիւններ կատարեց, վգործութիւններ կատարեց, վգործութիւններ կատարեց, վգործութիւններ կատարեց, վաւերացուցած ըլլալու համար աւերացուցած ըլլալու համար աւերացուցած ըլլալու համար աւերացուցած ըլլալու համար 
Շաբաթ օրով բարեգործութիւն կատարելըՇաբաթ օրով բարեգործութիւն կատարելըՇաբաթ օրով բարեգործութիւն կատարելըՇաբաթ օրով բարեգործութիւն կատարելը::::    

««««Մարդը պատասխանեց.Մարդը պատասխանեց.Մարդը պատասխանեց.Մարդը պատասխանեց.----    
Զիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը ի´́́́նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու քալէ"»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 

5.11)5.11)5.11)5.11)::::    
1.1.1.1.----    Բժշկուած անդամալոյծը կը բացատրէ հրեաներուն թէ Բժշկուած անդամալոյծը կը բացատրէ հրեաներուն թէ Բժշկուած անդամալոյծը կը բացատրէ հրեաներուն թէ Բժշկուած անդամալոյծը կը բացատրէ հրեաներուն թէ 

ինք իր ազատ կամքով չէր որ մահիճը կը շալկէր, այլ ինք իր ազատ կամքով չէր որ մահիճը կը շալկէր, այլ ինք իր ազատ կամքով չէր որ մահիճը կը շալկէր, այլ ինք իր ազատ կամքով չէր որ մահիճը կը շալկէր, այլ 
հրամանովը այն անհրամանովը այն անհրամանովը այն անհրամանովը այն անձին` որ զինք բուժած էր եւ ըսած. ձին` որ զինք բուժած էր եւ ըսած. ձին` որ զինք բուժած էր եւ ըսած. ձին` որ զինք բուժած էր եւ ըսած. 
««««Մահիճդ առ ու քալէՄահիճդ առ ու քալէՄահիճդ առ ու քալէՄահիճդ առ ու քալէ»»»»::::    Երբ մենք յանձն կԵրբ մենք յանձն կԵրբ մենք յանձն կԵրբ մենք յանձն կ’’’’առնենք լուծ մը առնենք լուծ մը առնենք լուծ մը առնենք լուծ մը 
շալկել, հարց տանք մենք մեզի, մենք մեր ազատ կամքո՞վ այդ շալկել, հարց տանք մենք մեզի, մենք մեր ազատ կամքո՞վ այդ շալկել, հարց տանք մենք մեզի, մենք մեր ազատ կամքո՞վ այդ շալկել, հարց տանք մենք մեզի, մենք մեր ազատ կամքո՞վ այդ 
լուծը կը շալկենք, թէ` Յիսուս ինք է որ այդ լուծը մեզի լուծը կը շալկենք, թէ` Յիսուս ինք է որ այդ լուծը մեզի լուծը կը շալկենք, թէ` Յիսուս ինք է որ այդ լուծը մեզի լուծը կը շալկենք, թէ` Յիսուս ինք է որ այդ լուծը մեզի 
յանձնած էյանձնած էյանձնած էյանձնած է::::    Օրինակ, երբ կը ծառայենք Տիրոջ այգիին մէջ, Օրինակ, երբ կը ծառայենք Տիրոջ այգիին մէջ, Օրինակ, երբ կը ծառայենք Տիրոջ այգիին մէջ, Օրինակ, երբ կը ծառայենք Տիրոջ այգիին մէջ, 
մտածենք, Տմտածենք, Տմտածենք, Տմտածենք, Տէրը ի՞նք մեզ կանչեց այդ ծառայութեան, թէ` էրը ի՞նք մեզ կանչեց այդ ծառայութեան, թէ` էրը ի՞նք մեզ կանչեց այդ ծառայութեան, թէ` էրը ի՞նք մեզ կանչեց այդ ծառայութեան, թէ` 
մեմեմեմե´́́́նք որոշեցինք ծառայելնք որոշեցինք ծառայելնք որոշեցինք ծառայելնք որոշեցինք ծառայել::::    Երբ Աստուծոյ խօսքը կը Երբ Աստուծոյ խօսքը կը Երբ Աստուծոյ խօսքը կը Երբ Աստուծոյ խօսքը կը 
քարոզենք, հարց տանք, Տէրը ի՞նք մեզ ղրկած է քարոզելու իր քարոզենք, հարց տանք, Տէրը ի՞նք մեզ ղրկած է քարոզելու իր քարոզենք, հարց տանք, Տէրը ի՞նք մեզ ղրկած է քարոզելու իր քարոզենք, հարց տանք, Տէրը ի՞նք մեզ ղրկած է քարոզելու իր 
խօսքը, թէ` մենք որոշած ենք քարոզելխօսքը, թէ` մենք որոշած ենք քարոզելխօսքը, թէ` մենք որոշած ենք քարոզելխօսքը, թէ` մենք որոշած ենք քարոզել::::    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ի՞նչպէս պիտի քարոզէին զայն [Քրիստոսը] առանց Ի՞նչպէս պիտի քարոզէին զայն [Քրիստոսը] առանց Ի՞նչպէս պիտի քարոզէին զայն [Քրիստոսը] առանց Ի՞նչպէս պիտի քարոզէին զայն [Քրիստոսը] առանց 
Աստուծմէ ղԱստուծմէ ղԱստուծմէ ղԱստուծմէ ղրկուած ըլլալուրկուած ըլլալուրկուած ըլլալուրկուած ըլլալու»»»» ( ( ( (Հռ 10.15)Հռ 10.15)Հռ 10.15)Հռ 10.15)::::    Առաքեալը իր այս Առաքեալը իր այս Առաքեալը իր այս Առաքեալը իր այս 
բառերով յստակօրէն կը պարզէ, որ քարոզիչը Աստուծոբառերով յստակօրէն կը պարզէ, որ քարոզիչը Աստուծոբառերով յստակօրէն կը պարզէ, որ քարոզիչը Աստուծոբառերով յստակօրէն կը պարզէ, որ քարոզիչը Աստուծո´́́́յ յ յ յ 
կողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայկողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայկողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայկողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայ::::    

2.2.2.2.----    ««««Զիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը ի´́́́նք ըսաւ ինծի...նք ըսաւ ինծի...նք ըսաւ ինծի...նք ըսաւ ինծի...»»»»::::    Ան նախ կը յիշէ այն Ան նախ կը յիշէ այն Ան նախ կը յիշէ այն Ան նախ կը յիշէ այն 
բուժումը որ ստացած էր Յիսուսի ձեռքովբուժումը որ ստացած էր Յիսուսի ձեռքովբուժումը որ ստացած էր Յիսուսի ձեռքովբուժումը որ ստացած էր Յիսուսի ձեռքով::::    Յիսուսի խօսքը Յիսուսի խօսքը Յիսուսի խօսքը Յիսուսի խօսքը 
յիշելէ առաջ, նախ Յիսոյիշելէ առաջ, նախ Յիսոյիշելէ առաջ, նախ Յիսոյիշելէ առաջ, նախ Յիսուսի գործը կը յիշէւսի գործը կը յիշէւսի գործը կը յիշէւսի գործը կը յիշէ::::    Մենք եւս, Յիսուսի Մենք եւս, Յիսուսի Մենք եւս, Յիսուսի Մենք եւս, Յիսուսի 
խօսքերուն վկաները ըլլալէ առաջ, նախ անոր գործերոխօսքերուն վկաները ըլլալէ առաջ, նախ անոր գործերոխօսքերուն վկաները ըլլալէ առաջ, նախ անոր գործերոխօսքերուն վկաները ըլլալէ առաջ, նախ անոր գործերո´́́́ւն ւն ւն ւն 
վկաները ըլլանքվկաները ըլլանքվկաները ըլլանքվկաները ըլլանք::::    Լաւ է յիշել Յիսուսի խօսքերը, բայց նախ Լաւ է յիշել Յիսուսի խօսքերը, բայց նախ Լաւ է յիշել Յիսուսի խօսքերը, բայց նախ Լաւ է յիշել Յիսուսի խօսքերը, բայց նախ 
պէտք է յիշել այդ խօսքերուն ետին կանգնող կեանքըպէտք է յիշել այդ խօսքերուն ետին կանգնող կեանքըպէտք է յիշել այդ խօսքերուն ետին կանգնող կեանքըպէտք է յիշել այդ խօսքերուն ետին կանգնող կեանքը::::    
Օրինակ, լաւ է յիշել ներումի մասին Յիսուսի արտասանած Օրինակ, լաւ է յիշել ներումի մասին Յիսուսի արտասանած Օրինակ, լաւ է յիշել ներումի մասին Յիսուսի արտասանած Օրինակ, լաւ է յիշել ներումի մասին Յիսուսի արտասանած 
խօսքերը, բայց խօսքերը, բայց խօսքերը, բայց խօսքերը, բայց նախ պէտք է յիշել Յիսուսի ներումն ու նախ պէտք է յիշել Յիսուսի ներումն ու նախ պէտք է յիշել Յիսուսի ներումն ու նախ պէտք է յիշել Յիսուսի ներումն ու 
ներողամտութիւնըներողամտութիւնըներողամտութիւնըներողամտութիւնը::::    Ըսել կԸսել կԸսել կԸսել կ’’’’ուզեմ, պատմելէ առաջ Քրիստոսի ուզեմ, պատմելէ առաջ Քրիստոսի ուզեմ, պատմելէ առաջ Քրիստոսի ուզեմ, պատմելէ առաջ Քրիստոսի 
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խօսքերուն մասին, նախ կատարիչները ըլլանք այդ խօսքեխօսքերուն մասին, նախ կատարիչները ըլլանք այդ խօսքեխօսքերուն մասին, նախ կատարիչները ըլլանք այդ խօսքեխօսքերուն մասին, նախ կատարիչները ըլլանք այդ խօսքե----
րունրունրունրուն::::    

3.3.3.3.----    ««««Զիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը իԶիս բժշկողը ի´́́́նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու նք ըսաւ ինծի` "Մահիճդ առ ու 
քալէ"քալէ"քալէ"քալէ"»»»»::::    Բժշկուած մարդը կարծէք ըսել կԲժշկուած մարդը կարծէք ըսել կԲժշկուած մարդը կարծէք ըսել կԲժշկուած մարդը կարծէք ըսել կ’’’’ուզէր հրեաներուն. ուզէր հրեաներուն. ուզէր հրեաներուն. ուզէր հրեաներուն. 
««««Եթէ Ան զԵթէ Ան զԵթէ Ան զԵթէ Ան զիս բուժել կրցաւ, ի՞նչպէս մահիճս շալկելու իս բուժել կրցաւ, ի՞նչպէս մահիճս շալկելու իս բուժել կրցաւ, ի՞նչպէս մահիճս շալկելու իս բուժել կրցաւ, ի՞նչպէս մահիճս շալկելու 
հրաման տալ չի կրնարհրաման տալ չի կրնարհրաման տալ չի կրնարհրաման տալ չի կրնար::::    Եթէ Ան զիս Աստուծոյ զօրութեամբը Եթէ Ան զիս Աստուծոյ զօրութեամբը Եթէ Ան զիս Աստուծոյ զօրութեամբը Եթէ Ան զիս Աստուծոյ զօրութեամբը 
բուժեց, ի՞նչպէս կրնայ Աստուծոյ Օրէնքը խախտող բուժեց, ի՞նչպէս կրնայ Աստուծոյ Օրէնքը խախտող բուժեց, ի՞նչպէս կրնայ Աստուծոյ Օրէնքը խախտող բուժեց, ի՞նչպէս կրնայ Աստուծոյ Օրէնքը խախտող 
նկատուիլնկատուիլնկատուիլնկատուիլ::::    Եթէ Ան Շաբաթ օրով հանգիստ տուաւ ինծի, Եթէ Ան Շաբաթ օրով հանգիստ տուաւ ինծի, Եթէ Ան Շաբաթ օրով հանգիստ տուաւ ինծի, Եթէ Ան Շաբաթ օրով հանգիստ տուաւ ինծի, 
ատիկա ի՞նչպէս կրնայ ձեզ անհանգստացնելատիկա ի՞նչպէս կրնայ ձեզ անհանգստացնելատիկա ի՞նչպէս կրնայ ձեզ անհանգստացնելատիկա ի՞նչպէս կրնայ ձեզ անհանգստացնել»»»»::::    

««««Անոնք հարցուցին.Անոնք հարցուցին.Անոնք հարցուցին.Անոնք հարցուցին.----    
Ո՞վ է այդ Ո՞վ է այդ Ո՞վ է այդ Ո՞վ է այդ մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու քալէ"մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու քալէ"մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու քալէ"մարդը որ քեզի ըսաւ` "Մահիճդ առ ու քալէ"»»»»    

((((Յհ 5.12)Յհ 5.12)Յհ 5.12)Յհ 5.12)::::    
1.1.1.1.----    Հրեաները չեն հարցներ հիւանդին թէ ոՀրեաները չեն հարցներ հիւանդին թէ ոՀրեաները չեն հարցներ հիւանդին թէ ոՀրեաները չեն հարցներ հիւանդին թէ ո´́́́վ զինք բուժեց, վ զինք բուժեց, վ զինք բուժեց, վ զինք բուժեց, 

այլ պարզապէս կը հարցնեն թէ ոայլ պարզապէս կը հարցնեն թէ ոայլ պարզապէս կը հարցնեն թէ ոայլ պարզապէս կը հարցնեն թէ ո´́́́վ ըսաւ իրեն որ մահիճը վ ըսաւ իրեն որ մահիճը վ ըսաւ իրեն որ մահիճը վ ըսաւ իրեն որ մահիճը 
շալկէ ու քալէշալկէ ու քալէշալկէ ու քալէշալկէ ու քալէ::::    Իրենց համար աւելի կարեւոր էր որ հիւանդը Իրենց համար աւելի կարեւոր էր որ հիւանդը Իրենց համար աւելի կարեւոր էր որ հիւանդը Իրենց համար աւելի կարեւոր էր որ հիւանդը 
մահիճի վրայ պառկած մնար` հիւանդ վիճակի մէջ, մահիճի վրայ պառկած մնար` հիւանդ վիճակի մէջ, մահիճի վրայ պառկած մնար` հիւանդ վիճակի մէջ, մահիճի վրայ պառկած մնար` հիւանդ վիճակի մէջ, քան քան քան քան 
առողջանար եւ մահիճը շալկէր ու քալէր Շաբաթ օրովառողջանար եւ մահիճը շալկէր ու քալէր Շաբաթ օրովառողջանար եւ մահիճը շալկէր ու քալէր Շաբաթ օրովառողջանար եւ մահիճը շալկէր ու քալէր Շաբաթ օրով::::    
Փոխանակ ուրախանային որ եղբայր մը առողջացած էր, Փոխանակ ուրախանային որ եղբայր մը առողջացած էր, Փոխանակ ուրախանային որ եղբայր մը առողջացած էր, Փոխանակ ուրախանային որ եղբայր մը առողջացած էր, 
տրտմած էին որ օրէնք մը տրտմած էին որ օրէնք մը տրտմած էին որ օրէնք մը տրտմած էին որ օրէնք մը ««««խախտխախտխախտխախտուուուուածածածած» » » » էրէրէրէր::::    Յիշենք անառակ Յիշենք անառակ Յիշենք անառակ Յիշենք անառակ 
որդիին առակին մէջ յիշուած երէց որդին, որ կը ներկայացնէ որդիին առակին մէջ յիշուած երէց որդին, որ կը ներկայացնէ որդիին առակին մէջ յիշուած երէց որդին, որ կը ներկայացնէ որդիին առակին մէջ յիշուած երէց որդին, որ կը ներկայացնէ 
Օրէնքի ուսուցիչներն ու ՓարիսեցիներըՕրէնքի ուսուցիչներն ու ՓարիսեցիներըՕրէնքի ուսուցիչներն ու ՓարիսեցիներըՕրէնքի ուսուցիչներն ու Փարիսեցիները::::    Ան փոխանակ Ան փոխանակ Ան փոխանակ Ան փոխանակ 
ուուուուրախանալուրախանալուրախանալուրախանալու    որ իր եղբայրը տուն դարձած էր, տրտմեցաւ որ իր եղբայրը տուն դարձած էր, տրտմեցաւ որ իր եղբայրը տուն դարձած էր, տրտմեցաւ որ իր եղբայրը տուն դարձած էր, տրտմեցաւ 
թէ ինչու պարարտ հորթը մորթուած էր (Ղկ 15.27թէ ինչու պարարտ հորթը մորթուած էր (Ղկ 15.27թէ ինչու պարարտ հորթը մորթուած էր (Ղկ 15.27թէ ինչու պարարտ հորթը մորթուած էր (Ղկ 15.27----28, 30)28, 30)28, 30)28, 30)::::    Իրեն Իրեն Իրեն Իրեն 
համար աւելի կարեւոր էր որ պարարտ հորթը ողջ մնար, քան համար աւելի կարեւոր էր որ պարարտ հորթը ողջ մնար, քան համար աւելի կարեւոր էր որ պարարտ հորթը ողջ մնար, քան համար աւելի կարեւոր էր որ պարարտ հորթը ողջ մնար, քան 
թէ հոգեպէս իր մեռած եղբայրը կենդանանարթէ հոգեպէս իր մեռած եղբայրը կենդանանարթէ հոգեպէս իր մեռած եղբայրը կենդանանարթէ հոգեպէս իր մեռած եղբայրը կենդանանար::::    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    
ընթերցող, արդեօք դուն եւս յիշեալ հրեաներուն նմանընթերցող, արդեօք դուն եւս յիշեալ հրեաներուն նմանընթերցող, արդեօք դուն եւս յիշեալ հրեաներուն նմանընթերցող, արդեօք դուն եւս յիշեալ հրեաներուն նման    կը կը կը կը 
տրտմի՞ս ուրիշին վայելած բարիքներուն համարտրտմի՞ս ուրիշին վայելած բարիքներուն համարտրտմի՞ս ուրիշին վայելած բարիքներուն համարտրտմի՞ս ուրիշին վայելած բարիքներուն համար::::    
ԿԿԿԿ’’’’անհանգստանա՞ս երբ կը տեսնես ուրիշը հանգիստի մէջանհանգստանա՞ս երբ կը տեսնես ուրիշը հանգիստի մէջանհանգստանա՞ս երբ կը տեսնես ուրիշը հանգիստի մէջանհանգստանա՞ս երբ կը տեսնես ուրիշը հանգիստի մէջ::::    
Ի՞նչ կը նախընտրեսԻ՞նչ կը նախընտրեսԻ՞նչ կը նախընտրեսԻ՞նչ կը նախընտրես::::    Կը նախընտրես որ եղբայրդ մահիճի Կը նախընտրես որ եղբայրդ մահիճի Կը նախընտրես որ եղբայրդ մահիճի Կը նախընտրես որ եղբայրդ մահիճի 
վրա՞յ մնայ, թէ` ոտքի ելլէ ու քալէվրա՞յ մնայ, թէ` ոտքի ելլէ ու քալէվրա՞յ մնայ, թէ` ոտքի ելլէ ու քալէվրա՞յ մնայ, թէ` ոտքի ելլէ ու քալէ::::    Կը նախընտրես պարարտ Կը նախընտրես պարարտ Կը նախընտրես պարարտ Կը նախընտրես պարարտ 
հորթերուդ ողջ մնա՞լը եւ քեզի համար պահուի՞լը, թէ` քուհորթերուդ ողջ մնա՞լը եւ քեզի համար պահուի՞լը, թէ` քուհորթերուդ ողջ մնա՞լը եւ քեզի համար պահուի՞լը, թէ` քուհորթերուդ ողջ մնա՞լը եւ քեզի համար պահուի՞լը, թէ` քու    
եղբօրդ եւ քրոջդ Քրիստոսով ողջննալըեղբօրդ եւ քրոջդ Քրիստոսով ողջննալըեղբօրդ եւ քրոջդ Քրիստոսով ողջննալըեղբօրդ եւ քրոջդ Քրիստոսով ողջննալը::::    
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2.2.2.2.----    Հակառակ գործուած մեՀակառակ գործուած մեՀակառակ գործուած մեՀակառակ գործուած մե´́́́ծ հրաշքին, հրեաները ծ հրաշքին, հրեաները ծ հրաշքին, հրեաները ծ հրաշքին, հրեաները 
սակայն երբեք մեծութիւն չտեսան Յիսուսի անձին մէջսակայն երբեք մեծութիւն չտեսան Յիսուսի անձին մէջսակայն երբեք մեծութիւն չտեսան Յիսուսի անձին մէջսակայն երբեք մեծութիւն չտեսան Յիսուսի անձին մէջ::::    
Հակառակ որ երեսունութը տարիներու այս հիւանդին Հակառակ որ երեսունութը տարիներու այս հիւանդին Հակառակ որ երեսունութը տարիներու այս հիւանդին Հակառակ որ երեսունութը տարիներու այս հիւանդին 
բժշկութիւնը բաւարար ապացոյց մըն էր Յիսուսի խոստացբժշկութիւնը բաւարար ապացոյց մըն էր Յիսուսի խոստացբժշկութիւնը բաւարար ապացոյց մըն էր Յիսուսի խոստացբժշկութիւնը բաւարար ապացոյց մըն էր Յիսուսի խոստաց----
եալ Մեսիան ըլլալը ապացուցանող,եալ Մեսիան ըլլալը ապացուցանող,եալ Մեսիան ըլլալը ապացուցանող,եալ Մեսիան ըլլալը ապացուցանող,    բայց անոնք չուզեցին բայց անոնք չուզեցին բայց անոնք չուզեցին բայց անոնք չուզեցին 
Յիսուսի մէջ խոստացեալ ՄեսիայիՅիսուսի մէջ խոստացեալ ՄեսիայիՅիսուսի մէջ խոստացեալ ՄեսիայիՅիսուսի մէջ խոստացեալ Մեսիայինննն    ներկայութիւնը տեսնելներկայութիւնը տեսնելներկայութիւնը տեսնելներկայութիւնը տեսնել::::    
««««Ո՞վ է այդ մարդըՈ՞վ է այդ մարդըՈ՞վ է այդ մարդըՈ՞վ է այդ մարդը»»»»::::    Յիսուս իրենց համար լոկ մարդ մըն էր, Յիսուս իրենց համար լոկ մարդ մըն էր, Յիսուս իրենց համար լոկ մարդ մըն էր, Յիսուս իրենց համար լոկ մարդ մըն էր, 
հասարակ մարդ մը, Օրէնքը խախտած մարդ մըհասարակ մարդ մը, Օրէնքը խախտած մարդ մըհասարակ մարդ մը, Օրէնքը խախտած մարդ մըհասարակ մարդ մը, Օրէնքը խախտած մարդ մը::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
իրենց համար մարդասէր Աստուածը չէիրենց համար մարդասէր Աստուածը չէիրենց համար մարդասէր Աստուածը չէիրենց համար մարդասէր Աստուածը չէրրրր, , , , մարդոց վէրքերը իր մարդոց վէրքերը իր մարդոց վէրքերը իր մարդոց վէրքերը իր 
վէրքերով բուժող Փրկիչը չէվէրքերով բուժող Փրկիչը չէվէրքերով բուժող Փրկիչը չէվէրքերով բուժող Փրկիչը չէրրրր,,,,    կորսուած ոչխարը իր ուսերուն կորսուած ոչխարը իր ուսերուն կորսուած ոչխարը իր ուսերուն կորսուած ոչխարը իր ուսերուն 
վրայ շալկող Հովիւը չէվրայ շալկող Հովիւը չէվրայ շալկող Հովիւը չէվրայ շալկող Հովիւը չէրրրր::::    Իրենց համար Յիսուս սովորական Իրենց համար Յիսուս սովորական Իրենց համար Յիսուս սովորական Իրենց համար Յիսուս սովորական 
մարդ մըն էրմարդ մըն էրմարդ մըն էրմարդ մըն էր::::    Ո՞վ է Յիսուս քեզիՈ՞վ է Յիսուս քեզիՈ՞վ է Յիսուս քեզիՈ՞վ է Յիսուս քեզի´́́́    համարհամարհամարհամար::::    Պարզապէս Տէ՞ր Պարզապէս Տէ՞ր Պարզապէս Տէ՞ր Պարզապէս Տէ՞ր 
մը, որուն կրնաս դիմել երբ կարիքի, ցաւի կամ տառապանքի մը, որուն կրնաս դիմել երբ կարիքի, ցաւի կամ տառապանքի մը, որուն կրնաս դիմել երբ կարիքի, ցաւի կամ տառապանքի մը, որուն կրնաս դիմել երբ կարիքի, ցաւի կամ տառապանքի 
մէջ եսմէջ եսմէջ եսմէջ ես::::    Պարզապէս դատաւո՞ր մը, որուն կրնաս աղաղակել Պարզապէս դատաւո՞ր մը, որուն կրնաս աղաղակել Պարզապէս դատաւո՞ր մը, որուն կրնաս աղաղակել Պարզապէս դատաւո՞ր մը, որուն կրնաս աղաղակել 
երբ քեզ անիրաւող երբ քեզ անիրաւող երբ քեզ անիրաւող երբ քեզ անիրաւող կայկայկայկայ::::    Լոկ բժի՞շկ մը, որուն կրնաս Լոկ բժի՞շկ մը, որուն կրնաս Լոկ բժի՞շկ մը, որուն կրնաս Լոկ բժի՞շկ մը, որուն կրնաս 
օգնութեան կանչել երբ հիւանդ պարագայ մը ունիսօգնութեան կանչել երբ հիւանդ պարագայ մը ունիսօգնութեան կանչել երբ հիւանդ պարագայ մը ունիսօգնութեան կանչել երբ հիւանդ պարագայ մը ունիս::::    Այս Այս Այս Այս 
պատճառներով Յիսուսին դիմելը երբեք սխալ չէ, բայց սխալ է պատճառներով Յիսուսին դիմելը երբեք սխալ չէ, բայց սխալ է պատճառներով Յիսուսին դիմելը երբեք սխալ չէ, բայց սխալ է պատճառներով Յիսուսին դիմելը երբեք սխալ չէ, բայց սխալ է 
անոր դիմել միանոր դիմել միանոր դիմել միանոր դիմել մի´́́́այն այս պատճառներովայն այս պատճառներովայն այս պատճառներովայն այս պատճառներով::::    Յիսուս լոկ Յիսուս լոկ Յիսուս լոկ Յիսուս լոկ 
ազատարար Փրկիչ մը չէ, այլ Փրկիչ մը` որ քեզի հետ ազատարար Փրկիչ մը չէ, այլ Փրկիչ մը` որ քեզի հետ ազատարար Փրկիչ մը չէ, այլ Փրկիչ մը` որ քեզի հետ ազատարար Փրկիչ մը չէ, այլ Փրկիչ մը` որ քեզի հետ 
հաղորդակցութիւն, անկեղծ ոհաղորդակցութիւն, անկեղծ ոհաղորդակցութիւն, անկեղծ ոհաղորդակցութիւն, անկեղծ ու սիրալիր յարաբերութիւն ւ սիրալիր յարաբերութիւն ւ սիրալիր յարաբերութիւն ւ սիրալիր յարաբերութիւն 
ունենալ կունենալ կունենալ կունենալ կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ::::    Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը միայն Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը միայն Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը միայն Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը միայն 
մարդիկը փրկելը չէր, այլ` մարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հայր եւ մարդիկը փրկելը չէր, այլ` մարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հայր եւ մարդիկը փրկելը չէր, այլ` մարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հայր եւ մարդիկը փրկելը չէր, այլ` մարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հայր եւ 
որդիի յարաբերութիւն ստեղծելն էրորդիի յարաբերութիւն ստեղծելն էրորդիի յարաբերութիւն ստեղծելն էրորդիի յարաբերութիւն ստեղծելն էր::::    

3.3.3.3.----    ««««Ո՞վ է այդ մարդըՈ՞վ է այդ մարդըՈ՞վ է այդ մարդըՈ՞վ է այդ մարդը»»»»::::    Տեսէք թէ որքան անարգական Տեսէք թէ որքան անարգական Տեսէք թէ որքան անարգական Տեսէք թէ որքան անարգական 
ձեւով կձեւով կձեւով կձեւով կ’’’’արտայայտուին օրինապաշտ հրեաները Յարտայայտուին օրինապաշտ հրեաները Յարտայայտուին օրինապաշտ հրեաները Յարտայայտուին օրինապաշտ հրեաները Յիսուսի իսուսի իսուսի իսուսի 
մասինմասինմասինմասին::::    Օրինապաշտ մարդիկ չեն կրնար Աստուածապաշտ Օրինապաշտ մարդիկ չեն կրնար Աստուածապաշտ Օրինապաշտ մարդիկ չեն կրնար Աստուածապաշտ Օրինապաշտ մարդիկ չեն կրնար Աստուածապաշտ 
մարդիկ ըլլալմարդիկ ըլլալմարդիկ ըլլալմարդիկ ըլլալ::::    Օրինապահութեան կառչող մարդիկ, չեն Օրինապահութեան կառչող մարդիկ, չեն Օրինապահութեան կառչող մարդիկ, չեն Օրինապահութեան կառչող մարդիկ, չեն 
կրնար Աստուծոյ կառչիլկրնար Աստուծոյ կառչիլկրնար Աստուծոյ կառչիլկրնար Աստուծոյ կառչիլ::::    Օրինապաշտութիւնը միայն Օրինապաշտութիւնը միայն Օրինապաշտութիւնը միայն Օրինապաշտութիւնը միայն 
անցեալին չի վերաբերիրանցեալին չի վերաբերիրանցեալին չի վերաբերիրանցեալին չի վերաբերիր::::    Այսօր ալ կան օրինապաշտներԱյսօր ալ կան օրինապաշտներԱյսօր ալ կան օրինապաշտներԱյսօր ալ կան օրինապաշտներ::::    
Երբ մէկը կը կարծէ որ առանց բացակայութեան եկեղեցի Երբ մէկը կը կարծէ որ առանց բացակայութեան եկեղեցի Երբ մէկը կը կարծէ որ առանց բացակայութեան եկեղեցի Երբ մէկը կը կարծէ որ առանց բացակայութեան եկեղեցի 
յաճախելովյաճախելովյաճախելովյաճախելով    կրնայ փրկուիլ, կամ երբ մէկը կը խորհի թէ կրնայ փրկուիլ, կամ երբ մէկը կը խորհի թէ կրնայ փրկուիլ, կամ երբ մէկը կը խորհի թէ կրնայ փրկուիլ, կամ երբ մէկը կը խորհի թէ 
աղքատներուն ողորմութիւն տալով կրնայ փրկուիլ, ասիկա աղքատներուն ողորմութիւն տալով կրնայ փրկուիլ, ասիկա աղքատներուն ողորմութիւն տալով կրնայ փրկուիլ, ասիկա աղքատներուն ողորմութիւն տալով կրնայ փրկուիլ, ասիկա 
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օրինապաշտութիւն չէ՞օրինապաշտութիւն չէ՞օրինապաշտութիւն չէ՞օրինապաշտութիւն չէ՞::::    Կամ երբ մէկը կը հպարտանայ որ Կամ երբ մէկը կը հպարտանայ որ Կամ երբ մէկը կը հպարտանայ որ Կամ երբ մէկը կը հպարտանայ որ 
մաքուր սիրտ ունի, եւ կը յայտարարէ թէ բնամաքուր սիրտ ունի, եւ կը յայտարարէ թէ բնամաքուր սիրտ ունի, եւ կը յայտարարէ թէ բնամաքուր սիրտ ունի, եւ կը յայտարարէ թէ բնա´́́́ւ գողութիւն չէ ւ գողութիւն չէ ւ գողութիւն չէ ւ գողութիւն չէ 
ըրած, բնաըրած, բնաըրած, բնաըրած, բնա´́́́ւ սուտ չէ խօսած, բնաւ սուտ չէ խօսած, բնաւ սուտ չէ խօսած, բնաւ սուտ չէ խօսած, բնա´́́́ւ մարդու վնաս չէ ւ մարդու վնաս չէ ւ մարդու վնաս չէ ւ մարդու վնաս չէ 
հասցուցած,հասցուցած,հասցուցած,հասցուցած,    ասիկա օրինապաշտութիւն չէ՞ասիկա օրինապաշտութիւն չէ՞ասիկա օրինապաշտութիւն չէ՞ասիկա օրինապաշտութիւն չէ՞::::    Նման օրինաՆման օրինաՆման օրինաՆման օրինա----
պաշտութիւն` անարգապաշտութիւն` անարգապաշտութիւն` անարգապաշտութիւն` անարգա´́́́նք է Տիրոջնք է Տիրոջնք է Տիրոջնք է Տիրոջ::::    Ոեւէ մարդ որ իր անձին Ոեւէ մարդ որ իր անձին Ոեւէ մարդ որ իր անձին Ոեւէ մարդ որ իր անձին 
փրկութիւնը կը տեսնէ իր կատարած բարի գործերուն մէջ փրկութիւնը կը տեսնէ իր կատարած բարի գործերուն մէջ փրկութիւնը կը տեսնէ իր կատարած բարի գործերուն մէջ փրկութիւնը կը տեսնէ իր կատարած բարի գործերուն մէջ 
կամ իր ապրած մաքուր կեանքին մէջ, Տէկամ իր ապրած մաքուր կեանքին մէջ, Տէկամ իր ապրած մաքուր կեանքին մէջ, Տէկամ իր ապրած մաքուր կեանքին մէջ, Տէ´́́́րը անարգած րը անարգած րը անարգած րը անարգած 
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Փրկութիւնը մեր Փրկութիւնը մեր Փրկութիւնը մեր Փրկութիւնը մեր ««««արժանիքը չէ, այլ` Աստուծոյ արժանիքը չէ, այլ` Աստուծոյ արժանիքը չէ, այլ` Աստուծոյ արժանիքը չէ, այլ` Աստուծոյ 
պարգեւն էպարգեւն էպարգեւն էպարգեւն է»»»» ( ( ( (Գղ Գղ Գղ Գղ 2.8)2.8)2.8)2.8)::::    Փրկութիւնը Փրկութիւնը Փրկութիւնը Փրկութիւնը ««««մեր գործերով շահուած չէմեր գործերով շահուած չէմեր գործերով շահուած չէմեր գործերով շահուած չէ»»»»    
((((Գղ 3.9)Գղ 3.9)Գղ 3.9)Գղ 3.9)::::    Փրկութիւնը միայն ու միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի Փրկութիւնը միայն ու միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի Փրկութիւնը միայն ու միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի Փրկութիւնը միայն ու միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
արիւնով կարիւնով կարիւնով կարիւնով կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Բարեգործութիւնն ալ կարեւոր է, բայց ոԲարեգործութիւնն ալ կարեւոր է, բայց ոԲարեգործութիւնն ալ կարեւոր է, բայց ոԲարեգործութիւնն ալ կարեւոր է, բայց ո´́́́չ չ չ չ 
թէ փրկուելու համար, այլ փրկուելէ ետք` վարձատրութիւն թէ փրկուելու համար, այլ փրկուելէ ետք` վարձատրութիւն թէ փրկուելու համար, այլ փրկուելէ ետք` վարձատրութիւն թէ փրկուելու համար, այլ փրկուելէ ետք` վարձատրութիւն 
ստանալու համարստանալու համարստանալու համարստանալու համար::::    

Կարեւոր է գիտնալ, որ մենք բարիք չԿարեւոր է գիտնալ, որ մենք բարիք չԿարեւոր է գիտնալ, որ մենք բարիք չԿարեւոր է գիտնալ, որ մենք բարիք չենք գործեր` ենք գործեր` ենք գործեր` ենք գործեր` 
որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք` որպէսզի բարիք որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք` որպէսզի բարիք որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք` որպէսզի բարիք որպէսզի փրկուինք, այլ կը փրկուինք` որպէսզի բարիք 
գործենքգործենքգործենքգործենք:::: C.H. Spurgeon  C.H. Spurgeon  C.H. Spurgeon  C.H. Spurgeon կկկկ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.    ««««Մեր փրկութիւնը հետեւանքը Մեր փրկութիւնը հետեւանքը Մեր փրկութիւնը հետեւանքը Մեր փրկութիւնը հետեւանքը 
չէ մեր գործին. մեր գոչէ մեր գործին. մեր գոչէ մեր գործին. մեր գոչէ մեր գործին. մեր գո´́́́րծը հետեւանքն է մեր փրկութեանրծը հետեւանքն է մեր փրկութեանրծը հետեւանքն է մեր փրկութեանրծը հետեւանքն է մեր փրկութեան»»»»::::    
Նոյնը Նոյնը Նոյնը Նոյնը Tom Wells Tom Wells Tom Wells Tom Wells կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն 
արդիւնքը չէ. մեր բարի գործեարդիւնքը չէ. մեր բարի գործեարդիւնքը չէ. մեր բարի գործեարդիւնքը չէ. մեր բարի գործե´́́́րը րը րը րը մեր փրկութեան արդիւնքն մեր փրկութեան արդիւնքն մեր փրկութեան արդիւնքն մեր փրկութեան արդիւնքն 
ենենենեն»»»»::::    Պօղոս առաքեալ կը բացատրէ թէ մենք Քրիստոսով Պօղոս առաքեալ կը բացատրէ թէ մենք Քրիստոսով Պօղոս առաքեալ կը բացատրէ թէ մենք Քրիստոսով Պօղոս առաքեալ կը բացատրէ թէ մենք Քրիստոսով 
դարձանք Աստուծոյ նոդարձանք Աստուծոյ նոդարձանք Աստուծոյ նոդարձանք Աստուծոյ նո´́́́ր ստեղծագործութիւնը, ր ստեղծագործութիւնը, ր ստեղծագործութիւնը, ր ստեղծագործութիւնը, ««««կատարելու կատարելու կատարելու կատարելու 
համար այն բարի գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն համար այն բարի գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն համար այն բարի գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն համար այն բարի գործերը, որոնց համար Աստուած սկիզբէն 
մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքըմեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքըմեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքըմեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով լեցնենք մեր կեանքը»»»»    
((((Եփ 2.10)Եփ 2.10)Եփ 2.10)Եփ 2.10)::::    Բարեգործութիւնը չէԲարեգործութիւնը չէԲարեգործութիւնը չէԲարեգործութիւնը չէ    որ մեզ կոր մեզ կոր մեզ կոր մեզ կ’’’’առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ 
դառնալու Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, այլ Աստուծոյ դառնալու Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, այլ Աստուծոյ դառնալու Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, այլ Աստուծոյ դառնալու Աստուծոյ նոր ստեղծագործութիւնը, այլ Աստուծոյ 
նոր ստեղծագործութիւնը ըլլալն է որ մեզ կնոր ստեղծագործութիւնը ըլլալն է որ մեզ կնոր ստեղծագործութիւնը ըլլալն է որ մեզ կնոր ստեղծագործութիւնը ըլլալն է որ մեզ կ’’’’առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ առաջնորդէ 
բարեգործութեանբարեգործութեանբարեգործութեանբարեգործութեան::::    Զարեհ Արք. Ազնաւորեանը կԶարեհ Արք. Ազնաւորեանը կԶարեհ Արք. Ազնաւորեանը կԶարեհ Արք. Ազնաւորեանը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չենք Չենք Չենք Չենք 
կրնար ըսել թէ մարդոց բարի գործերը կարեւոր չենկրնար ըսել թէ մարդոց բարի գործերը կարեւոր չենկրնար ըսել թէ մարդոց բարի գործերը կարեւոր չենկրնար ըսել թէ մարդոց բարի գործերը կարեւոր չեն::::    Այդպիսի Այդպիսի Այդպիսի Այդպիսի 
ըմբռնում մը հակառակ է Աստըմբռնում մը հակառակ է Աստըմբռնում մը հակառակ է Աստըմբռնում մը հակառակ է Աստուածաշունչի ուսուցումներունուածաշունչի ուսուցումներունուածաշունչի ուսուցումներունուածաշունչի ուսուցումներուն::::    
Ճիշդ է որ մեր փրկութիւնը ամբողջութեամբ Աստուծոյ Ճիշդ է որ մեր փրկութիւնը ամբողջութեամբ Աստուծոյ Ճիշդ է որ մեր փրկութիւնը ամբողջութեամբ Աստուծոյ Ճիշդ է որ մեր փրկութիւնը ամբողջութեամբ Աստուծոյ 
շնորհքն է, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ձրի պարգեւ մըն է, շնորհքն է, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ձրի պարգեւ մըն է, շնորհքն է, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ձրի պարգեւ մըն է, շնորհքն է, Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ձրի պարգեւ մըն է, 
բայց անգամ մը Քրիստոսի միանալէ, եւ իր Մարմինին մաս ու բայց անգամ մը Քրիստոսի միանալէ, եւ իր Մարմինին մաս ու բայց անգամ մը Քրիստոսի միանալէ, եւ իր Մարմինին մաս ու բայց անգամ մը Քրիստոսի միանալէ, եւ իր Մարմինին մաս ու 
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անդամ դառնալէ ետք, մեր բարի գործերը կը դառնան անդամ դառնալէ ետք, մեր բարի գործերը կը դառնան անդամ դառնալէ ետք, մեր բարի գործերը կը դառնան անդամ դառնալէ ետք, մեր բարի գործերը կը դառնան 
կարեւոր, որովհետեւ անոնկարեւոր, որովհետեւ անոնկարեւոր, որովհետեւ անոնկարեւոր, որովհետեւ անոնք պէտք է բնական պտուղները ք պէտք է բնական պտուղները ք պէտք է բնական պտուղները ք պէտք է բնական պտուղները 
ըլլան այդ նոր կապին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հետ մեր ըլլան այդ նոր կապին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հետ մեր ըլլան այդ նոր կապին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հետ մեր ըլլան այդ նոր կապին, այլ խօսքով` Քրիստոսի հետ մեր 
անմիջական յարաբերութեանանմիջական յարաբերութեանանմիջական յարաբերութեանանմիջական յարաբերութեան»»»»::::    

««««Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ Բայց բժշկուած մարդը չէր գիտեր թէ ով է, որովհետեւ 
Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէնՅիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէնՅիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէնՅիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
5.13)5.13)5.13)5.13)::::    

1.1.1.1.----    Անդամալոյծը բժշկուեցաւ բայց չէր գիտեր թէ Անդամալոյծը բժշկուեցաւ բայց չէր գիտեր թէ Անդամալոյծը բժշկուեցաւ բայց չէր գիտեր թէ Անդամալոյծը բժշկուեցաւ բայց չէր գիտեր թէ ոոոո´́́́վ էր վ էր վ էր վ էր 
զինք բժշկողը. ոտքի ելաւ բայց չէր գիտեր թէ ոզինք բժշկողը. ոտքի ելաւ բայց չէր գիտեր թէ ոզինք բժշկողը. ոտքի ելաւ բայց չէր գիտեր թէ ոզինք բժշկողը. ոտքի ելաւ բայց չէր գիտեր թէ ո´́́́վ էր զինք վ էր զինք վ էր զինք վ էր զինք 
ոտքի հանողը. մահիճը շալկեց ու քալելու սկսաւ առանց ոտքի հանողը. մահիճը շալկեց ու քալելու սկսաւ առանց ոտքի հանողը. մահիճը շալկեց ու քալելու սկսաւ առանց ոտքի հանողը. մահիճը շալկեց ու քալելու սկսաւ առանց 
գիտնալու թէ ոգիտնալու թէ ոգիտնալու թէ ոգիտնալու թէ ո´́́́վ էր իրեն պատուիրողը որ մահիճը շալկէ ու վ էր իրեն պատուիրողը որ մահիճը շալկէ ու վ էր իրեն պատուիրողը որ մահիճը շալկէ ու վ էր իրեն պատուիրողը որ մահիճը շալկէ ու 
քալէքալէքալէքալէ::::    Մենք եւս յաճախ կը վայելենք Յիսուսի բժշկութիւններն Մենք եւս յաճախ կը վայելենք Յիսուսի բժշկութիւններն Մենք եւս յաճախ կը վայելենք Յիսուսի բժշկութիւններն Մենք եւս յաճախ կը վայելենք Յիսուսի բժշկութիւններն 
ու բարիքները, բայց չենք գիտեր եւ չեու բարիքները, բայց չենք գիտեր եւ չեու բարիքները, բայց չենք գիտեր եւ չեու բարիքները, բայց չենք գիտեր եւ չենք անդրադառնար որ նք անդրադառնար որ նք անդրադառնար որ նք անդրադառնար որ 
այդ բոլորին տուիչը Յիսուսն էայդ բոլորին տուիչը Յիսուսն էայդ բոլորին տուիչը Յիսուսն էայդ բոլորին տուիչը Յիսուսն է::::    Աշխարհի բոլոր մարդիկը Աշխարհի բոլոր մարդիկը Աշխարհի բոլոր մարդիկը Աշխարհի բոլոր մարդիկը 
ամէն օր կը վայելեն Յիսուսի օրհնութիւնները, բայց չեն ամէն օր կը վայելեն Յիսուսի օրհնութիւնները, բայց չեն ամէն օր կը վայելեն Յիսուսի օրհնութիւնները, բայց չեն ամէն օր կը վայելեն Յիսուսի օրհնութիւնները, բայց չեն 
անդրադառնար ատորանդրադառնար ատորանդրադառնար ատորանդրադառնար ատոր::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք մեծամեծ ն մարդիկ կան որոնք մեծամեծ ն մարդիկ կան որոնք մեծամեծ ն մարդիկ կան որոնք մեծամեծ 
ձիրքեր, պարգեւներ, շնորհքներ, բարիքներ կը վայելեն, բայց ձիրքեր, պարգեւներ, շնորհքներ, բարիքներ կը վայելեն, բայց ձիրքեր, պարգեւներ, շնորհքներ, բարիքներ կը վայելեն, բայց ձիրքեր, պարգեւներ, շնորհքներ, բարիքներ կը վայելեն, բայց 
բնաւ չեն գիտակցիր որ այդ բոլբնաւ չեն գիտակցիր որ այդ բոլբնաւ չեն գիտակցիր որ այդ բոլբնաւ չեն գիտակցիր որ այդ բոլորին պարգեւիչը Յիսուս որին պարգեւիչը Յիսուս որին պարգեւիչը Յիսուս որին պարգեւիչը Յիսուս 
Քրիստոս էՔրիստոս էՔրիստոս էՔրիստոս է::::    Կեանքեր յանկարծ կը փոխուին, եւ կը կարծուի Կեանքեր յանկարծ կը փոխուին, եւ կը կարծուի Կեանքեր յանկարծ կը փոխուին, եւ կը կարծուի Կեանքեր յանկարծ կը փոխուին, եւ կը կարծուի 
որ ատիկա սեփական կամքի զօրութեամբ եղաւոր ատիկա սեփական կամքի զօրութեամբ եղաւոր ատիկա սեփական կամքի զօրութեամբ եղաւոր ատիկա սեփական կամքի զօրութեամբ եղաւ::::    Կոտրած Կոտրած Կոտրած Կոտրած 
սիրտեր կը մխիթարուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա սիրտեր կը մխիթարուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա սիրտեր կը մխիթարուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա սիրտեր կը մխիթարուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա 
մարդկային խրատներու հետեւանքը եղաւմարդկային խրատներու հետեւանքը եղաւմարդկային խրատներու հետեւանքը եղաւմարդկային խրատներու հետեւանքը եղաւ::::    Տկար ձեռքեր կը Տկար ձեռքեր կը Տկար ձեռքեր կը Տկար ձեռքեր կը 
զօրացուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսիզօրացուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսիզօրացուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսիզօրացուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ կամ այնինչ նչ կամ այնինչ նչ կամ այնինչ նչ կամ այնինչ 
մարդուն գօտեպնդիչ խօսքովը տեղի ունեցաւմարդուն գօտեպնդիչ խօսքովը տեղի ունեցաւմարդուն գօտեպնդիչ խօսքովը տեղի ունեցաւմարդուն գօտեպնդիչ խօսքովը տեղի ունեցաւ::::    Սիրտեր կը Սիրտեր կը Սիրտեր կը Սիրտեր կը 
նորոգուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ աղօթողին նորոգուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ աղօթողին նորոգուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ աղօթողին նորոգուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ աղօթողին 
աղօթքովը եղաւաղօթքովը եղաւաղօթքովը եղաւաղօթքովը եղաւ::::    Քէնցածներ կը հաշտուին, եւ կը կարծուի որ Քէնցածներ կը հաշտուին, եւ կը կարծուի որ Քէնցածներ կը հաշտուին, եւ կը կարծուի որ Քէնցածներ կը հաշտուին, եւ կը կարծուի որ 
ատիկա այսինչ մարդուն միջամտութեամբը կատարուեցաւատիկա այսինչ մարդուն միջամտութեամբը կատարուեցաւատիկա այսինչ մարդուն միջամտութեամբը կատարուեցաւատիկա այսինչ մարդուն միջամտութեամբը կատարուեցաւ::::    
Հիւանդներ կը բժշկուին, եւ կը կարծուի ոՀիւանդներ կը բժշկուին, եւ կը կարծուի ոՀիւանդներ կը բժշկուին, եւ կը կարծուի ոՀիւանդներ կը բժշկուին, եւ կը կարծուի որ ատիկա այսինչ ր ատիկա այսինչ ր ատիկա այսինչ ր ատիկա այսինչ 
մարդուն ունեցած բժշկութեան պարգեւին միջոցաւ տեղի մարդուն ունեցած բժշկութեան պարգեւին միջոցաւ տեղի մարդուն ունեցած բժշկութեան պարգեւին միջոցաւ տեղի մարդուն ունեցած բժշկութեան պարգեւին միջոցաւ տեղի 
ունեցաւունեցաւունեցաւունեցաւ::::    ՈՈՈՈ´́́́չ սիրելիներչ սիրելիներչ սիրելիներչ սիրելիներ::::    Այս բոլորին տուիչն ու պարգեւիչը, Այս բոլորին տուիչն ու պարգեւիչը, Այս բոլորին տուիչն ու պարգեւիչը, Այս բոլորին տուիչն ու պարգեւիչը, 
կատարիչն ու գործադրիչը Տէր Յիսուս Քրիստոս իկատարիչն ու գործադրիչը Տէր Յիսուս Քրիստոս իկատարիչն ու գործադրիչը Տէր Յիսուս Քրիստոս իկատարիչն ու գործադրիչը Տէր Յիսուս Քրիստոս ի´́́́նքն է, եւ նքն է, եւ նքն է, եւ նքն է, եւ 
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ուստի, ամէն փառք ու փառաբանութիւն իրեն, եւ միուստի, ամէն փառք ու փառաբանութիւն իրեն, եւ միուստի, ամէն փառք ու փառաբանութիւն իրեն, եւ միուստի, ամէն փառք ու փառաբանութիւն իրեն, եւ մի´́́́այն այն այն այն 
իրեիրեիրեիրե´́́́ն պէտք է ուղղուինն պէտք է ուղղուինն պէտք է ուղղուինն պէտք է ուղղուին::::    

2.2.2.2.----    ՎստաՎստաՎստաՎստահաբար հիւանդը լսած էր Յիսուսի մասին, բայց հաբար հիւանդը լսած էր Յիսուսի մասին, բայց հաբար հիւանդը լսած էր Յիսուսի մասին, բայց հաբար հիւանդը լսած էր Յիսուսի մասին, բայց 
շատ հաւանական է որ բնաւ զայն չէր տեսածշատ հաւանական է որ բնաւ զայն չէր տեսածշատ հաւանական է որ բնաւ զայն չէր տեսածշատ հաւանական է որ բնաւ զայն չէր տեսած::::    Բնականօրէն Բնականօրէն Բնականօրէն Բնականօրէն 
եթէ Յիսուս անոր չըսաւ թէ ինք Յիսուսն է` մարդը չէր կրնար եթէ Յիսուս անոր չըսաւ թէ ինք Յիսուսն է` մարդը չէր կրնար եթէ Յիսուս անոր չըսաւ թէ ինք Յիսուսն է` մարդը չէր կրնար եթէ Յիսուս անոր չըսաւ թէ ինք Յիսուսն է` մարդը չէր կրնար 
գիտնալգիտնալգիտնալգիտնալ::::    Ահա թէ ինչու կԱհա թէ ինչու կԱհա թէ ինչու կԱհա թէ ինչու կ’’’’ըսուի.ըսուի.ըսուի.ըսուի. « « « «Չէր գիտեր թէ ով էՉէր գիտեր թէ ով էՉէր գիտեր թէ ով էՉէր գիտեր թէ ով է»»»»::::    Բայց Բայց Բայց Բայց 
հոս հետաքրքրականը եւ ուշագրաւը այն է, որ Յիսուս բարհոս հետաքրքրականը եւ ուշագրաւը այն է, որ Յիսուս բարհոս հետաքրքրականը եւ ուշագրաւը այն է, որ Յիսուս բարհոս հետաքրքրականը եւ ուշագրաւը այն է, որ Յիսուս բարիք իք իք իք 
ըրաւ անոր առանց նկատի առնելու, որ ան զինք չէր ըրաւ անոր առանց նկատի առնելու, որ ան զինք չէր ըրաւ անոր առանց նկատի առնելու, որ ան զինք չէր ըրաւ անոր առանց նկատի առնելու, որ ան զինք չէր 
ճանչնարճանչնարճանչնարճանչնար::::    Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ թէ Յիսուս կԱսիկա մեզի կը յիշեցնէ թէ Յիսուս կԱսիկա մեզի կը յիշեցնէ թէ Յիսուս կԱսիկա մեզի կը յիշեցնէ թէ Յիսուս կ’’’’օրհնէ օրհնէ օրհնէ օրհնէ 
մարդիկը, թէկուզ անոնք զինք չճանչնան իբրեւ օրհնող մարդիկը, թէկուզ անոնք զինք չճանչնան իբրեւ օրհնող մարդիկը, թէկուզ անոնք զինք չճանչնան իբրեւ օրհնող մարդիկը, թէկուզ անոնք զինք չճանչնան իբրեւ օրհնող 
ԱրարիչԱրարիչԱրարիչԱրարիչ::::    Ճիշդ է որ Քրիստոս կՃիշդ է որ Քրիստոս կՃիշդ է որ Քրիստոս կՃիշդ է որ Քրիստոս կ’’’’ուրախանայ երբ փոխադարձ ուրախանայ երբ փոխադարձ ուրախանայ երբ փոխադարձ ուրախանայ երբ փոխադարձ 
ճանաչողութիւն կայ մեր եւ իր միջեւ, բայց իր բարիքները, ճանաչողութիւն կայ մեր եւ իր միջեւ, բայց իր բարիքները, ճանաչողութիւն կայ մեր եւ իր միջեւ, բայց իր բարիքները, ճանաչողութիւն կայ մեր եւ իր միջեւ, բայց իր բարիքները, 
հոգահոգահոգահոգատարութիւնը, կարեկցութիւնը եւ գթութիւնը վայելելը` տարութիւնը, կարեկցութիւնը եւ գթութիւնը վայելելը` տարութիւնը, կարեկցութիւնը եւ գթութիւնը վայելելը` տարութիւնը, կարեկցութիւնը եւ գթութիւնը վայելելը` 
մեր զինք ճանչնալուն հետ կապ չունիմեր զինք ճանչնալուն հետ կապ չունիմեր զինք ճանչնալուն հետ կապ չունիմեր զինք ճանչնալուն հետ կապ չունի::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’օրհնէ մարդիկը օրհնէ մարդիկը օրհնէ մարդիկը օրհնէ մարդիկը 
ոոոո´́́́չ թէ որովհետեւ զինք կը ճանչնան, այլ որովհետեւ իչ թէ որովհետեւ զինք կը ճանչնան, այլ որովհետեւ իչ թէ որովհետեւ զինք կը ճանչնան, այլ որովհետեւ իչ թէ որովհետեւ զինք կը ճանչնան, այլ որովհետեւ ի´́́́նք նք նք նք 
զանոնք կը ճանչնայ իբրեւ իր արարածներըզանոնք կը ճանչնայ իբրեւ իր արարածներըզանոնք կը ճանչնայ իբրեւ իր արարածներըզանոնք կը ճանչնայ իբրեւ իր արարածները::::    Ինչպէս իր Ինչպէս իր Ինչպէս իր Ինչպէս իր 
արեւը կը ծագեցնէ թէարեւը կը ծագեցնէ թէարեւը կը ծագեցնէ թէարեւը կը ծագեցնէ թէ´́́́    չարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէչարերուն եւ թէ´́́́    բարիներուն վրաբարիներուն վրաբարիներուն վրաբարիներուն վրայ եւ յ եւ յ եւ յ եւ 
անձրեւ կը տեղացնէ թէ արդարներուն եւ թէանձրեւ կը տեղացնէ թէ արդարներուն եւ թէանձրեւ կը տեղացնէ թէ արդարներուն եւ թէանձրեւ կը տեղացնէ թէ արդարներուն եւ թէ´́́́    մեղաւորներուն մեղաւորներուն մեղաւորներուն մեղաւորներուն 
վրայ (Մտ 5.45), այնպէս ալ, ան իր ողորմութիւններն ու վրայ (Մտ 5.45), այնպէս ալ, ան իր ողորմութիւններն ու վրայ (Մտ 5.45), այնպէս ալ, ան իր ողորմութիւններն ու վրայ (Մտ 5.45), այնպէս ալ, ան իր ողորմութիւններն ու 
օրհնութիւնները, բարիքներն ու բարութիւնները, կը պարգեւէ օրհնութիւնները, բարիքներն ու բարութիւնները, կը պարգեւէ օրհնութիւնները, բարիքներն ու բարութիւնները, կը պարգեւէ օրհնութիւնները, բարիքներն ու բարութիւնները, կը պարգեւէ 
թէթէթէթէ´́́́    զինք ճանչցողներուն եւ թէզինք ճանչցողներուն եւ թէզինք ճանչցողներուն եւ թէզինք ճանչցողներուն եւ թէ´́́́    զինք չճանչցողներուն, թէզինք չճանչցողներուն, թէզինք չճանչցողներուն, թէզինք չճանչցողներուն, թէ´́́́    
զինք սիրողներուն եւ թէզինք սիրողներուն եւ թէզինք սիրողներուն եւ թէզինք սիրողներուն եւ թէ´́́́    իրեն հանդէպիրեն հանդէպիրեն հանդէպիրեն հանդէպ    հետաքրքրութիւն հետաքրքրութիւն հետաքրքրութիւն հետաքրքրութիւն 
չունեցողներունչունեցողներունչունեցողներունչունեցողներուն::::    

3.3.3.3.----    ««««Որովհետեւ Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող Որովհետեւ Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող Որովհետեւ Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող Որովհետեւ Յիսուս հեռացած էր այդտեղ գտնուող 
ամբոխին մէջէնամբոխին մէջէնամբոխին մէջէնամբոխին մէջէն»»»»::::    Յստակ է որ Յիսուս երեսունութը Յստակ է որ Յիսուս երեսունութը Յստակ է որ Յիսուս երեսունութը Յստակ է որ Յիսուս երեսունութը 
տարիներու հիւանդ մարդը բժշկելէ անմիջապէս ետք տարիներու հիւանդ մարդը բժշկելէ անմիջապէս ետք տարիներու հիւանդ մարդը բժշկելէ անմիջապէս ետք տարիներու հիւանդ մարդը բժշկելէ անմիջապէս ետք 
հեռացաւ հոն գտնուող ամբոխէն, որոնք հիւանդներու հեռացաւ հոն գտնուող ամբոխէն, որոնք հիւանդներու հեռացաւ հոն գտնուող ամբոխէն, որոնք հիւանդներու հեռացաւ հոն գտնուող ամբոխէն, որոնք հիւանդներու 
ամբողջութիւն մըն էինամբողջութիւն մըն էինամբողջութիւն մըն էինամբողջութիւն մըն էին::::    Ինչո՞ւ համար արդԻնչո՞ւ համար արդԻնչո՞ւ համար արդԻնչո՞ւ համար արդեօքեօքեօքեօք::::    Ինչո՞ւ չբժշկեց Ինչո՞ւ չբժշկեց Ինչո՞ւ չբժշկեց Ինչո՞ւ չբժշկեց 
բոլոր հիւանդներըբոլոր հիւանդներըբոլոր հիւանդներըբոլոր հիւանդները::::    Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Յիսուս բժշկութենէն անմիջապէս ետք հեռացաւ ա) Յիսուս բժշկութենէն անմիջապէս ետք հեռացաւ ա) Յիսուս բժշկութենէն անմիջապէս ետք հեռացաւ ա) Յիսուս բժշկութենէն անմիջապէս ետք հեռացաւ 
հոնկէ, որպէսզի իրարանցում չստեղծուէր միւս հիւանդնեհոնկէ, որպէսզի իրարանցում չստեղծուէր միւս հիւանդնեհոնկէ, որպէսզի իրարանցում չստեղծուէր միւս հիւանդնեհոնկէ, որպէսզի իրարանցում չստեղծուէր միւս հիւանդնե----
րուն միջեւ եւ չխուժէին իր վրայրուն միջեւ եւ չխուժէին իր վրայրուն միջեւ եւ չխուժէին իր վրայրուն միջեւ եւ չխուժէին իր վրայ::::    Յիսուս չէր ուզեր բոլորը Յիսուս չէր ուզեր բոլորը Յիսուս չէր ուզեր բոլորը Յիսուս չէր ուզեր բոլորը 
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բժշկել, որպէսզի իր կատարած մեծ բարիքը մեծ բժշկել, որպէսզի իր կատարած մեծ բարիքը մեծ բժշկել, որպէսզի իր կատարած մեծ բարիքը մեծ բժշկել, որպէսզի իր կատարած մեծ բարիքը մեծ 
գայգայգայգայթակղութեան առիթ չդառնարթակղութեան առիթ չդառնարթակղութեան առիթ չդառնարթակղութեան առիթ չդառնար::::    Երեւակայեցէք պահ մը որ Երեւակայեցէք պահ մը որ Երեւակայեցէք պահ մը որ Երեւակայեցէք պահ մը որ 
Յիսուս բոլոր հիւանդները բուժէր, եւ բոլորը մէՅիսուս բոլոր հիւանդները բուժէր, եւ բոլորը մէՅիսուս բոլոր հիւանդները բուժէր, եւ բոլորը մէՅիսուս բոլոր հիւանդները բուժէր, եւ բոլորը մէ´́́́կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն 
իրենց մահիճները, կամ ձեռքի գաւազանները, տոպրակները, իրենց մահիճները, կամ ձեռքի գաւազանները, տոպրակները, իրենց մահիճները, կամ ձեռքի գաւազանները, տոպրակները, իրենց մահիճները, կամ ձեռքի գաւազանները, տոպրակները, 
աթոռները, վերմակները կամ ինչ որ իրենց հետ ունէին, աթոռները, վերմակները կամ ինչ որ իրենց հետ ունէին, աթոռները, վերմակները կամ ինչ որ իրենց հետ ունէին, աթոռները, վերմակները կամ ինչ որ իրենց հետ ունէին, 
առնէին եւ սրահներէն դուրս գայինառնէին եւ սրահներէն դուրս գայինառնէին եւ սրահներէն դուրս գայինառնէին եւ սրահներէն դուրս գային::::    Գայթակղութիւնը Գայթակղութիւնը Գայթակղութիւնը Գայթակղութիւնը 
անեանեանեաներեւակայելիօրէն մեծ պիտի ըլլարրեւակայելիօրէն մեծ պիտի ըլլարրեւակայելիօրէն մեծ պիտի ըլլարրեւակայելիօրէն մեծ պիտի ըլլար::::    Եթէ մէկ հոգիի Եթէ մէկ հոգիի Եթէ մէկ հոգիի Եթէ մէկ հոգիի 
բժշկութիւնը Շաբաթ օրով վէճի առիթ ստեղծեց հիւանդին եւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով վէճի առիթ ստեղծեց հիւանդին եւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով վէճի առիթ ստեղծեց հիւանդին եւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով վէճի առիթ ստեղծեց հիւանդին եւ 
հրեաներուն միջեւ, ինչպէս նաեւ Յիսուսին եւ հրեաներուն հրեաներուն միջեւ, ինչպէս նաեւ Յիսուսին եւ հրեաներուն հրեաներուն միջեւ, ինչպէս նաեւ Յիսուսին եւ հրեաներուն հրեաներուն միջեւ, ինչպէս նաեւ Յիսուսին եւ հրեաներուն 
միջեւ, որքամիջեւ, որքամիջեւ, որքամիջեւ, որքա՜՜՜՜ն աւելի վիճաբանութեան ու բանավն աւելի վիճաբանութեան ու բանավն աւելի վիճաբանութեան ու բանավն աւելի վիճաբանութեան ու բանավէճի դուռ էճի դուռ էճի դուռ էճի դուռ 
պիտի բացուէր եթէ բոլոր հիւանդները բժշկուէին, որոնց թիւպիտի բացուէր եթէ բոլոր հիւանդները բժշկուէին, որոնց թիւպիտի բացուէր եթէ բոլոր հիւանդները բժշկուէին, որոնց թիւպիտի բացուէր եթէ բոլոր հիւանդները բժշկուէին, որոնց թիւը ը ը ը 
վստահաբար կվստահաբար կվստահաբար կվստահաբար կ’’’’անցնէր հարիւրըանցնէր հարիւրըանցնէր հարիւրըանցնէր հարիւրը::::    Յիսուս իր այս վերաբերՅիսուս իր այս վերաբերՅիսուս իր այս վերաբերՅիսուս իր այս վերաբեր----
մունքով մեզի կը սորվեցնէ, խուսափիլ գայթակղութեան մունքով մեզի կը սորվեցնէ, խուսափիլ գայթակղութեան մունքով մեզի կը սորվեցնէ, խուսափիլ գայթակղութեան մունքով մեզի կը սորվեցնէ, խուսափիլ գայթակղութեան 
պատճառ դառնալէ ուրիշներուն եւ առիթ չտալ վէճիպատճառ դառնալէ ուրիշներուն եւ առիթ չտալ վէճիպատճառ դառնալէ ուրիշներուն եւ առիթ չտալ վէճիպատճառ դառնալէ ուրիշներուն եւ առիթ չտալ վէճի::::    

բ) Յիսուս հեռացաւ ամբոխէն, որովհետեւ կրնար բուժել բ) Յիսուս հեռացաւ ամբոխէն, որովհետեւ կրնար բուժել բ) Յիսուս հեռացաւ ամբոխէն, որովհետեւ կրնար բուժել բ) Յիսուս հեռացաւ ամբոխէն, որովհետեւ կրնար բուժել 
բոլորը եւ բոլորին փառաբանութեան առարկան դառնալ, եւ բոլորը եւ բոլորին փառաբանութեան առարկան դառնալ, եւ բոլորը եւ բոլորին փառաբանութեան առարկան դառնալ, եւ բոլորը եւ բոլորին փառաբանութեան առարկան դառնալ, եւ 
ինք ատիկինք ատիկինք ատիկինք ատիկա չէր ուզեր, քանի տակաւին իր առաքելութեան ա չէր ուզեր, քանի տակաւին իր առաքելութեան ա չէր ուզեր, քանի տակաւին իր առաքելութեան ա չէր ուզեր, քանի տակաւին իր առաքելութեան 
սկզբնական հանգրուանին կը գտնուէր, եւ ուստի, տակաւին սկզբնական հանգրուանին կը գտնուէր, եւ ուստի, տակաւին սկզբնական հանգրուանին կը գտնուէր, եւ ուստի, տակաւին սկզբնական հանգրուանին կը գտնուէր, եւ ուստի, տակաւին 
ժամանակը չէր հասած ճանչցուելու իբրեւ խոստացեալ ժամանակը չէր հասած ճանչցուելու իբրեւ խոստացեալ ժամանակը չէր հասած ճանչցուելու իբրեւ խոստացեալ ժամանակը չէր հասած ճանչցուելու իբրեւ խոստացեալ 
ՓրկիչըՓրկիչըՓրկիչըՓրկիչը::::    Մարդոց իրեն ուղղած փառաբանութիւնները Մարդոց իրեն ուղղած փառաբանութիւնները Մարդոց իրեն ուղղած փառաբանութիւնները Մարդոց իրեն ուղղած փառաբանութիւնները 
կրնային գրգռել հրեայ ղեկավարները իրեն դէմ, եւ Յիսուս չէր կրնային գրգռել հրեայ ղեկավարները իրեն դէմ, եւ Յիսուս չէր կրնային գրգռել հրեայ ղեկավարները իրեն դէմ, եւ Յիսուս չէր կրնային գրգռել հրեայ ղեկավարները իրեն դէմ, եւ Յիսուս չէր 
ուզեր որ ատիկուզեր որ ատիկուզեր որ ատիկուզեր որ ատիկա պատահէր այս հանգրուանինա պատահէր այս հանգրուանինա պատահէր այս հանգրուանինա պատահէր այս հանգրուանին::::    Ասիկա, նախ Ասիկա, նախ Ասիկա, նախ Ասիկա, նախ 
մեզի կը յիշեցնէ փախչիլ մեզ փառաբանողներէն, իսկ մեզի կը յիշեցնէ փախչիլ մեզ փառաբանողներէն, իսկ մեզի կը յիշեցնէ փախչիլ մեզ փառաբանողներէն, իսկ մեզի կը յիշեցնէ փախչիլ մեզ փառաբանողներէն, իսկ 
երկրորդ, կը պարզէ որ մեզ փառաբանող մարդիկը կրնան երկրորդ, կը պարզէ որ մեզ փառաբանող մարդիկը կրնան երկրորդ, կը պարզէ որ մեզ փառաբանող մարդիկը կրնան երկրորդ, կը պարզէ որ մեզ փառաբանող մարդիկը կրնան 
աւելցնել մեր հակառակորդներուն թիւըաւելցնել մեր հակառակորդներուն թիւըաւելցնել մեր հակառակորդներուն թիւըաւելցնել մեր հակառակորդներուն թիւը::::    

գ) Յիսուսի նպատակը հրեայ ղեկավարներուն հետ գ) Յիսուսի նպատակը հրեայ ղեկավարներուն հետ գ) Յիսուսի նպատակը հրեայ ղեկավարներուն հետ գ) Յիսուսի նպատակը հրեայ ղեկավարներուն հետ 
ճշմարտութեան մասին խօսելու առիթ մը ստեղծելնճշմարտութեան մասին խօսելու առիթ մը ստեղծելնճշմարտութեան մասին խօսելու առիթ մը ստեղծելնճշմարտութեան մասին խօսելու առիթ մը ստեղծելն    էրէրէրէր::::    
Երեսունութը տարիներու հիւանդը բուժելը բաւարար էր այդ Երեսունութը տարիներու հիւանդը բուժելը բաւարար էր այդ Երեսունութը տարիներու հիւանդը բուժելը բաւարար էր այդ Երեսունութը տարիներու հիւանդը բուժելը բաւարար էր այդ 
առիթը ստեղծելու համար, քանի ան ամենէն շատ ճանչցուած առիթը ստեղծելու համար, քանի ան ամենէն շատ ճանչցուած առիթը ստեղծելու համար, քանի ան ամենէն շատ ճանչցուած առիթը ստեղծելու համար, քանի ան ամենէն շատ ճանչցուած 
եւ ամենէն ծանր հիւանդն էր, եւ ուստի, զայն բուժելու լուրը եւ ամենէն ծանր հիւանդն էր, եւ ուստի, զայն բուժելու լուրը եւ ամենէն ծանր հիւանդն էր, եւ ուստի, զայն բուժելու լուրը եւ ամենէն ծանր հիւանդն էր, եւ ուստի, զայն բուժելու լուրը 
շատ շուտով կրնար ամբողջ քաղաքը տարածուիլշատ շուտով կրնար ամբողջ քաղաքը տարածուիլշատ շուտով կրնար ամբողջ քաղաքը տարածուիլշատ շուտով կրնար ամբողջ քաղաքը տարածուիլ::::    
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դ) Հաւանաբար նաեւ Յիսուս բոլոր հիւանդները չբուժդ) Հաւանաբար նաեւ Յիսուս բոլոր հիւանդները չբուժդ) Հաւանաբար նաեւ Յիսուս բոլոր հիւանդները չբուժդ) Հաւանաբար նաեւ Յիսուս բոլոր հիւանդները չբուժեց, եց, եց, եց, 
սորվեցնելու համար իր հետեւորդներուն եւ բոլորիս, որ ինք սորվեցնելու համար իր հետեւորդներուն եւ բոլորիս, որ ինք սորվեցնելու համար իր հետեւորդներուն եւ բոլորիս, որ ինք սորվեցնելու համար իր հետեւորդներուն եւ բոլորիս, որ ինք 
միայն մարմիններու բժիշկ չէրմիայն մարմիններու բժիշկ չէրմիայն մարմիններու բժիշկ չէրմիայն մարմիններու բժիշկ չէր::::    Սովորաբար երբ Յիսուս մէկը Սովորաբար երբ Յիսուս մէկը Սովորաբար երբ Յիսուս մէկը Սովորաբար երբ Յիսուս մէկը 
բուժէր, անոր յատուկ խրատ մը, պատուէր մը կամ թելադրուբուժէր, անոր յատուկ խրատ մը, պատուէր մը կամ թելադրուբուժէր, անոր յատուկ խրատ մը, պատուէր մը կամ թելադրուբուժէր, անոր յատուկ խրատ մը, պատուէր մը կամ թելադրու----
թիւն մը կթիւն մը կթիւն մը կթիւն մը կ’’’’ընէրընէրընէրընէր....    մինչդեռ եթէ բոլոր հիւանդները միասին մինչդեռ եթէ բոլոր հիւանդները միասին մինչդեռ եթէ բոլոր հիւանդները միասին մինչդեռ եթէ բոլոր հիւանդները միասին 
բուժէր, դժուար պիտի ըլլար իւրաքանչիւրբուժէր, դժուար պիտի ըլլար իւրաքանչիւրբուժէր, դժուար պիտի ըլլար իւրաքանչիւրբուժէր, դժուար պիտի ըլլար իւրաքանչիւրին յատուկ ին յատուկ ին յատուկ ին յատուկ 
պատուէր մը կամ յորդոր մը տալպատուէր մը կամ յորդոր մը տալպատուէր մը կամ յորդոր մը տալպատուէր մը կամ յորդոր մը տալըըըը::::    

ե) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ Յիսուս ե) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ Յիսուս ե) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ Յիսուս ե) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ Յիսուս 
հեռացաւ հեռացաւ հեռացաւ հեռացաւ ««««այդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէնայդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէնայդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէնայդտեղ գտնուող ամբոխին մէջէն»,»,»,»,    որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի 
առաւել եւս չգրգռէր հրեաները, քանի ինքնաբերաբար պիտի առաւել եւս չգրգռէր հրեաները, քանի ինքնաբերաբար պիտի առաւել եւս չգրգռէր հրեաները, քանի ինքնաբերաբար պիտի առաւել եւս չգրգռէր հրեաները, քանի ինքնաբերաբար պիտի 
գրգռուէին երբ տեսնէին հիւանդը իր մահիճը շալկած Շաբաթ գրգռուէին երբ տեսնէին հիւանդը իր մահիճը շալկած Շաբաթ գրգռուէին երբ տեսնէին հիւանդը իր մահիճը շալկած Շաբաթ գրգռուէին երբ տեսնէին հիւանդը իր մահիճը շալկած Շաբաթ 
օրովօրովօրովօրով::::    Յիսուս գիտէրՅիսուս գիտէրՅիսուս գիտէրՅիսուս գիտէր    որ կատարուած բարեգործութիւնը որ կատարուած բարեգործութիւնը որ կատարուած բարեգործութիւնը որ կատարուած բարեգործութիւնը 
կրնար բարկութեամբ գրգռել զանոնք, ուստի փորձեց կարճ կրնար բարկութեամբ գրգռել զանոնք, ուստի փորձեց կարճ կրնար բարկութեամբ գրգռել զանոնք, ուստի փորձեց կարճ կրնար բարկութեամբ գրգռել զանոնք, ուստի փորձեց կարճ 
ժամանակի մը համար ինքզինք ծածկել անոնց հայեացքէնժամանակի մը համար ինքզինք ծածկել անոնց հայեացքէնժամանակի մը համար ինքզինք ծածկել անոնց հայեացքէնժամանակի մը համար ինքզինք ծածկել անոնց հայեացքէն::::    
Կատարուած բարեգործութիւն մը կը գրգռէ չար մարդիկըԿատարուած բարեգործութիւն մը կը գրգռէ չար մարդիկըԿատարուած բարեգործութիւն մը կը գրգռէ չար մարդիկըԿատարուած բարեգործութիւն մը կը գրգռէ չար մարդիկը::::    
Երբ բարեգործութիւն մը կատարենք, պէտք է փորձենք զայն Երբ բարեգործութիւն մը կատարենք, պէտք է փորձենք զայն Երբ բարեգործութիւն մը կատարենք, պէտք է փորձենք զայն Երբ բարեգործութիւն մը կատարենք, պէտք է փորձենք զայն 
ծածուկ պահել, ճիշդ ինչպծածուկ պահել, ճիշդ ինչպծածուկ պահել, ճիշդ ինչպծածուկ պահել, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յիսուս, նախ, որպէսզի էս ըրաւ Յիսուս, նախ, որպէսզի էս ըրաւ Յիսուս, նախ, որպէսզի էս ըրաւ Յիսուս, նախ, որպէսզի 
չգրգռենք չար մարդիկը մեզի դէմ, երկրորդ, որպէսզի առիթ չգրգռենք չար մարդիկը մեզի դէմ, երկրորդ, որպէսզի առիթ չգրգռենք չար մարդիկը մեզի դէմ, երկրորդ, որպէսզի առիթ չգրգռենք չար մարդիկը մեզի դէմ, երկրորդ, որպէսզի առիթ 
տանք մարդոց տեսնելու բարեգործութիւնը եւ ոտանք մարդոց տեսնելու բարեգործութիւնը եւ ոտանք մարդոց տեսնելու բարեգործութիւնը եւ ոտանք մարդոց տեսնելու բարեգործութիւնը եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
բարեգործը, եւ գործը տեսնելով դատենբարեգործը, եւ գործը տեսնելով դատենբարեգործը, եւ գործը տեսնելով դատենբարեգործը, եւ գործը տեսնելով դատեն::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
ինծի չէք հաւատար..., գործերուս հաւատացէքինծի չէք հաւատար..., գործերուս հաւատացէքինծի չէք հաւատար..., գործերուս հաւատացէքինծի չէք հաւատար..., գործերուս հաւատացէք»»»» ( ( ( (Յհ 10.38)Յհ 10.38)Յհ 10.38)Յհ 10.38)::::    

զ) Վերջին պատճառ մզ) Վերջին պատճառ մզ) Վերջին պատճառ մզ) Վերջին պատճառ մը եւս կար թէ ինչու Յիսուս չբուժեց ը եւս կար թէ ինչու Յիսուս չբուժեց ը եւս կար թէ ինչու Յիսուս չբուժեց ը եւս կար թէ ինչու Յիսուս չբուժեց 
բոլոր հիւանդներըբոլոր հիւանդներըբոլոր հիւանդներըբոլոր հիւանդները::::    Եթէ բուժէր բոլորը, հրեայ ղեկավարները Եթէ բուժէր բոլորը, հրեայ ղեկավարները Եթէ բուժէր բոլորը, հրեայ ղեկավարները Եթէ բուժէր բոլորը, հրեայ ղեկավարները 
կրնային բոլորը մէկրնային բոլորը մէկրնային բոլորը մէկրնային բոլորը մէ´́́́կ անգամէն Ժողովարանէն դուրս դնել, եւ կ անգամէն Ժողովարանէն դուրս դնել, եւ կ անգամէն Ժողովարանէն դուրս դնել, եւ կ անգամէն Ժողովարանէն դուրս դնել, եւ 
ատիկա աւելի վնաս հասցուցած պիտի ըլլար անոնց քան ատիկա աւելի վնաս հասցուցած պիտի ըլլար անոնց քան ատիկա աւելի վնաս հասցուցած պիտի ըլլար անոնց քան ատիկա աւելի վնաս հասցուցած պիտի ըլլար անոնց քան 
բարիքբարիքբարիքբարիք::::    

««««Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը Այս դէպքէն ետք Յիսուս մարդը տաճարին մէջ գտաւ եւ տաճարին մէջ գտաւ եւ տաճարին մէջ գտաւ եւ տաճարին մէջ գտաւ եւ 
ըսաւ անոըսաւ անոըսաւ անոըսաւ անոր.ր.ր.ր.----    

""""Ահա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս միԱհա առողջացար. այլեւս մի´́́́    մեղանչեր, որպէսզի աւելի մեղանչեր, որպէսզի աւելի մեղանչեր, որպէսզի աւելի մեղանչեր, որպէսզի աւելի 
գէշը չպատահի քեզի"գէշը չպատահի քեզի"գէշը չպատահի քեզի"գէշը չպատահի քեզի"»»»» ( ( ( (Յհ 5.14)Յհ 5.14)Յհ 5.14)Յհ 5.14)::::    

1.1.1.1.----    Հիւանդին բժշկութենէն ետք թէՀիւանդին բժշկութենէն ետք թէՀիւանդին բժշկութենէն ետք թէՀիւանդին բժշկութենէն ետք թէ´́́́    Յիսուս եւ թէՅիսուս եւ թէՅիսուս եւ թէՅիսուս եւ թէ´́́́    
հիւանդը հեռացան Բեթհեզդայի աւազանիհիւանդը հեռացան Բեթհեզդայի աւազանիհիւանդը հեռացան Բեթհեզդայի աւազանիհիւանդը հեռացան Բեթհեզդայի աւազանինննն    սրահներէնսրահներէնսրահներէնսրահներէն::::    Նոյն Նոյն Նոյն Նոյն 
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օրը անոնք իրարու հանդիպեցան տաճարին մէջօրը անոնք իրարու հանդիպեցան տաճարին մէջօրը անոնք իրարու հանդիպեցան տաճարին մէջօրը անոնք իրարու հանդիպեցան տաճարին մէջ::::    Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ 
Յիսուս ինքն էր որ Յիսուս ինքն էր որ Յիսուս ինքն էր որ Յիսուս ինքն էր որ ««««մարդմարդմարդմարդը տաճարին մէջ գտաւը տաճարին մէջ գտաւը տաճարին մէջ գտաւը տաճարին մէջ գտաւ»»»»:::: « « « «ԳտաւԳտաւԳտաւԳտաւ» » » » 
բառը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս զայն փնտռեցբառը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս զայն փնտռեցբառը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս զայն փնտռեցբառը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս զայն փնտռեց::::    Ինչո՞ւ փնտռեց Ինչո՞ւ փնտռեց Ինչո՞ւ փնտռեց Ինչո՞ւ փնտռեց 
զայնզայնզայնզայն::::    Ինչո՞ւ ուզեց զայն գտնել ու հետը խօսիլԻնչո՞ւ ուզեց զայն գտնել ու հետը խօսիլԻնչո՞ւ ուզեց զայն գտնել ու հետը խօսիլԻնչո՞ւ ուզեց զայն գտնել ու հետը խօսիլ::::    Սա ցոյց կու Սա ցոյց կու Սա ցոյց կու Սա ցոյց կու 
տայ, որ երբ Յիսոտայ, որ երբ Յիսոտայ, որ երբ Յիսոտայ, որ երբ Յիսուս իր բժշկութիւնը շնորհէ մարդոցւս իր բժշկութիւնը շնորհէ մարդոցւս իր բժշկութիւնը շնորհէ մարդոցւս իր բժշկութիւնը շնորհէ մարդոց,,,,    
պարգեւներ ու շնորհքներ տայ անոնցպարգեւներ ու շնորհքներ տայ անոնցպարգեւներ ու շնորհքներ տայ անոնցպարգեւներ ու շնորհքներ տայ անոնց, , , , կը սպասէ որ անոնք կը սպասէ որ անոնք կը սպասէ որ անոնք կը սպասէ որ անոնք 
պտղաբեր կեանք պտղաբեր կեանք պտղաբեր կեանք պտղաբեր կեանք ապրին, անոնցմէ արդիւնք կապրին, անոնցմէ արդիւնք կապրին, անոնցմէ արդիւնք կապրին, անոնցմէ արդիւնք կ’’’’ակնկալէակնկալէակնկալէակնկալէ::::    
Ասիկա մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ իւրաքանչիւրս հաշիւ պիտի Ասիկա մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ իւրաքանչիւրս հաշիւ պիտի Ասիկա մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ իւրաքանչիւրս հաշիւ պիտի Ասիկա մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ իւրաքանչիւրս հաշիւ պիտի 
տայ Քրիստոսի իր ստացած պարգեւնտայ Քրիստոսի իր ստացած պարգեւնտայ Քրիստոսի իր ստացած պարգեւնտայ Քրիստոսի իր ստացած պարգեւներուն, շնորհքներուն, երուն, շնորհքներուն, երուն, շնորհքներուն, երուն, շնորհքներուն, 
ձիրքերուն եւ ձիրքերուն եւ ձիրքերուն եւ ձիրքերուն եւ կարողութիւններուն համարկարողութիւններուն համարկարողութիւններուն համարկարողութիւններուն համար::::    Ան որ շնորհք մը Ան որ շնորհք մը Ան որ շնորհք մը Ան որ շնորհք մը 
կը ստանայ Քրիստոսի կողմէ բայց զայն չի գործածեր կը ստանայ Քրիստոսի կողմէ բայց զայն չի գործածեր կը ստանայ Քրիստոսի կողմէ բայց զայն չի գործածեր կը ստանայ Քրիստոսի կողմէ բայց զայն չի գործածեր 
Քրիստոսի փառքին Քրիստոսի փառքին Քրիստոսի փառքին Քրիստոսի փառքին ու մարդոց բարիքին համար` հաշիու մարդոց բարիքին համար` հաշիու մարդոց բարիքին համար` հաշիու մարդոց բարիքին համար` հաշի´́́́ւ ւ ւ ւ 
պիտի տայ Քրիստոսիպիտի տայ Քրիստոսիպիտի տայ Քրիստոսիպիտի տայ Քրիստոսի::::    Ահա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ կԱհա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ կԱհա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ կԱհա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Աստուծոյ շնորհքը իւրաքանչիւրիս տարբեր պարգեւ մը Աստուծոյ շնորհքը իւրաքանչիւրիս տարբեր պարգեւ մը Աստուծոյ շնորհքը իւրաքանչիւրիս տարբեր պարգեւ մը Աստուծոյ շնորհքը իւրաքանչիւրիս տարբեր պարգեւ մը 
տուած է, որ պէտք է գործածենքտուած է, որ պէտք է գործածենքտուած է, որ պէտք է գործածենքտուած է, որ պէտք է գործածենք::::    Եթէ մարգարէութեան Եթէ մարգարէութեան Եթէ մարգարէութեան Եթէ մարգարէութեան 
պարգեւը ունինք` պէտք է պատգամենք մեր հաւատքին պարգեւը ունինք` պէտք է պատգամենք մեր հաւատքին պարգեւը ունինք` պէտք է պատգամենք մեր հաւատքին պարգեւը ունինք` պէտք է պատգամենք մեր հաւատքին 
համեմատհամեմատհամեմատհամեմատ::::    Եթէ ծառայելու շնորհԵթէ ծառայելու շնորհԵթէ ծառայելու շնորհԵթէ ծառայելու շնորհքը տրուած է` պէտք է քը տրուած է` պէտք է քը տրուած է` պէտք է քը տրուած է` պէտք է 
ծառայենքծառայենքծառայենքծառայենք::::    Եթէ ուսուցանելու ձիրքը ունինք` պէտք է Եթէ ուսուցանելու ձիրքը ունինք` պէտք է Եթէ ուսուցանելու ձիրքը ունինք` պէտք է Եթէ ուսուցանելու ձիրքը ունինք` պէտք է 
ուսուցանենքուսուցանենքուսուցանենքուսուցանենք::::    Եթէ յորդորելու կարողութիւնը ունինք` պէտք է Եթէ յորդորելու կարողութիւնը ունինք` պէտք է Եթէ յորդորելու կարողութիւնը ունինք` պէտք է Եթէ յորդորելու կարողութիւնը ունինք` պէտք է 
յորդորենքյորդորենքյորդորենքյորդորենք::::    Իր ունեցածը ուրիշներուն բաժնողը առատօրէն Իր ունեցածը ուրիշներուն բաժնողը առատօրէն Իր ունեցածը ուրիշներուն բաժնողը առատօրէն Իր ունեցածը ուրիշներուն բաժնողը առատօրէն 
թող բաշխէթող բաշխէթող բաշխէթող բաշխէ::::    Վերակացու եղողը եռանդագին թող աշխատիՎերակացու եղողը եռանդագին թող աշխատիՎերակացու եղողը եռանդագին թող աշխատիՎերակացու եղողը եռանդագին թող աշխատի::::    
Ողորմութիւն ընողը խնդութեամբ թոՈղորմութիւն ընողը խնդութեամբ թոՈղորմութիւն ընողը խնդութեամբ թոՈղորմութիւն ընողը խնդութեամբ թող ընէղ ընէղ ընէղ ընէ» » » » ((((Հռ 12.6Հռ 12.6Հռ 12.6Հռ 12.6----8)8)8)8)::::    

2.2.2.2.----    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք փնտռեց ու գտաւ հիւանդընք փնտռեց ու գտաւ հիւանդընք փնտռեց ու գտաւ հիւանդընք փնտռեց ու գտաւ հիւանդը::::    Սա կը Սա կը Սա կը Սա կը 
պարզէ, որ Քրիստոս իպարզէ, որ Քրիստոս իպարզէ, որ Քրիստոս իպարզէ, որ Քրիստոս ի´́́́նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ մարդ նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ մարդ նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ մարդ նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ մարդ 
արարածըարարածըարարածըարարածը::::    Եթէ Տէրը չփնտռէ ու չգտնէ մարդը` մարդը չի Եթէ Տէրը չփնտռէ ու չգտնէ մարդը` մարդը չի Եթէ Տէրը չփնտռէ ու չգտնէ մարդը` մարդը չի Եթէ Տէրը չփնտռէ ու չգտնէ մարդը` մարդը չի 
կրնար փնտռել ու գտնել Տէրըկրնար փնտռել ու գտնել Տէրըկրնար փնտռել ու գտնել Տէրըկրնար փնտռել ու գտնել Տէրը::::    Ճիշդ է որ Աստուածաշունչին Ճիշդ է որ Աստուածաշունչին Ճիշդ է որ Աստուածաշունչին Ճիշդ է որ Աստուածաշունչին 
մէջ բազմաթիւ վկայութիւններ կան մէջ բազմաթիւ վկայութիւններ կան մէջ բազմաթիւ վկայութիւններ կան մէջ բազմաթիւ վկայութիւններ կան Տէրը փնտռելու մասին, Տէրը փնտռելու մասին, Տէրը փնտռելու մասին, Տէրը փնտռելու մասին, 
բայց իսկութեան մէջ Տէրը իբայց իսկութեան մէջ Տէրը իբայց իսկութեան մէջ Տէրը իբայց իսկութեան մէջ Տէրը ի´́́́նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ նքն է որ կը փնտռէ ու կը գտնէ 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը::::    Հովիւը փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը (Ղկ Հովիւը փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը (Ղկ Հովիւը փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը (Ղկ Հովիւը փնտռեց ու գտաւ կորսուած ոչխարը (Ղկ 
15.415.415.415.4----7)7)7)7)::::    Կինը [Քրիստոս կը նմանցուի գուրգուրալից մօր մը Կինը [Քրիստոս կը նմանցուի գուրգուրալից մօր մը Կինը [Քրիստոս կը նմանցուի գուրգուրալից մօր մը Կինը [Քրիստոս կը նմանցուի գուրգուրալից մօր մը որ որ որ որ 
կը փնտռէ իր կորսուած զաւակը]կը փնտռէ իր կորսուած զաւակը]կը փնտռէ իր կորսուած զաւակը]կը փնտռէ իր կորսուած զաւակը]    փնտռեց ու գտաւ կորսուած փնտռեց ու գտաւ կորսուած փնտռեց ու գտաւ կորսուած փնտռեց ու գտաւ կորսուած 
դրամը (Ղկ 15.8դրամը (Ղկ 15.8դրամը (Ղկ 15.8դրամը (Ղկ 15.8----10)10)10)10)::::    Աստուած փնտռեց Ադամն ու Եւան (Ծն Աստուած փնտռեց Ադամն ու Եւան (Ծն Աստուած փնտռեց Ադամն ու Եւան (Ծն Աստուած փնտռեց Ադամն ու Եւան (Ծն 
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3.9)3.9)3.9)3.9)::::    Դաւիթ մարգարէն կԴաւիթ մարգարէն կԴաւիթ մարգարէն կԴաւիթ մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կորսուած ոչխարի պէս Կորսուած ոչխարի պէս Կորսուած ոչխարի պէս Կորսուած ոչխարի պէս 
մոլորեցայ. փնտռէմոլորեցայ. փնտռէմոլորեցայ. փնտռէմոլորեցայ. փնտռէ´́́́    քու ծառադ...քու ծառադ...քու ծառադ...քու ծառադ...»»»» ( ( ( (Սղ 119.176)Սղ 119.176)Սղ 119.176)Սղ 119.176)::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
թէ ինք աշխարհ եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ գտնելու (Ղկ թէ ինք աշխարհ եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ գտնելու (Ղկ թէ ինք աշխարհ եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ գտնելու (Ղկ թէ ինք աշխարհ եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ գտնելու (Ղկ 
19.10)19.10)19.10)19.10)::::    Օգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կՕգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, փնտռէր, փնտռէր, փնտռէր, փնտռէ´́́́    զիս ու պիտի զիս ու պիտի զիս ու պիտի զիս ու պիտի 
գտնուիմգտնուիմգտնուիմգտնուիմ::::    ՁեՁեՁեՁե´́́́ռքդ երկարէ ու ոտքի պիտի ելլեմռքդ երկարէ ու ոտքի պիտի ելլեմռքդ երկարէ ու ոտքի պիտի ելլեմռքդ երկարէ ու ոտքի պիտի ելլեմ::::    ՔալէՔալէՔալէՔալէ´́́́    ու ու ու ու 
պիտի հետեւիմպիտի հետեւիմպիտի հետեւիմպիտի հետեւիմ»»»»::::    Որոգինէս կՈրոգինէս կՈրոգինէս կՈրոգինէս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ Տէրը զիս չգտնէ` ես Եթէ Տէրը զիս չգտնէ` ես Եթէ Տէրը զիս չգտնէ` ես Եթէ Տէրը զիս չգտնէ` ես 
չեմ կրնար զայն գտնելչեմ կրնար զայն գտնելչեմ կրնար զայն գտնելչեմ կրնար զայն գտնել»»»»::::    Եթէ Քրիստոս ինք մեզ չփնտռէ` մենք Եթէ Քրիստոս ինք մեզ չփնտռէ` մենք Եթէ Քրիստոս ինք մեզ չփնտռէ` մենք Եթէ Քրիստոս ինք մեզ չփնտռէ` մենք 
չենք կրնար գտնուիլչենք կրնար գտնուիլչենք կրնար գտնուիլչենք կրնար գտնուիլ::::    Եթէ Քրիստոս իր ձեռքը չերկարէ` մենք Եթէ Քրիստոս իր ձեռքը չերկարէ` մենք Եթէ Քրիստոս իր ձեռքը չերկարէ` մենք Եթէ Քրիստոս իր ձեռքը չերկարէ` մենք 
չենք կրնար ոտքի կանգնիլչենք կրնար ոտքի կանգնիլչենք կրնար ոտքի կանգնիլչենք կրնար ոտքի կանգնիլ::::    Եթէ Քրիստոս մեզի հետ չԵթէ Քրիստոս մեզի հետ չԵթէ Քրիստոս մեզի հետ չԵթէ Քրիստոս մեզի հետ չքալէ ու քալէ ու քալէ ու քալէ ու 
մեզ չքալեցնէ` մենք չենք կրնար հետեւիլ իրենմեզ չքալեցնէ` մենք չենք կրնար հետեւիլ իրենմեզ չքալեցնէ` մենք չենք կրնար հետեւիլ իրենմեզ չքալեցնէ` մենք չենք կրնար հետեւիլ իրեն::::    

3.3.3.3.----    Քրիստոս գտնելէ ետք բժշկուած մարդը` ինքզինք կամ Քրիստոս գտնելէ ետք բժշկուած մարդը` ինքզինք կամ Քրիստոս գտնելէ ետք բժշկուած մարդը` ինքզինք կամ Քրիստոս գտնելէ ետք բժշկուած մարդը` ինքզինք կամ 
իր ինքնութիւնը յայտնեց անորիր ինքնութիւնը յայտնեց անորիր ինքնութիւնը յայտնեց անորիր ինքնութիւնը յայտնեց անոր::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է որ ինքզինք նքն է որ ինքզինք նքն է որ ինքզինք նքն է որ ինքզինք 
կը յայտնէ ու կը ճանչցնէ մարդունկը յայտնէ ու կը ճանչցնէ մարդունկը յայտնէ ու կը ճանչցնէ մարդունկը յայտնէ ու կը ճանչցնէ մարդուն::::    Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք 
չյայտնէ մեզի` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալչյայտնէ մեզի` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալչյայտնէ մեզի` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալչյայտնէ մեզի` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալ::::    Արամ Ա. Արամ Ա. Արամ Ա. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսը կԿաթողիկոսը կԿաթողիկոսը կԿաթողիկոսը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք կրնանք ճանչնալ Քրիստոսը, Մենք կրնանք ճանչնալ Քրիստոսը, Մենք կրնանք ճանչնալ Քրիստոսը, Մենք կրնանք ճանչնալ Քրիստոսը, 
այնքանով որքանով ան ինքզինք կը յայտնէ մարդունայնքանով որքանով ան ինքզինք կը յայտնէ մարդունայնքանով որքանով ան ինքզինք կը յայտնէ մարդունայնքանով որքանով ան ինքզինք կը յայտնէ մարդուն::::    
Յայտնողը եւ յայտնուողը Աստուած իՅայտնողը եւ յայտնուողը Աստուած իՅայտնողը եւ յայտնուողը Աստուած իՅայտնողը եւ յայտնուողը Աստուած ի´́́́նք էնք էնք էնք է::::    Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած Եթէ Աստուած 
ինքզինք չճանչցնէ մարդուն` մարդը չի կրնար անոր ինքզինք չճանչցնէ մարդուն` մարդը չի կրնար անոր ինքզինք չճանչցնէ մարդուն` մարդը չի կրնար անոր ինքզինք չճանչցնէ մարդուն` մարդը չի կրնար անոր 
ճանաչողութիւնը եւ ծանօթութիւնը ունենալճանաչողութիւնը եւ ծանօթութիւնը ունենալճանաչողութիւնը եւ ծանօթութիւնը ունենալճանաչողութիւնը եւ ծանօթութիւնը ունենալ»»»»::::    

4.4.4.4.----    Հիւանդը ՅիՀիւանդը ՅիՀիւանդը ՅիՀիւանդը Յիսուսի հանդիպեցաւ տաճարին մէջսուսի հանդիպեցաւ տաճարին մէջսուսի հանդիպեցաւ տաճարին մէջսուսի հանդիպեցաւ տաճարին մէջ::::    
Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ անոնք որոնք եկեղեցի կու գան, Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ անոնք որոնք եկեղեցի կու գան, Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ անոնք որոնք եկեղեցի կու գան, Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ անոնք որոնք եկեղեցի կու գան, 
պէտք է Յիսուսին հանդիպելու նպատակով գանպէտք է Յիսուսին հանդիպելու նպատակով գանպէտք է Յիսուսին հանդիպելու նպատակով գանպէտք է Յիսուսին հանդիպելու նպատակով գան::::    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
եկեղեցի եկողներուն մէջ քանի՞ հոգիեկեղեցի եկողներուն մէջ քանի՞ հոգիեկեղեցի եկողներուն մէջ քանի՞ հոգիեկեղեցի եկողներուն մէջ քանի՞ հոգիներ կաններ կաններ կաններ կան    որոնք Տիրոջ որոնք Տիրոջ որոնք Տիրոջ որոնք Տիրոջ 
հանդիպելու նպատակով եկեղեցի կու գանհանդիպելու նպատակով եկեղեցի կու գանհանդիպելու նպատակով եկեղեցի կու գանհանդիպելու նպատակով եկեղեցի կու գան::::    Դաւիթ Դաւիթ Դաւիթ Դաւիթ 
մարգարէն կմարգարէն կմարգարէն կմարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԿԿԿԿ’’’’ուրախանայուրախանայուրախանայուրախանայի երբ ինծի կի երբ ինծի կի երբ ինծի կի երբ ինծի կ’’’’ըսէին. ըսէին. ըսէին. ըսէին. """"Տիրոջը Տիրոջը Տիրոջը Տիրոջը 
տունը երթանքտունը երթանքտունը երթանքտունը երթանք""""»»»» ( ( ( (Սղ 122.1)Սղ 122.1)Սղ 122.1)Սղ 122.1)::::    Եկեղեցին Տիրոջ տունն էԵկեղեցին Տիրոջ տունն էԵկեղեցին Տիրոջ տունն էԵկեղեցին Տիրոջ տունն է::::    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
տունը եկողը պէտք է ակնկալէ հոն տեսնել Տէրը, հանդիպիլ տունը եկողը պէտք է ակնկալէ հոն տեսնել Տէրը, հանդիպիլ տունը եկողը պէտք է ակնկալէ հոն տեսնել Տէրը, հանդիպիլ տունը եկողը պէտք է ակնկալէ հոն տեսնել Տէրը, հանդիպիլ 
ու խօսիլ անոր հետու խօսիլ անոր հետու խօսիլ անոր հետու խօսիլ անոր հետ::::    Երբ հաւատացեալ մարդը եկեղեցի կու Երբ հաւատացեալ մարդը եկեղեցի կու Երբ հաւատացեալ մարդը եկեղեցի կու Երբ հաւատացեալ մարդը եկեղեցի կու 
գայ` պէտք է Տիրոջ հանդիպելու, Տիրոջ հետ ժամանակ գայ` պէտք է Տիրոջ հանդիպելու, Տիրոջ հետ ժամանակ գայ` պէտք է Տիրոջ հանդիպելու, Տիրոջ հետ ժամանակ գայ` պէտք է Տիրոջ հանդիպելու, Տիրոջ հետ ժամանակ 
անցնելու, Տիրոջ հեանցնելու, Տիրոջ հեանցնելու, Տիրոջ հեանցնելու, Տիրոջ հետ մտերիմ խօսակցութիւն ունենալու տ մտերիմ խօսակցութիւն ունենալու տ մտերիմ խօսակցութիւն ունենալու տ մտերիմ խօսակցութիւն ունենալու 
ակնկալութեամբ գայակնկալութեամբ գայակնկալութեամբ գայակնկալութեամբ գայ::::    Ան որ եկեղեցի կու գայ բայց Տիրոջ Ան որ եկեղեցի կու գայ բայց Տիրոջ Ան որ եկեղեցի կու գայ բայց Տիրոջ Ան որ եկեղեցի կու գայ բայց Տիրոջ 
հանդիպելու ակնկալութիւնը չունի իր սրտին մէջ, կը նմանի հանդիպելու ակնկալութիւնը չունի իր սրտին մէջ, կը նմանի հանդիպելու ակնկալութիւնը չունի իր սրտին մէջ, կը նմանի հանդիպելու ակնկալութիւնը չունի իր սրտին մէջ, կը նմանի 
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այն հիւանդ մարդուն որ բժիշկի կայն հիւանդ մարդուն որ բժիշկի կայն հիւանդ մարդուն որ բժիշկի կայն հիւանդ մարդուն որ բժիշկի կ’’’’երթայ բայց բժշկութիւն երթայ բայց բժշկութիւն երթայ բայց բժշկութիւն երթայ բայց բժշկութիւն 
ձեռք ձգելու յոյսը չունիձեռք ձգելու յոյսը չունիձեռք ձգելու յոյսը չունիձեռք ձգելու յոյսը չունի::::    

5.5.5.5.----    Յիսուս շատ լաւ գիտէր, որ եթէ տաճար եՅիսուս շատ լաւ գիտէր, որ եթէ տաճար եՅիսուս շատ լաւ գիտէր, որ եթէ տաճար եՅիսուս շատ լաւ գիտէր, որ եթէ տաճար երթար եւ րթար եւ րթար եւ րթար եւ 
ինքզինք յայտնէր մարդուն, հարց պիտի ունենար հրեաինքզինք յայտնէր մարդուն, հարց պիտի ունենար հրեաինքզինք յայտնէր մարդուն, հարց պիտի ունենար հրեաինքզինք յայտնէր մարդուն, հարց պիտի ունենար հրեանենենենե----
րուն հետ, որովհետեւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով էր որ րուն հետ, որովհետեւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով էր որ րուն հետ, որովհետեւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով էր որ րուն հետ, որովհետեւ բժշկութիւնը Շաբաթ օրով էր որ 
կատարեցկատարեցկատարեցկատարեց::::    Հակառակ ասոր, չքաշուեցաւ երթալուՀակառակ ասոր, չքաշուեցաւ երթալուՀակառակ ասոր, չքաշուեցաւ երթալուՀակառակ ասոր, չքաշուեցաւ երթալու::::    ՀրեանեՀրեանեՀրեանեՀրեանե----
րուն հետ հանդիպումը, ճշմարտութիւնը բացայայտելու առիթ րուն հետ հանդիպումը, ճշմարտութիւնը բացայայտելու առիթ րուն հետ հանդիպումը, ճշմարտութիւնը բացայայտելու առիթ րուն հետ հանդիպումը, ճշմարտութիւնը բացայայտելու առիթ 
մը պիտի դառնար, եւ Յիսուս չէր ուզեր այդ հանդիմը պիտի դառնար, եւ Յիսուս չէր ուզեր այդ հանդիմը պիտի դառնար, եւ Յիսուս չէր ուզեր այդ հանդիմը պիտի դառնար, եւ Յիսուս չէր ուզեր այդ հանդիպումը պումը պումը պումը 
փախցնելփախցնելփախցնելփախցնել::::    Իր այս կեցուածքով, Տէրը մեզի կը սորվեցնէ, նախ, Իր այս կեցուածքով, Տէրը մեզի կը սորվեցնէ, նախ, Իր այս կեցուածքով, Տէրը մեզի կը սորվեցնէ, նախ, Իր այս կեցուածքով, Տէրը մեզի կը սորվեցնէ, նախ, 
չքաշուիլ ու չհեռանալ եկեղեցիէն նոյնիսկ եթէ հոն կան չքաշուիլ ու չհեռանալ եկեղեցիէն նոյնիսկ եթէ հոն կան չքաշուիլ ու չհեռանալ եկեղեցիէն նոյնիսկ եթէ հոն կան չքաշուիլ ու չհեռանալ եկեղեցիէն նոյնիսկ եթէ հոն կան 
մարդիկ որոնք մեզի հետ վիճիլ կմարդիկ որոնք մեզի հետ վիճիլ կմարդիկ որոնք մեզի հետ վիճիլ կմարդիկ որոնք մեզի հետ վիճիլ կ’’’’ուզեն, կամ եթէ կան մարդիկ ուզեն, կամ եթէ կան մարդիկ ուզեն, կամ եթէ կան մարդիկ ուզեն, կամ եթէ կան մարդիկ 
որոնք մեզ կը հալածեն, իսկ երկրորդ, Տէրը կը սորվեցնէ մեզի, որոնք մեզ կը հալածեն, իսկ երկրորդ, Տէրը կը սորվեցնէ մեզի, որոնք մեզ կը հալածեն, իսկ երկրորդ, Տէրը կը սորվեցնէ մեզի, որոնք մեզ կը հալածեն, իսկ երկրորդ, Տէրը կը սորվեցնէ մեզի, 
որ երբեմն պէտք է խօսիլ մարդոցոր երբեմն պէտք է խօսիլ մարդոցոր երբեմն պէտք է խօսիլ մարդոցոր երբեմն պէտք է խօսիլ մարդոց    հետ, թէկուզ անոնք հետ, թէկուզ անոնք հետ, թէկուզ անոնք հետ, թէկուզ անոնք 
ընդդիմադիր ու մեզ չսիրող մարդիկ ըլլան, որպէսզի ընդդիմադիր ու մեզ չսիրող մարդիկ ըլլան, որպէսզի ընդդիմադիր ու մեզ չսիրող մարդիկ ըլլան, որպէսզի ընդդիմադիր ու մեզ չսիրող մարդիկ ըլլան, որպէսզի 
կարենանք առիթը ունենալ ճշմարտութիւնը բացայայտելուկարենանք առիթը ունենալ ճշմարտութիւնը բացայայտելուկարենանք առիթը ունենալ ճշմարտութիւնը բացայայտելուկարենանք առիթը ունենալ ճշմարտութիւնը բացայայտելու::::    

6.6.6.6.----    Յովհան Ոսկեբերանը կՅովհան Ոսկեբերանը կՅովհան Ոսկեբերանը կՅովհան Ոսկեբերանը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հիւանդը տաճար գնաց, Հիւանդը տաճար գնաց, Հիւանդը տաճար գնաց, Հիւանդը տաճար գնաց, 
որպէսզի շնորհակալութիւն յայտնէր Աստուծոյ իր ստացած որպէսզի շնորհակալութիւն յայտնէր Աստուծոյ իր ստացած որպէսզի շնորհակալութիւն յայտնէր Աստուծոյ իր ստացած որպէսզի շնորհակալութիւն յայտնէր Աստուծոյ իր ստացած 
բժշկութեան համար, եւ ահա, իր Աստուածը`բժշկութեան համար, եւ ահա, իր Աստուածը`բժշկութեան համար, եւ ահա, իր Աստուածը`բժշկութեան համար, եւ ահա, իր Աստուածը`    Յիսուս, որուն Յիսուս, որուն Յիսուս, որուն Յիսուս, որուն 
պէտք է յայտնել ամէն շնորհակալութիւն, քովը եկաւպէտք է յայտնել ամէն շնորհակալութիւն, քովը եկաւպէտք է յայտնել ամէն շնորհակալութիւն, քովը եկաւպէտք է յայտնել ամէն շնորհակալութիւն, քովը եկաւ»»»»::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
եւս մեր ստացած ու վայելած բարիքներուն համար պէտք է եւս մեր ստացած ու վայելած բարիքներուն համար պէտք է եւս մեր ստացած ու վայելած բարիքներուն համար պէտք է եւս մեր ստացած ու վայելած բարիքներուն համար պէտք է 
շնորհակալութիւն յայտնենք Աստուծոյ` նոյնինքն Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնենք Աստուծոյ` նոյնինքն Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնենք Աստուծոյ` նոյնինքն Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնենք Աստուծոյ` նոյնինքն Աստուծոյ 
տան` եկեղեցիին մէջտան` եկեղեցիին մէջտան` եկեղեցիին մէջտան` եկեղեցիին մէջ::::    

7.7.7.7.---- Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry կը հաստատէ թէ մարդը տաճար գնաց, կը հաստատէ թէ մարդը տաճար գնաց, կը հաստատէ թէ մարդը տաճար գնաց, կը հաստատէ թէ մարդը տաճար գնաց, 
որպէսզի ցոյց որպէսզի ցոյց որպէսզի ցոյց որպէսզի ցոյց տար զինք քննադատող հրեաներուն, թէ իր տար զինք քննադատող հրեաներուն, թէ իր տար զինք քննադատող հրեաներուն, թէ իր տար զինք քննադատող հրեաներուն, թէ իր 
մահիճը շալկելով, իր նպատակը Շաբաթ օրը սուրբ պահելու մահիճը շալկելով, իր նպատակը Շաբաթ օրը սուրբ պահելու մահիճը շալկելով, իր նպատակը Շաբաթ օրը սուրբ պահելու մահիճը շալկելով, իր նպատակը Շաբաթ օրը սուրբ պահելու 
պատուէրը խախտել չէրպատուէրը խախտել չէրպատուէրը խախտել չէրպատուէրը խախտել չէր::::    Մենք եւս պէտք է միշտ եկեղեցի Մենք եւս պէտք է միշտ եկեղեցի Մենք եւս պէտք է միշտ եկեղեցի Մենք եւս պէտք է միշտ եկեղեցի 
յաճախենք, ցոյց տալու համար մեր շրջապատին, թէ մենք յաճախենք, ցոյց տալու համար մեր շրջապատին, թէ մենք յաճախենք, ցոյց տալու համար մեր շրջապատին, թէ մենք յաճախենք, ցոյց տալու համար մեր շրջապատին, թէ մենք 
հարց չունինք եկեղեցիին հետհարց չունինք եկեղեցիին հետհարց չունինք եկեղեցիին հետհարց չունինք եկեղեցիին հետ::::    

8.8.8.8.----    Երբ Յիսուս բժշկեց մարդը, պատուէր մըԵրբ Յիսուս բժշկեց մարդը, պատուէր մըԵրբ Յիսուս բժշկեց մարդը, պատուէր մըԵրբ Յիսուս բժշկեց մարդը, պատուէր մը    չտուաւ կամ չտուաւ կամ չտուաւ կամ չտուաւ կամ 
թելադրութիւն մը չըրաւ անոր. բայց հիմա որ զայն տաճարին թելադրութիւն մը չըրաւ անոր. բայց հիմա որ զայն տաճարին թելադրութիւն մը չըրաւ անոր. բայց հիմա որ զայն տաճարին թելադրութիւն մը չըրաւ անոր. բայց հիմա որ զայն տաճարին 
մէջ գտաւ, պատուիրեց որ այլեւս չմեղանչէմէջ գտաւ, պատուիրեց որ այլեւս չմեղանչէմէջ գտաւ, պատուիրեց որ այլեւս չմեղանչէմէջ գտաւ, պատուիրեց որ այլեւս չմեղանչէ::::    Յիսուսի խօսիլը Յիսուսի խօսիլը Յիսուսի խօսիլը Յիսուսի խօսիլը 
բժշկուած մարդուն հետ եւ անոր պատուէր ու թելբժշկուած մարդուն հետ եւ անոր պատուէր ու թելբժշկուած մարդուն հետ եւ անոր պատուէր ու թելբժշկուած մարդուն հետ եւ անոր պատուէր ու թելադրութիւն ադրութիւն ադրութիւն ադրութիւն 
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կատարելը, ցոյց կու տանկատարելը, ցոյց կու տանկատարելը, ցոյց կու տանկատարելը, ցոյց կու տան, , , , որ երբ Տէրը ոեւէ գործ կատարէ որ երբ Տէրը ոեւէ գործ կատարէ որ երբ Տէրը ոեւէ գործ կատարէ որ երբ Տէրը ոեւէ գործ կատարէ 
մարդու մը կեանքին մէջ, անկէ եմարդու մը կեանքին մէջ, անկէ եմարդու մը կեանքին մէջ, անկէ եմարդու մը կեանքին մէջ, անկէ ետք զայն առանձին չիտք զայն առանձին չիտք զայն առանձին չիտք զայն առանձին չի´́́́    ձգեր, ձգեր, ձգեր, ձգեր, 
զայն չիզայն չիզայն չիզայն չի´́́́    լքեր ու չիլքեր ու չիլքեր ու չիլքեր ու չի´́́́    մոռնար, այլ ուղղութիւն կու տայ անոր եւ մոռնար, այլ ուղղութիւն կու տայ անոր եւ մոռնար, այլ ուղղութիւն կու տայ անոր եւ մոռնար, այլ ուղղութիւն կու տայ անոր եւ 
կկկկ’’’’առաջնորդէ զայնառաջնորդէ զայնառաջնորդէ զայնառաջնորդէ զայն::::    

Քրիստոս ոեւէ գործ աննպատակ կերպով չի կատարեր Քրիստոս ոեւէ գործ աննպատակ կերպով չի կատարեր Քրիստոս ոեւէ գործ աննպատակ կերպով չի կատարեր Քրիստոս ոեւէ գործ աննպատակ կերպով չի կատարեր 
մեր կեանքին մէջմեր կեանքին մէջմեր կեանքին մէջմեր կեանքին մէջ::::    Երբ Քրիստոս գործ մը կատարէ մեր Երբ Քրիստոս գործ մը կատարէ մեր Երբ Քրիստոս գործ մը կատարէ մեր Երբ Քրիստոս գործ մը կատարէ մեր 
կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ յատուկ նպատակ մը կամ կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ յատուկ նպատակ մը կամ կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ յատուկ նպատակ մը կամ կեանքին մէջ, կը նշանակէ թէ յատուկ նպատակ մը կամ 
յատուկ ծրագյատուկ ծրագյատուկ ծրագյատուկ ծրագիր մը ունի մեզի համարիր մը ունի մեզի համարիր մը ունի մեզի համարիր մը ունի մեզի համար::::    Ամէն անգԱմէն անգԱմէն անգԱմէն անգամ երբ ամ երբ ամ երբ ամ երբ 
Տիրոջ մէկ գործը, հրաշքը կամ Տիրոջ մէկ գործը, հրաշքը կամ Տիրոջ մէկ գործը, հրաշքը կամ Տիրոջ մէկ գործը, հրաշքը կամ միջամտութիւնը վայելենք, միջամտութիւնը վայելենք, միջամտութիւնը վայելենք, միջամտութիւնը վայելենք, 
պէտք է լրջօրէն մտածենք այդ մասին եւ հարց տանք մենք պէտք է լրջօրէն մտածենք այդ մասին եւ հարց տանք մենք պէտք է լրջօրէն մտածենք այդ մասին եւ հարց տանք մենք պէտք է լրջօրէն մտածենք այդ մասին եւ հարց տանք մենք 
մեզի. մեզի. մեզի. մեզի. ««««Արդեօք Տէրը ինչո՞ւ կատարեց այս գործը իմ կեանքիս Արդեօք Տէրը ինչո՞ւ կատարեց այս գործը իմ կեանքիս Արդեօք Տէրը ինչո՞ւ կատարեց այս գործը իմ կեանքիս Արդեօք Տէրը ինչո՞ւ կատարեց այս գործը իմ կեանքիս 
մէջմէջմէջմէջ::::    Ի՞նչ է իր նպատակըԻ՞նչ է իր նպատակըԻ՞նչ է իր նպատակըԻ՞նչ է իր նպատակը::::    Ի՞նչ ծրագիր ունի ինծի համարԻ՞նչ ծրագիր ունի ինծի համարԻ՞նչ ծրագիր ունի ինծի համարԻ՞նչ ծրագիր ունի ինծի համար::::    
Տէրը ի՞Տէրը ի՞Տէրը ի՞Տէրը ի՞նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ուզէ որ ընեմուզէ որ ընեմուզէ որ ընեմուզէ որ ընեմ::::    Տէրը ի՞նչ կՏէրը ի՞նչ կՏէրը ի՞նչ կՏէրը ի՞նչ կ’’’’ակնկալէ ինձմէակնկալէ ինձմէակնկալէ ինձմէակնկալէ ինձմէ»»»»::::    
Օրինակ, ինչո՞ւ համար Յիսուս բժշկեց անդամալոյծ մարդըՕրինակ, ինչո՞ւ համար Յիսուս բժշկեց անդամալոյծ մարդըՕրինակ, ինչո՞ւ համար Յիսուս բժշկեց անդամալոյծ մարդըՕրինակ, ինչո՞ւ համար Յիսուս բժշկեց անդամալոյծ մարդը::::    
Ի՞նչ էր իր նպատակըԻ՞նչ էր իր նպատակըԻ՞նչ էր իր նպատակըԻ՞նչ էր իր նպատակը::::    Զայն բժշկելու սիրո՞յն զայն բժշկեցԶայն բժշկելու սիրո՞յն զայն բժշկեցԶայն բժշկելու սիրո՞յն զայն բժշկեցԶայն բժշկելու սիրո՞յն զայն բժշկեց::::    
Տէրը այդպէս չիՏէրը այդպէս չիՏէրը այդպէս չիՏէրը այդպէս չի´́́́    գործերգործերգործերգործեր::::    Տիրոջ բոլոր գործերը նպատակ Տիրոջ բոլոր գործերը նպատակ Տիրոջ բոլոր գործերը նպատակ Տիրոջ բոլոր գործերը նպատակ 
ունինունինունինունին::::    Տէրը զայն բժշկեց, որպէսզի առիթ տար անոր Տէրը զայն բժշկեց, որպէսզի առիթ տար անոր Տէրը զայն բժշկեց, որպէսզի առիթ տար անոր Տէրը զայն բժշկեց, որպէսզի առիթ տար անոր 
անդանդանդանդրադառնալու Աստուծոյ սիրոյն եւ քաղցրութեանրադառնալու Աստուծոյ սիրոյն եւ քաղցրութեանրադառնալու Աստուծոյ սիրոյն եւ քաղցրութեանրադառնալու Աստուծոյ սիրոյն եւ քաղցրութեան::::    Զայն Զայն Զայն Զայն 
բժշկեց, որպէսզի գիտնար թէ Աստուած զինք չէբժշկեց, որպէսզի գիտնար թէ Աստուած զինք չէբժշկեց, որպէսզի գիտնար թէ Աստուած զինք չէբժշկեց, որպէսզի գիտնար թէ Աստուած զինք չէ´́́́ր լքած, չէր լքած, չէր լքած, չէր լքած, չէ´́́́ր ր ր ր 
մոռցած, չէմոռցած, չէմոռցած, չէմոռցած, չէ´́́́ր անտեսածր անտեսածր անտեսածր անտեսած::::    Զայն բժշկեց, որպէսզի անդրադառԶայն բժշկեց, որպէսզի անդրադառԶայն բժշկեց, որպէսզի անդրադառԶայն բժշկեց, որպէսզի անդրադառ----
նար այն անսահման համբերութեան զոր Աստուած ցուցաբենար այն անսահման համբերութեան զոր Աստուած ցուցաբենար այն անսահման համբերութեան զոր Աստուած ցուցաբենար այն անսահման համբերութեան զոր Աստուած ցուցաբե----
րած էր իրեն հանդէպ, նկատի առնելով որ մեղքի կեանք մըրած էր իրեն հանդէպ, նկատի առնելով որ մեղքի կեանք մըրած էր իրեն հանդէպ, նկատի առնելով որ մեղքի կեանք մըրած էր իրեն հանդէպ, նկատի առնելով որ մեղքի կեանք մը    
ապրած էր անցեալինապրած էր անցեալինապրած էր անցեալինապրած էր անցեալին::::    Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր 
բժշկութիւնը առիթ մը դառնար երկխօսութեան մէջ մտնելու բժշկութիւնը առիթ մը դառնար երկխօսութեան մէջ մտնելու բժշկութիւնը առիթ մը դառնար երկխօսութեան մէջ մտնելու բժշկութիւնը առիթ մը դառնար երկխօսութեան մէջ մտնելու 
հրեայ ղեկավարներուն հետ եւ բացայայտելու անոնց հրեայ ղեկավարներուն հետ եւ բացայայտելու անոնց հրեայ ղեկավարներուն հետ եւ բացայայտելու անոնց հրեայ ղեկավարներուն հետ եւ բացայայտելու անոնց 
սքանչելի ճշմարտութիւններ իր անձին եւ ինքնութեան մասին սքանչելի ճշմարտութիւններ իր անձին եւ ինքնութեան մասին սքանչելի ճշմարտութիւններ իր անձին եւ ինքնութեան մասին սքանչելի ճշմարտութիւններ իր անձին եւ ինքնութեան մասին 
((((Յհ 5.16Յհ 5.16Յհ 5.16Յհ 5.16----47)47)47)47)::::    Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր միջոցաւ ուրիշներ Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր միջոցաւ ուրիշներ Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր միջոցաւ ուրիշներ Զայն բժշկեց, որպէսզի անոր միջոցաւ ուրիշներ 
եեեեւս փրկութեան գայինւս փրկութեան գայինւս փրկութեան գայինւս փրկութեան գային, , , , եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    

9.9.9.9.----    ««««Այլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս մի´́́́    մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատահի մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատահի մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատահի մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատահի 
քեզիքեզիքեզիքեզի»»»»::::    Տիրոջ այս խօսքը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ Տիրոջ այս խօսքը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ Տիրոջ այս խօսքը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ Տիրոջ այս խօսքը յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ 
մարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն հետեւանքն էրմարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն հետեւանքն էրմարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն հետեւանքն էրմարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն հետեւանքն էր::::    
Միւս կողմէ սակայն, Տիրոջ այս բառերը կը յուշեն մեզի, որ Միւս կողմէ սակայն, Տիրոջ այս բառերը կը յուշեն մեզի, որ Միւս կողմէ սակայն, Տիրոջ այս բառերը կը յուշեն մեզի, որ Միւս կողմէ սակայն, Տիրոջ այս բառերը կը յուշեն մեզի, որ 
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մարդը մեղքէն հմարդը մեղքէն հմարդը մեղքէն հմարդը մեղքէն հեռանալէ ետք` կրնայ վերստին վերադառնալ եռանալէ ետք` կրնայ վերստին վերադառնալ եռանալէ ետք` կրնայ վերստին վերադառնալ եռանալէ ետք` կրնայ վերստին վերադառնալ 
մեղքին, եթէ խիստ ուշադիր չըլլայմեղքին, եթէ խիստ ուշադիր չըլլայմեղքին, եթէ խիստ ուշադիր չըլլայմեղքին, եթէ խիստ ուշադիր չըլլայ::::    Մարդը չի կրնար Մարդը չի կրնար Մարդը չի կրնար Մարդը չի կրնար 
հեռանալ մեղքէն, եթէ մեղքը արմատախիլ չէ եղած իր մէջէնհեռանալ մեղքէն, եթէ մեղքը արմատախիլ չէ եղած իր մէջէնհեռանալ մեղքէն, եթէ մեղքը արմատախիլ չէ եղած իր մէջէնհեռանալ մեղքէն, եթէ մեղքը արմատախիլ չէ եղած իր մէջէն::::    
Շատ մարդիկ կան որոնք կը տանջուին յատուկ մեղքի մը Շատ մարդիկ կան որոնք կը տանջուին յատուկ մեղքի մը Շատ մարդիկ կան որոնք կը տանջուին յատուկ մեղքի մը Շատ մարդիկ կան որոնք կը տանջուին յատուկ մեղքի մը 
կողմէ. կկողմէ. կկողմէ. կկողմէ. կ’’’’որոշեն հեռանալ անկէ եւ կը հեռանան. ամիս մը որոշեն հեռանալ անկէ եւ կը հեռանան. ամիս մը որոշեն հեռանալ անկէ եւ կը հեռանան. ամիս մը որոշեն հեռանալ անկէ եւ կը հեռանան. ամիս մը 
կամ երկու ամիս,կամ երկու ամիս,կամ երկու ամիս,կամ երկու ամիս,    տարի մը կամ երկու տարի հեռու կը մնան տարի մը կամ երկու տարի հեռու կը մնան տարի մը կամ երկու տարի հեռու կը մնան տարի մը կամ երկու տարի հեռու կը մնան 
տուեալ մեղքէն, բայց յանկատուեալ մեղքէն, բայց յանկատուեալ մեղքէն, բայց յանկատուեալ մեղքէն, բայց յանկա´́́́րծ, մէրծ, մէրծ, մէրծ, մէ´́́́կ անգամէն, եւ կ անգամէն, եւ կ անգամէն, եւ կ անգամէն, եւ 
անակնկալօրէն, կը վերադառնան նոյն մեղքին, եւ աւելի գէշ անակնկալօրէն, կը վերադառնան նոյն մեղքին, եւ աւելի գէշ անակնկալօրէն, կը վերադառնան նոյն մեղքին, եւ աւելի գէշ անակնկալօրէն, կը վերադառնան նոյն մեղքին, եւ աւելի գէշ 
ձեւովձեւովձեւովձեւով::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Որովհետեւ մարդկային ճիգով Որովհետեւ մարդկային ճիգով Որովհետեւ մարդկային ճիգով Որովհետեւ մարդկային ճիգով 
հեռացած են մեղքէն բայց մեղքը չէ հեռացած իրենցմէ. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքը չէ հեռացած իրենցմէ. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքը չէ հեռացած իրենցմէ. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքը չէ հեռացած իրենցմէ. 
հեռացած են մեղքէն բայհեռացած են մեղքէն բայհեռացած են մեղքէն բայհեռացած են մեղքէն բայց մեղքի սէրը չէ հեռացած իրենց ց մեղքի սէրը չէ հեռացած իրենց ց մեղքի սէրը չէ հեռացած իրենց ց մեղքի սէրը չէ հեռացած իրենց 
սրտէն. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքի արմատը տակաւին սրտէն. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքի արմատը տակաւին սրտէն. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքի արմատը տակաւին սրտէն. հեռացած են մեղքէն բայց մեղքի արմատը տակաւին 
իրենց հոգիին մէջն է. հեռացած են մեղքէն բայց իրենց իրենց հոգիին մէջն է. հեռացած են մեղքէն բայց իրենց իրենց հոգիին մէջն է. հեռացած են մեղքէն բայց իրենց իրենց հոգիին մէջն է. հեռացած են մեղքէն բայց իրենց 
կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող մեղքի բոյնը չեն քանդածկեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող մեղքի բոյնը չեն քանդածկեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող մեղքի բոյնը չեն քանդածկեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող մեղքի բոյնը չեն քանդած::::    

Երբ Տիրոջ շնորհքով կը հեռանանք մեղքէն, պէտք է Երբ Տիրոջ շնորհքով կը հեռանանք մեղքէն, պէտք է Երբ Տիրոջ շնորհքով կը հեռանանք մեղքէն, պէտք է Երբ Տիրոջ շնորհքով կը հեռանանք մեղքէն, պէտք է 
քանդենք բոլոր այն ճամբանեքանդենք բոլոր այն ճամբանեքանդենք բոլոր այն ճամբանեքանդենք բոլոր այն ճամբաներն ու կամուրջները, այրենք րն ու կամուրջները, այրենք րն ու կամուրջները, այրենք րն ու կամուրջները, այրենք 
բոլոր այն բոյներն ու արմատները, որոնք կրնան մեզ բոլոր այն բոյներն ու արմատները, որոնք կրնան մեզ բոլոր այն բոյներն ու արմատները, որոնք կրնան մեզ բոլոր այն բոյներն ու արմատները, որոնք կրնան մեզ 
վերստին վերադարձնել մեղքին, մեղքի կեանքին, մեղքի վերստին վերադարձնել մեղքին, մեղքի կեանքին, մեղքի վերստին վերադարձնել մեղքին, մեղքի կեանքին, մեղքի վերստին վերադարձնել մեղքին, մեղքի կեանքին, մեղքի 
ստրկութեանստրկութեանստրկութեանստրկութեան::::    Խիստ կարեւորութեամբ պէտք է նկատի Խիստ կարեւորութեամբ պէտք է նկատի Խիստ կարեւորութեամբ պէտք է նկատի Խիստ կարեւորութեամբ պէտք է նկատի 
առնուի այս իրողութիւնը, որովհետեւ միշտ ալ կարելիութիւն առնուի այս իրողութիւնը, որովհետեւ միշտ ալ կարելիութիւն առնուի այս իրողութիւնը, որովհետեւ միշտ ալ կարելիութիւն առնուի այս իրողութիւնը, որովհետեւ միշտ ալ կարելիութիւն 
կայ որ մեղքի կեանք ապրող ու մեղքէկայ որ մեղքի կեանք ապրող ու մեղքէկայ որ մեղքի կեանք ապրող ու մեղքէկայ որ մեղքի կեանք ապրող ու մեղքէն հրաժարած մարդը, ն հրաժարած մարդը, ն հրաժարած մարդը, ն հրաժարած մարդը, 
վերստին դառնայ մեղքին. ահա թէ ինչովերստին դառնայ մեղքին. ահա թէ ինչովերստին դառնայ մեղքին. ահա թէ ինչովերստին դառնայ մեղքին. ահա թէ ինչո´́́́ւ, հրաժարելէ ետք ւ, հրաժարելէ ետք ւ, հրաժարելէ ետք ւ, հրաժարելէ ետք 
մեղքէն, պէտք է յարատեւ աղօթքի մէջ ըլլայ, Աստուածաշունչ մեղքէն, պէտք է յարատեւ աղօթքի մէջ ըլլայ, Աստուածաշունչ մեղքէն, պէտք է յարատեւ աղօթքի մէջ ըլլայ, Աստուածաշունչ մեղքէն, պէտք է յարատեւ աղօթքի մէջ ըլլայ, Աստուածաշունչ 
կարդայ ու խորհրդածէ իր կարդացածին մասին, մնայուն կարդայ ու խորհրդածէ իր կարդացածին մասին, մնայուն կարդայ ու խորհրդածէ իր կարդացածին մասին, մնայուն կարդայ ու խորհրդածէ իր կարդացածին մասին, մնայուն 
կերպով եկեղեցի յաճախէ, սուրբ Պատարագին մասնակցի, կերպով եկեղեցի յաճախէ, սուրբ Պատարագին մասնակցի, կերպով եկեղեցի յաճախէ, սուրբ Պատարագին մասնակցի, կերպով եկեղեցի յաճախէ, սուրբ Պատարագին մասնակցի, 
անհատական խոստովանութեան պահ ունեանհատական խոստովանութեան պահ ունեանհատական խոստովանութեան պահ ունեանհատական խոստովանութեան պահ ունենայ, հաւատքով նայ, հաւատքով նայ, հաւատքով նայ, հաւատքով 
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակէ, որպէսզի անոնցմով Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակէ, որպէսզի անոնցմով Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակէ, որպէսզի անոնցմով Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակէ, որպէսզի անոնցմով 
զօրանայ, սրբուի, եւ պաշտպանուի դիւային ամէն տեսակի զօրանայ, սրբուի, եւ պաշտպանուի դիւային ամէն տեսակի զօրանայ, սրբուի, եւ պաշտպանուի դիւային ամէն տեսակի զօրանայ, սրբուի, եւ պաշտպանուի դիւային ամէն տեսակի 
յարձակումներու դէմյարձակումներու դէմյարձակումներու դէմյարձակումներու դէմ::::    Այս բոլորին կողքին, կարեւոր է որ Այս բոլորին կողքին, կարեւոր է որ Այս բոլորին կողքին, կարեւոր է որ Այս բոլորին կողքին, կարեւոր է որ 
հեռու մնայ զինք մեղքի առհեռու մնայ զինք մեղքի առհեռու մնայ զինք մեղքի առհեռու մնայ զինք մեղքի առաջնորդող մարդոցմէաջնորդող մարդոցմէաջնորդող մարդոցմէաջնորդող մարդոցմէ, , , , եւ փորձէ եւ փորձէ եւ փորձէ եւ փորձէ 
մօտիկ ըլլալ բարեպաշտ մարդոց, Քրիստոսըմօտիկ ըլլալ բարեպաշտ մարդոց, Քրիստոսըմօտիկ ըլլալ բարեպաշտ մարդոց, Քրիստոսըմօտիկ ըլլալ բարեպաշտ մարդոց, Քրիստոսը    սիրող մարդոց, սիրող մարդոց, սիրող մարդոց, սիրող մարդոց, 
Քրիստոսի մասին խօսող ու վկայող մարդոցՔրիստոսի մասին խօսող ու վկայող մարդոցՔրիստոսի մասին խօսող ու վկայող մարդոցՔրիստոսի մասին խօսող ու վկայող մարդոց::::    
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Դէպի մեղքի կեանք վերադարձը կրնայ մէԴէպի մեղքի կեանք վերադարձը կրնայ մէԴէպի մեղքի կեանք վերադարձը կրնայ մէԴէպի մեղքի կեանք վերադարձը կրնայ մէ´́́́կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն կ անգամէն 
տեղի չունենալ, այլ աստիճանական կերպով եւ աննշմատեղի չունենալ, այլ աստիճանական կերպով եւ աննշմատեղի չունենալ, այլ աստիճանական կերպով եւ աննշմատեղի չունենալ, այլ աստիճանական կերպով եւ աննշմա----
րօրէնրօրէնրօրէնրօրէն:::: Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հիւանդ մարդը իր նոր կեանքը Հիւանդ մարդը իր նոր կեանքը Հիւանդ մարդը իր նոր կեանքը Հիւանդ մարդը իր նոր կեանքը 
սկսաւ տաճարին մէջ, բայց Յիսուս անհրաժեշտ համարեց սկսաւ տաճարին մէջ, բայց Յիսուս անհրաժեշտ համարեց սկսաւ տաճարին մէջ, բայց Յիսուս անհրաժեշտ համարեց սկսաւ տաճարին մէջ, բայց Յիսուս անհրաժեշտ համարեց 
զգոզգոզգոզգուշացնել զայն մեղքէն, որովհետեւ սովորական երեւոյթ է, ւշացնել զայն մեղքէն, որովհետեւ սովորական երեւոյթ է, ւշացնել զայն մեղքէն, որովհետեւ սովորական երեւոյթ է, ւշացնել զայն մեղքէն, որովհետեւ սովորական երեւոյթ է, 
որ երբ մարդիկ հիւանդ են` շատ բան կը խոստանան, երբ որ երբ մարդիկ հիւանդ են` շատ բան կը խոստանան, երբ որ երբ մարդիկ հիւանդ են` շատ բան կը խոստանան, երբ որ երբ մարդիկ հիւանդ են` շատ բան կը խոստանան, երբ 
տակաւին նոր առողջացած են` յատուկ բաներ կը կատարեն, տակաւին նոր առողջացած են` յատուկ բաներ կը կատարեն, տակաւին նոր առողջացած են` յատուկ բաներ կը կատարեն, տակաւին նոր առողջացած են` յատուկ բաներ կը կատարեն, 
իսկ որոշ ժամանակ ետք` ամէն ինչ կը մոռնանիսկ որոշ ժամանակ ետք` ամէն ինչ կը մոռնանիսկ որոշ ժամանակ ետք` ամէն ինչ կը մոռնանիսկ որոշ ժամանակ ետք` ամէն ինչ կը մոռնան»»»»::::    Պէտք է Պէտք է Պէտք է Պէտք է 
հոգեւորապէս արթուն մնալ, որպէսզի Չարը չհամարձակի հոգեւորապէս արթուն մնալ, որպէսզի Չարը չհամարձակի հոգեւորապէս արթուն մնալ, որպէսզի Չարը չհամարձակի հոգեւորապէս արթուն մնալ, որպէսզի Չարը չհամարձակի 
մեզ մեզ մեզ մեզ մեղքին դարձնել, մեր կամքէն անկախ եւ ծածուկ մեղքին դարձնել, մեր կամքէն անկախ եւ ծածուկ մեղքին դարձնել, մեր կամքէն անկախ եւ ծածուկ մեղքին դարձնել, մեր կամքէն անկախ եւ ծածուկ 
միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով::::    Շատ մարդիկ որոնք Քրիստոսի կը դառնան, Շատ մարդիկ որոնք Քրիստոսի կը դառնան, Շատ մարդիկ որոնք Քրիստոսի կը դառնան, Շատ մարդիկ որոնք Քրիստոսի կը դառնան, 
իրենց կեանքը լաւ կը սկսին, բայց լաւ չեն աւարտերիրենց կեանքը լաւ կը սկսին, բայց լաւ չեն աւարտերիրենց կեանքը լաւ կը սկսին, բայց լաւ չեն աւարտերիրենց կեանքը լաւ կը սկսին, բայց լաւ չեն աւարտեր::::    
Այդպիսի մարդիկ էին, օրինակ, ԳաղատացիներըԱյդպիսի մարդիկ էին, օրինակ, ԳաղատացիներըԱյդպիսի մարդիկ էին, օրինակ, ԳաղատացիներըԱյդպիսի մարդիկ էին, օրինակ, Գաղատացիները::::    Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը 
անոնց կանոնց կանոնց կանոնց կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՈՈՈՈ՜՜՜՜վ անմիտ Գաղատացիներ, ո՞վ ձեզ վ անմիտ Գաղատացիներ, ո՞վ ձեզ վ անմիտ Գաղատացիներ, ո՞վ ձեզ վ անմիտ Գաղատացիներ, ո՞վ ձեզ 
հրապուրեցհրապուրեցհրապուրեցհրապուրեց::::    Մոռցա՞ք Մոռցա՞ք Մոռցա՞ք Մոռցա՞ք խաչի վրայ Յիսուս Քրիստոսի մահը, խաչի վրայ Յիսուս Քրիստոսի մահը, խաչի վրայ Յիսուս Քրիստոսի մահը, խաչի վրայ Յիսուս Քրիստոսի մահը, 
որ ես ձեր աչքերուն դիմաց պատկերեցիոր ես ձեր աչքերուն դիմաց պատկերեցիոր ես ձեր աչքերուն դիմաց պատկերեցիոր ես ձեր աչքերուն դիմաց պատկերեցի::::    ՍաՍաՍաՍա´́́́    միայն կմիայն կմիայն կմիայն կ’’’’ուզեմ ուզեմ ուզեմ ուզեմ 
գիտնալ, ըսէգիտնալ, ըսէգիտնալ, ըսէգիտնալ, ըսէ´́́́ք, Օրէնքի գործադրութեա՞մբ Սուրբ Հոգին ք, Օրէնքի գործադրութեա՞մբ Սուրբ Հոգին ք, Օրէնքի գործադրութեա՞մբ Սուրբ Հոգին ք, Օրէնքի գործադրութեա՞մբ Սուրբ Հոգին 
ստացաք, թէ Աւետարանի պատգամին հաւատալովստացաք, թէ Աւետարանի պատգամին հաւատալովստացաք, թէ Աւետարանի պատգամին հաւատալովստացաք, թէ Աւետարանի պատգամին հաւատալով::::    Այդքան Այդքան Այդքան Այդքան 
անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ անմի՞տ էք. Սուրբ Հոգիով նոր կեանք սկսելէ ետք այժմ 
Օրէնքին պահանջքներո՞ւնՕրէնքին պահանջքներո՞ւնՕրէնքին պահանջքներո՞ւնՕրէնքին պահանջքներո՞ւն    կը վերադառնաքկը վերադառնաքկը վերադառնաքկը վերադառնաք»»»» ( ( ( (Գղ 3.1Գղ 3.1Գղ 3.1Գղ 3.1----3)3)3)3)::::    
Գաղատացիները Քրիստոսի Աւետարանին հաւատալով, Գաղատացիները Քրիստոսի Աւետարանին հաւատալով, Գաղատացիները Քրիստոսի Աւետարանին հաւատալով, Գաղատացիները Քրիստոսի Աւետարանին հաւատալով, 
սկսած էին նոր կեանք ապրիլ, բայց շատ շուտով արդէն սկսած էին նոր կեանք ապրիլ, բայց շատ շուտով արդէն սկսած էին նոր կեանք ապրիլ, բայց շատ շուտով արդէն սկսած էին նոր կեանք ապրիլ, բայց շատ շուտով արդէն 
հեռացած էին Քրիստոսի շնորհքով եւ Սուրբ Հոգիին կողմէ հեռացած էին Քրիստոսի շնորհքով եւ Սուրբ Հոգիին կողմէ հեռացած էին Քրիստոսի շնորհքով եւ Սուրբ Հոգիին կողմէ հեռացած էին Քրիստոսի շնորհքով եւ Սուրբ Հոգիին կողմէ 
տրուած նոր կեանքէն, եւ վերադարձած Օրէնքի ստրկութեանտրուած նոր կեանքէն, եւ վերադարձած Օրէնքի ստրկութեանտրուած նոր կեանքէն, եւ վերադարձած Օրէնքի ստրկութեանտրուած նոր կեանքէն, եւ վերադարձած Օրէնքի ստրկութեան::::    
ՇաՇաՇաՇա՜՜՜՜տ մարդիկ կան, որոնք Սուրբ Հտ մարդիկ կան, որոնք Սուրբ Հտ մարդիկ կան, որոնք Սուրբ Հտ մարդիկ կան, որոնք Սուրբ Հոգիին առաջին հպումով ոգիին առաջին հպումով ոգիին առաջին հպումով ոգիին առաջին հպումով 
դարձի կու գան, բայց շատ քիչ ժամանակ ետք, անոնք դարձի կու գան, բայց շատ քիչ ժամանակ ետք, անոնք դարձի կու գան, բայց շատ քիչ ժամանակ ետք, անոնք դարձի կու գան, բայց շատ քիչ ժամանակ ետք, անոնք 
վերստին կը հեռանան Տիրոջմէ, քանի իրենք իրենց համար վերստին կը հեռանան Տիրոջմէ, քանի իրենք իրենց համար վերստին կը հեռանան Տիրոջմէ, քանի իրենք իրենց համար վերստին կը հեռանան Տիրոջմէ, քանի իրենք իրենց համար 
յատուկ օրէնքներ կը դնեն, թէ իյատուկ օրէնքներ կը դնեն, թէ իյատուկ օրէնքներ կը դնեն, թէ իյատուկ օրէնքներ կը դնեն, թէ ի´́́́նչ բանը շիտակ է կատարել, նչ բանը շիտակ է կատարել, նչ բանը շիտակ է կատարել, նչ բանը շիտակ է կատարել, 
իիիի´́́́նչ բանը` սխալ, ինչ բանը` սխալ, ինչ բանը` սխալ, ինչ բանը` սխալ, ի´́́́նչ պէտք է ուտել, ինչ պէտք է ուտել, ինչ պէտք է ուտել, ինչ պէտք է ուտել, ի´́́́նչ պէտք չէ ուտելնչ պէտք չէ ուտելնչ պէտք չէ ուտելնչ պէտք չէ ուտել, , , , եեեեւ ւ ւ ւ 
այլնայլնայլնայլն::::    

««««Այլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս մի´́́́    մեղանմեղանմեղանմեղանչերչերչերչեր»»»»::::    Ասիկա Տիրոջ պատուէրն էր Ասիկա Տիրոջ պատուէրն էր Ասիկա Տիրոջ պատուէրն էր Ասիկա Տիրոջ պատուէրն էր 
բժշկուած մարդուն եւ բոլոր անոնց` որոնք բուժում կը բժշկուած մարդուն եւ բոլոր անոնց` որոնք բուժում կը բժշկուած մարդուն եւ բոլոր անոնց` որոնք բուժում կը բժշկուած մարդուն եւ բոլոր անոնց` որոնք բուժում կը 
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ստանան իր սուրբ ձեռքերովստանան իր սուրբ ձեռքերովստանան իր սուրբ ձեռքերովստանան իր սուրբ ձեռքերով::::    Տէրը կը պատուիրէ չդառնալ Տէրը կը պատուիրէ չդառնալ Տէրը կը պատուիրէ չդառնալ Տէրը կը պատուիրէ չդառնալ 
մեր մեղքերուն երբ արդէն սրբուած ենք անոնցմէմեր մեղքերուն երբ արդէն սրբուած ենք անոնցմէմեր մեղքերուն երբ արդէն սրբուած ենք անոնցմէմեր մեղքերուն երբ արդէն սրբուած ենք անոնցմէ::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
մարդիկ կան որոնք Քրիստոսով բուժուելէ ու լուացուելէ ետք, մարդիկ կան որոնք Քրիստոսով բուժուելէ ու լուացուելէ ետք, մարդիկ կան որոնք Քրիստոսով բուժուելէ ու լուացուելէ ետք, մարդիկ կան որոնք Քրիստոսով բուժուելէ ու լուացուելէ ետք, 
վերստին կը դառնանվերստին կը դառնանվերստին կը դառնանվերստին կը դառնան    իրենց մեղսալից կեանքինիրենց մեղսալից կեանքինիրենց մեղսալից կեանքինիրենց մեղսալից կեանքին::::    Որքան Որքան Որքան Որքան 
ասոնց կը պատշաճի Պետրոս առաքեալին խօսքը. ասոնց կը պատշաճի Պետրոս առաքեալին խօսքը. ասոնց կը պատշաճի Պետրոս առաքեալին խօսքը. ասոնց կը պատշաճի Պետրոս առաքեալին խօսքը. ««««ԱւելիԱւելիԱւելիԱւելի    լաւլաւլաւլաւ    
կկկկ’’’’ըլլար՝ըլլար՝ըլլար՝ըլլար՝    որորորոր    անոնքանոնքանոնքանոնք    բնաւբնաւբնաւբնաւ    ճանչցածճանչցածճանչցածճանչցած    չըլլայինչըլլայինչըլլայինչըլլային    արդարութեանարդարութեանարդարութեանարդարութեան    
ճամբանճամբանճամբանճամբան, , , , քանքանքանքան    թէթէթէթէ    ճանչնալէճանչնալէճանչնալէճանչնալէ    ետք՝ետք՝ետք՝ետք՝    հեռանայինհեռանայինհեռանայինհեռանային    իրենցիրենցիրենցիրենց    
աւանդուածաւանդուածաւանդուածաւանդուած    սուրբսուրբսուրբսուրբ    պատուիրանէնպատուիրանէնպատուիրանէնպատուիրանէն::::    ԻնչքանԻնչքանԻնչքանԻնչքան    անոնցանոնցանոնցանոնց    կըկըկըկը    
պատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարպատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարպատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարպատշաճին Առակաց գիրքին սա ճշմարիտ առածները. շունը իտ առածները. շունը իտ առածները. շունը իտ առածները. շունը 
իր փսխածին կը դառնայ. իսկ միւսը՝ խոզը որքան ալ լուաս՝ իր փսխածին կը դառնայ. իսկ միւսը՝ խոզը որքան ալ լուաս՝ իր փսխածին կը դառնայ. իսկ միւսը՝ խոզը որքան ալ լուաս՝ իր փսխածին կը դառնայ. իսկ միւսը՝ խոզը որքան ալ լուաս՝ 
տիղմին մէջ կը թաւալիտիղմին մէջ կը թաւալիտիղմին մէջ կը թաւալիտիղմին մէջ կը թաւալի» (» (» (» (Բ.Պտ 2.21Բ.Պտ 2.21Բ.Պտ 2.21Բ.Պտ 2.21----22)22)22)22)::::    ԿամԿամԿամԿամ    ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    
առաքեալինառաքեալինառաքեալինառաքեալին    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը. . . . ««««ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք    որորորոր    անգամանգամանգամանգամ    մըմըմըմը    լուսաւորուելովլուսաւորուելովլուսաւորուելովլուսաւորուելով    
մկրտուելէմկրտուելէմկրտուելէմկրտուելէ, , , , երկնայիներկնայիներկնայիներկնային    պարգեւներըպարգեւներըպարգեւներըպարգեւները    վայելելէվայելելէվայելելէվայելելէ, , , , ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին    
հաղորդակիցհաղորդակիցհաղորդակիցհաղորդակից    դառնալէդառնալէդառնալէդառնալէ, , , , ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    բբբբարիարիարիարի    խօսքըխօսքըխօսքըխօսքը    ճաշակելէճաշակելէճաշակելէճաշակելէ    եւեւեւեւ    
հանդերձեալհանդերձեալհանդերձեալհանդերձեալ    աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    սքանչելիքներունսքանչելիքներունսքանչելիքներունսքանչելիքներուն    նախաճաշակընախաճաշակընախաճաշակընախաճաշակը    
առնելէառնելէառնելէառնելէ    ետք՝ետք՝ետք՝ետք՝    իրենցիրենցիրենցիրենց    հաւատքըհաւատքըհաւատքըհաւատքը    կըկըկըկը    լքենլքենլքենլքեն, , , , այդպիսիներըայդպիսիներըայդպիսիներըայդպիսիները    կարելիկարելիկարելիկարելի    
չէչէչէչէ    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    անգամանգամանգամանգամ    ապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեան    բերելբերելբերելբերել»»»» ( ( ( (ԵբրԵբրԵբրԵբր 6.4 6.4 6.4 6.4----6)6)6)6)::::    

10.10.10.10.----    ««««Որպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիՈրպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիՈրպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզիՈրպէսզի աւելի գէշը չպատահի քեզի»»»»::::    Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք 
անդամալոյծը բուժուելէ ետք Քրիստոսանդամալոյծը բուժուելէ ետք Քրիստոսանդամալոյծը բուժուելէ ետք Քրիստոսանդամալոյծը բուժուելէ ետք Քրիստոսի ձեռքով, վերստին ի ձեռքով, վերստին ի ձեռքով, վերստին ի ձեռքով, վերստին 
դառնար իր նախկին մեղսալից կեանքին, կրնար աւելի գէշ դառնար իր նախկին մեղսալից կեանքին, կրնար աւելի գէշ դառնար իր նախկին մեղսալից կեանքին, կրնար աւելի գէշ դառնար իր նախկին մեղսալից կեանքին, կրնար աւելի գէշ 
վիճակի մը մատնուիլ, ինչպէս Տէրը ինք կվիճակի մը մատնուիլ, ինչպէս Տէրը ինք կվիճակի մը մատնուիլ, ինչպէս Տէրը ինք կվիճակի մը մատնուիլ, ինչպէս Տէրը ինք կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ::::    Նոյնն է մեր Նոյնն է մեր Նոյնն է մեր Նոյնն է մեր 
պարագանպարագանպարագանպարագան::::    Եթէ սրբուինք Տիրոջ արիւնով մեր մեղքերէն, եւ Եթէ սրբուինք Տիրոջ արիւնով մեր մեղքերէն, եւ Եթէ սրբուինք Տիրոջ արիւնով մեր մեղքերէն, եւ Եթէ սրբուինք Տիրոջ արիւնով մեր մեղքերէն, եւ 
յետոյ դարձեալ մեղքի ցեխին մէջ թաւալինք` մեր վիճակը յետոյ դարձեալ մեղքի ցեխին մէջ թաւալինք` մեր վիճակը յետոյ դարձեալ մեղքի ցեխին մէջ թաւալինք` մեր վիճակը յետոյ դարձեալ մեղքի ցեխին մէջ թաւալինք` մեր վիճակը 
նախկինէն գէշ կնախկինէն գէշ կնախկինէն գէշ կնախկինէն գէշ կ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Նոյն ճՆոյն ճՆոյն ճՆոյն ճշմարտութիւնը կը հաստատէ շմարտութիւնը կը հաստատէ շմարտութիւնը կը հաստատէ շմարտութիւնը կը հաստատէ 
Պետրոս առաքեալ. Պետրոս առաքեալ. Պետրոս առաքեալ. Պետրոս առաքեալ. ««««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    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    նախկինէննախկինէննախկինէննախկինէն    շատշատշատշատ    աւելիաւելիաւելիաւելի    գէշգէշգէշգէշ    
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....ՊտՊտՊտՊտ 2.20) 2.20) 2.20) 2.20)::::    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    կըկըկըկը    պպպպատմէատմէատմէատմէ    թէթէթէթէ    երբերբերբերբ    չարչարչարչար    ոգինոգինոգինոգին    
դուրսդուրսդուրսդուրս    ելլէելլէելլէելլէ    մարդէմարդէմարդէմարդէ    մըմըմըմը    եւեւեւեւ    վերստինվերստինվերստինվերստին    դառնայդառնայդառնայդառնայ    անորանորանորանոր, , , , ««««այդայդայդայդ    
մարդունմարդունմարդունմարդուն    վերջըվերջըվերջըվերջը    իրիրիրիր    նախկիննախկիննախկիննախկին    վիճակէնվիճակէնվիճակէնվիճակէն    աւելիաւելիաւելիաւելի    գէշգէշգէշգէշ    կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ»»»» ( ( ( (ՄտՄտՄտՄտ    
12.45)12.45)12.45)12.45)::::    ԱնԱնԱնԱն    որորորոր    կըկըկըկը    հրաժարիհրաժարիհրաժարիհրաժարի    մեղքէնմեղքէնմեղքէնմեղքէն    եւեւեւեւ    վերստինվերստինվերստինվերստին    մեղքինմեղքինմեղքինմեղքին    կըկըկըկը    
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դառնայդառնայդառնայդառնայ, , , , կըկըկըկը    նմանինմանինմանինմանի    այնայնայնայն    մարդունմարդունմարդունմարդուն, , , , որորորոր    իրիրիրիր    տանտանտանտան    աղբերըաղբերըաղբերըաղբերը    տունէնտունէնտունէնտունէն    
դուրսդուրսդուրսդուրս    կըկըկըկը    նետէնետէնետէնետէ, , , , բայցբայցբայցբայց    քանիքանիքանիքանի    մըմըմըմը    օրօրօրօր    ետքետքետքետք, , , , վերստինվերստինվերստինվերստին    կկկկ’’’’երթայերթայերթայերթայ    
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    ներսներսներսներս    կըկըկըկը    բերէբերէբերէբերէ, , , , երբերբերբերբ    արդէնարդէնարդէնարդէն    աւելիաւելիաւելիաւելի    գարշահոտգարշահոտգարշահոտգարշահոտ    դարձածդարձածդարձածդարձած    
կկկկ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան    եւեւեւեւ    գուցէգուցէգուցէգուցէ    որդորդորդորդննննալիցալիցալիցալից    եղածեղածեղածեղած    կկկկ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան, , , , ահաահաահաահա    թէթէթէթէ    ինչուինչուինչուինչու    ՅիՅիՅիՅի----
սուսսուսսուսսուս    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ, , , , թէթէթէթէ    այդպիսիայդպիսիայդպիսիայդպիսի    անձիանձիանձիանձի    մըմըմըմը    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    նախկինէննախկինէննախկինէննախկինէն    գէշգէշգէշգէշ    
կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

11.11.11.11.----    ««««Այլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս մի´́́́    մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատամեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատամեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատամեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը չպատա----
հի քեզիհի քեզիհի քեզիհի քեզի»»»»::::    Յիսուս յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը Յիսուս յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը Յիսուս յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը Յիսուս յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը 
յանձնարարէ հիւանդին որ այլեւս չմեղանչէ, յանձնարարէ հիւանդին որ այլեւս չմեղանչէ, յանձնարարէ հիւանդին որ այլեւս չմեղանչէ, յանձնարարէ հիւանդին որ այլեւս չմեղանչէ, ««««որպէսզի աւելի որպէսզի աւելի որպէսզի աւելի որպէսզի աւելի 
գէշը չպատահիգէշը չպատահիգէշը չպատահիգէշը չպատահի»»»»    իրենիրենիրենիրեն::::    ԲժշկուածԲժշկուածԲժշկուածԲժշկուած    մարդըմարդըմարդըմարդը    սակայնսակայնսակայնսակայն    ուշադրուուշադրուուշադրուուշադրու----
թիւնթիւնթիւնթիւն    չդարձուցչդարձուցչդարձուցչդարձուց    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին::::    ԸստԸստԸստԸստ    աւանդութեանաւանդութեանաւանդութեանաւանդութեան, , , , այսայսայսայս    
անդամալոյծըանդամալոյծըանդամալոյծըանդամալոյծը    ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը    ապտակողներէնապտակողներէնապտակողներէնապտակողներէն    մինմինմինմին    եղաւեղաւեղաւեղաւ    անորանորանորանոր    
ձերբակալութեանձերբակալութեանձերբակալութեանձերբակալութեան    ժամանակժամանակժամանակժամանակ::::    ԵթէԵթէԵթէԵթէ    իսկապէսիսկապէսիսկապէսիսկապէս    այդպէսայդպէսայդպէսայդպէս    էէէէ, , , , կըկըկըկը    
նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէ    թէթէթէթէ    անորանորանորանոր    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    աւելիաւելիաւելիաւելի    գէշգէշգէշգէշ    եղաւեղաւեղաւեղաւ, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    
ըսածըսածըսածըսած    էրէրէրէր::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , աւելիաւելիաւելիաւելի    գէշգէշգէշգէշ    եղաւեղաւեղաւեղաւ, , , , քանիքանիքանիքանի    անանանան    հիմահիմահիմահիմա    դժոխքդժոխքդժոխքդժոխք    
նետուածնետուածնետուածնետուած    դատաստանիդատաստանիդատաստանիդատաստանի    ահաւորահաւորահաւորահաւոր    օրուանօրուանօրուանօրուան    կըկըկըկը    սպասէսպասէսպասէսպասէ::::    ՄեզմէՄեզմէՄեզմէՄեզմէ    
ո՞վո՞վո՞վո՞վ    չիչիչիչի    գիտերգիտերգիտերգիտեր    որորորոր    մեղքէնմեղքէնմեղքէնմեղքէն    հրաժարողհրաժարողհրաժարողհրաժարող    ուուուու    դարձեալդարձեալդարձեալդարձեալ    մեղքինմեղքինմեղքինմեղքին    
դարձողդարձողդարձողդարձող    մարդունմարդունմարդունմարդուն    վիճակըվիճակըվիճակըվիճակը    ննննախկինէնախկինէնախկինէնախկինէն    աւելիաւելիաւելիաւելի    գէշգէշգէշգէշ    կկկկ’’’’ըլլայըլլայըլլայըլլայ, , , , քանիքանիքանիքանի    
խաչահաններուխաչահաններուխաչահաններուխաչահաններու    հետհետհետհետ    կըկըկըկը    դասուիդասուիդասուիդասուի, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ    ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս    
ԵրզնկացինԵրզնկացինԵրզնկացինԵրզնկացին::::    

12.12.12.12.----    ««««Այլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս միԱյլեւս մի´́́́    մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը մեղանչեր, որպէսզի աւելի գէշը 
չպատահի քեզիչպատահի քեզիչպատահի քեզիչպատահի քեզի»»»»::::    Վերեւ բացատրեցինք թէ Տիրոջ այս բառերը Վերեւ բացատրեցինք թէ Տիրոջ այս բառերը Վերեւ բացատրեցինք թէ Տիրոջ այս բառերը Վերեւ բացատրեցինք թէ Տիրոջ այս բառերը 
կը պարզեն, որ մարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն կը պարզեն, որ մարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն կը պարզեն, որ մարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն կը պարզեն, որ մարդուն պատահածը` իր գործած մեղքերուն 
հետեւանքն էհետեւանքն էհետեւանքն էհետեւանքն էրրրր::::    Միւս կողմէն, Տիրոջ այս խօսքը կը բացայայՄիւս կողմէն, Տիրոջ այս խօսքը կը բացայայՄիւս կողմէն, Տիրոջ այս խօսքը կը բացայայՄիւս կողմէն, Տիրոջ այս խօսքը կը բացայայ----
տէ նաեւ, որ Աստուած կրնայ պատժել մարդիկը աղէտներով տէ նաեւ, որ Աստուած կրնայ պատժել մարդիկը աղէտներով տէ նաեւ, որ Աստուած կրնայ պատժել մարդիկը աղէտներով տէ նաեւ, որ Աստուած կրնայ պատժել մարդիկը աղէտներով 
եւ դժբախտութիւններով, իրենց գործած մեղքերուն պատճաեւ դժբախտութիւններով, իրենց գործած մեղքերուն պատճաեւ դժբախտութիւններով, իրենց գործած մեղքերուն պատճաեւ դժբախտութիւններով, իրենց գործած մեղքերուն պատճա----
ռովռովռովռով::::    Երբեմն Աստուած յատուկ ցաւով մը կամ փորձութեամբ Երբեմն Աստուած յատուկ ցաւով մը կամ փորձութեամբ Երբեմն Աստուած յատուկ ցաւով մը կամ փորձութեամբ Երբեմն Աստուած յատուկ ցաւով մը կամ փորձութեամբ 
մը մարդիկը կը պատժէ, զանոնք դարձի բերելու նպատակովմը մարդիկը կը պատժէ, զանոնք դարձի բերելու նպատակովմը մարդիկը կը պատժէ, զանոնք դարձի բերելու նպատակովմը մարդիկը կը պատժէ, զանոնք դարձի բերելու նպատակով::::    
Բայց անԲայց անԲայց անԲայց անուրանալի իրականութիւն է, որ երբեմն ալ ծանր ուրանալի իրականութիւն է, որ երբեմն ալ ծանր ուրանալի իրականութիւն է, որ երբեմն ալ ծանր ուրանալի իրականութիւն է, որ երբեմն ալ ծանր 
բազուկով կը պատժէբազուկով կը պատժէբազուկով կը պատժէբազուկով կը պատժէ::::    Յիշենք մի քանի օրինակ. ջրհեղեղը Յիշենք մի քանի օրինակ. ջրհեղեղը Յիշենք մի քանի օրինակ. ջրհեղեղը Յիշենք մի քանի օրինակ. ջրհեղեղը 
մարդոց գործած մեղքերուն պատիժն էր (Ծն 6.5մարդոց գործած մեղքերուն պատիժն էր (Ծն 6.5մարդոց գործած մեղքերուն պատիժն էր (Ծն 6.5մարդոց գործած մեղքերուն պատիժն էր (Ծն 6.5----7)7)7)7)::::    Սոդոմի եւ Սոդոմի եւ Սոդոմի եւ Սոդոմի եւ 
Գոմորի կործանումը մեղքի հետեւանք էր (Ծն 19)Գոմորի կործանումը մեղքի հետեւանք էր (Ծն 19)Գոմորի կործանումը մեղքի հետեւանք էր (Ծն 19)Գոմորի կործանումը մեղքի հետեւանք էր (Ծն 19)::::    Դաւիթ Դաւիթ Դաւիթ Դաւիթ 
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մարգարէին որդիին մահը` Ուրիային դէմ իր գործած մարգարէին որդիին մահը` Ուրիային դէմ իր գործած մարգարէին որդիին մահը` Ուրիային դէմ իր գործած մարգարէին որդիին մահը` Ուրիային դէմ իր գործած 
անիրաւութանիրաւութանիրաւութանիրաւութեան արդիւնքն էր (Բ.Թգ 11.14եան արդիւնքն էր (Բ.Թգ 11.14եան արդիւնքն էր (Բ.Թգ 11.14եան արդիւնքն էր (Բ.Թգ 11.14----27)27)27)27)::::    Ահարոնին Ահարոնին Ահարոնին Ահարոնին 
որդիներէն՝ Նադաբ եւ Աբիութ որդիներէն՝ Նադաբ եւ Աբիութ որդիներէն՝ Նադաբ եւ Աբիութ որդիներէն՝ Նադաբ եւ Աբիութ ««««Տիրոջ առջեւ անսուրբ կրակ Տիրոջ առջեւ անսուրբ կրակ Տիրոջ առջեւ անսուրբ կրակ Տիրոջ առջեւ անսուրբ կրակ 
մատուցանեցինմատուցանեցինմատուցանեցինմատուցանեցին», », », », եւ ատիկա պատճառ դարձաւ որեւ ատիկա պատճառ դարձաւ որեւ ատիկա պատճառ դարձաւ որեւ ատիկա պատճառ դարձաւ որ « « « «Տիրոջը Տիրոջը Տիրոջը Տիրոջը 
առջեւէնառջեւէնառջեւէնառջեւէն»»»»    կրակ ելլէ եւ սպառէ զանոնք (Ղւ 10.1կրակ ելլէ եւ սպառէ զանոնք (Ղւ 10.1կրակ ելլէ եւ սպառէ զանոնք (Ղւ 10.1կրակ ելլէ եւ սպառէ զանոնք (Ղւ 10.1----2)2)2)2)::::    Մովսէսի Մովսէսի Մովսէսի Մովսէսի 
քոյրը՝ Մարիամ, խօսեցաւ Մովսէսի դէմ Եթովպիացի կին քոյրը՝ Մարիամ, խօսեցաւ Մովսէսի դէմ Եթովպիացի կին քոյրը՝ Մարիամ, խօսեցաւ Մովսէսի դէմ Եթովպիացի կին քոյրը՝ Մարիամ, խօսեցաւ Մովսէսի դէմ Եթովպիացի կին 
առած ըլառած ըլառած ըլառած ըլլալուն համար եւ Աստուած բորոտութեամբ պատժեց լալուն համար եւ Աստուած բորոտութեամբ պատժեց լալուն համար եւ Աստուած բորոտութեամբ պատժեց լալուն համար եւ Աստուած բորոտութեամբ պատժեց 
զայն (Թւ 12.10)զայն (Թւ 12.10)զայն (Թւ 12.10)զայն (Թւ 12.10)::::    Աստուած գետինը ճեղքեց, եւ Կորխը, Աստուած գետինը ճեղքեց, եւ Կորխը, Աստուած գետինը ճեղքեց, եւ Կորխը, Աստուած գետինը ճեղքեց, եւ Կորխը, 
Դաթանը ու Աբիրոնը իրենց ընտանիքներով եւ իրենց Դաթանը ու Աբիրոնը իրենց ընտանիքներով եւ իրենց Դաթանը ու Աբիրոնը իրենց ընտանիքներով եւ իրենց Դաթանը ու Աբիրոնը իրենց ընտանիքներով եւ իրենց 
մարդոցմով գետնիմարդոցմով գետնիմարդոցմով գետնիմարդոցմով գետնինննն    տակ առաւ, որովհետեւ անոնք փորձեցին տակ առաւ, որովհետեւ անոնք փորձեցին տակ առաւ, որովհետեւ անոնք փորձեցին տակ առաւ, որովհետեւ անոնք փորձեցին 
ապստամբիլ Մովսէսի եւ Ահարոնի դէմ (Թւ 16.30ապստամբիլ Մովսէսի եւ Ահարոնի դէմ (Թւ 16.30ապստամբիլ Մովսէսի եւ Ահարոնի դէմ (Թւ 16.30ապստամբիլ Մովսէսի եւ Ահարոնի դէմ (Թւ 16.30----33)33)33)33)::::    Կորխի, Կորխի, Կորխի, Կորխի, 
Դաթանի եւԴաթանի եւԴաթանի եւԴաթանի եւ    Աբիրոնի մարդիկը, որոնք թիւով 250 հոգի էին, Աբիրոնի մարդիկը, որոնք թիւով 250 հոգի էին, Աբիրոնի մարդիկը, որոնք թիւով 250 հոգի էին, Աբիրոնի մարդիկը, որոնք թիւով 250 հոգի էին, 
երբ փորձեցին խունկ մատուցանել, Աստուած կրակով երբ փորձեցին խունկ մատուցանել, Աստուած կրակով երբ փորձեցին խունկ մատուցանել, Աստուած կրակով երբ փորձեցին խունկ մատուցանել, Աստուած կրակով 
սպառեց զանոնք (Թւ 16.35)սպառեց զանոնք (Թւ 16.35)սպառեց զանոնք (Թւ 16.35)սպառեց զանոնք (Թւ 16.35)::::    Աստուած կիզող օձեր ղրկեց Աստուած կիզող օձեր ղրկեց Աստուած կիզող օձեր ղրկեց Աստուած կիզող օձեր ղրկեց 
Իսրայէլացիներուն վրայ, իրենց տրտնջալուն համար (Թւ Իսրայէլացիներուն վրայ, իրենց տրտնջալուն համար (Թւ Իսրայէլացիներուն վրայ, իրենց տրտնջալուն համար (Թւ Իսրայէլացիներուն վրայ, իրենց տրտնջալուն համար (Թւ 
21.521.521.521.5----6)6)6)6)::::    Աստուած երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափեց Աստուած երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափեց Աստուած երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափեց Աստուած երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափեց 
ԱմօրհացիներուԱմօրհացիներուԱմօրհացիներուԱմօրհացիներուն վրայ (Յես 10.11)ն վրայ (Յես 10.11)ն վրայ (Յես 10.11)ն վրայ (Յես 10.11)::::    Աստուած չորցուց Աստուած չորցուց Աստուած չորցուց Աստուած չորցուց 
Յերոբովամին ձեռքը, երբ ան ձեռքը երկարեց եւ հրամայեց որ Յերոբովամին ձեռքը, երբ ան ձեռքը երկարեց եւ հրամայեց որ Յերոբովամին ձեռքը, երբ ան ձեռքը երկարեց եւ հրամայեց որ Յերոբովամին ձեռքը, երբ ան ձեռքը երկարեց եւ հրամայեց որ 
բռնեն Աստուծոյ մարդը, որ յայտարարած էր թէ Դաւիթին բռնեն Աստուծոյ մարդը, որ յայտարարած էր թէ Դաւիթին բռնեն Աստուծոյ մարդը, որ յայտարարած էր թէ Դաւիթին բռնեն Աստուծոյ մարդը, որ յայտարարած էր թէ Դաւիթին 
տունէն Յովսիա անունով մէկը պիտի ծնի, որպէսզի սեղանին տունէն Յովսիա անունով մէկը պիտի ծնի, որպէսզի սեղանին տունէն Յովսիա անունով մէկը պիտի ծնի, որպէսզի սեղանին տունէն Յովսիա անունով մէկը պիտի ծնի, որպէսզի սեղանին 
խնկարկող քուրմերը սպաննէ (Գ.Թգ 13.1խնկարկող քուրմերը սպաննէ (Գ.Թգ 13.1խնկարկող քուրմերը սպաննէ (Գ.Թգ 13.1խնկարկող քուրմերը սպաննէ (Գ.Թգ 13.1----4)4)4)4)::::    Եղիսէի ծառան՝ Եղիսէի ծառան՝ Եղիսէի ծառան՝ Եղիսէի ծառան՝ 
Գէեզին, Գէեզին, Գէեզին, Գէեզին, բորոտութեամբ պատժուեցաւ, որովհետեւ երկու բորոտութեամբ պատժուեցաւ, որովհետեւ երկու բորոտութեամբ պատժուեցաւ, որովհետեւ երկու բորոտութեամբ պատժուեցաւ, որովհետեւ երկու 
անգամ սուտ խօսեցաւանգամ սուտ խօսեցաւանգամ սուտ խօսեցաւանգամ սուտ խօսեցաւ::::    Նախ, Եղիսէի անունով սուտ Նախ, Եղիսէի անունով սուտ Նախ, Եղիսէի անունով սուտ Նախ, Եղիսէի անունով սուտ 
խօսեցաւ Նէեմանին, որպէսզի անկէ արծաթ ու հանդերձ խօսեցաւ Նէեմանին, որպէսզի անկէ արծաթ ու հանդերձ խօսեցաւ Նէեմանին, որպէսզի անկէ արծաթ ու հանդերձ խօսեցաւ Նէեմանին, որպէսզի անկէ արծաթ ու հանդերձ 
առնէր, իսկ իր երկրորդ սուտը, Եղիսէի ներկայութեան իր այս առնէր, իսկ իր երկրորդ սուտը, Եղիսէի ներկայութեան իր այս առնէր, իսկ իր երկրորդ սուտը, Եղիսէի ներկայութեան իր այս առնէր, իսկ իր երկրորդ սուտը, Եղիսէի ներկայութեան իր այս 
արարքը ուրանալն էր (Դ.Թգ 5.27)արարքը ուրանալն էր (Դ.Թգ 5.27)արարքը ուրանալն էր (Դ.Թգ 5.27)արարքը ուրանալն էր (Դ.Թգ 5.27)::::    Ոփնի ու Փենէհէս Ոփնի ու Փենէհէս Ոփնի ու Փենէհէս Ոփնի ու Փենէհէս 
քահանաները մահուամքահանաները մահուամքահանաները մահուամքահանաները մահուամբ պատժուեցան, Աստուծոյ տան ու բ պատժուեցան, Աստուծոյ տան ու բ պատժուեցան, Աստուծոյ տան ու բ պատժուեցան, Աստուծոյ տան ու 
Աստուծոյ ժողովուրդին նկատմամբ իրենց ցուցաբերած Աստուծոյ ժողովուրդին նկատմամբ իրենց ցուցաբերած Աստուծոյ ժողովուրդին նկատմամբ իրենց ցուցաբերած Աստուծոյ ժողովուրդին նկատմամբ իրենց ցուցաբերած 
յամառ անտարբերութեան համար (Ա.Թգ 4.17)յամառ անտարբերութեան համար (Ա.Թգ 4.17)յամառ անտարբերութեան համար (Ա.Թգ 4.17)յամառ անտարբերութեան համար (Ա.Թգ 4.17), , , , եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    

13.13.13.13.----    Երբեմն աղէտները կամ պատիժները Աստուծոյ Երբեմն աղէտները կամ պատիժները Աստուծոյ Երբեմն աղէտները կամ պատիժները Աստուծոյ Երբեմն աղէտները կամ պատիժները Աստուծոյ 
հանդէպ ցուցաբերուած անհնազանդութեան պատճառով հանդէպ ցուցաբերուած անհնազանդութեան պատճառով հանդէպ ցուցաբերուած անհնազանդութեան պատճառով հանդէպ ցուցաբերուած անհնազանդութեան պատճառով 
կկկկ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Ղովտի կնոջ աղի արձանի վեՂովտի կնոջ աղի արձանի վեՂովտի կնոջ աղի արձանի վեՂովտի կնոջ աղի արձանի վերածուիլը՝ իր րածուիլը՝ իր րածուիլը՝ իր րածուիլը՝ իր 
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անհնազանդութեան արդիւնքանհնազանդութեան արդիւնքանհնազանդութեան արդիւնքանհնազանդութեան արդիւնքնննն    էրէրէրէր::::    Տէրը պատուիրած էր իրեն, Տէրը պատուիրած էր իրեն, Տէրը պատուիրած էր իրեն, Տէրը պատուիրած էր իրեն, 
ետին չնայիլ երբ Սոդոմի եւ Գոմորի կործանումը սկսէր տեղի ետին չնայիլ երբ Սոդոմի եւ Գոմորի կործանումը սկսէր տեղի ետին չնայիլ երբ Սոդոմի եւ Գոմորի կործանումը սկսէր տեղի ետին չնայիլ երբ Սոդոմի եւ Գոմորի կործանումը սկսէր տեղի 
ունենալ (Ծն 19.17, 26)ունենալ (Ծն 19.17, 26)ունենալ (Ծն 19.17, 26)ունենալ (Ծն 19.17, 26)::::    Սամփսոնին պատահած դժբախտուՍամփսոնին պատահած դժբախտուՍամփսոնին պատահած դժբախտուՍամփսոնին պատահած դժբախտու----
թիւնը իր անհնազանդութեան պատճառով էրթիւնը իր անհնազանդութեան պատճառով էրթիւնը իր անհնազանդութեան պատճառով էրթիւնը իր անհնազանդութեան պատճառով էր::::    Ան պէտք չէր Ան պէտք չէր Ան պէտք չէր Ան պէտք չէր 
Դալիլային յայտնէր թէ իր Դալիլային յայտնէր թէ իր Դալիլային յայտնէր թէ իր Դալիլային յայտնէր թէ իր ««««զօրութիւնզօրութիւնզօրութիւնզօրութիւնը կը կայանարը կը կայանարը կը կայանարը կը կայանար» » » » իր իր իր իր 
գլուխին մազերուն մէջ (Դտ 16.17գլուխին մազերուն մէջ (Դտ 16.17գլուխին մազերուն մէջ (Դտ 16.17գլուխին մազերուն մէջ (Դտ 16.17----21)21)21)21)::::    Աստուած պատուիրած Աստուած պատուիրած Աստուած պատուիրած Աստուած պատուիրած 
էր Սաւուղին որ յարձակի Ամաղէկացիներուն վրայ եւ ջարդէ էր Սաւուղին որ յարձակի Ամաղէկացիներուն վրայ եւ ջարդէ էր Սաւուղին որ յարձակի Ամաղէկացիներուն վրայ եւ ջարդէ էր Սաւուղին որ յարձակի Ամաղէկացիներուն վրայ եւ ջարդէ 
ամէն մարդ եւ ամէն կենդանիամէն մարդ եւ ամէն կենդանիամէն մարդ եւ ամէն կենդանիամէն մարդ եւ ամէն կենդանի::::    Սաւուղ յարձակեցաւ եւ Սաւուղ յարձակեցաւ եւ Սաւուղ յարձակեցաւ եւ Սաւուղ յարձակեցաւ եւ 
ջարդեց ամէն ինչ, բայց ջարդեց ամէն ինչ, բայց ջարդեց ամէն ինչ, բայց ջարդեց ամէն ինչ, բայց ««««ոչխարներուն ու արջառներուն ոչխարներուն ու արջառներուն ոչխարներուն ու արջառներուն ոչխարներուն ու արջառներուն 
աղէկներն ու գէրերը եւ գառներն ու աաղէկներն ու գէրերը եւ գառներն ու աաղէկներն ու գէրերը եւ գառներն ու աաղէկներն ու գէրերը եւ գառներն ու ամէն պատուական մէն պատուական մէն պատուական մէն պատուական 
բաները խնայեցբաները խնայեցբաները խնայեցբաները խնայեց»»»»::::    Այս անհնազանդութիւնը պատճառ դարձաւ Այս անհնազանդութիւնը պատճառ դարձաւ Այս անհնազանդութիւնը պատճառ դարձաւ Այս անհնազանդութիւնը պատճառ դարձաւ 
որ Աստուած զինք մերժէր իբրեւ թագաւոր (Ա.Թգ 15.3, 9որ Աստուած զինք մերժէր իբրեւ թագաւոր (Ա.Թգ 15.3, 9որ Աստուած զինք մերժէր իբրեւ թագաւոր (Ա.Թգ 15.3, 9որ Աստուած զինք մերժէր իբրեւ թագաւոր (Ա.Թգ 15.3, 9----11)11)11)11)::::    
Աստուած Յովնան մարգարէին պատուիրեցԱստուած Յովնան մարգարէին պատուիրեցԱստուած Յովնան մարգարէին պատուիրեցԱստուած Յովնան մարգարէին պատուիրեց    Նինուէ երթալ ու Նինուէ երթալ ու Նինուէ երթալ ու Նինուէ երթալ ու 
ապաշխարութիւն քարոզելապաշխարութիւն քարոզելապաշխարութիւն քարոզելապաշխարութիւն քարոզել::::    Յովնան նաւ նստաւ եւ Նինուէ Յովնան նաւ նստաւ եւ Նինուէ Յովնան նաւ նստաւ եւ Նինուէ Յովնան նաւ նստաւ եւ Նինուէ 
երթալու փոխարէն, Թարսիս գնացերթալու փոխարէն, Թարսիս գնացերթալու փոխարէն, Թարսիս գնացերթալու փոխարէն, Թարսիս գնաց::::    Իր աԻր աԻր աԻր այս ըրածին համար յս ըրածին համար յս ըրածին համար յս ըրածին համար 
պատժուեցաւ, կուլ տրուելով կէտձուկի մը կողմէ, որուն պատժուեցաւ, կուլ տրուելով կէտձուկի մը կողմէ, որուն պատժուեցաւ, կուլ տրուելով կէտձուկի մը կողմէ, որուն պատժուեցաւ, կուլ տրուելով կէտձուկի մը կողմէ, որուն 
փորին մէջ մնաց երեք օր (Յվն 1.2փորին մէջ մնաց երեք օր (Յվն 1.2փորին մէջ մնաց երեք օր (Յվն 1.2փորին մէջ մնաց երեք օր (Յվն 1.2----3, 17)3, 17)3, 17)3, 17)::::    Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս 
Ագրիպպասի հարուածուիլը Տիրոջ հրեշտակին կողմէ եւ Ագրիպպասի հարուածուիլը Տիրոջ հրեշտակին կողմէ եւ Ագրիպպասի հարուածուիլը Տիրոջ հրեշտակին կողմէ եւ Ագրիպպասի հարուածուիլը Տիրոջ հրեշտակին կողմէ եւ 
որդնալից ըլլալը, Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած սարսափելի որդնալից ըլլալը, Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած սարսափելի որդնալից ըլլալը, Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած սարսափելի որդնալից ըլլալը, Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած սարսափելի 
պատիժ մըն էր (Գրծ 12.22պատիժ մըն էր (Գրծ 12.22պատիժ մըն էր (Գրծ 12.22պատիժ մըն էր (Գրծ 12.22----23)23)23)23)::::    

14.14.14.14.----    ԴժբաԴժբաԴժբաԴժբախտութիւններն ու փորձութիւնները սակայն, խտութիւններն ու փորձութիւնները սակայն, խտութիւններն ու փորձութիւնները սակայն, խտութիւններն ու փորձութիւնները սակայն, 
միշտ մարդոց գործած մեղքերուն կամ ցուցաբերած անհնամիշտ մարդոց գործած մեղքերուն կամ ցուցաբերած անհնամիշտ մարդոց գործած մեղքերուն կամ ցուցաբերած անհնամիշտ մարդոց գործած մեղքերուն կամ ցուցաբերած անհնա----
զանդութեան պատճառով չէ որ տեղի կզանդութեան պատճառով չէ որ տեղի կզանդութեան պատճառով չէ որ տեղի կզանդութեան պատճառով չէ որ տեղի կ’’’’ունենանունենանունենանունենան::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
կրնան մեզի պատահիլ մեր հաւատքին ու հնազանդութեան կրնան մեզի պատահիլ մեր հաւատքին ու հնազանդութեան կրնան մեզի պատահիլ մեր հաւատքին ու հնազանդութեան կրնան մեզի պատահիլ մեր հաւատքին ու հնազանդութեան 
համար նաեւհամար նաեւհամար նաեւհամար նաեւ::::    Օրինակ, Յիսուսի չարչարուիլն ու խաչուիլը, Օրինակ, Յիսուսի չարչարուիլն ու խաչուիլը, Օրինակ, Յիսուսի չարչարուիլն ու խաչուիլը, Օրինակ, Յիսուսի չարչարուիլն ու խաչուիլը, 
Յոբին չարչարուիլըՅոբին չարչարուիլըՅոբին չարչարուիլըՅոբին չարչարուիլը, , , , Դանիէլ մարգարէին առիւծներու գուբին Դանիէլ մարգարէին առիւծներու գուբին Դանիէլ մարգարէին առիւծներու գուբին Դանիէլ մարգարէին առիւծներու գուբին 
մէջ նետուիլը, Երեմիա մարգարէին չոր ջրհորի մը մէջ մէջ նետուիլը, Երեմիա մարգարէին չոր ջրհորի մը մէջ մէջ նետուիլը, Երեմիա մարգարէին չոր ջրհորի մը մէջ մէջ նետուիլը, Երեմիա մարգարէին չոր ջրհորի մը մէջ 
նետուիլը, Յովսէփի գուբերուն ու բանտերուն մէջ նետուիլը, նետուիլը, Յովսէփի գուբերուն ու բանտերուն մէջ նետուիլը, նետուիլը, Յովսէփի գուբերուն ու բանտերուն մէջ նետուիլը, նետուիլը, Յովսէփի գուբերուն ու բանտերուն մէջ նետուիլը, 
Յովհաննէսի եղբօր՝ Յակոբոսի սուրով սպաննուիլը, ՍտեփաՅովհաննէսի եղբօր՝ Յակոբոսի սուրով սպաննուիլը, ՍտեփաՅովհաննէսի եղբօր՝ Յակոբոսի սուրով սպաննուիլը, ՍտեփաՅովհաննէսի եղբօր՝ Յակոբոսի սուրով սպաննուիլը, Ստեփա----
նոսի քարկոծուիլն ու սպաննուիլը, նորադարձ քրիստոնեանոսի քարկոծուիլն ու սպաննուիլը, նորադարձ քրիստոնեանոսի քարկոծուիլն ու սպաննուիլը, նորադարձ քրիստոնեանոսի քարկոծուիլն ու սպաննուիլը, նորադարձ քրիստոնեա----
ներուն հալածներուն հալածներուն հալածներուն հալածուիլն ու սպաննուիլը, Աբէլի սպաննուիլը, ուիլն ու սպաննուիլը, Աբէլի սպաննուիլը, ուիլն ու սպաննուիլը, Աբէլի սպաննուիլը, ուիլն ու սպաննուիլը, Աբէլի սպաննուիլը, 
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Դաւիթի հալածուիլը, այս բոլորը պատահեցան իրենց` իրենց Դաւիթի հալածուիլը, այս բոլորը պատահեցան իրենց` իրենց Դաւիթի հալածուիլը, այս բոլորը պատահեցան իրենց` իրենց Դաւիթի հալածուիլը, այս բոլորը պատահեցան իրենց` իրենց 
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի´́́́ն համարն համարն համարն համար::::    

15.15.15.15.----    Մարդիկ կրնան տառապիլ իրենց նմաններուն Մարդիկ կրնան տառապիլ իրենց նմաններուն Մարդիկ կրնան տառապիլ իրենց նմաններուն Մարդիկ կրնան տառապիլ իրենց նմաններուն 
հանդէպ իրենց գործած անիրաւութիւններուն համար, ինչպէս հանդէպ իրենց գործած անիրաւութիւններուն համար, ինչպէս հանդէպ իրենց գործած անիրաւութիւններուն համար, ինչպէս հանդէպ իրենց գործած անիրաւութիւններուն համար, ինչպէս 
տառապեցան Յովսէփին եղբայրները` Յովսէփը անիրաւած տառապեցան Յովսէփին եղբայրները` Յովսէփը անիրաւած տառապեցան Յովսէփին եղբայրները` Յովսէփը անիրաւած տառապեցան Յովսէփին եղբայրները` Յովսէփը անիրաւած 
ըլլըլլըլլըլլալնուն համար. կամ Սաւուղը` Դաւիթը անիրաւած ըլլաալնուն համար. կամ Սաւուղը` Դաւիթը անիրաւած ըլլաալնուն համար. կամ Սաւուղը` Դաւիթը անիրաւած ըլլաալնուն համար. կամ Սաւուղը` Դաւիթը անիրաւած ըլլա----
լուն համար. կամ Համանը` Մուրթքէն անիրաւած ըլլալուն լուն համար. կամ Համանը` Մուրթքէն անիրաւած ըլլալուն լուն համար. կամ Համանը` Մուրթքէն անիրաւած ըլլալուն լուն համար. կամ Համանը` Մուրթքէն անիրաւած ըլլալուն 
համար. կամ Մարիամը` Մովսէսը անիրաւած ըլլալուն հահամար. կամ Մարիամը` Մովսէսը անիրաւած ըլլալուն հահամար. կամ Մարիամը` Մովսէսը անիրաւած ըլլալուն հահամար. կամ Մարիամը` Մովսէսը անիրաւած ըլլալուն հա----
մարմարմարմար::::    

Եւ կամ, ճիԵւ կամ, ճիԵւ կամ, ճիԵւ կամ, ճի´́́́շդ հակառակը, կրնանք տառապիլ մեզիշդ հակառակը, կրնանք տառապիլ մեզիշդ հակառակը, կրնանք տառապիլ մեզիշդ հակառակը, կրնանք տառապիլ մեզի´́́́    
հանդէպ մարդոց գործած անիրաւութիւններուն համար, հանդէպ մարդոց գործած անիրաւութիւններուն համար, հանդէպ մարդոց գործած անիրաւութիւններուն համար, հանդէպ մարդոց գործած անիրաւութիւններուն համար, 
ինչպէս, օրիինչպէս, օրիինչպէս, օրիինչպէս, օրինակ, Յովսէփ տառապեցաւ իր եղբայրներուն նակ, Յովսէփ տառապեցաւ իր եղբայրներուն նակ, Յովսէփ տառապեցաւ իր եղբայրներուն նակ, Յովսէփ տառապեցաւ իր եղբայրներուն 
գործած անիրաւութիւններուն համարգործած անիրաւութիւններուն համարգործած անիրաւութիւններուն համարգործած անիրաւութիւններուն համար::::    Դանիէլ մարգարէն Դանիէլ մարգարէն Դանիէլ մարգարէն Դանիէլ մարգարէն 
առիւծներու գուբին մէջ նետուեցաւ Նաբուգոդոնոսորին հրաառիւծներու գուբին մէջ նետուեցաւ Նաբուգոդոնոսորին հրաառիւծներու գուբին մէջ նետուեցաւ Նաբուգոդոնոսորին հրաառիւծներու գուբին մէջ նետուեցաւ Նաբուգոդոնոսորին հրա----
մանատարներուն ու կուսակալներուն նախանձին պատճամանատարներուն ու կուսակալներուն նախանձին պատճամանատարներուն ու կուսակալներուն նախանձին պատճամանատարներուն ու կուսակալներուն նախանձին պատճա----
ռով (Դն 6)ռով (Դն 6)ռով (Դն 6)ռով (Դն 6)::::    Եսայի մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անիրաւուԵսայի մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անիրաւուԵսայի մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անիրաւուԵսայի մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անիրաւու----
թեան համար երեքթեան համար երեքթեան համար երեքթեան համար երեք    տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)տարի մերկ ու բոկոտն շրջեցաւ (Ես 20)::::    
Սեդրաք, Միսաք եւ Աբեդնագով կապուած վիճակով կրակի Սեդրաք, Միսաք եւ Աբեդնագով կապուած վիճակով կրակի Սեդրաք, Միսաք եւ Աբեդնագով կապուած վիճակով կրակի Սեդրաք, Միսաք եւ Աբեդնագով կապուած վիճակով կրակի 
հնոցին մէջ նետուեցան, մարդոց նախանձին պատճառով (Դն հնոցին մէջ նետուեցան, մարդոց նախանձին պատճառով (Դն հնոցին մէջ նետուեցան, մարդոց նախանձին պատճառով (Դն հնոցին մէջ նետուեցան, մարդոց նախանձին պատճառով (Դն 
3.213.213.213.21----27)27)27)27)::::    Երեմիա մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անօրէնուԵրեմիա մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անօրէնուԵրեմիա մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անօրէնուԵրեմիա մարգարէն հրեայ ժողովուրդին անօրէնու----
թիւններուն համար եզան լուծը կրեց (Եր 27), ինչպէս նաեւ չոր թիւններուն համար եզան լուծը կրեց (Եր 27), ինչպէս նաեւ չոր թիւններուն համար եզան լուծը կրեց (Եր 27), ինչպէս նաեւ չոր թիւններուն համար եզան լուծը կրեց (Եր 27), ինչպէս նաեւ չոր 
ջրհորի ջրհորի ջրհորի ջրհորի մը մէջ նետուեցաւ (Եր 38)մը մէջ նետուեցաւ (Եր 38)մը մէջ նետուեցաւ (Եր 38)մը մէջ նետուեցաւ (Եր 38), , , , եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    

16.16.16.16.----    Մեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ, որ արտաքին Մեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ, որ արտաքին Մեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ, որ արտաքին Մեր մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ, որ արտաքին 
երեւոյթներու վրայ հիմնուելով, մենք չենք կրնար գիտնալ երեւոյթներու վրայ հիմնուելով, մենք չենք կրնար գիտնալ երեւոյթներու վրայ հիմնուելով, մենք չենք կրնար գիտնալ երեւոյթներու վրայ հիմնուելով, մենք չենք կրնար գիտնալ 
մարդոց հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալըմարդոց հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալըմարդոց հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալըմարդոց հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալը::::    Մալթա կղզիին Մալթա կղզիին Մալթա կղզիին Մալթա կղզիին 
բնակիչները երբ տեսան օձին փաթթուիլը Պօղոս առաքեալի բնակիչները երբ տեսան օձին փաթթուիլը Պօղոս առաքեալի բնակիչները երբ տեսան օձին փաթթուիլը Պօղոս առաքեալի բնակիչները երբ տեսան օձին փաթթուիլը Պօղոս առաքեալի 
ձեռքին, իրարու ըձեռքին, իրարու ըձեռքին, իրարու ըձեռքին, իրարու ըսին. սին. սին. սին. ««««Անպայման մարդասպան մըն է այս Անպայման մարդասպան մըն է այս Անպայման մարդասպան մըն է այս Անպայման մարդասպան մըն է այս 
մարդը, որ թէպէտեւ ծովէն ազատեցաւ, բայց աստուածային մարդը, որ թէպէտեւ ծովէն ազատեցաւ, բայց աստուածային մարդը, որ թէպէտեւ ծովէն ազատեցաւ, բայց աստուածային մարդը, որ թէպէտեւ ծովէն ազատեցաւ, բայց աստուածային 
արդարութիւնը թոյլ չի տար որ ողջ մնայարդարութիւնը թոյլ չի տար որ ողջ մնայարդարութիւնը թոյլ չի տար որ ողջ մնայարդարութիւնը թոյլ չի տար որ ողջ մնայ»»»» ( ( ( (Գրծ 3Գրծ 3Գրծ 3Գրծ 3----4)4)4)4)::::    
Արտաքին երեւոյթը խաբեց Մալթայի բնակիչները, ուստի Արտաքին երեւոյթը խաբեց Մալթայի բնակիչները, ուստի Արտաքին երեւոյթը խաբեց Մալթայի բնակիչները, ուստի Արտաքին երեւոյթը խաբեց Մալթայի բնակիչները, ուստի 
զգոյշ ըլլանք արտաքինը դիտելով` որոշումներ առնելու, զգոյշ ըլլանք արտաքինը դիտելով` որոշումներ առնելու, զգոյշ ըլլանք արտաքինը դիտելով` որոշումներ առնելու, զգոյշ ըլլանք արտաքինը դիտելով` որոշումներ առնելու, 
ասորասորասորասոր----անոր մասին գաղափանոր մասին գաղափանոր մասին գաղափանոր մասին գաղափարներ կազմելու, ասորարներ կազմելու, ասորարներ կազմելու, ասորարներ կազմելու, ասոր----անոր անոր անոր անոր 
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վերաբերեալ հաստատումներ կատարելու, վկայութիւններ վերաբերեալ հաստատումներ կատարելու, վկայութիւններ վերաբերեալ հաստատումներ կատարելու, վկայութիւններ վերաբերեալ հաստատումներ կատարելու, վկայութիւններ 
տալուտալուտալուտալու::::    

Կրնանք բարեգործ ըլլալնուս համար փորձութեան Կրնանք բարեգործ ըլլալնուս համար փորձութեան Կրնանք բարեգործ ըլլալնուս համար փորձութեան Կրնանք բարեգործ ըլլալնուս համար փորձութեան 
ենթարկուիլ, կրնանք նաեւ չարագործ ըլլալնուս համար ենթարկուիլ, կրնանք նաեւ չարագործ ըլլալնուս համար ենթարկուիլ, կրնանք նաեւ չարագործ ըլլալնուս համար ենթարկուիլ, կրնանք նաեւ չարագործ ըլլալնուս համար 
փորձութեան ենթարկուիլփորձութեան ենթարկուիլփորձութեան ենթարկուիլփորձութեան ենթարկուիլ::::    Կրնանք մեր հաւատքին համար Կրնանք մեր հաւատքին համար Կրնանք մեր հաւատքին համար Կրնանք մեր հաւատքին համար 
տառապիլ, կրնանք նաեւ մեր անհաւատոտառապիլ, կրնանք նաեւ մեր անհաւատոտառապիլ, կրնանք նաեւ մեր անհաւատոտառապիլ, կրնանք նաեւ մեր անհաւատութեան համար ւթեան համար ւթեան համար ւթեան համար 
տառապիլտառապիլտառապիլտառապիլ::::    Կրնանք նեղութեան հանդիպիլ նախանձով լեցուն Կրնանք նեղութեան հանդիպիլ նախանձով լեցուն Կրնանք նեղութեան հանդիպիլ նախանձով լեցուն Կրնանք նեղութեան հանդիպիլ նախանձով լեցուն 
ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ նեղութեան հանդիպիլ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ նեղութեան հանդիպիլ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ նեղութեան հանդիպիլ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ նեղութեան հանդիպիլ 
ուրիշին նախանձին պատճառովուրիշին նախանձին պատճառովուրիշին նախանձին պատճառովուրիշին նախանձին պատճառով::::    Կրնանք ճշմարտութեան Կրնանք ճշմարտութեան Կրնանք ճշմարտութեան Կրնանք ճշմարտութեան 
վկայ ըլլալնուս համար հալածուիլ, կրնանք նաեւ ստութեան վկայ ըլլալնուս համար հալածուիլ, կրնանք նաեւ ստութեան վկայ ըլլալնուս համար հալածուիլ, կրնանք նաեւ ստութեան վկայ ըլլալնուս համար հալածուիլ, կրնանք նաեւ ստութեան 
վկայ ըլլալնուս համար հալածուիլվկայ ըլլալնուս համար հալածուիլվկայ ըլլալնուս համար հալածուիլվկայ ըլլալնուս համար հալածուիլ::::    Կրնանք բամբասԿրնանք բամբասԿրնանք բամբասԿրնանք բամբասուիլ ուիլ ուիլ ուիլ 
անկեղծ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ բամբասուիլ անկեղծ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ բամբասուիլ անկեղծ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ բամբասուիլ անկեղծ ըլլալնուս համար, կրնանք նաեւ բամբասուիլ 
կեղծաւոր ըլլալնուս համարկեղծաւոր ըլլալնուս համարկեղծաւոր ըլլալնուս համարկեղծաւոր ըլլալնուս համար::::    Եւ այսպէս շարունակԵւ այսպէս շարունակԵւ այսպէս շարունակԵւ այսպէս շարունակ::::    ՀետեւաՀետեւաՀետեւաՀետեւա----
բար, մարդոց պատահող աղէտներուն կամ անոնց դիմագրաբար, մարդոց պատահող աղէտներուն կամ անոնց դիմագրաբար, մարդոց պատահող աղէտներուն կամ անոնց դիմագրաբար, մարդոց պատահող աղէտներուն կամ անոնց դիմագրա----
ւած փորձութիւններուն վրայ հիմնուելով անկարելի է ւած փորձութիւններուն վրայ հիմնուելով անկարելի է ւած փորձութիւններուն վրայ հիմնուելով անկարելի է ւած փորձութիւններուն վրայ հիմնուելով անկարելի է 
ճանչնալ զանոնք, եւ գիտնալ ոճանչնալ զանոնք, եւ գիտնալ ոճանչնալ զանոնք, եւ գիտնալ ոճանչնալ զանոնք, եւ գիտնալ ո´́́́վ հաւատացեալ է, եւ ով հաւատացեալ է, եւ ով հաւատացեալ է, եւ ով հաւատացեալ է, եւ ո´́́́վ` ոչվ` ոչվ` ոչվ` ոչ::::    

Փորձութիւնները չեն որ կը ճշդեն մարդոց հաւատացեալ Փորձութիւնները չեն որ կը ճշդեն մարդոց հաւատացեալ Փորձութիւնները չեն որ կը ճշդեն մարդոց հաւատացեալ Փորձութիւնները չեն որ կը ճշդեն մարդոց հաւատացեալ 
կամ անհաւատ ըլլալը, այլ` անոնց դիրքն ու կեցուածքը կամ անհաւատ ըլլալը, այլ` անոնց դիրքն ու կեցուածքը կամ անհաւատ ըլլալը, այլ` անոնց դիրքն ու կեցուածքը կամ անհաւատ ըլլալը, այլ` անոնց դիրքն ու կեցուածքը 
հանդէպ փորձութեանցհանդէպ փորձութեանցհանդէպ փորձութեանցհանդէպ փորձութեանց::::    Փորձութիւնները մարդոց իսկական Փորձութիւնները մարդոց իսկական Փորձութիւնները մարդոց իսկական Փորձութիւնները մարդոց իսկական 
ինքնութիւնը հանդէս կը բերենինքնութիւնը հանդէս կը բերենինքնութիւնը հանդէս կը բերենինքնութիւնը հանդէս կը բերեն::::    Հաւատացեալը համբերուՀաւատացեալը համբերուՀաւատացեալը համբերուՀաւատացեալը համբերու----
թեամբ կը տանի փորձութիւնները, մինչդեռ անհաւատը կամ թեամբ կը տանի փորձութիւնները, մինչդեռ անհաւատը կամ թեամբ կը տանի փորձութիւնները, մինչդեռ անհաւատը կամ թեամբ կը տանի փորձութիւնները, մինչդեռ անհաւատը կամ 
ինքզինքզինքզինքզինք հաւատացեալ ձեւացնողը, կինք հաւատացեալ ձեւացնողը, կինք հաւատացեալ ձեւացնողը, կինք հաւատացեալ ձեւացնողը, կ’’’’ընդվզի եւ ընդվզի եւ ընդվզի եւ ընդվզի եւ 
բարկութեամբ կը գրգռուի երբ փորձութեան հանդիպիբարկութեամբ կը գրգռուի երբ փորձութեան հանդիպիբարկութեամբ կը գրգռուի երբ փորձութեան հանդիպիբարկութեամբ կը գրգռուի երբ փորձութեան հանդիպի::::    

17.17.17.17.----    Կարեւոր է յիշել որ փորձութիւնները կրնան Կարեւոր է յիշել որ փորձութիւնները կրնան Կարեւոր է յիշել որ փորձութիւնները կրնան Կարեւոր է յիշել որ փորձութիւնները կրնան 
հարուածել թէհարուածել թէհարուածել թէհարուածել թէ´́́́    հաւատացեալին կեանքի նաւհաւատացեալին կեանքի նաւհաւատացեալին կեանքի նաւհաւատացեալին կեանքի նաւակակակակը եւ թէը եւ թէը եւ թէը եւ թէ´́́́    
անհաւատինանհաւատինանհաւատինանհաւատին::::    Մտաբերենք որ թէՄտաբերենք որ թէՄտաբերենք որ թէՄտաբերենք որ թէ´́́́    Յիսուս եւ թէՅիսուս եւ թէՅիսուս եւ թէՅիսուս եւ թէ´́́́    ՅովՅովՅովՅովնան նան նան նան 
փոթորիկի հանդիպեցան երբ նաւակփոթորիկի հանդիպեցան երբ նաւակփոթորիկի հանդիպեցան երբ նաւակփոթորիկի հանդիպեցան երբ նաւակիիիի    մէջ կը գտնուէինմէջ կը գտնուէինմէջ կը գտնուէինմէջ կը գտնուէին::::    
Երկուքին ալ նաւԵրկուքին ալ նաւԵրկուքին ալ նաւԵրկուքին ալ նաւակնակնակնակները ընկղմելու վտանգին ենթակայ երը ընկղմելու վտանգին ենթակայ երը ընկղմելու վտանգին ենթակայ երը ընկղմելու վտանգին ենթակայ 
եղանեղանեղանեղան::::    Երկու փոթորիկներուն պատահելուն պատճառները Երկու փոթորիկներուն պատահելուն պատճառները Երկու փոթորիկներուն պատահելուն պատճառները Երկու փոթորիկներուն պատահելուն պատճառները 
բոլորովին տարբեր էինբոլորովին տարբեր էինբոլորովին տարբեր էինբոլորովին տարբեր էին::::    Յիսուս փոթորիկի հանդիպեցաւ, Յիսուս փոթորիկի հանդիպեցաւ, Յիսուս փոթորիկի հանդիպեցաւ, Յիսուս փոթորիկի հանդիպեցաւ, 
որովհետեւ կը փորձէր Աստուծոյ կամքը կատարել, մինչդեռ որովհետեւ կը փորձէր Աստուծոյ կամքը կատարել, մինչդեռ որովհետեւ կը փորձէր Աստուծոյ կամքը կատարել, մինչդեռ որովհետեւ կը փորձէր Աստուծոյ կամքը կատարել, մինչդեռ 
Յովնան փոթորիկի հանդիպեցաւ, որովհետեւ փՅովնան փոթորիկի հանդիպեցաւ, որովհետեւ փՅովնան փոթորիկի հանդիպեցաւ, որովհետեւ փՅովնան փոթորիկի հանդիպեցաւ, որովհետեւ փորձեց որձեց որձեց որձեց 
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Աստուծոյ կամքը կատարելէ փախչիլԱստուծոյ կամքը կատարելէ փախչիլԱստուծոյ կամքը կատարելէ փախչիլԱստուծոյ կամքը կատարելէ փախչիլ::::    ԿԿԿԿ’’’’արժէ մտածել այս արժէ մտածել այս արժէ մտածել այս արժէ մտածել այս 
կէտին մասինկէտին մասինկէտին մասինկէտին մասին::::    Երբ նեղութեան մը հանդիպինք, հարց տանք Երբ նեղութեան մը հանդիպինք, հարց տանք Երբ նեղութեան մը հանդիպինք, հարց տանք Երբ նեղութեան մը հանդիպինք, հարց տանք 
մենք մեզի. մենք մեզի. մենք մեզի. մենք մեզի. ««««Աստուծոյ կամքը կատարելնո՞ւս համար է որ այս Աստուծոյ կամքը կատարելնո՞ւս համար է որ այս Աստուծոյ կամքը կատարելնո՞ւս համար է որ այս Աստուծոյ կամքը կատարելնո՞ւս համար է որ այս 
նեղութեան կը հանդիպինք, թէ` Աստուծոյ կամքին ընդդիմանեղութեան կը հանդիպինք, թէ` Աստուծոյ կամքին ընդդիմանեղութեան կը հանդիպինք, թէ` Աստուծոյ կամքին ընդդիմանեղութեան կը հանդիպինք, թէ` Աստուծոյ կամքին ընդդիմա----
նալնուս համարնալնուս համարնալնուս համարնալնուս համար::::    Մեր հաւատարմութեա՞ն համար էՄեր հաւատարմութեա՞ն համար էՄեր հաւատարմութեա՞ն համար էՄեր հաւատարմութեա՞ն համար է    որ կը որ կը որ կը որ կը 
հալածուինք, թէ` մեր անհաւատարմութեան համարհալածուինք, թէ` մեր անհաւատարմութեան համարհալածուինք, թէ` մեր անհաւատարմութեան համարհալածուինք, թէ` մեր անհաւատարմութեան համար»»»»::::    

18.18.18.18.----    Շատ կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ կրնայ բարի Շատ կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ կրնայ բարի Շատ կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ կրնայ բարի Շատ կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ կրնայ բարի 
մարդուն չարիք պատահիլ, եւ չար մարդուն` բարիքմարդուն չարիք պատահիլ, եւ չար մարդուն` բարիքմարդուն չարիք պատահիլ, եւ չար մարդուն` բարիքմարդուն չարիք պատահիլ, եւ չար մարդուն` բարիք::::    Այս էր Այս էր Այս էր Այս էր 
որ ըսել ուզեց Սողոմոն երբ ըսաւ. որ ըսել ուզեց Սողոմոն երբ ըսաւ. որ ըսել ուզեց Սողոմոն երբ ըսաւ. որ ըսել ուզեց Սողոմոն երբ ըսաւ. ««««Արդարներ կան, որոնց Արդարներ կան, որոնց Արդարներ կան, որոնց Արդարներ կան, որոնց 
ամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբարիշտամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբարիշտամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբարիշտամբարիշտներուն գործին պէս կը պատահի, եւ ամբարիշտ----
ներներներներ    ալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը պատահիալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը պատահիալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը պատահիալ կան, որոնց արդարներուն գործին պէս կը պատահի»»»»    
((((Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)Ժղ 8.14)::::    Հետեւաբար, մարդոց պատահող չարիքները Հետեւաբար, մարդոց պատահող չարիքները Հետեւաբար, մարդոց պատահող չարիքները Հետեւաբար, մարդոց պատահող չարիքները 
տեսնելով կամ անոնց վայելած բարիքները տեսնելով, տեսնելով կամ անոնց վայելած բարիքները տեսնելով, տեսնելով կամ անոնց վայելած բարիքները տեսնելով, տեսնելով կամ անոնց վայելած բարիքները տեսնելով, 
չաճապարենք որոշելու թէ ոչաճապարենք որոշելու թէ ոչաճապարենք որոշելու թէ ոչաճապարենք որոշելու թէ ո´́́́վ բարի է, եւ ով բարի է, եւ ով բարի է, եւ ով բարի է, եւ ո´́́́վ` չարվ` չարվ` չարվ` չար::::    Ո՞վ չէ Ո՞վ չէ Ո՞վ չէ Ո՞վ չէ 
հանդիպած ուրիշը իրաւազրկող մարդոց, որոնք հանգիստ հանդիպած ուրիշը իրաւազրկող մարդոց, որոնք հանգիստ հանդիպած ուրիշը իրաւազրկող մարդոց, որոնք հանգիստ հանդիպած ուրիշը իրաւազրկող մարդոց, որոնք հանգիստ 
կկկկ’’’’ապրին, ապրին, ապրին, ապրին, գոնէ արտաքնապէսգոնէ արտաքնապէսգոնէ արտաքնապէսգոնէ արտաքնապէս::::    Եւ հակառակը, ո՞վ չէ հանդիԵւ հակառակը, ո՞վ չէ հանդիԵւ հակառակը, ո՞վ չէ հանդիԵւ հակառակը, ո՞վ չէ հանդի----
պած իրաւազրկուած մարդոց, որոնք ամէն օր կը տառապինպած իրաւազրկուած մարդոց, որոնք ամէն օր կը տառապինպած իրաւազրկուած մարդոց, որոնք ամէն օր կը տառապինպած իրաւազրկուած մարդոց, որոնք ամէն օր կը տառապին::::    
Տարբեր առիթներով այս մասին մանրամասնօրէն խօսած ենք, Տարբեր առիթներով այս մասին մանրամասնօրէն խօսած ենք, Տարբեր առիթներով այս մասին մանրամասնօրէն խօսած ենք, Տարբեր առիթներով այս մասին մանրամասնօրէն խօսած ենք, 
ուստի, այսքանով կը բաւարարուինքուստի, այսքանով կը բաւարարուինքուստի, այսքանով կը բաւարարուինքուստի, այսքանով կը բաւարարուինք::::    

19.19.19.19.----    Փորձութեան մասին շատ բան տակաւին կարելի է Փորձութեան մասին շատ բան տակաւին կարելի է Փորձութեան մասին շատ բան տակաւին կարելի է Փորձութեան մասին շատ բան տակաւին կարելի է 
ըսել, բայց անհրաժեշտ կը սեպեմ ըսել, բայց անհրաժեշտ կը սեպեմ ըսել, բայց անհրաժեշտ կը սեպեմ ըսել, բայց անհրաժեշտ կը սեպեմ գոնէ երկուքը անպայման գոնէ երկուքը անպայման գոնէ երկուքը անպայման գոնէ երկուքը անպայման 
յիշելյիշելյիշելյիշել::::    Կան հաւատացեալներ որոնք կը խորհին, որ եթէ երբեք Կան հաւատացեալներ որոնք կը խորհին, որ եթէ երբեք Կան հաւատացեալներ որոնք կը խորհին, որ եթէ երբեք Կան հաւատացեալներ որոնք կը խորհին, որ եթէ երբեք 
ամբողջապէս յանձնուած են Քրիստոսի եւ իսկապէս կը ամբողջապէս յանձնուած են Քրիստոսի եւ իսկապէս կը ամբողջապէս յանձնուած են Քրիստոսի եւ իսկապէս կը ամբողջապէս յանձնուած են Քրիստոսի եւ իսկապէս կը 
փորձեն Տիրոջ կամքը կատարել, չեն կրնար փորձութիւնփորձեն Տիրոջ կամքը կատարել, չեն կրնար փորձութիւնփորձեն Տիրոջ կամքը կատարել, չեն կրնար փորձութիւնփորձեն Տիրոջ կամքը կատարել, չեն կրնար փորձութիւն----
ներու եւ արգելքներու հանդիպիլ, ընդհակառակը, ամէն ինչ ներու եւ արգելքներու հանդիպիլ, ընդհակառակը, ամէն ինչ ներու եւ արգելքներու հանդիպիլ, ընդհակառակը, ամէն ինչ ներու եւ արգելքներու հանդիպիլ, ընդհակառակը, ամէն ինչ 
հեզասահ պիտի ընթանայհեզասահ պիտի ընթանայհեզասահ պիտի ընթանայհեզասահ պիտի ընթանայ::::    Ո՞ւր գրոՈ՞ւր գրոՈ՞ւր գրոՈ՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին ւած է Աստուածաշունչին ւած է Աստուածաշունչին ւած է Աստուածաշունչին 
մէջ, որ եթէ մէկը ուզէ Աստուծոյ կամքը կատարել, արգելքնեմէջ, որ եթէ մէկը ուզէ Աստուծոյ կամքը կատարել, արգելքնեմէջ, որ եթէ մէկը ուզէ Աստուծոյ կամքը կատարել, արգելքնեմէջ, որ եթէ մէկը ուզէ Աստուծոյ կամքը կատարել, արգելքնե----
րու պիտի չհանդիպիրու պիտի չհանդիպիրու պիտի չհանդիպիրու պիտի չհանդիպի::::    Ո՞ւր գրուած է որ հաւատացեալ Ո՞ւր գրուած է որ հաւատացեալ Ո՞ւր գրուած է որ հաւատացեալ Ո՞ւր գրուած է որ հաւատացեալ 
մարդուն կեանքի ճամբան հեզասահ պիտի ըլլայմարդուն կեանքի ճամբան հեզասահ պիտի ըլլայմարդուն կեանքի ճամբան հեզասահ պիտի ըլլայմարդուն կեանքի ճամբան հեզասահ պիտի ըլլայ::::    Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր 
գրուած է որ Քրիստոսի հետեւիլ ուզող մարդը խոչընդոտնեգրուած է որ Քրիստոսի հետեւիլ ուզող մարդը խոչընդոտնեգրուած է որ Քրիստոսի հետեւիլ ուզող մարդը խոչընդոտնեգրուած է որ Քրիստոսի հետեւիլ ուզող մարդը խոչընդոտնե----
րու պիտի չհանդիպիրու պիտի չհանդիպիրու պիտի չհանդիպիրու պիտի չհանդիպի::::    Ո՞ւր գրուած է Ո՞ւր գրուած է Ո՞ւր գրուած է Ո՞ւր գրուած է որ դէպի արքայութիւն որ դէպի արքայութիւն որ դէպի արքայութիւն որ դէպի արքայութիւն 
մեր գնացքին մէջ ընդդիմութեան ու հակառակութեան պիտի մեր գնացքին մէջ ընդդիմութեան ու հակառակութեան պիտի մեր գնացքին մէջ ընդդիմութեան ու հակառակութեան պիտի մեր գնացքին մէջ ընդդիմութեան ու հակառակութեան պիտի 
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չհանդիպինքչհանդիպինքչհանդիպինքչհանդիպինք::::    Յիսուս բացայայտօրէն կը վկայէ, թէ Յիսուս բացայայտօրէն կը վկայէ, թէ Յիսուս բացայայտօրէն կը վկայէ, թէ Յիսուս բացայայտօրէն կը վկայէ, թէ ««««դէպի դէպի դէպի դէպի 
կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարինկեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարինկեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարինկեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին»»»» ( ( ( (Մտ 7.14)Մտ 7.14)Մտ 7.14)Մտ 7.14)::::    
Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի, թէ Պօղոս առաքեալ կը յիշեցնէ մեզի, թէ ««««բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ 
նեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյնեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյնեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյնեղութիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ    արքայութիւնը արքայութիւնը արքայութիւնը արքայութիւնը 
մտնելու համարմտնելու համարմտնելու համարմտնելու համար»»»» ( ( ( (Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)Գրծ 14.22)::::    Դարձեալ, առաքեալը կը վկայէ, Դարձեալ, առաքեալը կը վկայէ, Դարձեալ, առաքեալը կը վկայէ, Դարձեալ, առաքեալը կը վկայէ, 
թէ թէ թէ թէ ««««բոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կբոլոր անոնք որոնք կ’’’’ուզեն աստուածպաշտութեամբ ուզեն աստուածպաշտութեամբ ուզեն աստուածպաշտութեամբ ուզեն աստուածպաշտութեամբ 
Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքՔրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքՔրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքՔրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանք----
ներու պիտի ենթարկուիններու պիտի ենթարկուիններու պիտի ենթարկուիններու պիտի ենթարկուին»»»» ( ( ( (Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)Բ.Տմ 3.12)::::    Հաւատացեալը չի Հաւատացեալը չի Հաւատացեալը չի Հաւատացեալը չի 
կրնար նեղութիւններէ զերծ կեանք մը փնտռկրնար նեղութիւններէ զերծ կեանք մը փնտռկրնար նեղութիւններէ զերծ կեանք մը փնտռկրնար նեղութիւններէ զերծ կեանք մը փնտռել, քանի ել, քանի ել, քանի ել, քանի 
նեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչոնեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչոնեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչոնեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչո´́́́ւմն է հաւատացեալին, ւմն է հաւատացեալին, ւմն է հաւատացեալին, ւմն է հաւատացեալին, 
ինչպէս առաքեալը կը վկայէ. ինչպէս առաքեալը կը վկայէ. ինչպէս առաքեալը կը վկայէ. ինչպէս առաքեալը կը վկայէ. ««««Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր 
համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ նեղութիւններուն 
պատճառովպատճառովպատճառովպատճառով::::    Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ 
նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքնեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքնեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքնեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենք»»»» ( ( ( (Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)Ա.Թս 3.3)::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
առաքեալը կը լսէ որ Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներէն առաքեալը կը լսէ որ Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներէն առաքեալը կը լսէ որ Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներէն առաքեալը կը լսէ որ Թեսաղոնիկէի հաւատացեալներէն 
ոմանք պատահած նեղութիւններուն պատճառով սկսած էին ոմանք պատահած նեղութիւններուն պատճառով սկսած էին ոմանք պատահած նեղութիւններուն պատճառով սկսած էին ոմանք պատահած նեղութիւններուն պատճառով սկսած էին 
գայթակղիլ, անոնց կը յիշեցնէ իր խօսքը ըսելով. գայթակղիլ, անոնց կը յիշեցնէ իր խօսքը ըսելով. գայթակղիլ, անոնց կը յիշեցնէ իր խօսքը ըսելով. գայթակղիլ, անոնց կը յիշեցնէ իր խօսքը ըսելով. ««««Սկիզբէն Սկիզբէն Սկիզբէն 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.Թս 3.4)Ա.Թս 3.4)Ա.Թս 3.4)Ա.Թս 3.4)::::    Ան Ան Ան Ան 
հաւատացեալներուն կը խօսի բազմատեսակ նեղութիւհաւատացեալներուն կը խօսի բազմատեսակ նեղութիւհաւատացեալներուն կը խօսի բազմատեսակ նեղութիւհաւատացեալներուն կը խօսի բազմատեսակ նեղութիւններու ններու ններու ններու 
մասին ու կմասին ու կմասին ու կմասին ու կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց 
տուէք որպէս Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ տուէք որպէս Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ տուէք որպէս Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ տուէք որպէս Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ 
յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, յանձն առնելով նեղութիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, 
բանտը, խռովարարներու վայրագութիւնները, յոգնութիւնը, բանտը, խռովարարներու վայրագութիւնները, յոգնութիւնը, բանտը, խռովարարներու վայրագութիւնները, յոգնութիւնը, բանտը, խռովարարներու վայրագութիւնները, յոգնութիւնը, 
անքնութիւնը, անօթութիւնըանքնութիւնը, անօթութիւնըանքնութիւնը, անօթութիւնըանքնութիւնը, անօթութիւնը»»»» ( ( ( (Բ.Կր 6.4Բ.Կր 6.4Բ.Կր 6.4Բ.Կր 6.4----5)5)5)5)::::    ԵԵԵԵթէ երբեք թէ երբեք թէ երբեք թէ երբեք 
Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««չարչարանքներէն անցնելով կատարելութեան չարչարանքներէն անցնելով կատարելութեան չարչարանքներէն անցնելով կատարելութեան չարչարանքներէն անցնելով կատարելութեան 
հասնելուհասնելուհասնելուհասնելու»»»»    օրինակը տուաւ մեզի (Եբր 2.10), մենք ի՞նչպէս կը օրինակը տուաւ մեզի (Եբր 2.10), մենք ի՞նչպէս կը օրինակը տուաւ մեզի (Եբր 2.10), մենք ի՞նչպէս կը օրինակը տուաւ մեզի (Եբր 2.10), մենք ի՞նչպէս կը 
մերժենք չարչարանքը, երբ մենք եւս կանչուած ենք մերժենք չարչարանքը, երբ մենք եւս կանչուած ենք մերժենք չարչարանքը, երբ մենք եւս կանչուած ենք մերժենք չարչարանքը, երբ մենք եւս կանչուած ենք 
կատարելութեան (Մտ 5.48), եւ իբրեւ հաւատացեալներ կատարելութեան (Մտ 5.48), եւ իբրեւ հաւատացեալներ կատարելութեան (Մտ 5.48), եւ իբրեւ հաւատացեալներ կատարելութեան (Մտ 5.48), եւ իբրեւ հաւատացեալներ 
հանգիստ կեանք ապրիլ կհանգիստ կեանք ապրիլ կհանգիստ կեանք ապրիլ կհանգիստ կեանք ապրիլ կ’’’’ուզենքուզենքուզենքուզենք::::    Չարչարանքը մերժել, Չարչարանքը մերժել, Չարչարանքը մերժել, Չարչարանքը մերժել, կը կը կը կը 
նշանակէ մերժել Քրիստոսի փառքին մասնակից դառնալ, նշանակէ մերժել Քրիստոսի փառքին մասնակից դառնալ, նշանակէ մերժել Քրիստոսի փառքին մասնակից դառնալ, նշանակէ մերժել Քրիստոսի փառքին մասնակից դառնալ, 
քանի առաքեալը կքանի առաքեալը կքանի առաքեալը կքանի առաքեալը կ’’’’ըսէ.  ըսէ.  ըսէ.  ըսէ.  ««««Քրիստոսի... չարչարանքներուն Քրիստոսի... չարչարանքներուն Քրիստոսի... չարչարանքներուն Քրիստոսի... չարչարանքներուն 
մասնակից կմասնակից կմասնակից կմասնակից կ’’’’ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից ըլլանք՝ որպէսզի իր փառքին եւս մասնակից 
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ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք»»»» ( ( ( (Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)Հռ 8.17)::::    Անկարելի է որ մարդ երկրի վրայ հանգիստ Անկարելի է որ մարդ երկրի վրայ հանգիստ Անկարելի է որ մարդ երկրի վրայ հանգիստ Անկարելի է որ մարդ երկրի վրայ հանգիստ 
ապրի, եւ ապա ուզէ երկինքի հանգիստը ժառանգելապրի, եւ ապա ուզէ երկինքի հանգիստը ժառանգելապրի, եւ ապա ուզէ երկինքի հանգիստը ժառանգելապրի, եւ ապա ուզէ երկինքի հանգիստը ժառանգել::::    

ԻսԻսԻսԻսկ երկրորդ մտածողութիւնը զոր կը գտնենք որոշ կ երկրորդ մտածողութիւնը զոր կը գտնենք որոշ կ երկրորդ մտածողութիւնը զոր կը գտնենք որոշ կ երկրորդ մտածողութիւնը զոր կը գտնենք որոշ 
հաւատացեալներու մօտ, նոհաւատացեալներու մօտ, նոհաւատացեալներու մօտ, նոհաւատացեալներու մօտ, նո´́́́յնքան տարօրինակ էյնքան տարօրինակ էյնքան տարօրինակ էյնքան տարօրինակ է::::    Անոնք կը Անոնք կը Անոնք կը Անոնք կը 
խորհին որ եթէ Քրիստոսի յանձնուին եւ Քրիստոսի համար խորհին որ եթէ Քրիստոսի յանձնուին եւ Քրիստոսի համար խորհին որ եթէ Քրիստոսի յանձնուին եւ Քրիստոսի համար խորհին որ եթէ Քրիստոսի յանձնուին եւ Քրիստոսի համար 
ապրիլ ուզեն, իրենց ամբողջ կեանքը, միայն նեղութիւններու ապրիլ ուզեն, իրենց ամբողջ կեանքը, միայն նեղութիւններու ապրիլ ուզեն, իրենց ամբողջ կեանքը, միայն նեղութիւններու ապրիլ ուզեն, իրենց ամբողջ կեանքը, միայն նեղութիւններու 
ամբողջութիւն մը պիտի ըլլայ, եւ բնաամբողջութիւն մը պիտի ըլլայ, եւ բնաամբողջութիւն մը պիտի ըլլայ, եւ բնաամբողջութիւն մը պիտի ըլլայ, եւ բնա´́́́ւ հանգիստ պիտի ւ հանգիստ պիտի ւ հանգիստ պիտի ւ հանգիստ պիտի 
չունեչունեչունեչունենան, բնանան, բնանան, բնանան, բնա´́́́ւ ուրախ պահեր պիտի չունենանւ ուրախ պահեր պիտի չունենանւ ուրախ պահեր պիտի չունենանւ ուրախ պահեր պիտի չունենան::::    Դարձեալ Դարձեալ Դարձեալ Դարձեալ 
հարց կու տանք. ո՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ, որ հարց կու տանք. ո՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ, որ հարց կու տանք. ո՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ, որ հարց կու տանք. ո՞ւր գրուած է Աստուածաշունչին մէջ, որ 
Քրիստոսի յանձնուողը` միայն պիտի տառապի, միայն պիտի Քրիստոսի յանձնուողը` միայն պիտի տառապի, միայն պիտի Քրիստոսի յանձնուողը` միայն պիտի տառապի, միայն պիտի Քրիստոսի յանձնուողը` միայն պիտի տառապի, միայն պիտի 
չարչարուի եւ նեղութիւնները անպակաս պիտի ըլլանչարչարուի եւ նեղութիւնները անպակաս պիտի ըլլանչարչարուի եւ նեղութիւնները անպակաս պիտի ըլլանչարչարուի եւ նեղութիւնները անպակաս պիտի ըլլան::::    
Գրուած է որ պիտի տառապինք, բայց չէ գրուած որ ՄԻԱՅՆ Գրուած է որ պիտի տառապինք, բայց չէ գրուած որ ՄԻԱՅՆ Գրուած է որ պիտի տառապինք, բայց չէ գրուած որ ՄԻԱՅՆ Գրուած է որ պիտի տառապինք, բայց չէ գրուած որ ՄԻԱՅՆ 
պիտի տառպիտի տառպիտի տառպիտի տառապինքապինքապինքապինք::::    Քրիստոնէական կեանքը ճիշդ է որ ունի Քրիստոնէական կեանքը ճիշդ է որ ունի Քրիստոնէական կեանքը ճիշդ է որ ունի Քրիստոնէական կեանքը ճիշդ է որ ունի 
իր նեղութիւնները, բայց միաժամանակ, ունի նաեւ իր իր նեղութիւնները, բայց միաժամանակ, ունի նաեւ իր իր նեղութիւնները, բայց միաժամանակ, ունի նաեւ իր իր նեղութիւնները, բայց միաժամանակ, ունի նաեւ իր 
ուրախութիւններըուրախութիւններըուրախութիւններըուրախութիւնները::::    Քրիստոնեայ մարդն ալ կրնայ կեանքը Քրիստոնեայ մարդն ալ կրնայ կեանքը Քրիստոնեայ մարդն ալ կրնայ կեանքը Քրիստոնեայ մարդն ալ կրնայ կեանքը 
վայելել, բայց կեանքը վայելել` չի նշանակեր մեղքի կեանք վայելել, բայց կեանքը վայելել` չի նշանակեր մեղքի կեանք վայելել, բայց կեանքը վայելել` չի նշանակեր մեղքի կեանք վայելել, բայց կեանքը վայելել` չի նշանակեր մեղքի կեանք 
ապրիլապրիլապրիլապրիլ::::    Մեղքի կեանքը իր մէջ ոչինչ ունի որ վայելք էՄեղքի կեանքը իր մէջ ոչինչ ունի որ վայելք էՄեղքի կեանքը իր մէջ ոչինչ ունի որ վայելք էՄեղքի կեանքը իր մէջ ոչինչ ունի որ վայելք է::::    
Քրիստոնեայ Քրիստոնեայ Քրիստոնեայ Քրիստոնեայ մարդն ալ կրնայ հաճելի ու զուարճալի պահեր մարդն ալ կրնայ հաճելի ու զուարճալի պահեր մարդն ալ կրնայ հաճելի ու զուարճալի պահեր մարդն ալ կրնայ հաճելի ու զուարճալի պահեր 
ունենալ, բայց ունենալ, բայց ունենալ, բայց ունենալ, բայց ««««հաճելի ու զուարճալի պահհաճելի ու զուարճալի պահհաճելի ու զուարճալի պահհաճելի ու զուարճալի պահ» » » » ըսելով, չենք ըսելով, չենք ըսելով, չենք ըսելով, չենք 
հասկնար անօրէն պահեր, ուր մարդիկ իրենց ուզածը կհասկնար անօրէն պահեր, ուր մարդիկ իրենց ուզածը կհասկնար անօրէն պահեր, ուր մարդիկ իրենց ուզածը կհասկնար անօրէն պահեր, ուր մարդիկ իրենց ուզածը կ’’’’ընեն, ընեն, ընեն, ընեն, 
իրենց ուզածը կը խօսին, իրենց ուզածը կը դիտեն, իրենց իրենց ուզածը կը խօսին, իրենց ուզածը կը դիտեն, իրենց իրենց ուզածը կը խօսին, իրենց ուզածը կը դիտեն, իրենց իրենց ուզածը կը խօսին, իրենց ուզածը կը դիտեն, իրենց 
ուզածին պէս կուզածին պէս կուզածին պէս կուզածին պէս կ’’’’ապրինապրինապրինապրին::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա ««««հաճելի ու զուարճալի պահհաճելի ու զուարճալի պահհաճելի ու զուարճալի պահհաճելի ու զուարճալի պահ» » » » 
չէ,չէ,չէ,չէ,    այլ` դիւային պահ, դժոխային պահ, Չարին պահըայլ` դիւային պահ, դժոխային պահ, Չարին պահըայլ` դիւային պահ, դժոխային պահ, Չարին պահըայլ` դիւային պահ, դժոխային պահ, Չարին պահը::::    
Քրիստոնեայ մարդը արտաքին վայելք ու հաճոյք ունենալուն Քրիստոնեայ մարդը արտաքին վայելք ու հաճոյք ունենալուն Քրիստոնեայ մարդը արտաքին վայելք ու հաճոյք ունենալուն Քրիստոնեայ մարդը արտաքին վայելք ու հաճոյք ունենալուն 
կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ ներքին վայելք, հաճոյք, կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ ներքին վայելք, հաճոյք, կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ ներքին վայելք, հաճոյք, կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ ներքին վայելք, հաճոյք, 
ուրախութիւն, խաղաղութիւն. բան մը` որ անհաւատ մարդը ուրախութիւն, խաղաղութիւն. բան մը` որ անհաւատ մարդը ուրախութիւն, խաղաղութիւն. բան մը` որ անհաւատ մարդը ուրախութիւն, խաղաղութիւն. բան մը` որ անհաւատ մարդը 
երբեք չի կրնար ունենալերբեք չի կրնար ունենալերբեք չի կրնար ունենալերբեք չի կրնար ունենալ::::    Հաւատացեալ մարդը, խռովութեան Հաւատացեալ մարդը, խռովութեան Հաւատացեալ մարդը, խռովութեան Հաւատացեալ մարդը, խռովութեան 
դդդդիմաց` խաղաղութեամբ լեցուն սիիմաց` խաղաղութեամբ լեցուն սիիմաց` խաղաղութեամբ լեցուն սիիմաց` խաղաղութեամբ լեցուն սի´́́́րտ կրտ կրտ կրտ կ’’’’ունենայ. սուգի ունենայ. սուգի ունենայ. սուգի ունենայ. սուգի 
պահուն` մխիթարուած հոգիպահուն` մխիթարուած հոգիպահուն` մխիթարուած հոգիպահուն` մխիթարուած հոգի´́́́    կկկկ’’’’ունենայ. տրտմութեան ունենայ. տրտմութեան ունենայ. տրտմութեան ունենայ. տրտմութեան 
ժամուն` երջանկութեան զգացոժամուն` երջանկութեան զգացոժամուն` երջանկութեան զգացոժամուն` երջանկութեան զգացո´́́́ւմ կւմ կւմ կւմ կ’’’’ունենայունենայունենայունենայ::::    Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ 
մարդը, կեանքի դժուարին պահերը թեթեւութեամարդը, կեանքի դժուարին պահերը թեթեւութեամարդը, կեանքի դժուարին պահերը թեթեւութեամարդը, կեանքի դժուարին պահերը թեթեւութեա´́́́մբ մբ մբ մբ կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ 
տանիլտանիլտանիլտանիլ::::    Ծանր փորձութիւնները համբերատարութեամբ եւ Ծանր փորձութիւնները համբերատարութեամբ եւ Ծանր փորձութիւնները համբերատարութեամբ եւ Ծանր փորձութիւնները համբերատարութեամբ եւ 
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ուրախութեաուրախութեաուրախութեաուրախութեա´́́́մբ մբ մբ մբ կրնայ տանիլկրնայ տանիլկրնայ տանիլկրնայ տանիլ::::    Մարդոց ծաղրանքներն ու Մարդոց ծաղրանքներն ու Մարդոց ծաղրանքներն ու Մարդոց ծաղրանքներն ու 
գործած անիրաւութիւնները Սուրբ Հոգիով ու սիրով կը գործած անիրաւութիւնները Սուրբ Հոգիով ու սիրով կը գործած անիրաւութիւնները Սուրբ Հոգիով ու սիրով կը գործած անիրաւութիւնները Սուրբ Հոգիով ու սիրով կը 
դիմակալէդիմակալէդիմակալէդիմակալէ::::    Այս բոլորը անհաւատ մարդը չի կրնար կատարելԱյս բոլորը անհաւատ մարդը չի կրնար կատարելԱյս բոլորը անհաւատ մարդը չի կրնար կատարելԱյս բոլորը անհաւատ մարդը չի կրնար կատարել::::    
Այս բոլորին դիմաց, անհաւատ մարդը ամբողջութեամբ կը Այս բոլորին դիմաց, անհաւատ մարդը ամբողջութեամբ կը Այս բոլորին դիմաց, անհաւատ մարդը ամբողջութեամբ կը Այս բոլորին դիմաց, անհաւատ մարդը ամբողջութեամբ կը 
կորսնցնէ իր խաղաղութիւկորսնցնէ իր խաղաղութիւկորսնցնէ իր խաղաղութիւկորսնցնէ իր խաղաղութիւնն ու հանգիստը, եւ կը բարկանայ նն ու հանգիստը, եւ կը բարկանայ նն ու հանգիստը, եւ կը բարկանայ նն ու հանգիստը, եւ կը բարկանայ 
ոոոու վրէժ լուծւ վրէժ լուծւ վրէժ լուծւ վրէժ լուծելու մասին կը մտածէելու մասին կը մտածէելու մասին կը մտածէելու մասին կը մտածէ::::    Խաղաղութեան Իշխանը Խաղաղութեան Իշխանը Խաղաղութեան Իշխանը Խաղաղութեան Իշխանը 
իր սրտին մէջ չունեցող մարդը, չի կրնար խաղաղութեամբ իր սրտին մէջ չունեցող մարդը, չի կրնար խաղաղութեամբ իր սրտին մէջ չունեցող մարդը, չի կրնար խաղաղութեամբ իր սրտին մէջ չունեցող մարդը, չի կրնար խաղաղութեամբ 
տանիլ կեանքի խռովալից պահերըտանիլ կեանքի խռովալից պահերըտանիլ կեանքի խռովալից պահերըտանիլ կեանքի խռովալից պահերը::::    Քրիստոսով իր սրտի Քրիստոսով իր սրտի Քրիստոսով իր սրտի Քրիստոսով իր սրտի 
հանգիստը չգտած մարդը, չի կրնար հանգիստ մնալ կեանքի հանգիստը չգտած մարդը, չի կրնար հանգիստ մնալ կեանքի հանգիստը չգտած մարդը, չի կրնար հանգիստ մնալ կեանքի հանգիստը չգտած մարդը, չի կրնար հանգիստ մնալ կեանքի 
անհանգստացուցիչ պահերուն դիմացանհանգստացուցիչ պահերուն դիմացանհանգստացուցիչ պահերուն դիմացանհանգստացուցիչ պահերուն դիմաց::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՈՈՈՈ´́́́վ Փրկիչ, Յիսով Փրկիչ, Յիսով Փրկիչ, Յիսով Փրկիչ, Յիսո´́́́ւս Քրիստոս,ւս Քրիստոս,ւս Քրիստոս,ւս Քրիստոս,    
Մենք ալ նման ենք ԲՄենք ալ նման ենք ԲՄենք ալ նման ենք ԲՄենք ալ նման ենք Բեթհեզդայի անդամալոյծին:եթհեզդայի անդամալոյծին:եթհեզդայի անդամալոյծին:եթհեզդայի անդամալոյծին:    
ՄեզիՄեզիՄեզիՄեզի´ ´ ´ ´ ալ այցելէ, ինչպէս իրեն այցելեցիր:ալ այցելէ, ինչպէս իրեն այցելեցիր:ալ այցելէ, ինչպէս իրեն այցելեցիր:ալ այցելէ, ինչպէս իրեն այցելեցիր:    
ՄեՄեՄեՄե´́́́զ ալ բուժէ եւ հաւատքով քալել հրամայէ,զ ալ բուժէ եւ հաւատքով քալել հրամայէ,զ ալ բուժէ եւ հաւատքով քալել հրամայէ,զ ալ բուժէ եւ հաւատքով քալել հրամայէ,    
Ինչպէս զինք բուժեցիրԻնչպէս զինք բուժեցիրԻնչպէս զինք բուժեցիրԻնչպէս զինք բուժեցիր    
ԵԵԵԵւ հաւատքով քալել հրամայեցիր:ւ հաւատքով քալել հրամայեցիր:ւ հաւատքով քալել հրամայեցիր:ւ հաւատքով քալել հրամայեցիր:    
Եւ երբ տաճար կը մտնենք, հոն, հանդիպէԵւ երբ տաճար կը մտնենք, հոն, հանդիպէԵւ երբ տաճար կը մտնենք, հոն, հանդիպէԵւ երբ տաճար կը մտնենք, հոն, հանդիպէ´ ´ ´ ´ մեզի,մեզի,մեզի,մեզի,    
ԽօսէԽօսէԽօսէԽօսէ´́́́    մեր հետ,մեր հետ,մեր հետ,մեր հետ,    
ՊՊՊՊատուէատուէատուէատուէ´́́́ր տուր եւ թելադրութիր տուր եւ թելադրութիր տուր եւ թելադրութիր տուր եւ թելադրութի´́́́ւն ըրէ,ւն ըրէ,ւն ըրէ,ւն ըրէ,    
ՈրպէսՈրպէսՈրպէսՈրպէսզի չշեղինք կամքէդ եւ չհեռանանք ճամբայէդ:զի չշեղինք կամքէդ եւ չհեռանանք ճամբայէդ:զի չշեղինք կամքէդ եւ չհեռանանք ճամբայէդ:զի չշեղինք կամքէդ եւ չհեռանանք ճամբայէդ:    
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Չորս հազարին կեՉորս հազարին կեՉորս հազարին կեՉորս հազարին կերակրումըրակրումըրակրումըրակրումը    
((((Մատթէոս 15.32Մատթէոս 15.32Մատթէոս 15.32Մատթէոս 15.32----38)38)38)38)    

    
««««Յիսուս իր մօտ կանչեցՅիսուս իր մօտ կանչեցՅիսուս իր մօտ կանչեցՅիսուս իր մօտ կանչեց    իր աշակերտները եւ ըսաւ իր աշակերտները եւ ըսաւ իր աշակերտները եւ ըսաւ իր աշակերտները եւ ըսաւ 

անոնց.անոնց.անոնց.անոնց.----    
""""Կը խղճամ այս բազմութեան, որովհետեւ ահա երեք օր է Կը խղճամ այս բազմութեան, որովհետեւ ահա երեք օր է Կը խղճամ այս բազմութեան, որովհետեւ ահա երեք օր է Կը խղճամ այս բազմութեան, որովհետեւ ահա երեք օր է 

որ մօտս են եւ աոր մօտս են եւ աոր մօտս են եւ աոր մօտս են եւ ա´́́́լ ոչինչ ունին ուտելիքլ ոչինչ ունին ուտելիքլ ոչինչ ունին ուտելիքլ ոչինչ ունին ուտելիք::::    Չեմ ուզեր զիրենք Չեմ ուզեր զիրենք Չեմ ուզեր զիրենք Չեմ ուզեր զիրենք 

Յիսուս իր մօտ կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ Յիսուս իր մօտ կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ Յիսուս իր մօտ կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ Յիսուս իր մօտ կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ 
անոնց.անոնց.անոնց.անոնց.----    

««««Կը խղճամ այս բազմութեան, որԿը խղճամ այս բազմութեան, որԿը խղճամ այս բազմութեան, որԿը խղճամ այս բազմութեան, որովհետեւ ահա երեք ովհետեւ ահա երեք ովհետեւ ահա երեք ովհետեւ ահա երեք 
օր է որ մօտս են եւ աօր է որ մօտս են եւ աօր է որ մօտս են եւ աօր է որ մօտս են եւ ա´́́́լ ոչինչ ունին ուտելիք: Չեմ ուզեր լ ոչինչ ունին ուտելիք: Չեմ ուզեր լ ոչինչ ունին ուտելիք: Չեմ ուզեր լ ոչինչ ունին ուտելիք: Չեմ ուզեր 
զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու 
ընթացքին մարինընթացքին մարինընթացքին մարինընթացքին մարին»:»:»:»:    

Աշակերտները ըսին.Աշակերտները ըսին.Աշակերտները ըսին.Աշակերտները ըսին.----    
««««Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ 

բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենքբազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենքբազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենքբազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենք»:»:»:»:    
Յիսուս հարցուց անոնՅիսուս հարցուց անոնՅիսուս հարցուց անոնՅիսուս հարցուց անոնց.ց.ց.ց.----    
««««Քանի՞ հաց ունիքՔանի՞ հաց ունիքՔանի՞ հաց ունիքՔանի՞ հաց ունիք»:»:»:»:    
Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.----    
««««Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկերԵօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկերԵօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկերԵօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկեր»:»:»:»:    
Յիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստին: Յիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստին: Յիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստին: Յիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստին: 

Ապա առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն Ապա առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն Ապա առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն Ապա առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն 
յայտնեց Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու յայտնեց Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու յայտնեց Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու յայտնեց Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու 
ասոնք ալ բաժնեցին ժողովուրդին: Բասոնք ալ բաժնեցին ժողովուրդին: Բասոնք ալ բաժնեցին ժողովուրդին: Բասոնք ալ բաժնեցին ժողովուրդին: Բոլորն ալ կերան ու ոլորն ալ կերան ու ոլորն ալ կերան ու ոլորն ալ կերան ու 
կշտացան, եւ աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը կշտացան, եւ աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը կշտացան, եւ աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը կշտացան, եւ աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը 
զամբիւղ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի զամբիւղ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի զամբիւղ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի զամբիւղ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի 
էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:    
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անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու ընթացքին անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու ընթացքին անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու ընթացքին անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ թէ ճամբու ընթացքին 
մարին"մարին"մարին"մարին"»»»» ( ( ( (Մտ 15.Մտ 15.Մտ 15.Մտ 15.32)32)32)32)::::    

1.1.1.1.----    Երբ Յիսուս ծրագրեց քովը հաւաքուած բազմութիւնը Երբ Յիսուս ծրագրեց քովը հաւաքուած բազմութիւնը Երբ Յիսուս ծրագրեց քովը հաւաքուած բազմութիւնը Երբ Յիսուս ծրագրեց քովը հաւաքուած բազմութիւնը 
կերակրել, կերակրել, կերակրել, կերակրել, ««««իր մօտ կանչեց իր աշակերտներըիր մօտ կանչեց իր աշակերտներըիր մօտ կանչեց իր աշակերտներըիր մօտ կանչեց իր աշակերտները»»»»    եւ իր այս եւ իր այս եւ իր այս եւ իր այս 
ծրագիրը յայտնեց անոնցծրագիրը յայտնեց անոնցծրագիրը յայտնեց անոնցծրագիրը յայտնեց անոնց::::    Հին Կտակարանէն գիտենքՀին Կտակարանէն գիտենքՀին Կտակարանէն գիտենքՀին Կտակարանէն գիտենք,,,,    որ որ որ որ 
Աստուած բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէր իր Աստուած բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէր իր Աստուած բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէր իր Աստուած բան մը ընելէ առաջ, իր ընելիքը կը յայտնէր իր 
մարգարէներունմարգարէներունմարգարէներունմարգարէներուն::::    ԵԵԵԵրբ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորբ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորբ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորբ որոշեց կործանել Սոդոմն ու Գոմորը, րը, րը, րը, 
իր այս որոշումը յայտնեց Աբրահամինիր այս որոշումը յայտնեց Աբրահամինիր այս որոշումը յայտնեց Աբրահամինիր այս որոշումը յայտնեց Աբրահամին::::    Երբ որոշեց Յուդայի Երբ որոշեց Յուդայի Երբ որոշեց Յուդայի Երբ որոշեց Յուդայի 
ժողովուրդը մատնել Նաբուգոդոնոսորի ձեռքը, իր ժողովուրդը մատնել Նաբուգոդոնոսորի ձեռքը, իր ժողովուրդը մատնել Նաբուգոդոնոսորի ձեռքը, իր ժողովուրդը մատնել Նաբուգոդոնոսորի ձեռքը, իր այս այս այս այս 
որոշումը յայտնեց Երեմիա մարգարէինորոշումը յայտնեց Երեմիա մարգարէինորոշումը յայտնեց Երեմիա մարգարէինորոշումը յայտնեց Երեմիա մարգարէին, , , , եեեեւ այլնւ այլնւ այլնւ այլն::::    Եթէ մենք եւս Եթէ մենք եւս Եթէ մենք եւս Եթէ մենք եւս 
անհրաժեշտ ժամանակը անցնենք Տիրոջ հետ եւ անհրաժեշտ ժամանակը անցնենք Տիրոջ հետ եւ անհրաժեշտ ժամանակը անցնենք Տիրոջ հետ եւ անհրաժեշտ ժամանակը անցնենք Տիրոջ հետ եւ պէտք եղածպէտք եղածպէտք եղածպէտք եղած    
հաւատքի կեանքը ապրինք, Տէրը մեզիհաւատքի կեանքը ապրինք, Տէրը մեզիհաւատքի կեանքը ապրինք, Տէրը մեզիհաւատքի կեանքը ապրինք, Տէրը մեզի´́́́    ալ կրնայ ալ կրնայ ալ կրնայ ալ կրնայ յայտնել իր յայտնել իր յայտնել իր յայտնել իր 
ծրագիրներէն ոմանքծրագիրներէն ոմանքծրագիրներէն ոմանքծրագիրներէն ոմանք::::    

2.2.2.2.----    Անծանօթին եւ օտարին չէր որ Յիսուս ըսաւ թէ կը Անծանօթին եւ օտարին չէր որ Յիսուս ըսաւ թէ կը Անծանօթին եւ օտարին չէր որ Յիսուս ըսաւ թէ կը Անծանօթին եւ օտարին չէր որ Յիսուս ըսաւ թէ կը 
խղճար քովը եղող բազմութեան, այլ` իր աշակերտներունխղճար քովը եղող բազմութեան, այլ` իր աշակերտներունխղճար քովը եղող բազմութեան, այլ` իր աշակերտներունխղճար քովը եղող բազմութեան, այլ` իր աշակերտներուն::::    
Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր որ իր աշակերտները գիտնային թէ ինք ուզէր որ իր աշակերտները գիտնային թէ ինք ուզէր որ իր աշակերտները գիտնային թէ ինք ուզէր որ իր աշակերտները գիտնային թէ ինք 
յատուկ գութ ու գորով ունէր բոլոր անոնց հանդէպ` որոնք յատուկ գութ ու գորով ունէր բոլոր անոնց հանդէպ` որոնք յատուկ գութ ու գորով ունէր բոլոր անոնց հանդէպ` որոնք յատուկ գութ ու գորով ունէր բոլոր անոնց հանդէպ` որոնք 
իրեն կը դիմէին լսելու իրիրեն կը դիմէին լսելու իրիրեն կը դիմէին լսելու իրիրեն կը դիմէին լսելու իրմէ կենսատու խօսքերմէ կենսատու խօսքերմէ կենսատու խօսքերմէ կենսատու խօսքեր::::    Դուն եւս, Դուն եւս, Դուն եւս, Դուն եւս, 
սիրելիսիրելիսիրելիսիրելի´́́́    ընթերցող, եթէ կը սիրես Տէրը եւ Տիրոջ խօսքը, ընթերցող, եթէ կը սիրես Տէրը եւ Տիրոջ խօսքը, ընթերցող, եթէ կը սիրես Տէրը եւ Տիրոջ խօսքը, ընթերցող, եթէ կը սիրես Տէրը եւ Տիրոջ խօսքը, 
գիտցիգիտցիգիտցիգիտցի´́́́ր որ Տէրը յատուկ սէր ունի քեզի հանդէպր որ Տէրը յատուկ սէր ունի քեզի հանդէպր որ Տէրը յատուկ սէր ունի քեզի հանդէպր որ Տէրը յատուկ սէր ունի քեզի հանդէպ::::    

3.3.3.3.----    ««««Կը խղճամ այս բազմութեանԿը խղճամ այս բազմութեանԿը խղճամ այս բազմութեանԿը խղճամ այս բազմութեան»»»»::::    Յիսուս այս բառերը Յիսուս այս բառերը Յիսուս այս բառերը Յիսուս այս բառերը 
արտասանեց, մէկ կողմէ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք գթառատ արտասանեց, մէկ կողմէ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք գթառատ արտասանեց, մէկ կողմէ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք գթառատ արտասանեց, մէկ կողմէ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք գթառատ 
ու գորովալից Փրկիչ էր, իսկ ու գորովալից Փրկիչ էր, իսկ ու գորովալից Փրկիչ էր, իսկ ու գորովալից Փրկիչ էր, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի տեսնէր միւս կողմէ, որպէսզի տեսնէր միւս կողմէ, որպէսզի տեսնէր միւս կողմէ, որպէսզի տեսնէր 
եթէ երբեք աշակերտները իրեթէ երբեք աշակերտները իրեթէ երբեք աշակերտները իրեթէ երբեք աշակերտները իրեեեենք եւս կը գթային ու կը նք եւս կը գթային ու կը նք եւս կը գթային ու կը նք եւս կը գթային ու կը 
խղճային անօթի բազմութեան թէ ոչխղճային անօթի բազմութեան թէ ոչխղճային անօթի բազմութեան թէ ոչխղճային անօթի բազմութեան թէ ոչ::::    Գթառատ Յիսուսին Գթառատ Յիսուսին Գթառատ Յիսուսին Գթառատ Յիսուսին 
զաւակները` գթառատ զաւակներ պէտք է ըլլանզաւակները` գթառատ զաւակներ պէտք է ըլլանզաւակները` գթառատ զաւակներ պէտք է ըլլանզաւակները` գթառատ զաւակներ պէտք է ըլլան::::    

4.4.4.4.----    ««««Ահա երեք օր է որ մօտս են եւ աԱհա երեք օր է որ մօտս են եւ աԱհա երեք օր է որ մօտս են եւ աԱհա երեք օր է որ մօտս են եւ ա´́́́լ ոչինչ ունին լ ոչինչ ունին լ ոչինչ ունին լ ոչինչ ունին 
ուտելիքուտելիքուտելիքուտելիք»»»»::::    Քանի մը հաստատումներ.Քանի մը հաստատումներ.Քանի մը հաստատումներ.Քանի մը հաստատումներ.----    

ա) Յիսուս ա) Յիսուս ա) Յիսուս ա) Յիսուս նկատի կնկատի կնկատի կնկատի կ’’’’առնէ որ մարդիկը երեք օրէ ի վեր առնէ որ մարդիկը երեք օրէ ի վեր առնէ որ մարդիկը երեք օրէ ի վեր առնէ որ մարդիկը երեք օրէ ի վեր 
իրեն հետ ենիրեն հետ ենիրեն հետ ենիրեն հետ են::::    Անոնք սիրայօժար կերպով թողուցած էին Անոնք սիրայօժար կերպով թողուցած էին Անոնք սիրայօժար կերպով թողուցած էին Անոնք սիրայօժար կերպով թողուցած էին 
իրենց տունը, հանգիստը, գործը, բարեկամները եւ կը իրենց տունը, հանգիստը, գործը, բարեկամները եւ կը իրենց տունը, հանգիստը, գործը, բարեկամները եւ կը իրենց տունը, հանգիստը, գործը, բարեկամները եւ կը 
հետեւէին Յիսուսիհետեւէին Յիսուսիհետեւէին Յիսուսիհետեւէին Յիսուսի::::    Իրենց այս զոհողութիւնը չէր վրիպած Իրենց այս զոհողութիւնը չէր վրիպած Իրենց այս զոհողութիւնը չէր վրիպած Իրենց այս զոհողութիւնը չէր վրիպած 
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Յիսուսի ուշադրութենէնՅիսուսի ուշադրութենէնՅիսուսի ուշադրութենէնՅիսուսի ուշադրութենէն::::    Սա կը պարզէ, թէ Յիսուս նկատի Սա կը պարզէ, թէ Յիսուս նկատի Սա կը պարզէ, թէ Յիսուս նկատի Սա կը պարզէ, թէ Յիսուս նկատի 
կկկկ’’’’առնէ իր սիրոյնառնէ իր սիրոյնառնէ իր սիրոյնառնէ իր սիրոյն    համար մեր յանձն առած զոհողութիւնները, համար մեր յանձն առած զոհողութիւնները, համար մեր յանձն առած զոհողութիւնները, համար մեր յանձն առած զոհողութիւնները, 
տառապանքը, աշխատանքըտառապանքը, աշխատանքըտառապանքը, աշխատանքըտառապանքը, աշխատանքը::::    Դուն որքանո՞վ պատրաստ ես Դուն որքանո՞վ պատրաստ ես Դուն որքանո՞վ պատրաստ ես Դուն որքանո՞վ պատրաստ ես 
Տիրոջ փառքին համար աշխատելուՏիրոջ փառքին համար աշխատելուՏիրոջ փառքին համար աշխատելուՏիրոջ փառքին համար աշխատելու::::    Պատրա՞ստ ես Տիրոջ Պատրա՞ստ ես Տիրոջ Պատրա՞ստ ես Տիրոջ Պատրա՞ստ ես Տիրոջ 
գործին համար քու սեփական գործդ մէկդի դնելուգործին համար քու սեփական գործդ մէկդի դնելուգործին համար քու սեփական գործդ մէկդի դնելուգործին համար քու սեփական գործդ մէկդի դնելու::::    
Պատրա՞ստ ես հրաժարելու քու հանգիստ պայմաններէդ, ի Պատրա՞ստ ես հրաժարելու քու հանգիստ պայմաններէդ, ի Պատրա՞ստ ես հրաժարելու քու հանգիստ պայմաններէդ, ի Պատրա՞ստ ես հրաժարելու քու հանգիստ պայմաններէդ, ի 
խնդիր Քրիստոսի թագաւորութեախնդիր Քրիստոսի թագաւորութեախնդիր Քրիստոսի թագաւորութեախնդիր Քրիստոսի թագաւորութեան տարածմանն տարածմանն տարածմանն տարածման::::    

բ) Այսօր ո՞վ կրնայ երեք ժամ ներկայ ըլլալ հոգեւոր բ) Այսօր ո՞վ կրնայ երեք ժամ ներկայ ըլլալ հոգեւոր բ) Այսօր ո՞վ կրնայ երեք ժամ ներկայ ըլլալ հոգեւոր բ) Այսօր ո՞վ կրնայ երեք ժամ ներկայ ըլլալ հոգեւոր 
պաշտամունքի մը եւ չդժգոհիլպաշտամունքի մը եւ չդժգոհիլպաշտամունքի մը եւ չդժգոհիլպաշտամունքի մը եւ չդժգոհիլ::::    Ո՞վ կրնայ Աստուծոյ խօսքին Ո՞վ կրնայ Աստուծոյ խօսքին Ո՞վ կրնայ Աստուծոյ խօսքին Ո՞վ կրնայ Աստուծոյ խօսքին 
քարոզութիւնը լսել երեք ժամ եւ չտրտնջալքարոզութիւնը լսել երեք ժամ եւ չտրտնջալքարոզութիւնը լսել երեք ժամ եւ չտրտնջալքարոզութիւնը լսել երեք ժամ եւ չտրտնջալ::::    Ո՞վ կրնայ երեք Ո՞վ կրնայ երեք Ո՞վ կրնայ երեք Ո՞վ կրնայ երեք 
ժամ Յիսուսի մասին լսել եւ անհանգիստ ժամ Յիսուսի մասին լսել եւ անհանգիստ ժամ Յիսուսի մասին լսել եւ անհանգիստ ժամ Յիսուսի մասին լսել եւ անհանգիստ չըլլալ կամ չըլլալ կամ չըլլալ կամ չըլլալ կամ 
չձանձրանալչձանձրանալչձանձրանալչձանձրանալ::::    Յիշեալ մարդիկը, ոՅիշեալ մարդիկը, ոՅիշեալ մարդիկը, ոՅիշեալ մարդիկը, ո´́́́չ թէ երեքչ թէ երեքչ թէ երեքչ թէ երեք    ժամ, այլ երեք ժամ, այլ երեք ժամ, այլ երեք ժամ, այլ երեք 
օրէ ի վեր Յիսուսի հետ էին եւ կը վայելօրէ ի վեր Յիսուսի հետ էին եւ կը վայելօրէ ի վեր Յիսուսի հետ էին եւ կը վայելօրէ ի վեր Յիսուսի հետ էին եւ կը վայելէինէինէինէին    անոր սիրով ու անոր սիրով ու անոր սիրով ու անոր սիրով ու 
գութով լեցուն խօսքերը եւ ներկայութիւնըգութով լեցուն խօսքերը եւ ներկայութիւնըգութով լեցուն խօսքերը եւ ներկայութիւնըգութով լեցուն խօսքերը եւ ներկայութիւնը::::    Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
շուտով կը յոգնին Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելով, կը շուտով կը յոգնին Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելով, կը շուտով կը յոգնին Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելով, կը շուտով կը յոգնին Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը լսելով, կը 
նշանակէ թէ պէտք եղած հոգեւոր դաստիարակութիւնն ու նշանակէ թէ պէտք եղած հոգեւոր դաստիարակութիւնն ու նշանակէ թէ պէտք եղած հոգեւոր դաստիարակութիւնն ու նշանակէ թէ պէտք եղած հոգեւոր դաստիարակութիւնն ու 
աճումը չունինաճումը չունինաճումը չունինաճումը չունին::::    Տարօրինակ չէ՞Տարօրինակ չէ՞Տարօրինակ չէ՞Տարօրինակ չէ՞    որ մարդիկ կրնան երեք ժամ որ մարդիկ կրնան երեք ժամ որ մարդիկ կրնան երեք ժամ որ մարդիկ կրնան երեք ժամ 
խօսիլ ուրիշներու մասին, բայց երեք վայրկեան չեն կրնար խօսիլ ուրիշներու մասին, բայց երեք վայրկեան չեն կրնար խօսիլ ուրիշներու մասին, բայց երեք վայրկեան չեն կրնար խօսիլ ուրիշներու մասին, բայց երեք վայրկեան չեն կրնար 
խօսիլ Յիսուսի մասինխօսիլ Յիսուսի մասինխօսիլ Յիսուսի մասինխօսիլ Յիսուսի մասին::::    Տարօրինակ չէ՞ որ երբ մարդիկ գէշ Տարօրինակ չէ՞ որ երբ մարդիկ գէշ Տարօրինակ չէ՞ որ երբ մարդիկ գէշ Տարօրինակ չէ՞ որ երբ մարդիկ գէշ 
լուր մը լսեն, զայն երեք վայրկեանէն կը տարածեն աջին ու լուր մը լսեն, զայն երեք վայրկեանէն կը տարածեն աջին ու լուր մը լսեն, զայն երեք վայրկեանէն կը տարածեն աջին ու լուր մը լսեն, զայն երեք վայրկեանէն կը տարածեն աջին ու 
ձախին, մինչդեռ երբ Աւետարաձախին, մինչդեռ երբ Աւետարաձախին, մինչդեռ երբ Աւետարաձախին, մինչդեռ երբ Աւետարանին բարի լուրը լսեն, նին բարի լուրը լսեն, նին բարի լուրը լսեն, նին բարի լուրը լսեն, զայն զայն զայն զայն 
տարածելու ոչ մէկ ատարածելու ոչ մէկ ատարածելու ոչ մէկ ատարածելու ոչ մէկ աշխատանք կը տանին:շխատանք կը տանին:շխատանք կը տանին:շխատանք կը տանին:    

գ) գ) գ) գ) ««««Ոչինչ ունին ուտելիքՈչինչ ունին ուտելիքՈչինչ ունին ուտելիքՈչինչ ունին ուտելիք»»»»::::    Ժողովուրդին նիւթական Ժողովուրդին նիւթական Ժողովուրդին նիւթական Ժողովուրդին նիւթական 
ուտելիքը սպառած էր, բայց չէր սպառած Յիսուսի կենսատու ուտելիքը սպառած էր, բայց չէր սպառած Յիսուսի կենսատու ուտելիքը սպառած էր, բայց չէր սպառած Յիսուսի կենսատու ուտելիքը սպառած էր, բայց չէր սպառած Յիսուսի կենսատու 
խօսքերը մտիկ ընելու անոնց ախորժակըխօսքերը մտիկ ընելու անոնց ախորժակըխօսքերը մտիկ ընելու անոնց ախորժակըխօսքերը մտիկ ընելու անոնց ախորժակը::::    Դժբախտ մարդիկը Դժբախտ մարդիկը Դժբախտ մարդիկը Դժբախտ մարդիկը 
այն մարդիկը չեն որոնց դրամը, հանգիստը, առողայն մարդիկը չեն որոնց դրամը, հանգիստը, առողայն մարդիկը չեն որոնց դրամը, հանգիստը, առողայն մարդիկը չեն որոնց դրամը, հանգիստը, առողջութիւննջութիւննջութիւննջութիւնն    ու ու ու ու 
հաճոյքները սպառած են, այլ անոնք հաճոյքները սպառած են, այլ անոնք հաճոյքները սպառած են, այլ անոնք հաճոյքները սպառած են, այլ անոնք են` որոնց մտքին մէջ են` որոնց մտքին մէջ են` որոնց մտքին մէջ են` որոնց մտքին մէջ 
սպառած է Յիսուսի խօսքերուն քաղցրութիւնը, որոնց սրտին սպառած է Յիսուսի խօսքերուն քաղցրութիւնը, որոնց սրտին սպառած է Յիսուսի խօսքերուն քաղցրութիւնը, որոնց սրտին սպառած է Յիսուսի խօսքերուն քաղցրութիւնը, որոնց սրտին 
մէջ սպառած է Յիսուսի սէրը, եւ որոնց հոգիին մէջ մարած է մէջ սպառած է Յիսուսի սէրը, եւ որոնց հոգիին մէջ մարած է մէջ սպառած է Յիսուսի սէրը, եւ որոնց հոգիին մէջ մարած է մէջ սպառած է Յիսուսի սէրը, եւ որոնց հոգիին մէջ մարած է 
աղօթքի կրակըաղօթքի կրակըաղօթքի կրակըաղօթքի կրակը::::    

դ) Մարդոց երեք օր Յիսուսի հետ մնալը, ցոյց կու տայ որ դ) Մարդոց երեք օր Յիսուսի հետ մնալը, ցոյց կու տայ որ դ) Մարդոց երեք օր Յիսուսի հետ մնալը, ցոյց կու տայ որ դ) Մարդոց երեք օր Յիսուսի հետ մնալը, ցոյց կու տայ որ 
Յիսուս մարդիկը առինքնելու, մարդիկը դէպի իրեն քաշելու, Յիսուս մարդիկը առինքնելու, մարդիկը դէպի իրեն քաշելու, Յիսուս մարդիկը առինքնելու, մարդիկը դէպի իրեն քաշելու, Յիսուս մարդիկը առինքնելու, մարդիկը դէպի իրեն քաշելու, 
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եւ եւ եւ եւ զանոզանոզանոզանոնք գրաւելու զօրութիւնը ունէրնք գրաւելու զօրութիւնը ունէրնք գրաւելու զօրութիւնը ունէրնք գրաւելու զօրութիւնը ունէր::::    ՍէՍէՍէՍէ´́́́ր ու գուրգուրար ու գուրգուրար ու գուրգուրար ու գուրգուրա´́́́նք նք նք նք 
կար Յիսուսի խօսքերուն եւ խօսելակերպին մէջկար Յիսուսի խօսքերուն եւ խօսելակերպին մէջկար Յիսուսի խօսքերուն եւ խօսելակերպին մէջկար Յիսուսի խօսքերուն եւ խօսելակերպին մէջ::::    Սիրոյ Սիրոյ Սիրոյ Սիրոյ 
կարօտ մարդիկ, մարդասիրութիկարօտ մարդիկ, մարդասիրութիկարօտ մարդիկ, մարդասիրութիկարօտ մարդիկ, մարդասիրութի´́́́ւն կը տեսնէին անոր մօտւն կը տեսնէին անոր մօտւն կը տեսնէին անոր մօտւն կը տեսնէին անոր մօտ::::    
Կեղծիքէն յոգնած մարդիկ, անկեղծութիԿեղծիքէն յոգնած մարդիկ, անկեղծութիԿեղծիքէն յոգնած մարդիկ, անկեղծութիԿեղծիքէն յոգնած մարդիկ, անկեղծութի´́́́ւն կը գտնէին անոր ւն կը գտնէին անոր ւն կը գտնէին անոր ւն կը գտնէին անոր 
մօտմօտմօտմօտ::::    Օրէնք ու պատուիրան յիշեցնող Փարիսեցիներէն Օրէնք ու պատուիրան յիշեցնող Փարիսեցիներէն Օրէնք ու պատուիրան յիշեցնող Փարիսեցիներէն Օրէնք ու պատուիրան յիշեցնող Փարիսեցիներէն 
ձանձրձանձրձանձրձանձրացած մարդիկ, ազատութիւն ու հանգիստ կը տեսնէին ացած մարդիկ, ազատութիւն ու հանգիստ կը տեսնէին ացած մարդիկ, ազատութիւն ու հանգիստ կը տեսնէին ացած մարդիկ, ազատութիւն ու հանգիստ կը տեսնէին 
Տիրոջ մօտՏիրոջ մօտՏիրոջ մօտՏիրոջ մօտ::::    Ահա այս եւ նման երեւոյթներ պատճառ դարձած Ահա այս եւ նման երեւոյթներ պատճառ դարձած Ահա այս եւ նման երեւոյթներ պատճառ դարձած Ահա այս եւ նման երեւոյթներ պատճառ դարձած 
էին որ մարդիկ փնտռէին Յիսուսի ներկայութիւնը, յարէին էին որ մարդիկ փնտռէին Յիսուսի ներկայութիւնը, յարէին էին որ մարդիկ փնտռէին Յիսուսի ներկայութիւնը, յարէին էին որ մարդիկ փնտռէին Յիսուսի ներկայութիւնը, յարէին 
անոր եւ չուզէին հեռանալ անկէանոր եւ չուզէին հեռանալ անկէանոր եւ չուզէին հեռանալ անկէանոր եւ չուզէին հեռանալ անկէ::::    Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք 
ի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ ենքի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ ենքի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ ենքի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ ենք::::    Մարդիկը գրաւո՞ղ, թէՄարդիկը գրաւո՞ղ, թէՄարդիկը գրաւո՞ղ, թէՄարդիկը գրաւո՞ղ, թէ    
զանոնք մեզմէ հեռացնողզանոնք մեզմէ հեռացնողզանոնք մեզմէ հեռացնողզանոնք մեզմէ հեռացնող::::    Կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, Կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, Կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, Կրնա՞նք ըլլալ այնպիսի մարդիկ, 
որ կարենանք գրաւել մարդիկը, բայց ոոր կարենանք գրաւել մարդիկը, բայց ոոր կարենանք գրաւել մարդիկը, բայց ոոր կարենանք գրաւել մարդիկը, բայց ո´́́́չ թէ մեր անձերուն չ թէ մեր անձերուն չ թէ մեր անձերուն չ թէ մեր անձերուն 
փառքին համար, այլ Տէր Յիսուս Քրիստոսի փառքին համարփառքին համար, այլ Տէր Յիսուս Քրիստոսի փառքին համարփառքին համար, այլ Տէր Յիսուս Քրիստոսի փառքին համարփառքին համար, այլ Տէր Յիսուս Քրիստոսի փառքին համար::::    
Քարոզիչը ինք պէտք չէ դառնայ իր ունկնդիրներուն Քարոզիչը ինք պէտք չէ դառնայ իր ունկնդիրներուն Քարոզիչը ինք պէտք չէ դառնայ իր ունկնդիրներուն Քարոզիչը ինք պէտք չէ դառնայ իր ունկնդիրներուն 
ուշադրութեան առարկան, այլ քարոզուածը` Քրիստոսուշադրութեան առարկան, այլ քարոզուածը` Քրիստոսուշադրութեան առարկան, այլ քարոզուածը` Քրիստոսուշադրութեան առարկան, այլ քարոզուածը` Քրիստոս::::    

ե) Մե) Մե) Մե) Մարդոց երեք օրէ ի վեր Յիսուսի հետ ըլլալը, կը արդոց երեք օրէ ի վեր Յիսուսի հետ ըլլալը, կը արդոց երեք օրէ ի վեր Յիսուսի հետ ըլլալը, կը արդոց երեք օրէ ի վեր Յիսուսի հետ ըլլալը, կը 
պարզէ անոնց ծարաւը Յիսուսի խօսքին հանդէպպարզէ անոնց ծարաւը Յիսուսի խօսքին հանդէպպարզէ անոնց ծարաւը Յիսուսի խօսքին հանդէպպարզէ անոնց ծարաւը Յիսուսի խօսքին հանդէպ::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
որքանո՞վ ծարաւ ունինք Տիրոջ խօսքին նկատմամբորքանո՞վ ծարաւ ունինք Տիրոջ խօսքին նկատմամբորքանո՞վ ծարաւ ունինք Տիրոջ խօսքին նկատմամբորքանո՞վ ծարաւ ունինք Տիրոջ խօսքին նկատմամբ::::    Կը Կը Կը Կը 
սիրե՞նք Աստուածաշունչըսիրե՞նք Աստուածաշունչըսիրե՞նք Աստուածաշունչըսիրե՞նք Աստուածաշունչը::::    Ամէն օր կը կարդա՞նք Ամէն օր կը կարդա՞նք Ամէն օր կը կարդա՞նք Ամէն օր կը կարդա՞նք 
ԱստուածաշունչԱստուածաշունչԱստուածաշունչԱստուածաշունչ::::    ՈրքաՈրքաՈրքաՈրքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք 
քրիստոնեայ կը կոչեն բքրիստոնեայ կը կոչեն բքրիստոնեայ կը կոչեն բքրիստոնեայ կը կոչեն բայց Աստուածաշունչ չեն կարդարայց Աստուածաշունչ չեն կարդարայց Աստուածաշունչ չեն կարդարայց Աստուածաշունչ չեն կարդար::::    
Խօսքս կարդալ չգիտցող հաւատացեալ մամիկներուն եւ Խօսքս կարդալ չգիտցող հաւատացեալ մամիկներուն եւ Խօսքս կարդալ չգիտցող հաւատացեալ մամիկներուն եւ Խօսքս կարդալ չգիտցող հաւատացեալ մամիկներուն եւ 
պապիկներուն մասին չէ, այլ անոնց մասին` որոնք կրնան պապիկներուն մասին չէ, այլ անոնց մասին` որոնք կրնան պապիկներուն մասին չէ, այլ անոնց մասին` որոնք կրնան պապիկներուն մասին չէ, այլ անոնց մասին` որոնք կրնան 
կարդալ բայց կարդալ բայց կարդալ բայց կարդալ բայց ««««ժամանակ չունինքժամանակ չունինքժամանակ չունինքժամանակ չունինք» » » » կկկկ’’’’ըսեն, որոնք կրնան ըսեն, որոնք կրնան ըսեն, որոնք կրնան ըսեն, որոնք կրնան 
կարդալ բայց կարդալ բայց կարդալ բայց կարդալ բայց ««««գործէս յոգնած գործէս յոգնած գործէս յոգնած գործէս յոգնած տուն տուն տուն տուն կը դառնամկը դառնամկը դառնամկը դառնամ» » » » կկկկ’’’’ըսենըսենըսենըսեն::::    
Աստուածաշունչ կարդալն ու սեԱստուածաշունչ կարդալն ու սեԱստուածաշունչ կարդալն ու սեԱստուածաշունչ կարդալն ու սերտելը շատ կարեւոր է, րտելը շատ կարեւոր է, րտելը շատ կարեւոր է, րտելը շատ կարեւոր է, 
որովհետեւ Աստուածաշունչն է որ կը յայտնէ մեզի Աստուծոյ որովհետեւ Աստուածաշունչն է որ կը յայտնէ մեզի Աստուծոյ որովհետեւ Աստուածաշունչն է որ կը յայտնէ մեզի Աստուծոյ որովհետեւ Աստուածաշունչն է որ կը յայտնէ մեզի Աստուծոյ 
կամքըկամքըկամքըկամքը::::    Եթէ չենք կարդար Աստուածաշունչ, չեԵթէ չենք կարդար Աստուածաշունչ, չեԵթէ չենք կարդար Աստուածաշունչ, չեԵթէ չենք կարդար Աստուածաշունչ, չե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
գիտնալ Աստուծոյ կամքը, իսկ եթէ չենք գիտեր Աստուծոյ գիտնալ Աստուծոյ կամքը, իսկ եթէ չենք գիտեր Աստուծոյ գիտնալ Աստուծոյ կամքը, իսկ եթէ չենք գիտեր Աստուծոյ գիտնալ Աստուծոյ կամքը, իսկ եթէ չենք գիտեր Աստուծոյ 
կամքը, ի՞նչպէս կրնանք կատարել զայնկամքը, ի՞նչպէս կրնանք կատարել զայնկամքը, ի՞նչպէս կրնանք կատարել զայնկամքը, ի՞նչպէս կրնանք կատարել զայն::::    

5.5.5.5.----    ««««Չեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէՉեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէՉեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէՉեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի չըլլայ սզի չըլլայ սզի չըլլայ սզի չըլլայ 
թէ ճամբու ընթացքին մարինթէ ճամբու ընթացքին մարինթէ ճամբու ընթացքին մարինթէ ճամբու ընթացքին մարին»»»»::::    
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ա) ա) ա) ա) ««««Չեմ ուզերՉեմ ուզերՉեմ ուզերՉեմ ուզեր»»»»::::    Այս բառերը կը պարզեն որ Տիրոջ Այս բառերը կը պարզեն որ Տիրոջ Այս բառերը կը պարզեն որ Տիրոջ Այս բառերը կը պարզեն որ Տիրոջ 
կամքին հակառակ է որ մարդիկ իրեն դիմեն եւ անօթի տուն կամքին հակառակ է որ մարդիկ իրեն դիմեն եւ անօթի տուն կամքին հակառակ է որ մարդիկ իրեն դիմեն եւ անօթի տուն կամքին հակառակ է որ մարդիկ իրեն դիմեն եւ անօթի տուն 
մեկնինմեկնինմեկնինմեկնին::::    Երբ Տիրոջ կը դիմենք, պէտք է մեր հաւատքի ձեռքերը Երբ Տիրոջ կը դիմենք, պէտք է մեր հաւատքի ձեռքերը Երբ Տիրոջ կը դիմենք, պէտք է մեր հաւատքի ձեռքերը Երբ Տիրոջ կը դիմենք, պէտք է մեր հաւատքի ձեռքերը 
բաբաբաբա´́́́ց ըլլանց ըլլանց ըլլանց ըլլան::::    Հեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք,Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք,Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք,Եթէ դատարկ ու աղքատ ենք,    
ատիկա չիատիկա չիատիկա չիատիկա չի    նշանակեր որ Աստուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակեր որ Աստուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակեր որ Աստուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը նշանակեր որ Աստուծոյ ձեռքը պարապ է, այլ կը 
նշանակէ թէ մենշանակէ թէ մենշանակէ թէ մենշանակէ թէ մե´́́́ր ձեռքը բաց չէր ձեռքը բաց չէր ձեռքը բաց չէր ձեռքը բաց չէ»»»»::::    

բ) Եթէ երբեք Յիսուս հոգ կը տանի մարդոց նիւթական բ) Եթէ երբեք Յիսուս հոգ կը տանի մարդոց նիւթական բ) Եթէ երբեք Յիսուս հոգ կը տանի մարդոց նիւթական բ) Եթէ երբեք Յիսուս հոգ կը տանի մարդոց նիւթական 
կարիքներուն, որքակարիքներուն, որքակարիքներուն, որքակարիքներուն, որքա՜՜՜՜ն աւելի հոգ կը տանի անոնց հոգեւոր ն աւելի հոգ կը տանի անոնց հոգեւոր ն աւելի հոգ կը տանի անոնց հոգեւոր ն աւելի հոգ կը տանի անոնց հոգեւոր 
կարիքներունկարիքներունկարիքներունկարիքներուն::::    Շատեր կը կարծեն որ Յիսուս անտարբեր է Շատեր կը կարծեն որ Յիսուս անտարբեր է Շատեր կը կարծեն որ Յիսուս անտարբեր է Շատեր կը կարծեն որ Յիսուս անտարբեր է 
մարդոց նիւթական կարիքներուն հանմարդոց նիւթական կարիքներուն հանմարդոց նիւթական կարիքներուն հանմարդոց նիւթական կարիքներուն հանդէպ, եւ իրեն համար դէպ, եւ իրեն համար դէպ, եւ իրեն համար դէպ, եւ իրեն համար 
միայն հոգեւոր իրականութիւններն են անհրաժեշտըմիայն հոգեւոր իրականութիւններն են անհրաժեշտըմիայն հոգեւոր իրականութիւններն են անհրաժեշտըմիայն հոգեւոր իրականութիւններն են անհրաժեշտը::::    Տուեալ Տուեալ Տուեալ Տուեալ 
տողը կու գայ ցոյց տալու, որ Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց տողը կու գայ ցոյց տալու, որ Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց տողը կու գայ ցոյց տալու, որ Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց տողը կու գայ ցոյց տալու, որ Յիսուս անտարբեր չէ մարդոց 
նիւթական կարիքներուն նկատմամբնիւթական կարիքներուն նկատմամբնիւթական կարիքներուն նկատմամբնիւթական կարիքներուն նկատմամբ::::    Եթէ երբեք մարդիկ բան Եթէ երբեք մարդիկ բան Եթէ երբեք մարդիկ բան Եթէ երբեք մարդիկ բան 
մը կը խնդրեն ու չեն ստանար, ատիկա չի նշանակեր որ մը կը խնդրեն ու չեն ստանար, ատիկա չի նշանակեր որ մը կը խնդրեն ու չեն ստանար, ատիկա չի նշանակեր որ մը կը խնդրեն ու չեն ստանար, ատիկա չի նշանակեր որ 
Աստուած անտարբեր է, այլ կրնայԱստուած անտարբեր է, այլ կրնայԱստուած անտարբեր է, այլ կրնայԱստուած անտարբեր է, այլ կրնայ    նշանակել որ իրենշանակել որ իրենշանակել որ իրենշանակել որ իրե´́́́նք նք նք նք 
առաջնահերթութիւնը չեն տուած Աստուծոյառաջնահերթութիւնը չեն տուած Աստուծոյառաջնահերթութիւնը չեն տուած Աստուծոյառաջնահերթութիւնը չեն տուած Աստուծոյ::::    Յիսուս կը Յիսուս կը Յիսուս կը Յիսուս կը 
խոստանայ որ եթէ նախ խնդրենք Աստուծոյ արքայութիւնը եւ խոստանայ որ եթէ նախ խնդրենք Աստուծոյ արքայութիւնը եւ խոստանայ որ եթէ նախ խնդրենք Աստուծոյ արքայութիւնը եւ խոստանայ որ եթէ նախ խնդրենք Աստուծոյ արքայութիւնը եւ 
աշխատինք Աստուծոյ կամքը կատարել, Աստուած պիտի աշխատինք Աստուծոյ կամքը կատարել, Աստուած պիտի աշխատինք Աստուծոյ կամքը կատարել, Աստուած պիտի աշխատինք Աստուծոյ կամքը կատարել, Աստուած պիտի 
պարգեպարգեպարգեպարգեւէ մեզի անհրաժեշտ կերակուրը, հաւէ մեզի անհրաժեշտ կերակուրը, հաւէ մեզի անհրաժեշտ կերակուրը, հաւէ մեզի անհրաժեշտ կերակուրը, հագնելիքը, եւ գնելիքը, եւ գնելիքը, եւ գնելիքը, եւ ինչ որ ինչ որ ինչ որ ինչ որ 
կարեւոր կարեւոր կարեւոր կարեւոր է մեզի համար է մեզի համար է մեզի համար է մեզի համար ((((Մտ 6.33)Մտ 6.33)Մտ 6.33)Մտ 6.33)::::    

գ)գ)գ)գ)    Եթէ անօթի տուն ղրկուէին` կրնային ճամբու ընթացԵթէ անօթի տուն ղրկուէին` կրնային ճամբու ընթացԵթէ անօթի տուն ղրկուէին` կրնային ճամբու ընթացԵթէ անօթի տուն ղրկուէին` կրնային ճամբու ընթաց----
քին մարիլ, մանաւանդ անոնք` որոնք երկաքին մարիլ, մանաւանդ անոնք` որոնք երկաքին մարիլ, մանաւանդ անոնք` որոնք երկաքին մարիլ, մանաւանդ անոնք` որոնք երկա՜՜՜՜ր ճամբայէ եկած ր ճամբայէ եկած ր ճամբայէ եկած ր ճամբայէ եկած 
էինէինէինէին::::    Իսկ եթէ մարելու հարց ըլլար, ատիկա ամէն բանէ առաջ Իսկ եթէ մարելու հարց ըլլար, ատիկա ամէն բանէ առաջ Իսկ եթէ մարելու հարց ըլլար, ատիկա ամէն բանէ առաջ Իսկ եթէ մարելու հարց ըլլար, ատիկա ամէն բանէ առաջ 
Յիսուսի անունին համար լաւ պիտի չըլլար, որովհետեւ Յիսուսի անունին համար լաւ պիտի չըլլար, որովհետեւ Յիսուսի անունին համար լաւ պիտի չըլլար, որովհետեւ Յիսուսի անունին համար լաւ պիտի չըլլար, որովհետեւ 
մարողին պարագաները կրնային Յիսուսը մեղադրել, թէ մարողին պարագաները կրնային Յիսուսը մեղադրել, թէ մարողին պարագաները կրնային Յիսուսը մեղադրել, թէ մարողին պարագաները կրնային Յիսուսը մեղադրել, թէ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ երկար պահեց զիրենք, եւ թէ ինչու երկար պահեց զիրենք, եւ թէ ինչու երկար պահեց զիրենք, եւ թէ ինչու երկար պահեց զիրենք, եւ թէ ինչո´́́́ւ անոնց համար ւ անոնց համար ւ անոնց համար ւ անոնց համար 
հաց չհայթայթեցհաց չհայթայթեցհաց չհայթայթեցհաց չհայթայթեց::::    Եթէ մարելու հարց ըլլար,Եթէ մարելու հարց ըլլար,Եթէ մարելու հարց ըլլար,Եթէ մարելու հարց ըլլար,    գայթակղութեան գայթակղութեան գայթակղութեան գայթակղութեան 
դռներ կրնային բացուիլդռներ կրնային բացուիլդռներ կրնային բացուիլդռներ կրնային բացուիլ::::    Յիսուս չուզեց նման դռներ Յիսուս չուզեց նման դռներ Յիսուս չուզեց նման դռներ Յիսուս չուզեց նման դռներ 
բացուբացուբացուբացուէէէէինինինին::::    Քրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջՔրիստոսի այգիին մէջ    աշխատողներսաշխատողներսաշխատողներսաշխատողներս, , , , պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
զգոզգոզգոզգո´́́́յշ ըլլանք որ ոեւէ գայթակղութեան առիթ չտանքյշ ըլլանք որ ոեւէ գայթակղութեան առիթ չտանքյշ ըլլանք որ ոեւէ գայթակղութեան առիթ չտանքյշ ըլլանք որ ոեւէ գայթակղութեան առիթ չտանք::::    

դ) Յիշեալդ) Յիշեալդ) Յիշեալդ) Յիշեալ    բազմութիւնը հաւաքուած էր Յիսուսի շուրջ բազմութիւնը հաւաքուած էր Յիսուսի շուրջ բազմութիւնը հաւաքուած էր Յիսուսի շուրջ բազմութիւնը հաւաքուած էր Յիսուսի շուրջ 
կենսակենսակենսակենսապարգեւպարգեւպարգեւպարգեւ    խօսքեր լսելու անկէխօսքեր լսելու անկէխօսքեր լսելու անկէխօսքեր լսելու անկէ::::    Յիսուս ինքզինք պարՅիսուս ինքզինք պարՅիսուս ինքզինք պարՅիսուս ինքզինք պար----
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տաւորտաւորտաւորտաւոր    զգաց հոգ տանելու անոնց եւ կերակրելու զանոնքզգաց հոգ տանելու անոնց եւ կերակրելու զանոնքզգաց հոգ տանելու անոնց եւ կերակրելու զանոնքզգաց հոգ տանելու անոնց եւ կերակրելու զանոնք::::    
Հոսկէ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք հաւատարմօրէն կը Հոսկէ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք հաւատարմօրէն կը Հոսկէ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք հաւատարմօրէն կը Հոսկէ կը սորվինք, թէ անոնք որոնք հաւատարմօրէն կը 
հետեւին Յիսուսի, ականջ կու տան անոր ձայնին ու խօսքին, հետեւին Յիսուսի, ականջ կու տան անոր ձայնին ու խօսքին, հետեւին Յիսուսի, ականջ կու տան անոր ձայնին ու խօսքին, հետեւին Յիսուսի, ականջ կու տան անոր ձայնին ու խօսքին, 
կը կատարեն կը կատարեն կը կատարեն կը կատարեն անոր կամքը, Յիսուս պարտականութիւն կը անոր կամքը, Յիսուս պարտականութիւն կը անոր կամքը, Յիսուս պարտականութիւն կը անոր կամքը, Յիսուս պարտականութիւն կը 
սեպէ հոգ ու խնամք տանիլ անոնց, եւ հոգալ անոնց նիւթասեպէ հոգ ու խնամք տանիլ անոնց, եւ հոգալ անոնց նիւթասեպէ հոգ ու խնամք տանիլ անոնց, եւ հոգալ անոնց նիւթասեպէ հոգ ու խնամք տանիլ անոնց, եւ հոգալ անոնց նիւթա----
կան բոլոր տեսակի պիտոյքներըկան բոլոր տեսակի պիտոյքներըկան բոլոր տեսակի պիտոյքներըկան բոլոր տեսակի պիտոյքները::::    

««««Աշակերտները ըսին.Աշակերտները ըսին.Աշակերտները ըսին.Աշակերտները ըսին.----    
""""Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն 

կշտացնելու չափ հաց գտնենքկշտացնելու չափ հաց գտնենքկշտացնելու չափ հաց գտնենքկշտացնելու չափ հաց գտնենք""""»»»» ( ( ( (Մտ 15.33)Մտ 15.33)Մտ 15.33)Մտ 15.33)::::    
1.1.1.1.----    Հետաքրքրական է աշակերտՀետաքրքրական է աշակերտՀետաքրքրական է աշակերտՀետաքրքրական է աշակերտներուն թերահաւատ ներուն թերահաւատ ներուն թերահաւատ ներուն թերահաւատ 

վերաբերմունքըվերաբերմունքըվերաբերմունքըվերաբերմունքը::::    Անոնք տակաւին քիչ ժամանակ առաջ Անոնք տակաւին քիչ ժամանակ առաջ Անոնք տակաւին քիչ ժամանակ առաջ Անոնք տակաւին քիչ ժամանակ առաջ 
տեսած էին թէ ինչպէս Յիսուս հինգ հաց ու երկու ձուկով տեսած էին թէ ինչպէս Յիսուս հինգ հաց ու երկու ձուկով տեսած էին թէ ինչպէս Յիսուս հինգ հաց ու երկու ձուկով տեսած էին թէ ինչպէս Յիսուս հինգ հաց ու երկու ձուկով 
կերակրած էր հինգ հազար հոգիներ, եւ ոկերակրած էր հինգ հազար հոգիներ, եւ ոկերակրած էր հինգ հազար հոգիներ, եւ ոկերակրած էր հինգ հազար հոգիներ, եւ ո´́́́չ միայն տեսած էին, չ միայն տեսած էին, չ միայն տեսած էին, չ միայն տեսած էին, 
այլեւ` իրենց ձեռքերով բաժնած էին ժողովուրդին հացերն ու այլեւ` իրենց ձեռքերով բաժնած էին ժողովուրդին հացերն ու այլեւ` իրենց ձեռքերով բաժնած էին ժողովուրդին հացերն ու այլեւ` իրենց ձեռքերով բաժնած էին ժողովուրդին հացերն ու 
ձուկերը, իսկ հիմա որ բազմութիւձուկերը, իսկ հիմա որ բազմութիւձուկերը, իսկ հիմա որ բազմութիւձուկերը, իսկ հիմա որ բազմութիւնը նուազ է եւ հացերուն ու նը նուազ է եւ հացերուն ու նը նուազ է եւ հացերուն ու նը նուազ է եւ հացերուն ու 
ձուկերուն թիւը աւելի, թերահաւատութեամբ զարմացած կը ձուկերուն թիւը աւելի, թերահաւատութեամբ զարմացած կը ձուկերուն թիւը աւելի, թերահաւատութեամբ զարմացած կը ձուկերուն թիւը աւելի, թերահաւատութեամբ զարմացած կը 
հարցնեն, թէ ի՞նչպէս կրնային բազմութիւնը կշտացնելու հարցնեն, թէ ի՞նչպէս կրնային բազմութիւնը կշտացնելու հարցնեն, թէ ի՞նչպէս կրնային բազմութիւնը կշտացնելու հարցնեն, թէ ի՞նչպէս կրնային բազմութիւնը կշտացնելու 
համար հաց գտնել, երբ իրենք ամայի վայրի մէջ կը գտնուէինհամար հաց գտնել, երբ իրենք ամայի վայրի մէջ կը գտնուէինհամար հաց գտնել, երբ իրենք ամայի վայրի մէջ կը գտնուէինհամար հաց գտնել, երբ իրենք ամայի վայրի մէջ կը գտնուէին::::    
Աշակերտները եթէ երբեք յիշէին հինգ հազարի կերակրման Աշակերտները եթէ երբեք յիշէին հինգ հազարի կերակրման Աշակերտները եթէ երբեք յիշէին հինգ հազարի կերակրման Աշակերտները եթէ երբեք յիշէին հինգ հազարի կերակրման 
հրաշքը, պիտի չթերահաւհրաշքը, պիտի չթերահաւհրաշքը, պիտի չթերահաւհրաշքը, պիտի չթերահաւատէին, պիտի չկասկածէին եւ ատէին, պիտի չկասկածէին եւ ատէին, պիտի չկասկածէին եւ ատէին, պիտի չկասկածէին եւ 
անվստահութեամբ պիտի չլեցուէինանվստահութեամբ պիտի չլեցուէինանվստահութեամբ պիտի չլեցուէինանվստահութեամբ պիտի չլեցուէին::::    Մեր ալ պարագան նոյնն Մեր ալ պարագան նոյնն Մեր ալ պարագան նոյնն Մեր ալ պարագան նոյնն 
էէէէ::::    Երբ կը գտնուինք լուրջ դժուարութեան մը դիմաց կամ անել Երբ կը գտնուինք լուրջ դժուարութեան մը դիմաց կամ անել Երբ կը գտնուինք լուրջ դժուարութեան մը դիմաց կամ անել Երբ կը գտնուինք լուրջ դժուարութեան մը դիմաց կամ անել 
կացութեան մը առջեւ, յիշեկացութեան մը առջեւ, յիշեկացութեան մը առջեւ, յիշեկացութեան մը առջեւ, յիշե´́́́նք Տիրոջ գործած հրաշքները, նք Տիրոջ գործած հրաշքները, նք Տիրոջ գործած հրաշքները, նք Տիրոջ գործած հրաշքները, 
յիշեյիշեյիշեյիշե´́́́նք Տիրոջ կատարած գործերը մեր կեանքին մէջ, նք Տիրոջ կատարած գործերը մեր կեանքին մէջ, նք Տիրոջ կատարած գործերը մեր կեանքին մէջ, նք Տիրոջ կատարած գործերը մեր կեանքին մէջ, 
որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի կասկածներ ծնունկասկածներ ծնունկասկածներ ծնունկասկածներ ծնունդ չառնեն մեր սրտին մէջ, դ չառնեն մեր սրտին մէջ, դ չառնեն մեր սրտին մէջ, դ չառնեն մեր սրտին մէջ, 
ընդհակառակը, ընդհակառակը, ընդհակառակը, ընդհակառակը, գօտեպնդուինք հաւատքովգօտեպնդուինք հաւատքովգօտեպնդուինք հաւատքովգօտեպնդուինք հաւատքով::::    

2.2.2.2.----    ««««Ամայի այս վայրին մէջԱմայի այս վայրին մէջԱմայի այս վայրին մէջԱմայի այս վայրին մէջ»»»»::::    Աշակերտները տակաւին Աշակերտները տակաւին Աշակերտները տակաւին Աշակերտները տակաւին 
չէին հասկցած որ Յիսուսի համար չկաչէին հասկցած որ Յիսուսի համար չկաչէին հասկցած որ Յիսուսի համար չկաչէին հասկցած որ Յիսուսի համար չկա´́́́ր ամայի վայրր ամայի վայրր ամայի վայրր ամայի վայր::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
չէին գիտեր որ այն Քրիստոսը որուն հետ կը խօսէին, Հին չէին գիտեր որ այն Քրիստոսը որուն հետ կը խօսէին, Հին չէին գիտեր որ այն Քրիստոսը որուն հետ կը խօսէին, Հին չէին գիտեր որ այն Քրիստոսը որուն հետ կը խօսէին, Հին 
ԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանիԿտակարանինննն    նոյն այն Աստուածն էրնոյն այն Աստուածն էրնոյն այն Աստուածն էրնոյն այն Աստուածն էր,,,,    որ երկինքոր երկինքոր երկինքոր երկինքէն էն էն էն 
Լորամարգիներ տուաւ Իսրայէլի ժողովուրդին (Ել 16.13), Լորամարգիներ տուաւ Իսրայէլի ժողովուրդին (Ել 16.13), Լորամարգիներ տուաւ Իսրայէլի ժողովուրդին (Ել 16.13), Լորամարգիներ տուաւ Իսրայէլի ժողովուրդին (Ել 16.13), 
երկինքէն Մանանա իջեցուց եւ կերակրեց Իսրայէլի երկինքէն Մանանա իջեցուց եւ կերակրեց Իսրայէլի երկինքէն Մանանա իջեցուց եւ կերակրեց Իսրայէլի երկինքէն Մանանա իջեցուց եւ կերակրեց Իսրայէլի 
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ժողովուրդը (Ել 16.14ժողովուրդը (Ել 16.14ժողովուրդը (Ել 16.14ժողովուրդը (Ել 16.14----15)15)15)15)::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ Քորեբի նքն էր որ Քորեբի նքն էր որ Քորեբի նքն էր որ Քորեբի 
ժայռէն ջուր բղխեցուց (Ել 17.6, տեժայռէն ջուր բղխեցուց (Ել 17.6, տեժայռէն ջուր բղխեցուց (Ել 17.6, տեժայռէն ջուր բղխեցուց (Ել 17.6, տե´́́́ս նաեւ Թւ 20.11)ս նաեւ Թւ 20.11)ս նաեւ Թւ 20.11)ս նաեւ Թւ 20.11)::::    
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ գետնի վրայ փոս մը բացաւ ենքն էր որ գետնի վրայ փոս մը բացաւ ենքն էր որ գետնի վրայ փոս մը բացաւ ենքն էր որ գետնի վրայ փոս մը բացաւ եւ անկէ ւ անկէ ւ անկէ ւ անկէ 
ջուր խմցուց Սամփսոնին (Դտ 15.18ջուր խմցուց Սամփսոնին (Դտ 15.18ջուր խմցուց Սամփսոնին (Դտ 15.18ջուր խմցուց Սամփսոնին (Դտ 15.18----19)19)19)19)::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
որ Քերիթի մէջ ագռաւներուն միջոցաւ կերակրեց Եղիա որ Քերիթի մէջ ագռաւներուն միջոցաւ կերակրեց Եղիա որ Քերիթի մէջ ագռաւներուն միջոցաւ կերակրեց Եղիա որ Քերիթի մէջ ագռաւներուն միջոցաւ կերակրեց Եղիա 
մարգարէն (Գ.Թգ 17.2մարգարէն (Գ.Թգ 17.2մարգարէն (Գ.Թգ 17.2մարգարէն (Գ.Թգ 17.2----6)6)6)6)::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ Սարեփթայի նքն էր որ Սարեփթայի նքն էր որ Սարեփթայի նքն էր որ Սարեփթայի 
մէջ, երաշտի օրերուն, այնպէս ըրաւ որ աղքատ կնոջ մը մէջ, երաշտի օրերուն, այնպէս ըրաւ որ աղքատ կնոջ մը մէջ, երաշտի օրերուն, այնպէս ըրաւ որ աղքատ կնոջ մը մէջ, երաշտի օրերուն, այնպէս ըրաւ որ աղքատ կնոջ մը 
կարասէն ալիւրը չհատնի եւ անոր կուժէն իւղը չկարասէն ալիւրը չհատնի եւ անոր կուժէն իւղը չկարասէն ալիւրը չհատնի եւ անոր կուժէն իւղը չկարասէն ալիւրը չհատնի եւ անոր կուժէն իւղը չպակսի պակսի պակսի պակսի 
((((Գ.Թգ 17.13Գ.Թգ 17.13Գ.Թգ 17.13Գ.Թգ 17.13----16)16)16)16)::::    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ Եդովմի անապատին նքն էր որ Եդովմի անապատին նքն էր որ Եդովմի անապատին նքն էր որ Եդովմի անապատին 
մէջ բացուած փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16մէջ բացուած փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16մէջ բացուած փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16մէջ բացուած փոսերը ջուրով լեցուց (Դ.Թգ 3.16----20)20)20)20)::::    Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք 
Եղիսէ մարգարէն քիչ մը հացով եւ քիչ մը թարմ հասկերով Եղիսէ մարգարէն քիչ մը հացով եւ քիչ մը թարմ հասկերով Եղիսէ մարգարէն քիչ մը հացով եւ քիչ մը թարմ հասկերով Եղիսէ մարգարէն քիչ մը հացով եւ քիչ մը թարմ հասկերով 
կրցաւ կերակրել մեծ բազմութիւն մը (Դ.Թգ 4.42կրցաւ կերակրել մեծ բազմութիւն մը (Դ.Թգ 4.42կրցաւ կերակրել մեծ բազմութիւն մը (Դ.Թգ 4.42կրցաւ կերակրել մեծ բազմութիւն մը (Դ.Թգ 4.42----44), 44), 44), 44), որքաորքաորքաորքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
աւելի Յիսուս իաւելի Յիսուս իաւելի Յիսուս իաւելի Յիսուս ի´́́́նք պիտի կարենարնք պիտի կարենարնք պիտի կարենարնք պիտի կարենար    ընելընելընելընել::::    

3.3.3.3.----    Աշակերտներուն համար ամայի վայրը, Քրիստոսի Աշակերտներուն համար ամայի վայրը, Քրիստոսի Աշակերտներուն համար ամայի վայրը, Քրիստոսի Աշակերտներուն համար ամայի վայրը, Քրիստոսի 
համար դալարազարդ ու պտղալից վայր մըն էրհամար դալարազարդ ու պտղալից վայր մըն էրհամար դալարազարդ ու պտղալից վայր մըն էրհամար դալարազարդ ու պտղալից վայր մըն էր::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կարող էր անապատը դրախտիկարող էր անապատը դրախտիկարող էր անապատը դրախտիկարող էր անապատը դրախտի´́́́    վերածելվերածելվերածելվերածել::::    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
իրականութիւն է նաեւ հոգեւոր իմաստովիրականութիւն է նաեւ հոգեւոր իմաստովիրականութիւն է նաեւ հոգեւոր իմաստովիրականութիւն է նաեւ հոգեւոր իմաստով::::    Եթէ կը զգաս որ Եթէ կը զգաս որ Եթէ կը զգաս որ Եթէ կը զգաս որ 
մէջդ ամայութիւն կայ, խնդրէ Տիրոջմէ եւ ան քեզ իր քաղցր մէջդ ամայութիւն կայ, խնդրէ Տիրոջմէ եւ ան քեզ իր քաղցր մէջդ ամայութիւն կայ, խնդրէ Տիրոջմէ եւ ան քեզ իր քաղցր մէջդ ամայութիւն կայ, խնդրէ Տիրոջմէ եւ ան քեզ իր քաղցր 
ներկայութներկայութներկայութներկայութեամբը պիտի լեցնէեամբը պիտի լեցնէեամբը պիտի լեցնէեամբը պիտի լեցնէ::::    Եթէ կը զգաս որ անպտուղ Եթէ կը զգաս որ անպտուղ Եթէ կը զգաս որ անպտուղ Եթէ կը զգաս որ անպտուղ 
սիրտ մը ունիս, խնդրէ Սուրբ Հոգիէն եւ ան քեզ պիտի սիրտ մը ունիս, խնդրէ Սուրբ Հոգիէն եւ ան քեզ պիտի սիրտ մը ունիս, խնդրէ Սուրբ Հոգիէն եւ ան քեզ պիտի սիրտ մը ունիս, խնդրէ Սուրբ Հոգիէն եւ ան քեզ պիտի 
զարդարէ իր պտուղներովզարդարէ իր պտուղներովզարդարէ իր պտուղներովզարդարէ իր պտուղներով::::    

4.4.4.4.----    ««««Ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց Ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց Ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց Ուրկէ՞ այսչափ բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց 
գտնենքգտնենքգտնենքգտնենք»»»»::::    Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները ««««ուրկէ՞ուրկէ՞ուրկէ՞ուրկէ՞» » » » կը հարցնեն Տիրոջ, որուն կը հարցնեն Տիրոջ, որուն կը հարցնեն Տիրոջ, որուն կը հարցնեն Տիրոջ, որուն 
մօտ կը գտնուի ամէն լուծում ու պատասխանմօտ կը գտնուի ամէն լուծում ու պատասխանմօտ կը գտնուի ամէն լուծում ու պատասխանմօտ կը գտնուի ամէն լուծում ու պատասխան::::    Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները 
իրենց մարդկային տրամաբանութիւնը գործածելով, կը իրենց մարդկային տրամաբանութիւնը գործածելով, կը իրենց մարդկային տրամաբանութիւնը գործածելով, կը իրենց մարդկային տրամաբանութիւնը գործածելով, կը 
տեսնեն թէ անկարելի էր որ ամայի վայրի մը մէջ կարենային տեսնեն թէ անկարելի էր որ ամայի վայրի մը մէջ կարենային տեսնեն թէ անկարելի էր որ ամայի վայրի մը մէջ կարենային տեսնեն թէ անկարելի էր որ ամայի վայրի մը մէջ կարենային 
կերակրել այս մեծ բազմութիւնըկերակրել այս մեծ բազմութիւնըկերակրել այս մեծ բազմութիւնըկերակրել այս մեծ բազմութիւնը::::    Հարց մը կար, բայց հարցին Հարց մը կար, բայց հարցին Հարց մը կար, բայց հարցին Հարց մը կար, բայց հարցին 
լուծումը անկարելի կը թուէր իրենցլուծումը անկարելի կը թուէր իրենցլուծումը անկարելի կը թուէր իրենցլուծումը անկարելի կը թուէր իրենց::::    Երբ գտնուինք դժուար Երբ գտնուինք դժուար Երբ գտնուինք դժուար Երբ գտնուինք դժուար 
պահի մը դիմաց, մենք եւս երբեմն չե՞պահի մը դիմաց, մենք եւս երբեմն չե՞պահի մը դիմաց, մենք եւս երբեմն չե՞պահի մը դիմաց, մենք եւս երբեմն չե՞նք մտածեր կամ չե՞նք նք մտածեր կամ չե՞նք նք մտածեր կամ չե՞նք նք մտածեր կամ չե՞նք 
ըսեր ըսեր ըսեր ըսեր ««««ուրկէ՞ուրկէ՞ուրկէ՞ուրկէ՞», «», «», «», «ինչպէ՞սինչպէ՞սինչպէ՞սինչպէ՞ս»»»»::::    Յիսուս կը հաստատէ թէ Յիսուս կը հաստատէ թէ Յիսուս կը հաստատէ թէ Յիսուս կը հաստատէ թէ ««««ամէն ինչ ամէն ինչ ամէն ինչ ամէն ինչ 
կարելի է Աստուծոյ համարկարելի է Աստուծոյ համարկարելի է Աստուծոյ համարկարելի է Աստուծոյ համար»»»» ( ( ( (Մր 10.27)Մր 10.27)Մր 10.27)Մր 10.27)::::    Միթէ կարելի՞ բան է, Միթէ կարելի՞ բան է, Միթէ կարելի՞ բան է, Միթէ կարելի՞ բան է, 
««««Ես եմ ճամբանԵս եմ ճամբանԵս եմ ճամբանԵս եմ ճամբան» » » » յայտարարող Փրկիչը ճամբայ մը չունենայ յայտարարող Փրկիչը ճամբայ մը չունենայ յայտարարող Փրկիչը ճամբայ մը չունենայ յայտարարող Փրկիչը ճամբայ մը չունենայ 
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մեր հարցերը լուծելումեր հարցերը լուծելումեր հարցերը լուծելումեր հարցերը լուծելու::::    Կարելի՞ բան է Կարելի՞ բան է Կարելի՞ բան է Կարելի՞ բան է ««««Ես եմ դուռըԵս եմ դուռըԵս եմ դուռըԵս եմ դուռը» » » » ըսող ըսող ըսող ըսող 
Յիսուսին առջեւ Յիսուսին առջեւ Յիսուսին առջեւ Յիսուսին առջեւ փակուին դռներըփակուին դռներըփակուին դռներըփակուին դռները::::    Կարելի՞ բան է որ Կարելի՞ բան է որ Կարելի՞ բան է որ Կարելի՞ բան է որ 
Ստեղծիչը ստեղծուածներուն ունեցած դժուարութեանց Ստեղծիչը ստեղծուածներուն ունեցած դժուարութեանց Ստեղծիչը ստեղծուածներուն ունեցած դժուարութեանց Ստեղծիչը ստեղծուածներուն ունեցած դժուարութեանց 
դիմաց անել կացութեան մատնուիդիմաց անել կացութեան մատնուիդիմաց անել կացութեան մատնուիդիմաց անել կացութեան մատնուի::::    Կարելի՞ բան է որ Կարելի՞ բան է որ Կարելի՞ բան է որ Կարելի՞ բան է որ 
Աստուծոյ ամենակալ ու ամենահաս ձեռքերը անկարող ըլլան Աստուծոյ ամենակալ ու ամենահաս ձեռքերը անկարող ըլլան Աստուծոյ ամենակալ ու ամենահաս ձեռքերը անկարող ըլլան Աստուծոյ ամենակալ ու ամենահաս ձեռքերը անկարող ըլլան 
գործելուգործելուգործելուգործելու::::    

ԱշԱշԱշԱշաաաակերտներուն համար դժուար կը թուէր հաց գտնել կերտներուն համար դժուար կը թուէր հաց գտնել կերտներուն համար դժուար կը թուէր հաց գտնել կերտներուն համար դժուար կը թուէր հաց գտնել 
ամայի վայրի մը մէջամայի վայրի մը մէջամայի վայրի մը մէջամայի վայրի մը մէջ::::    ԳԳԳԳալով մեզի, ի՞նչ բան դժուար կը թուի ալով մեզի, ի՞նչ բան դժուար կը թուի ալով մեզի, ի՞նչ բան դժուար կը թուի ալով մեզի, ի՞նչ բան դժուար կը թուի 
մեզի համարմեզի համարմեզի համարմեզի համար::::    Եթէ մէկը խորապէս վիրաւորած է մեզ, դժուա՞ր Եթէ մէկը խորապէս վիրաւորած է մեզ, դժուա՞ր Եթէ մէկը խորապէս վիրաւորած է մեզ, դժուա՞ր Եթէ մէկը խորապէս վիրաւորած է մեզ, դժուա՞ր 
կը թուի անոր ներելըկը թուի անոր ներելըկը թուի անոր ներելըկը թուի անոր ներելը::::    Եթէ մէկը զուր տեղ իր մտերմութիւնը Եթէ մէկը զուր տեղ իր մտերմութիւնը Եթէ մէկը զուր տեղ իր մտերմութիւնը Եթէ մէկը զուր տեղ իր մտերմութիւնը 
դադրեցուցած է մեր հետ, դժուա՞ր կը թուի այդ մտերմութիւնը դադրեցուցած է մեր հետ, դժուա՞ր կը թուի այդ մտերմութիւնը դադրեցուցած է մեր հետ, դժուա՞ր կը թուի այդ մտերմութիւնը դադրեցուցած է մեր հետ, դժուա՞ր կը թուի այդ մտերմութիւնը 
վերականգնելըվերականգնելըվերականգնելըվերականգնելը::::    Եթէ մէկը միշտ կը ծաղրէ մեր հաւատքը եւ Եթէ մէկը միշտ կը ծաղրէ մեր հաւատքը եւ Եթէ մէկը միշտ կը ծաղրէ մեր հաւատքը եւ Եթէ մէկը միշտ կը ծաղրէ մեր հաւատքը եւ 
հաւահաւահաւահաւատքի ճշմարտութիւնները, կը դժուարանա՞նք հաւատալ տքի ճշմարտութիւնները, կը դժուարանա՞նք հաւատալ տքի ճշմարտութիւնները, կը դժուարանա՞նք հաւատալ տքի ճշմարտութիւնները, կը դժուարանա՞նք հաւատալ 
անոր դարձինանոր դարձինանոր դարձինանոր դարձին::::    Եթէ մէկը կը սիրէ սուտն ու կեղծիքը, կը Եթէ մէկը կը սիրէ սուտն ու կեղծիքը, կը Եթէ մէկը կը սիրէ սուտն ու կեղծիքը, կը Եթէ մէկը կը սիրէ սուտն ու կեղծիքը, կը 
դժուարանա՞նք հաւատալ որ Տէրը կրնայ զայն ճշմարտուդժուարանա՞նք հաւատալ որ Տէրը կրնայ զայն ճշմարտուդժուարանա՞նք հաւատալ որ Տէրը կրնայ զայն ճշմարտուդժուարանա՞նք հաւատալ որ Տէրը կրնայ զայն ճշմարտու----
թեան եւ անկեղծութեան վկայ դարձնելթեան եւ անկեղծութեան վկայ դարձնելթեան եւ անկեղծութեան վկայ դարձնելթեան եւ անկեղծութեան վկայ դարձնել::::    Իմ եղբայրական Իմ եղբայրական Իմ եղբայրական Իմ եղբայրական 
պատուէրս է, որ հարցերդ, խնդիրներդ, դժուարութիւններդ եւ պատուէրս է, որ հարցերդ, խնդիրներդ, դժուարութիւններդ եւ պատուէրս է, որ հարցերդ, խնդիրներդ, դժուարութիւններդ եւ պատուէրս է, որ հարցերդ, խնդիրներդ, դժուարութիւններդ եւ 
հոգերդհոգերդհոգերդհոգերդ    կատարեալ վստահութեամբ յանձնես Տիրոջկատարեալ վստահութեամբ յանձնես Տիրոջկատարեալ վստահութեամբ յանձնես Տիրոջկատարեալ վստահութեամբ յանձնես Տիրոջ::::    ԽնդրէԽնդրէԽնդրէԽնդրէ´́́́    
իր միջամտութիւնը եւ հաւատաիր միջամտութիւնը եւ հաւատաիր միջամտութիւնը եւ հաւատաիր միջամտութիւնը եւ հաւատա´́́́    իր միջամտութեանիր միջամտութեանիր միջամտութեանիր միջամտութեան::::    ԿանչէԿանչէԿանչէԿանչէ´́́́    
իր անունը եւ սպասէ իր ձեռքի գործինիր անունը եւ սպասէ իր ձեռքի գործինիր անունը եւ սպասէ իր ձեռքի գործինիր անունը եւ սպասէ իր ձեռքի գործին::::    

5.5.5.5.----    Յիսուսի հետ եղող մարդիկը կրնային իրենց Յիսուսի հետ եղող մարդիկը կրնային իրենց Յիսուսի հետ եղող մարդիկը կրնային իրենց Յիսուսի հետ եղող մարդիկը կրնային իրենց 
տուներուն մէջ հանգիստ նստիլ կամ քնանալ, բայց ահա երեք տուներուն մէջ հանգիստ նստիլ կամ քնանալ, բայց ահա երեք տուներուն մէջ հանգիստ նստիլ կամ քնանալ, բայց ահա երեք տուներուն մէջ հանգիստ նստիլ կամ քնանալ, բայց ահա երեք 
օրէ ի վեր Յիսուսի հետ են, օրէ ի վեր Յիսուսի հետ են, օրէ ի վեր Յիսուսի հետ են, օրէ ի վեր Յիսուսի հետ են, անապատներու մէջ, լեռներու անապատներու մէջ, լեռներու անապատներու մէջ, լեռներու անապատներու մէջ, լեռներու 
վրայ, եւ դաշտերու մէջվրայ, եւ դաշտերու մէջվրայ, եւ դաշտերու մէջվրայ, եւ դաշտերու մէջ::::    Կը քնանային ուր որ Յիսուս կը Կը քնանային ուր որ Յիսուս կը Կը քնանային ուր որ Յիսուս կը Կը քնանային ուր որ Յիսուս կը 
քնանարքնանարքնանարքնանար::::    ԿԿԿԿ’’’’ուտէին ինչ որ Յիսուս կուտէին ինչ որ Յիսուս կուտէին ինչ որ Յիսուս կուտէին ինչ որ Յիսուս կ’’’’ուտէրուտէրուտէրուտէր::::    Եւ մտիկ կԵւ մտիկ կԵւ մտիկ կԵւ մտիկ կ’’’’ընէին ընէին ընէին ընէին 
ինչ որ Յիսուս կը խօսէրինչ որ Յիսուս կը խօսէրինչ որ Յիսուս կը խօսէրինչ որ Յիսուս կը խօսէր::::    Ժողովուրդը ամայի Ժողովուրդը ամայի Ժողովուրդը ամայի Ժողովուրդը ամայի վայրի մը վայրի մը վայրի մը վայրի մը մէջ էր, մէջ էր, մէջ էր, մէջ էր, 
բայց Յիսուսի հետ էրբայց Յիսուսի հետ էրբայց Յիսուսի հետ էրբայց Յիսուսի հետ էր::::    ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի՜՜՜՜    անոնց որոնք երբ ամայի անոնց որոնք երբ ամայի անոնց որոնք երբ ամայի անոնց որոնք երբ ամայի վայրի վայրի վայրի վայրի 
մը մը մը մը մէջ մէջ մէջ մէջ եեեեն,ն,ն,ն,    չեն հեռանար Յիսուսէն, երթալ ուրիշ տեղ չեն հեռանար Յիսուսէն, երթալ ուրիշ տեղ չեն հեռանար Յիսուսէն, երթալ ուրիշ տեղ չեն հեռանար Յիսուսէն, երթալ ուրիշ տեղ 
փնտռելու համար իրենց հացըփնտռելու համար իրենց հացըփնտռելու համար իրենց հացըփնտռելու համար իրենց հացը::::    ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի՜՜՜՜    անոնց որոնք երբ անոնց որոնք երբ անոնց որոնք երբ անոնց որոնք երբ 
փորձութեան մէջ են, չեն հեռանար Փրկիչէն, երթալ ուրիշի մը փորձութեան մէջ են, չեն հեռանար Փրկիչէն, երթալ ուրիշի մը փորձութեան մէջ են, չեն հեռանար Փրկիչէն, երթալ ուրիշի մը փորձութեան մէջ են, չեն հեռանար Փրկիչէն, երթալ ուրիշի մը 
միջոցաւ յաղթանակ փնտռելու համարմիջոցաւ յաղթանակ փնտռելու համարմիջոցաւ յաղթանակ փնտռելու համարմիջոցաւ յաղթանակ փնտռելու համար::::    Աւելի լաւ է ամայի Աւելի լաւ է ամայի Աւելի լաւ է ամայի Աւելի լաւ է ամայի 
տեղ մը ըլլալ, բայց Յիսուսիտեղ մը ըլլալ, բայց Յիսուսիտեղ մը ըլլալ, բայց Յիսուսիտեղ մը ըլլալ, բայց Յիսուսի´́́́    հետ ըլլալ, քան թէ դրախտի մէջ հետ ըլլալ, քան թէ դրախտի մէջ հետ ըլլալ, քան թէ դրախտի մէջ հետ ըլլալ, քան թէ դրախտի մէջ 
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ըըըըլլալ` առանց Յիսուսիլլալ` առանց Յիսուսիլլալ` առանց Յիսուսիլլալ` առանց Յիսուսի::::    Աւելի լաւ է փոթորիկներու մէջ ըլլալ, Աւելի լաւ է փոթորիկներու մէջ ըլլալ, Աւելի լաւ է փոթորիկներու մէջ ըլլալ, Աւելի լաւ է փոթորիկներու մէջ ըլլալ, 
բայց Յիսուսը ունենալ մեր նաւակին մէջ, քանբայց Յիսուսը ունենալ մեր նաւակին մէջ, քանբայց Յիսուսը ունենալ մեր նաւակին մէջ, քանբայց Յիսուսը ունենալ մեր նաւակին մէջ, քան` ` ` ` խաղաղ խաղաղ խաղաղ խաղաղ 
նաւարկութիւն ունենալնաւարկութիւն ունենալնաւարկութիւն ունենալնաւարկութիւն ունենալ` ` ` ` առանց Յիսուսիառանց Յիսուսիառանց Յիսուսիառանց Յիսուսի::::    

««««Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.----    
""""Քանի՞ հաց ունիք"Քանի՞ հաց ունիք"Քանի՞ հաց ունիք"Քանի՞ հաց ունիք"::::    
Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.----    
""""Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկեր"Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկեր"Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկեր"Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ մանր ձուկեր"»»»» ( ( ( (Մտ 15.34)Մտ 15.34)Մտ 15.34)Մտ 15.34)::::    
1111....----    Երբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանի՞ հաց Երբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանի՞ հաց Երբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանի՞ հաց Երբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանի՞ հաց 

ունին, անոնք պատասխանեցին. ունին, անոնք պատասխանեցին. ունին, անոնք պատասխանեցին. ունին, անոնք պատասխանեցին. ««««Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ Եօթը հաց եւ քիչ մըն ալ 
մանր ձուկերմանր ձուկերմանր ձուկերմանր ձուկեր»:»:»:»:    Ընդհանրական եկեղեցւոյ հայրեր կը բացաԸնդհանրական եկեղեցւոյ հայրեր կը բացաԸնդհանրական եկեղեցւոյ հայրեր կը բացաԸնդհանրական եկեղեցւոյ հայրեր կը բացա----
տրեն որ հոս յիշուած եօթը հացերըտրեն որ հոս յիշուած եօթը հացերըտրեն որ հոս յիշուած եօթը հացերըտրեն որ հոս յիշուած եօթը հացերը    կըկըկըկը    ներկայացնեններկայացնեններկայացնեններկայացնեն    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    
ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին    եօթըեօթըեօթըեօթը    պարգեւներըպարգեւներըպարգեւներըպարգեւները ( ( ( (ԵսԵսԵսԵս 11.2):  11.2):  11.2):  11.2): ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին    այսայսայսայս    եօթըեօթըեօթըեօթը    
պարգեւներունպարգեւներունպարգեւներունպարգեւներուն    միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ    էրէրէրէր, , , , որորորոր    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը    պիտիպիտիպիտիպիտի    քարոզուէրքարոզուէրքարոզուէրքարոզուէր    
ուուուու    բաշխուէրբաշխուէրբաշխուէրբաշխուէր    հեթանոսհեթանոսհեթանոսհեթանոս    աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին, , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    անոնքանոնքանոնքանոնք    
չունեցանչունեցանչունեցանչունեցան    ՄովսէսիՄովսէսիՄովսէսիՄովսէսի    հինգհինգհինգհինգ    գիրքերըգիրքերըգիրքերըգիրքերը, , , , ոոոո´́́́չչչչ    ալալալալ    ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս    
ՄկրտիչիՄկրտիչիՄկրտիչիՄկրտիչի    քարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնը, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    ալալալալ    տեսանտեսանտեսանտեսան    ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը    
մարմնապէսմարմնապէսմարմնապէսմարմնապէս    իրենցիրենցիրենցիրենց    միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ, , , , որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    կարենայինկարենայինկարենայինկարենային    վայելելվայելելվայելելվայելել    զինքզինքզինքզինք    
իրեիրեիրեիրենցնցնցնց    հինգհինգհինգհինգ    զգայարանքներունզգայարանքներունզգայարանքներունզգայարանքներուն    միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ: : : : ԻսկԻսկԻսկԻսկ « « « «քիչքիչքիչքիչ    մընմընմընմըն    ալալալալ    
մանրմանրմանրմանր    ձուկերձուկերձուկերձուկեր»»»»ըըըը    կըկըկըկը    պատկերացնենպատկերացնենպատկերացնենպատկերացնեն    պարզունակպարզունակպարզունակպարզունակ    առաքեալնեառաքեալնեառաքեալնեառաքեալնե----
րունրունրունրուն    քարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնը::::    

2222....----    Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանիՅիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանիՅիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանիՅիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ քանի´́́́    հաց հաց հաց հաց 
ունին, ոունին, ոունին, ոունին, ո´́́́չ թէ որովհետեւ չէր գիտեր թէ քանիչ թէ որովհետեւ չէր գիտեր թէ քանիչ թէ որովհետեւ չէր գիտեր թէ քանիչ թէ որովհետեւ չէր գիտեր թէ քանի´́́́    հաց ունէին, հաց ունէին, հաց ունէին, հաց ունէին, 
այլ` որպէսզի երբ հրաշքը գործուէր, աշակայլ` որպէսզի երբ հրաշքը գործուէր, աշակայլ` որպէսզի երբ հրաշքը գործուէր, աշակայլ` որպէսզի երբ հրաշքը գործուէր, աշակերտները երտները երտները երտները 
չմտածէին որ յաւելեալ հաց պահուած էր ժողովուրդին քով, չմտածէին որ յաւելեալ հաց պահուած էր ժողովուրդին քով, չմտածէին որ յաւելեալ հաց պահուած էր ժողովուրդին քով, չմտածէին որ յաւելեալ հաց պահուած էր ժողովուրդին քով, 
այլ ստոյգ գիտնային որ անիկա Տիրոջ ձեռքին գործն էրայլ ստոյգ գիտնային որ անիկա Տիրոջ ձեռքին գործն էրայլ ստոյգ գիտնային որ անիկա Տիրոջ ձեռքին գործն էրայլ ստոյգ գիտնային որ անիկա Տիրոջ ձեռքին գործն էր::::    
Յիսուս չէր ուզեր որ աշակերտները կատարուելիք հրաշքը Յիսուս չէր ուզեր որ աշակերտները կատարուելիք հրաշքը Յիսուս չէր ուզեր որ աշակերտները կատարուելիք հրաշքը Յիսուս չէր ուզեր որ աշակերտները կատարուելիք հրաշքը 
մարդկային ճիգիմարդկային ճիգիմարդկային ճիգիմարդկային ճիգի    մը, մարդկային իմաստութեան մը,մը, մարդկային իմաստութեան մը,մը, մարդկային իմաստութեան մը,մը, մարդկային իմաստութեան մը,    եւ եւ եւ եւ կամ կամ կամ կամ 
պատահականութեան արդիւնքը նկատէինպատահականութեան արդիւնքը նկատէինպատահականութեան արդիւնքը նկատէինպատահականութեան արդիւնքը նկատէին::::    Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ այսօր այսօր այսօր այսօր 
կը վայելեն Տիրոջ նախախկը վայելեն Տիրոջ նախախկը վայելեն Տիրոջ նախախկը վայելեն Տիրոջ նախախնամութիւնը եւ չեն անդրադառնար նամութիւնը եւ չեն անդրադառնար նամութիւնը եւ չեն անդրադառնար նամութիւնը եւ չեն անդրադառնար 
անանանանոր. յաջողութիւններ ձեռք կը ձգեն եւ կը կարծեն որ որ. յաջողութիւններ ձեռք կը ձգեն եւ կը կարծեն որ որ. յաջողութիւններ ձեռք կը ձգեն եւ կը կարծեն որ որ. յաջողութիւններ ձեռք կը ձգեն եւ կը կարծեն որ 
ատիկա իրենց ճիգին, կամ ճարպիկութեան, կամ հնարաատիկա իրենց ճիգին, կամ ճարպիկութեան, կամ հնարաատիկա իրենց ճիգին, կամ ճարպիկութեան, կամ հնարաատիկա իրենց ճիգին, կամ ճարպիկութեան, կամ հնարա----
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մտութեան հետեւանքն է, եւ չեն անդրադառնար որ այդ մտութեան հետեւանքն է, եւ չեն անդրադառնար որ այդ մտութեան հետեւանքն է, եւ չեն անդրադառնար որ այդ մտութեան հետեւանքն է, եւ չեն անդրադառնար որ այդ 
բոլորին ետին Տիրոջ հզօր ձեռքը բոլորին ետին Տիրոջ հզօր ձեռքը բոլորին ետին Տիրոջ հզօր ձեռքը բոլորին ետին Տիրոջ հզօր ձեռքը կը կանգնի:կը կանգնի:կը կանգնի:կը կանգնի:    

3333....----    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ուզեց որ աշակերտները իրեւզեց որ աշակերտները իրեւզեց որ աշակերտները իրեւզեց որ աշակերտները իրե´́́́նք ըսէին թիւը նք ըսէին թիւը նք ըսէին թիւը նք ըսէին թիւը 
հացերուն, միաժամանակ, որպէսզի վկաները ըլլային կահացերուն, միաժամանակ, որպէսզի վկաները ըլլային կահացերուն, միաժամանակ, որպէսզի վկաները ըլլային կահացերուն, միաժամանակ, որպէսզի վկաները ըլլային կա----
տարուած հրաշքինտարուած հրաշքինտարուած հրաշքինտարուած հրաշքին::::    Հաւատացեալ մարդը պէտք է անդրաՀաւատացեալ մարդը պէտք է անդրաՀաւատացեալ մարդը պէտք է անդրաՀաւատացեալ մարդը պէտք է անդրա----
դառնայ այն հրաշքներուն զորս Տէրը կը կատարէ իր կամ դառնայ այն հրաշքներուն զորս Տէրը կը կատարէ իր կամ դառնայ այն հրաշքներուն զորս Տէրը կը կատարէ իր կամ դառնայ այն հրաշքներուն զորս Տէրը կը կատարէ իր կամ 
ուրիշին կեանքին մէջ, որպէսզի կարենայ վստահութեամբ եւ ուրիշին կեանքին մէջ, որպէսզի կարենայ վստահութեամբ եւ ուրիշին կեանքին մէջ, որպէսզի կարենայ վստահութեամբ եւ ուրիշին կեանքին մէջ, որպէսզի կարենայ վստահութեամբ եւ 
համարձակութեամբ անոհամարձակութեամբ անոհամարձակութեամբ անոհամարձակութեամբ անոնց մասին իր վկայութիւնը տալնց մասին իր վկայութիւնը տալնց մասին իր վկայութիւնը տալնց մասին իր վկայութիւնը տալ::::    

4444....----    Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց ունեցած Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց ունեցած Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց ունեցած Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց ունեցած 
հացերու թիւին մասին, որպէսզի անոնք տեսնէին թէ իհացերու թիւին մասին, որպէսզի անոնք տեսնէին թէ իհացերու թիւին մասին, որպէսզի անոնք տեսնէին թէ իհացերու թիւին մասին, որպէսզի անոնք տեսնէին թէ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 
Տէրը, իրենց ունեցած Տէրը, իրենց ունեցած Տէրը, իրենց ունեցած Տէրը, իրենց ունեցած ««««ոչինչոչինչոչինչոչինչ»»»»ով կերակրեց մեծ բազմութիւն ով կերակրեց մեծ բազմութիւն ով կերակրեց մեծ բազմութիւն ով կերակրեց մեծ բազմութիւն 
մըմըմըմը::::    Տէրը ուզեց որ անոնք իրենց ունեցած եօթը հացերը եւ Տէրը ուզեց որ անոնք իրենց ունեցած եօթը հացերը եւ Տէրը ուզեց որ անոնք իրենց ունեցած եօթը հացերը եւ Տէրը ուզեց որ անոնք իրենց ունեցած եօթը հացերը եւ 
մանր ձուկերը դնեն իմանր ձուկերը դնեն իմանր ձուկերը դնեն իմանր ձուկերը դնեն իր տրամադրութեան ներքեւ եւ ր տրամադրութեան ներքեւ եւ ր տրամադրութեան ներքեւ եւ ր տրամադրութեան ներքեւ եւ 
ականատեսները ըլլան գործուելիք հրաշքինականատեսները ըլլան գործուելիք հրաշքինականատեսները ըլլան գործուելիք հրաշքինականատեսները ըլլան գործուելիք հրաշքին::::    Երբ մենք եւս Երբ մենք եւս Երբ մենք եւս Երբ մենք եւս 
մեր ունեցածը դնենք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, պիտի մեր ունեցածը դնենք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, պիտի մեր ունեցածը դնենք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, պիտի մեր ունեցածը դնենք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, պիտի 
վայելեվայելեվայելեվայելե´́́́նք իր հրաշքներընք իր հրաշքներընք իր հրաշքներընք իր հրաշքները::::    

5555....----    Տակաւին, Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց Տակաւին, Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց Տակաւին, Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց Տակաւին, Յիսուս աշակերտներուն հարցուց իրենց 
ունեցած հացերուն եւ ձուկերուն մասին, որպէսզի անոնց ունեցած հացերուն եւ ձուկերուն մասին, որպէսզի անոնց ունեցած հացերուն եւ ձուկերուն մասին, որպէսզի անոնց ունեցած հացերուն եւ ձուկերուն մասին, որպէսզի անոնց 
սորվեցնսորվեցնսորվեցնսորվեցնէր իրենց ունեցածը անօթիին տալ, եւ Աստուծոէր իրենց ունեցածը անօթիին տալ, եւ Աստուծոէր իրենց ունեցածը անօթիին տալ, եւ Աստուծոէր իրենց ունեցածը անօթիին տալ, եւ Աստուծո´́́́յ յ յ յ 
վստահիլ իրենց առօրեայ հացին համարվստահիլ իրենց առօրեայ հացին համարվստահիլ իրենց առօրեայ հացին համարվստահիլ իրենց առօրեայ հացին համար::::    Ժողովուրդին հացը Ժողովուրդին հացը Ժողովուրդին հացը Ժողովուրդին հացը 
սպառած էր եւ անոնք անօթի էին, բայց աշակերտներուն քով սպառած էր եւ անոնք անօթի էին, բայց աշակերտներուն քով սպառած էր եւ անոնք անօթի էին, բայց աշակերտներուն քով սպառած էր եւ անոնք անօթի էին, բայց աշակերտներուն քով 
տակաւին հաց ու ձուկ կարտակաւին հաց ու ձուկ կարտակաւին հաց ու ձուկ կարտակաւին հաց ու ձուկ կար::::    Յիսուս չուզեց որ աշակերտները Յիսուս չուզեց որ աշակերտները Յիսուս չուզեց որ աշակերտները Յիսուս չուզեց որ աշակերտները 
իրենց քով եղած հացերն ու ձուկերը իրենց անձերուն համարիրենց քով եղած հացերն ու ձուկերը իրենց անձերուն համարիրենց քով եղած հացերն ու ձուկերը իրենց անձերուն համարիրենց քով եղած հացերն ու ձուկերը իրենց անձերուն համար    
պահէին, երբ անդին անօթի մարդիկ կայինպահէին, երբ անդին անօթի մարդիկ կայինպահէին, երբ անդին անօթի մարդիկ կայինպահէին, երբ անդին անօթի մարդիկ կային::::    Եթէ մենք Եթէ մենք Եթէ մենք Եթէ մենք 
հաւատացեալ ենք եւ մեր քով հաց ունինք, Տէրը մեզ կը հաւատացեալ ենք եւ մեր քով հաց ունինք, Տէրը մեզ կը հաւատացեալ ենք եւ մեր քով հաց ունինք, Տէրը մեզ կը հաւատացեալ ենք եւ մեր քով հաց ունինք, Տէրը մեզ կը 
հրաւիրէ մտածելու անոնց մասին որոնք հաց չունինհրաւիրէ մտածելու անոնց մասին որոնք հաց չունինհրաւիրէ մտածելու անոնց մասին որոնք հաց չունինհրաւիրէ մտածելու անոնց մասին որոնք հաց չունին::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մենք հանգիստ պայմաններու մէջ կմենք հանգիստ պայմաններու մէջ կմենք հանգիստ պայմաններու մէջ կմենք հանգիստ պայմաններու մէջ կ’’’’ապրինք եւ փառք կու ապրինք եւ փառք կու ապրինք եւ փառք կու ապրինք եւ փառք կու 
տանք Աստուծոյ, Տէրը կոչ կտանք Աստուծոյ, Տէրը կոչ կտանք Աստուծոյ, Տէրը կոչ կտանք Աստուծոյ, Տէրը կոչ կ’’’’ուղղէ մեզի խորհելու թէ իուղղէ մեզի խորհելու թէ իուղղէ մեզի խորհելու թէ իուղղէ մեզի խորհելու թէ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 
կրնանք օգտակար դառնալ անհանգիստ պայմաններու մէջ կրնանք օգտակար դառնալ անհանգիստ պայմաններու մէջ կրնանք օգտակար դառնալ անհանգիստ պայմաններու մէջ կրնանք օգտակար դառնալ անհանգիստ պայմաններու մէջ 
գտնուողներունգտնուողներունգտնուողներունգտնուողներուն::::    

6666....----    ԿԿԿԿ’’’’ենթադրուի որ աշակերտներուն քով եղած ձուկերը, ենթադրուի որ աշակերտներուն քով եղած ձուկերը, ենթադրուի որ աշակերտներուն քով եղած ձուկերը, ենթադրուի որ աշակերտներուն քով եղած ձուկերը, 
աշակերտները իրեաշակերտները իրեաշակերտները իրեաշակերտները իրե´́́́նք բռնած էին, նկատի առնելով որ անոնց նք բռնած էին, նկատի առնելով որ անոնց նք բռնած էին, նկատի առնելով որ անոնց նք բռնած էին, նկատի առնելով որ անոնց 
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մէջ կային ձկնորսներ, ինչպէս նաեւ նկատի առնելով որ մէջ կային ձկնորսներ, ինչպէս նաեւ նկատի առնելով որ մէջ կային ձկնորսներ, ինչպէս նաեւ նկատի առնելով որ մէջ կային ձկնորսներ, ինչպէս նաեւ նկատի առնելով որ 
անոնք արդէն Գալիլեայի լիճին մօտիկ կը գտանոնք արդէն Գալիլեայի լիճին մօտիկ կը գտանոնք արդէն Գալիլեայի լիճին մօտիկ կը գտանոնք արդէն Գալիլեայի լիճին մօտիկ կը գտնուէիննուէիննուէիննուէին::::    Շատ Շատ Շատ Շատ 
հաւանական է որ հացերն ալ Յուդային քովը եղած հաւանական է որ հացերն ալ Յուդային քովը եղած հաւանական է որ հացերն ալ Յուդային քովը եղած հաւանական է որ հացերն ալ Յուդային քովը եղած 
գանձանակին դրամովը գնած էինգանձանակին դրամովը գնած էինգանձանակին դրամովը գնած էինգանձանակին դրամովը գնած էին::::    Ինչո՞ւ ըրի այս նշումներըԻնչո՞ւ ըրի այս նշումներըԻնչո՞ւ ըրի այս նշումներըԻնչո՞ւ ըրի այս նշումները::::    
Աշակերտները ժողովուրդին բաժնեցին ինչ որ իրենց ճակտին Աշակերտները ժողովուրդին բաժնեցին ինչ որ իրենց ճակտին Աշակերտները ժողովուրդին բաժնեցին ինչ որ իրենց ճակտին Աշակերտները ժողովուրդին բաժնեցին ինչ որ իրենց ճակտին 
քրտինքն էրքրտինքն էրքրտինքն էրքրտինքն էր::::    Դիւրին է մարդոց տալ բան մը որուն համար Դիւրին է մարդոց տալ բան մը որուն համար Դիւրին է մարդոց տալ բան մը որուն համար Դիւրին է մարդոց տալ բան մը որուն համար 
չենք աշխատած ու քրտինք չենք թափած. բայց կչենք աշխատած ու քրտինք չենք թափած. բայց կչենք աշխատած ու քրտինք չենք թափած. բայց կչենք աշխատած ու քրտինք չենք թափած. բայց կրնա՞նք րնա՞նք րնա՞նք րնա՞նք 
ուրախութեամբ եւ սիրայօժար կերպով ուրիշին տալ բան մըուրախութեամբ եւ սիրայօժար կերպով ուրիշին տալ բան մըուրախութեամբ եւ սիրայօժար կերպով ուրիշին տալ բան մըուրախութեամբ եւ սիրայօժար կերպով ուրիշին տալ բան մը,,,,    
որուն համար աշխատած ու յոգնած ենքորուն համար աշխատած ու յոգնած ենքորուն համար աշխատած ու յոգնած ենքորուն համար աշխատած ու յոգնած ենք::::    

««««Յիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստինՅիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստինՅիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստինՅիսուս հրամայեց ժողովուրդին որ գետին նստին::::    Ապա Ապա Ապա Ապա 
առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն յայտնեց առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն յայտնեց առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն յայտնեց առաւ եօթը հացը եւ ձուկերը, շնորհակալութիւն յայտնեց 
Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ Աստուծոյ, կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ 
բաժնեցին բաժնեցին բաժնեցին բաժնեցին ժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդինժողովուրդին»»»» ( ( ( (Մտ 15.35Մտ 15.35Մտ 15.35Մտ 15.35----36)36)36)36)::::    

1.1.1.1.----    Սովորաբար կերակուրը սեղանին վրայ դնելէ եՍովորաբար կերակուրը սեղանին վրայ դնելէ եՍովորաբար կերակուրը սեղանին վրայ դնելէ եՍովորաբար կերակուրը սեղանին վրայ դնելէ ե´́́́տք է տք է տք է տք է 
որ մարդիկ սեղանին շուրջ կը բոլորուին, բայց հոս պարագան որ մարդիկ սեղանին շուրջ կը բոլորուին, բայց հոս պարագան որ մարդիկ սեղանին շուրջ կը բոլորուին, բայց հոս պարագան որ մարդիկ սեղանին շուրջ կը բոլորուին, բայց հոս պարագան 
ճիշդ հակառակն է. Յիսուս նախ կը հրամայէ ժողովուրդին որ ճիշդ հակառակն է. Յիսուս նախ կը հրամայէ ժողովուրդին որ ճիշդ հակառակն է. Յիսուս նախ կը հրամայէ ժողովուրդին որ ճիշդ հակառակն է. Յիսուս նախ կը հրամայէ ժողովուրդին որ 
գետին նստին, անկէ ետք միայն ձեռքը կգետին նստին, անկէ ետք միայն ձեռքը կգետին նստին, անկէ ետք միայն ձեռքը կգետին նստին, անկէ ետք միայն ձեռքը կ’’’’առնէ եօթը հացը եւ առնէ եօթը հացը եւ առնէ եօթը հացը եւ առնէ եօթը հացը եւ 
ձուկերը ոձուկերը ոձուկերը ոձուկերը ու կւ կւ կւ կ’’’’օրօրօրօրհնէ զանոնքհնէ զանոնքհնէ զանոնքհնէ զանոնք::::    Ասիկա կը պարզէ Յիսուսի Ասիկա կը պարզէ Յիսուսի Ասիկա կը պարզէ Յիսուսի Ասիկա կը պարզէ Յիսուսի 
բացարձակ ինքնավստահութիւնըբացարձակ ինքնավստահութիւնըբացարձակ ինքնավստահութիւնըբացարձակ ինքնավստահութիւնը::::    Մեզմէ ո՞վ կը համարձակի Մեզմէ ո՞վ կը համարձակի Մեզմէ ո՞վ կը համարձակի Մեզմէ ո՞վ կը համարձակի 
մեծ բազմութիւն մը ճաշի հրաւիրել երբ իր քով ճաշ չկայմեծ բազմութիւն մը ճաշի հրաւիրել երբ իր քով ճաշ չկայմեծ բազմութիւն մը ճաշի հրաւիրել երբ իր քով ճաշ չկայմեծ բազմութիւն մը ճաշի հրաւիրել երբ իր քով ճաշ չկայ::::    
Յիսուս երբ հրամայեց որ ժողովուրդը գետին նստի, տակաւին Յիսուս երբ հրամայեց որ ժողովուրդը գետին նստի, տակաւին Յիսուս երբ հրամայեց որ ժողովուրդը գետին նստի, տակաւին Յիսուս երբ հրամայեց որ ժողովուրդը գետին նստի, տակաւին 
հացն ու ձուկը չէր օրհնած, ոհացն ու ձուկը չէր օրհնած, ոհացն ու ձուկը չէր օրհնած, ոհացն ու ձուկը չէր օրհնած, ո´́́́չ ալ անոնց առատանալը չ ալ անոնց առատանալը չ ալ անոնց առատանալը չ ալ անոնց առատանալը 
տեսած էրտեսած էրտեսած էրտեսած էր::::    

2.2.2.2.----    Ժողովուրդը գետին նստաւ, թէպէտ տակաւին ոԺողովուրդը գետին նստաւ, թէպէտ տակաւին ոԺողովուրդը գետին նստաւ, թէպէտ տակաւին ոԺողովուրդը գետին նստաւ, թէպէտ տակաւին ո´́́́չ հաց չ հաց չ հաց չ հաց 
կը տեսնէր եւ ոկը տեսնէր եւ ոկը տեսնէր եւ ոկը տեսնէր եւ ո´́́́չ ալ ձուկ կամ ուրիշ ուտելիքչ ալ ձուկ կամ ուրիշ ուտելիքչ ալ ձուկ կամ ուրիշ ուտելիքչ ալ ձուկ կամ ուրիշ ուտելիք::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
հաւատքոհաւատքոհաւատքոհաւատքո´́́́վ նստանվ նստանվ նստանվ նստան::::    Անոնք հաւատացին այն բանին զորս Անոնք հաւատացին այն բանին զորս Անոնք հաւատացին այն բանին զորս Անոնք հաւատացին այն բանին զորս 
տակաւին չէին տեսածտակաւին չէին տեսածտակաւին չէին տեսածտակաւին չէին տեսած::::    Մենք կրնա՞նք հաւատալ այն բանին Մենք կրնա՞նք հաւատալ այն բանին Մենք կրնա՞նք հաւատալ այն բանին Մենք կրնա՞նք հաւատալ այն բանին 
զորս չենք տեսներզորս չենք տեսներզորս չենք տեսներզորս չենք տեսներ::::    Կրնա՞նք վստահիլ Տիրոջ երբ Կրնա՞նք վստահիլ Տիրոջ երբ Կրնա՞նք վստահիլ Տիրոջ երբ Կրնա՞նք վստահիլ Տիրոջ երբ 
վստահութիւն ներշնվստահութիւն ներշնվստահութիւն ներշնվստահութիւն ներշնչող բան մը չկայ մեր շուրջչող բան մը չկայ մեր շուրջչող բան մը չկայ մեր շուրջչող բան մը չկայ մեր շուրջ::::    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
սիրով հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին երբ մեզմէ կը պահանջէ մեր սիրով հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին երբ մեզմէ կը պահանջէ մեր սիրով հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին երբ մեզմէ կը պահանջէ մեր սիրով հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին երբ մեզմէ կը պահանջէ մեր 
կամքին ու տրամաբանութեան հակառակ բանկամքին ու տրամաբանութեան հակառակ բանկամքին ու տրամաբանութեան հակառակ բանկամքին ու տրամաբանութեան հակառակ բան::::    
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3.3.3.3.----    ««««Շնորհակալութիւն յայտնեց ԱստուծոյՇնորհակալութիւն յայտնեց ԱստուծոյՇնորհակալութիւն յայտնեց ԱստուծոյՇնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ»»»»::::    Սովորաբար Սովորաբար Սովորաբար Սովորաբար 
մարդիկ իրենց խնդրանքը ստանալէ ետք է որ շնորհամարդիկ իրենց խնդրանքը ստանալէ ետք է որ շնորհամարդիկ իրենց խնդրանքը ստանալէ ետք է որ շնորհամարդիկ իրենց խնդրանքը ստանալէ ետք է որ շնորհա----
կալութիւն կը յայտնեն Աստուծոյ, բակալութիւն կը յայտնեն Աստուծոյ, բակալութիւն կը յայտնեն Աստուծոյ, բակալութիւն կը յայտնեն Աստուծոյ, բայց Յիսուս հացին ու յց Յիսուս հացին ու յց Յիսուս հացին ու յց Յիսուս հացին ու 
ձուկին առատանալը տեսնելէ առաջ շնորհակալութիւն ձուկին առատանալը տեսնելէ առաջ շնորհակալութիւն ձուկին առատանալը տեսնելէ առաջ շնորհակալութիւն ձուկին առատանալը տեսնելէ առաջ շնորհակալութիւն 
յայտնեց Աստուծոյյայտնեց Աստուծոյյայտնեց Աստուծոյյայտնեց Աստուծոյ::::    Յիշենք որ Ղազարոսի մահուան առիթով Յիշենք որ Ղազարոսի մահուան առիթով Յիշենք որ Ղազարոսի մահուան առիթով Յիշենք որ Ղազարոսի մահուան առիթով 
նաեւ Յիսուս շնորհակալութիւն յայտնեց իր Հօրը որ միշտ նաեւ Յիսուս շնորհակալութիւն յայտնեց իր Հօրը որ միշտ նաեւ Յիսուս շնորհակալութիւն յայտնեց իր Հօրը որ միշտ նաեւ Յիսուս շնորհակալութիւն յայտնեց իր Հօրը որ միշտ 
զինք կը լսէր. ասիկա ըսաւ երբ տակաւին Ղազարոս յարուզինք կը լսէր. ասիկա ըսաւ երբ տակաւին Ղազարոս յարուզինք կը լսէր. ասիկա ըսաւ երբ տակաւին Ղազարոս յարուզինք կը լսէր. ասիկա ըսաւ երբ տակաւին Ղազարոս յարու----
թիւն չէր առած (Յհ 11.41)թիւն չէր առած (Յհ 11.41)թիւն չէր առած (Յհ 11.41)թիւն չէր առած (Յհ 11.41)::::    Երբ մենք աԵրբ մենք աԵրբ մենք աԵրբ մենք աղօթենք, կրնա՞նք պաղօթենք, կրնա՞նք պաղօթենք, կրնա՞նք պաղօթենք, կրնա՞նք պա----
տասխան առած ըլլալու վստահութեամբ շնորհակալութիւն տասխան առած ըլլալու վստահութեամբ շնորհակալութիւն տասխան առած ըլլալու վստահութեամբ շնորհակալութիւն տասխան առած ըլլալու վստահութեամբ շնորհակալութիւն 
յայտնել Տիրոջյայտնել Տիրոջյայտնել Տիրոջյայտնել Տիրոջ::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««շնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյշնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյշնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյշնորհակալութիւն յայտնեց Աստուծոյ»»»»    այն այն այն այն 
օրհնութեան համարօրհնութեան համարօրհնութեան համարօրհնութեան համար,,,,    որ մեր երկնաւոր Հայրը պիտի որ մեր երկնաւոր Հայրը պիտի որ մեր երկնաւոր Հայրը պիտի որ մեր երկնաւոր Հայրը պիտի 
պարգեւէր ժողովուրդինպարգեւէր ժողովուրդինպարգեւէր ժողովուրդինպարգեւէր ժողովուրդին::::    Այս ընելով, Տէրը սորվեցուց մեզի, Այս ընելով, Տէրը սորվեցուց մեզի, Այս ընելով, Տէրը սորվեցուց մեզի, Այս ընելով, Տէրը սորվեցուց մեզի, 
շնորհակալութիւն յայտնելշնորհակալութիւն յայտնելշնորհակալութիւն յայտնելշնորհակալութիւն յայտնել    Աստուծոյ իր տուած Աստուծոյ իր տուած Աստուծոյ իր տուած Աստուծոյ իր տուած 
օրհնութիւններուն, պարգեւներուն, շնորհքներուն, ձիրքերուն օրհնութիւններուն, պարգեւներուն, շնորհքներուն, ձիրքերուն օրհնութիւններուն, պարգեւներուն, շնորհքներուն, ձիրքերուն օրհնութիւններուն, պարգեւներուն, շնորհքներուն, ձիրքերուն 
եւ ամէն բանի համարեւ ամէն բանի համարեւ ամէն բանի համարեւ ամէն բանի համար::::    

5.5.5.5.----    ««««Կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ Կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ Կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ Կտրեց եւ աշակերտներուն տուաւ, ու ասոնք ալ 
բաժնեցին ժողովուրդինբաժնեցին ժողովուրդինբաժնեցին ժողովուրդինբաժնեցին ժողովուրդին»»»»::::    Յիսուս հացը կտրելէ եՅիսուս հացը կտրելէ եՅիսուս հացը կտրելէ եՅիսուս հացը կտրելէ ե´́́́տք էր որ տք էր որ տք էր որ տք էր որ 
աշակերտներուն տուաւ որպէսզի ժողովուրդին բաժնենաշակերտներուն տուաւ որպէսզի ժողովուրդին բաժնենաշակերտներուն տուաւ որպէսզի ժողովուրդին բաժնենաշակերտներուն տուաւ որպէսզի ժողովուրդին բաժնեն::::    
Սուրբ Յովհան Սուրբ Յովհան Սուրբ Յովհան Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան եւՈսկեբերան եւՈսկեբերան եւՈսկեբերան եւ    Օգոստինոս, կը բացատրեն որ Օգոստինոս, կը բացատրեն որ Օգոստինոս, կը բացատրեն որ Օգոստինոս, կը բացատրեն որ 
հոս յիշուած հացը կը խորհրդանշէ Քրիստոսը, իսկ հացը հոս յիշուած հացը կը խորհրդանշէ Քրիստոսը, իսկ հացը հոս յիշուած հացը կը խորհրդանշէ Քրիստոսը, իսկ հացը հոս յիշուած հացը կը խորհրդանշէ Քրիստոսը, իսկ հացը 
կտրելու գործողութիւնը` կը նախապատկերացնէ Քրիստոսի կտրելու գործողութիւնը` կը նախապատկերացնէ Քրիստոսի կտրելու գործողութիւնը` կը նախապատկերացնէ Քրիստոսի կտրելու գործողութիւնը` կը նախապատկերացնէ Քրիստոսի 
խաչին վրայ խաչին վրայ խաչին վրայ խաչին վրայ ««««կտրուիլըկտրուիլըկտրուիլըկտրուիլը» » » » եւ տառապանքըեւ տառապանքըեւ տառապանքըեւ տառապանքը::::    Արդ, ինչպէս հացը Արդ, ինչպէս հացը Արդ, ինչպէս հացը Արդ, ինչպէս հացը 
կտրուելէ եկտրուելէ եկտրուելէ եկտրուելէ ե´́́́տք բաժնուեցաւ ժողովուրդին եւ կշտացուց տք բաժնուեցաւ ժողովուրդին եւ կշտացուց տք բաժնուեցաւ ժողովուրդին եւ կշտացուց տք բաժնուեցաւ ժողովուրդին եւ կշտացուց 
անոնց մարմիններանոնց մարմիններանոնց մարմիններանոնց մարմինները, նոյնպէս ալ, Քրիստոս խաչին վրայ ը, նոյնպէս ալ, Քրիստոս խաչին վրայ ը, նոյնպէս ալ, Քրիստոս խաչին վրայ ը, նոյնպէս ալ, Քրիստոս խաչին վրայ 
««««կտրուելէկտրուելէկտրուելէկտրուելէ» » » » եեեե´́́́տք միայն իբրեւ հոգեւոր հաց տք միայն իբրեւ հոգեւոր հաց տք միայն իբրեւ հոգեւոր հաց տք միայն իբրեւ հոգեւոր հաց պիտի պիտի պիտի պիտի բաշխուբաշխուբաշխուբաշխուէրէրէրէր    
ու կշտացու կշտացու կշտացու կշտացնէրնէրնէրնէր    մարդոց հոգիներըմարդոց հոգիներըմարդոց հոգիներըմարդոց հոգիները::::    Դարձեալ, ինչպէս Դարձեալ, ինչպէս Դարձեալ, ինչպէս Դարձեալ, ինչպէս 
նիւթական հացը աշակերտներուն ձեռքով բաժնուեցաւ նիւթական հացը աշակերտներուն ձեռքով բաժնուեցաւ նիւթական հացը աշակերտներուն ձեռքով բաժնուեցաւ նիւթական հացը աշակերտներուն ձեռքով բաժնուեցաւ 
անօթիներուն, նոյնպէս ալ, աննիւթական հացը` Քրիստոս, անօթիներուն, նոյնպէս ալ, աննիւթական հացը` Քրիստոս, անօթիներուն, նոյնպէս ալ, աննիւթական հացը` Քրիստոս, անօթիներուն, նոյնպէս ալ, աննիւթական հացը` Քրիստոս, 
աշակերտներուն միջոցաւ էր ոաշակերտներուն միջոցաւ էր ոաշակերտներուն միջոցաւ էր ոաշակերտներուն միջոցաւ էր որ պիտի բաշխուէր ամբողջ ր պիտի բաշխուէր ամբողջ ր պիտի բաշխուէր ամբողջ ր պիտի բաշխուէր ամբողջ 
մարդկութեանմարդկութեանմարդկութեանմարդկութեան::::    Ամէն անձ որ ինքզինք Քրիստոսի աշակերտ Ամէն անձ որ ինքզինք Քրիստոսի աշակերտ Ամէն անձ որ ինքզինք Քրիստոսի աշակերտ Ամէն անձ որ ինքզինք Քրիստոսի աշակերտ 
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կը սեպէ, կոչումն ու պարտականութիւնը ունի Տէր Յիսուս կը սեպէ, կոչումն ու պարտականութիւնը ունի Տէր Յիսուս կը սեպէ, կոչումն ու պարտականութիւնը ունի Տէր Յիսուս կը սեպէ, կոչումն ու պարտականութիւնը ունի Տէր Յիսուս 
Քրիստոսի փրկութիւնը հացի նման բաշխելու բոլոր մարդոցՔրիստոսի փրկութիւնը հացի նման բաշխելու բոլոր մարդոցՔրիստոսի փրկութիւնը հացի նման բաշխելու բոլոր մարդոցՔրիստոսի փրկութիւնը հացի նման բաշխելու բոլոր մարդոց::::    

6.6.6.6.----    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է ««««ԿԿԿԿենդանի Հացըենդանի Հացըենդանի Հացըենդանի Հացը» » » » (Յհ 6.51), որ (Յհ 6.51), որ (Յհ 6.51), որ (Յհ 6.51), որ 
կեակեակեակեա´́́́նք կու տայ` կեանքի ծարաւ նք կու տայ` կեանքի ծարաւ նք կու տայ` կեանքի ծարաւ նք կու տայ` կեանքի ծարաւ հոգիներունհոգիներունհոգիներունհոգիներուն::::    Քրիստոս հաՔրիստոս հաՔրիստոս հաՔրիստոս հա----
ցը օրհնելով ու անօթի ժողովուրդին տալով, ցոյց տուաւ թէ ցը օրհնելով ու անօթի ժողովուրդին տալով, ցոյց տուաւ թէ ցը օրհնելով ու անօթի ժողովուրդին տալով, ցոյց տուաւ թէ ցը օրհնելով ու անօթի ժողովուրդին տալով, ցոյց տուաւ թէ 
իիիի´́́́նքն է այն իսկական հացը, որ պիտի կշտացնէր անօթի ու նքն է այն իսկական հացը, որ պիտի կշտացնէր անօթի ու նքն է այն իսկական հացը, որ պիտի կշտացնէր անօթի ու նքն է այն իսկական հացը, որ պիտի կշտացնէր անօթի ու 
ծարաւ սիրտերն ու հոգիներըծարաւ սիրտերն ու հոգիներըծարաւ սիրտերն ու հոգիներըծարաւ սիրտերն ու հոգիները::::    Մարդ արարածը մարմին ու Մարդ արարածը մարմին ու Մարդ արարածը մարմին ու Մարդ արարածը մարմին ու 
հոգի էհոգի էհոգի էհոգի է::::    Անոր մարմինը նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ Անոր մարմինը նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ Անոր մարմինը նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ Անոր մարմինը նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ 
անոր հոանոր հոանոր հոանոր հոգին` աննիւթական հագին` աննիւթական հագին` աննիւթական հագին` աննիւթական հացի կարիքըցի կարիքըցի կարիքըցի կարիքը::::    Ինչպէս մարմինը Ինչպէս մարմինը Ինչպէս մարմինը Ինչպէս մարմինը 
չի կրնար ապրիլ առանց նիւթական հացի, այնպէս ալ հոգին` չի կրնար ապրիլ առանց նիւթական հացի, այնպէս ալ հոգին` չի կրնար ապրիլ առանց նիւթական հացի, այնպէս ալ հոգին` չի կրնար ապրիլ առանց նիւթական հացի, այնպէս ալ հոգին` 
չի կրնար ապրիլ առանց աննիւթական հացին` Քրիստոսիչի կրնար ապրիլ առանց աննիւթական հացին` Քրիստոսիչի կրնար ապրիլ առանց աննիւթական հացին` Քրիստոսիչի կրնար ապրիլ առանց աննիւթական հացին` Քրիստոսի::::    
Առանց Քրիստոսահացին` սովի ստրոԱռանց Քրիստոսահացին` սովի ստրոԱռանց Քրիստոսահացին` սովի ստրոԱռանց Քրիստոսահացին` սովի ստրո´́́́ւկ է մարդըւկ է մարդըւկ է մարդըւկ է մարդը::::    Առանց Առանց Առանց Առանց 
Քրիստոսադուռին` կորսուաՔրիստոսադուռին` կորսուաՔրիստոսադուռին` կորսուաՔրիստոսադուռին` կորսուա´́́́ծ է մարդըծ է մարդըծ է մարդըծ է մարդը::::    Առանց ՔրիստոսաԱռանց ՔրիստոսաԱռանց ՔրիստոսաԱռանց Քրիստոսա----
կեանքին` մեռակեանքին` մեռակեանքին` մեռակեանքին` մեռա´́́́ծ է մարդըծ է մարդըծ է մարդըծ է մարդը::::    ԱռանԱռանԱռանԱռանց Քրիստոսալոյսին` ց Քրիստոսալոյսին` ց Քրիստոսալոյսին` ց Քրիստոսալոյսին` 
խաւախաւախաւախաւա´́́́ր է մարդըր է մարդըր է մարդըր է մարդը::::    

Ճիշդ է որ աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, բայց Ճիշդ է որ աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, բայց Ճիշդ է որ աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, բայց Ճիշդ է որ աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, բայց 
աշխարհը չի կրնար գոհացնել մարդուն ներսիդին եղող աշխարհը չի կրնար գոհացնել մարդուն ներսիդին եղող աշխարհը չի կրնար գոհացնել մարդուն ներսիդին եղող աշխարհը չի կրնար գոհացնել մարդուն ներսիդին եղող 
ծարաւը, որովհետեւ մարդը չէ ստեղծուած աշխարհին ծարաւը, որովհետեւ մարդը չէ ստեղծուած աշխարհին ծարաւը, որովհետեւ մարդը չէ ստեղծուած աշխարհին ծարաւը, որովհետեւ մարդը չէ ստեղծուած աշխարհին 
համարհամարհամարհամար::::    Աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, իսկ Աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, իսկ Աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, իսկ Աշխարհը ստեղծուած է մարդուն համար, իսկ 
մարդը` Աստուծոյ համար, ուստի միամարդը` Աստուծոյ համար, ուստի միամարդը` Աստուծոյ համար, ուստի միամարդը` Աստուծոյ համար, ուստի միայն Աստուայն Աստուայն Աստուայն Աստուա´́́́ծ կրնայ ծ կրնայ ծ կրնայ ծ կրնայ 
յագեցնել անոր մէջ եղող ծարաւըյագեցնել անոր մէջ եղող ծարաւըյագեցնել անոր մէջ եղող ծարաւըյագեցնել անոր մէջ եղող ծարաւը::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս կրնար ժողովուրդին հրամայել որ իրեՅիսուս կրնար ժողովուրդին հրամայել որ իրեՅիսուս կրնար ժողովուրդին հրամայել որ իրեՅիսուս կրնար ժողովուրդին հրամայել որ իրե´́́́նք նք նք նք 
ներկայանային եւ հաց առնէին զամբիւղներէն, բայց այդպէս ներկայանային եւ հաց առնէին զամբիւղներէն, բայց այդպէս ներկայանային եւ հաց առնէին զամբիւղներէն, բայց այդպէս ներկայանային եւ հաց առնէին զամբիւղներէն, բայց այդպէս 
ընելու փոխարէն, հացերըընելու փոխարէն, հացերըընելու փոխարէն, հացերըընելու փոխարէն, հացերը    ««««կտրեց եւ աշակերտներուն կտրեց եւ աշակերտներուն կտրեց եւ աշակերտներուն կտրեց եւ աշակերտներուն 
տուաւտուաւտուաւտուաւ»»»»    ոոոու պատուիրեց որ իրեւ պատուիրեց որ իրեւ պատուիրեց որ իրեւ պատուիրեց որ իրե´́́́նք բաժնեն ժողովուրդիննք բաժնեն ժողովուրդիննք բաժնեն ժողովուրդիննք բաժնեն ժողովուրդին::::    
Ինչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ համարմարմարմար::::    Որպէսզի անոնց թերահաւատութիւնը բուժէրՈրպէսզի անոնց թերահաւատութիւնը բուժէրՈրպէսզի անոնց թերահաւատութիւնը բուժէրՈրպէսզի անոնց թերահաւատութիւնը բուժէր::::    
Անոնք տակաւին քիչ առաջ թերահաւատութեամբ Տիրոջ Անոնք տակաւին քիչ առաջ թերահաւատութեամբ Տիրոջ Անոնք տակաւին քիչ առաջ թերահաւատութեամբ Տիրոջ Անոնք տակաւին քիչ առաջ թերահաւատութեամբ Տիրոջ 
ըսին. ըսին. ըսին. ըսին. ««««Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ Հիմա ամայի այս վայրին մէջ ուրկէ՞ այսչափ 
բազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենքբազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենքբազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենքբազմութիւն կշտացնելու չափ հաց գտնենք»»»»::::    Երբեմն Տէրը թոյլ Երբեմն Տէրը թոյլ Երբեմն Տէրը թոյլ Երբեմն Տէրը թոյլ 
կու տայկու տայկու տայկու տայ,,,,    որ մեր ձեռքերովը շօշափենք եւ մեր աչքերովը որ մեր ձեռքերովը շօշափենք եւ մեր աչքերովը որ մեր ձեռքերովը շօշափենք եւ մեր աչքերովը որ մեր ձեռքերովը շօշափենք եւ մեր աչքերովը 
տեսնենք այն տեսնենք այն տեսնենք այն տեսնենք այն բանը որուն վերաբերեալ թերահաւատ բանը որուն վերաբերեալ թերահաւատ բանը որուն վերաբերեալ թերահաւատ բանը որուն վերաբերեալ թերահաւատ 
գտնուած ենք, մէկ կողմէ որպէսզի ձերբազատէ մեզ մեր գտնուած ենք, մէկ կողմէ որպէսզի ձերբազատէ մեզ մեր գտնուած ենք, մէկ կողմէ որպէսզի ձերբազատէ մեզ մեր գտնուած ենք, մէկ կողմէ որպէսզի ձերբազատէ մեզ մեր 
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թերահաւատութենէն, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի յանդիմանած թերահաւատութենէն, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի յանդիմանած թերահաւատութենէն, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի յանդիմանած թերահաւատութենէն, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի յանդիմանած 
ըլլայ մեզ մեր թերահաւատութեան համարըլլայ մեզ մեր թերահաւատութեան համարըլլայ մեզ մեր թերահաւատութեան համարըլլայ մեզ մեր թերահաւատութեան համար::::    

««««Բոլորն ալ կերան ու կշտացան, եւ աշակերտները Բոլորն ալ կերան ու կշտացան, եւ աշակերտները Բոլորն ալ կերան ու կշտացան, եւ աշակերտները Բոլորն ալ կերան ու կշտացան, եւ աշակերտները 
կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ լեցուցինկտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ լեցուցինկտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ լեցուցինկտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ լեցուցին»»»» ( ( ( (Մտ 15.37)Մտ 15.37)Մտ 15.37)Մտ 15.37)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս կերակրեց ժողովուրդը երբ գիտցաւ որ անոնք Յիսուս կերակրեց ժողովուրդը երբ գիտցաւ որ անոնք Յիսուս կերակրեց ժողովուրդը երբ գիտցաւ որ անոնք Յիսուս կերակրեց ժողովուրդը երբ գիտցաւ որ անոնք 
անօթի էինանօթի էինանօթի էինանօթի էին::::    Յիսուս կուշտ մարդոց չկերակրեց, այլ` անօթիՅիսուս կուշտ մարդոց չկերակրեց, այլ` անօթիՅիսուս կուշտ մարդոց չկերակրեց, այլ` անօթիՅիսուս կուշտ մարդոց չկերակրեց, այլ` անօթինենենենե----
րունրունրունրուն::::    Հոգեւոր իմաստով առէք այս հաստատումըՀոգեւոր իմաստով առէք այս հաստատումըՀոգեւոր իմաստով առէք այս հաստատումըՀոգեւոր իմաստով առէք այս հաստատումը::::    Յիսուս միՅիսուս միՅիսուս միՅիսուս մի----
այն հոգեւորապէս անօթի եղողները կը կերակրէայն հոգեւորապէս անօթի եղողները կը կերակրէայն հոգեւորապէս անօթի եղողները կը կերակրէայն հոգեւորապէս անօթի եղողները կը կերակրէ::::    Այն մարդիԱյն մարդիԱյն մարդիԱյն մարդի----
կը որոնց սիրտն ու հոգին կշտացակը որոնց սիրտն ու հոգին կշտացակը որոնց սիրտն ու հոգին կշտացակը որոնց սիրտն ու հոգին կշտացած է աշխարհով ու աշխարծ է աշխարհով ու աշխարծ է աշխարհով ու աշխարծ է աշխարհով ու աշխար----
հայինով, երբեք  չեն կրնար հոգեւոր անօթութիւն զգալ, եւ հայինով, երբեք  չեն կրնար հոգեւոր անօթութիւն զգալ, եւ հայինով, երբեք  չեն կրնար հոգեւոր անօթութիւն զգալ, եւ հայինով, երբեք  չեն կրնար հոգեւոր անօթութիւն զգալ, եւ 
քանի չեն զգար, Յիսուս բնաւ զանոնք չի կերակրերքանի չեն զգար, Յիսուս բնաւ զանոնք չի կերակրերքանի չեն զգար, Յիսուս բնաւ զանոնք չի կերակրերքանի չեն զգար, Յիսուս բնաւ զանոնք չի կերակրեր::::    Յիսուս իր Յիսուս իր Յիսուս իր Յիսուս իր 
ներկայութեամներկայութեամներկայութեամներկայութեամբ կը կշտացնէ միայն այն հոգիները,բ կը կշտացնէ միայն այն հոգիները,բ կը կշտացնէ միայն այն հոգիները,բ կը կշտացնէ միայն այն հոգիները,    որոնք կը որոնք կը որոնք կը որոնք կը 
փնտռեն իր ներկայութիւնը, որոնք իր ներկայուփնտռեն իր ներկայութիւնը, որոնք իր ներկայուփնտռեն իր ներկայութիւնը, որոնք իր ներկայուփնտռեն իր ներկայութիւնը, որոնք իր ներկայութեան քաղցն թեան քաղցն թեան քաղցն թեան քաղցն 
ու ծարաւը ունինու ծարաւը ունինու ծարաւը ունինու ծարաւը ունին::::    ԴժբաԴժբաԴժբաԴժբա´́́́խտ է այն խտ է այն խտ է այն խտ է այն մարդ մարդ մարդ մարդ արարածը որ իր արարածը որ իր արարածը որ իր արարածը որ իր 
սրտին մէջ ծարաւ չունի հանդէպ իր Արարիչինսրտին մէջ ծարաւ չունի հանդէպ իր Արարիչինսրտին մէջ ծարաւ չունի հանդէպ իր Արարիչինսրտին մէջ ծարաւ չունի հանդէպ իր Արարիչին::::    

2.2.2.2.----    ««««Բոլորն ալ կերանԲոլորն ալ կերանԲոլորն ալ կերանԲոլորն ալ կերան»»»»::::    Ժողովուրդին մէկ մասը չէր որ Ժողովուրդին մէկ մասը չէր որ Ժողովուրդին մէկ մասը չէր որ Ժողովուրդին մէկ մասը չէր որ 
կերաւ, այլ բոլորը կերանկերաւ, այլ բոլորը կերանկերաւ, այլ բոլորը կերանկերաւ, այլ բոլորը կերան::::    Տիրոջ բարերարութիւնը բոլորիՏիրոջ բարերարութիւնը բոլորիՏիրոջ բարերարութիւնը բոլորիՏիրոջ բարերարութիւնը բոլորի´́́́ն ն ն ն 
համար էր անխտիրհամար էր անխտիրհամար էր անխտիրհամար էր անխտիր::::    Տիրոջ գթութիւնը տարածուեցաւ բոլորին Տիրոջ գթութիւնը տարածուեցաւ բոլորին Տիրոջ գթութիւնը տարածուեցաւ բոլորին Տիրոջ գթութիւնը տարածուեցաւ բոլորին 
վրայվրայվրայվրայ::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , Տէրը բոլՏէրը բոլՏէրը բոլՏէրը բոլորիորիորիորի´́́́ն կն կն կն կ’’’’ողորմի եւ ոողորմի եւ ոողորմի եւ ոողորմի եւ ո´́́́չ թէ ոմանցչ թէ ոմանցչ թէ ոմանցչ թէ ոմանց::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
բոլորին ստեղծիչն է, նախախնամողն է, հոգատարն էբոլորին ստեղծիչն է, նախախնամողն է, հոգատարն էբոլորին ստեղծիչն է, նախախնամողն է, հոգատարն էբոլորին ստեղծիչն է, նախախնամողն է, հոգատարն է::::    

3.3.3.3.----    ««««Ու կշտացանՈւ կշտացանՈւ կշտացանՈւ կշտացան»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ միայն կերան, այլեւ` կշտացանչ միայն կերան, այլեւ` կշտացանչ միայն կերան, այլեւ` կշտացանչ միայն կերան, այլեւ` կշտացան::::    
Աշխարհը կու տայ բայց չիԱշխարհը կու տայ բայց չիԱշխարհը կու տայ բայց չիԱշխարհը կու տայ բայց չի´́́́    կշտացներկշտացներկշտացներկշտացներ::::    Տէրը կու տայ եւ կը Տէրը կու տայ եւ կը Տէրը կու տայ եւ կը Տէրը կու տայ եւ կը 
կշտացնէկշտացնէկշտացնէկշտացնէ::::    Աշխարհը իր ամբողջ բովանդակութեամբ, Աշխարհը իր ամբողջ բովանդակութեամբ, Աշխարհը իր ամբողջ բովանդակութեամբ, Աշխարհը իր ամբողջ բովանդակութեամբ, 
գանձերով, հարստութիւննեգանձերով, հարստութիւննեգանձերով, հարստութիւննեգանձերով, հարստութիւններով եւ հաճոյքներով, չիրով եւ հաճոյքներով, չիրով եւ հաճոյքներով, չիրով եւ հաճոյքներով, չի´́́́    կրնար կրնար կրնար կրնար 
կշտացնել մարդուն անօթի հոգին եւ չիկշտացնել մարդուն անօթի հոգին եւ չիկշտացնել մարդուն անօթի հոգին եւ չիկշտացնել մարդուն անօթի հոգին եւ չի´́́́    կրնար յագեցնել այն կրնար յագեցնել այն կրնար յագեցնել այն կրնար յագեցնել այն 
ծարաւը որ մարդուն սրտին մէջ կայծարաւը որ մարդուն սրտին մէջ կայծարաւը որ մարդուն սրտին մէջ կայծարաւը որ մարդուն սրտին մէջ կայ::::    Մարդուն ՍտեղծիՄարդուն ՍտեղծիՄարդուն ՍտեղծիՄարդուն Ստեղծի´́́́չը չը չը չը 
միայն կրնայ միայն կրնայ միայն կրնայ միայն կրնայ մարդունմարդունմարդունմարդուն    սիրտը լեցնելսիրտը լեցնելսիրտը լեցնելսիրտը լեցնել::::    

4.4.4.4.----    ««««Աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ Աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ Աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ Աշակերտները կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ 
լեցուցինլեցուցինլեցուցինլեցուցին»»»»::::    Մարդիկ ոՄարդիկ ոՄարդիկ ոՄարդիկ ո´́́́չ միայն կերան, ոչ միայն կերան, ոչ միայն կերան, ոչ միայն կերան, ո´́́́չ միայն կշտացան, չ միայն կշտացան, չ միայն կշտացան, չ միայն կշտացան, 
այլեւ եօթը զամբիւղ ալ աւելցաւայլեւ եօթը զամբիւղ ալ աւելցաւայլեւ եօթը զամբիւղ ալ աւելցաւայլեւ եօթը զամբիւղ ալ աւելցաւ::::    Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ եօթը Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ եօթը Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ եօթը Յիսուս չէ՞ր գիտեր որ եօթը 
զամբիւղ պիտի աւելնարզամբիւղ պիտի աւելնարզամբիւղ պիտի աւելնարզամբիւղ պիտի աւելնար::::    ԳիտէԳիտէԳիտէԳիտէ´́́́րրրր::::    Ան գիտակցաբար եօթը Ան գիտակցաբար եօթը Ան գիտակցաբար եօթը Ան գիտակցաբար եօթը 
հացերը առատացուց պէտք եղածէն աւելի, որպէսզի սորվեցհացերը առատացուց պէտք եղածէն աւելի, որպէսզի սորվեցհացերը առատացուց պէտք եղածէն աւելի, որպէսզի սորվեցհացերը առատացուց պէտք եղածէն աւելի, որպէսզի սորվեց----
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նէր անոնց եւ մեզի, թէ ինք առատաձեռնօրէն բաշխող նէր անոնց եւ մեզի, թէ ինք առատաձեռնօրէն բաշխող նէր անոնց եւ մեզի, թէ ինք առատաձեռնօրէն բաշխող նէր անոնց եւ մեզի, թէ ինք առատաձեռնօրէն բաշխող 
Աստուած է, Աստուած է, Աստուած է, Աստուած է, եւ եւ եւ եւ թէ ինք կը պարգեւէ մերթէ ինք կը պարգեւէ մերթէ ինք կը պարգեւէ մերթէ ինք կը պարգեւէ մեր    խնդրածէն խնդրածէն խնդրածէն խնդրածէն ու ու ու ու 
ակնկալածէն ակնկալածէն ակնկալածէն ակնկալածէն աւելիաւելիաւելիաւելի::::    

5.5.5.5.----    Ինչո՞ւ համար աշակերտները հաւաքեցին աւելցած Ինչո՞ւ համար աշակերտները հաւաքեցին աւելցած Ինչո՞ւ համար աշակերտները հաւաքեցին աւելցած Ինչո՞ւ համար աշակերտները հաւաքեցին աւելցած 
կտորներըկտորներըկտորներըկտորները::::    Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Հաւաքեցին, որովհետեւ Յիսուս չէր ուզեր որ անոնք ա) Հաւաքեցին, որովհետեւ Յիսուս չէր ուզեր որ անոնք ա) Հաւաքեցին, որովհետեւ Յիսուս չէր ուզեր որ անոնք ա) Հաւաքեցին, որովհետեւ Յիսուս չէր ուզեր որ անոնք 
առատաձեռնութեան ժամանակ մոռնային կամ անտեսէին առատաձեռնութեան ժամանակ մոռնային կամ անտեսէին առատաձեռնութեան ժամանակ մոռնային կամ անտեսէին առատաձեռնութեան ժամանակ մոռնային կամ անտեսէին 
աւելցուքները, փշրանքներըաւելցուքները, փշրանքներըաւելցուքները, փշրանքներըաւելցուքները, փշրանքները::::    Սովորաբար երբ մարդիկ Սովորաբար երբ մարդիկ Սովորաբար երբ մարդիկ Սովորաբար երբ մարդիկ 
առաառաառաառատօրէն ունենան ոեւէ բան, կրնան անտարբեր դառնալ տօրէն ունենան ոեւէ բան, կրնան անտարբեր դառնալ տօրէն ունենան ոեւէ բան, կրնան անտարբեր դառնալ տօրէն ունենան ոեւէ բան, կրնան անտարբեր դառնալ 
փոքրիկ կամ աննշան նկատուած իրերուն կամ իրականուփոքրիկ կամ աննշան նկատուած իրերուն կամ իրականուփոքրիկ կամ աննշան նկատուած իրերուն կամ իրականուփոքրիկ կամ աննշան նկատուած իրերուն կամ իրականու----
թիւններուն նկատմամբթիւններուն նկատմամբթիւններուն նկատմամբթիւններուն նկատմամբ::::    Ամէն լաւ բան, ատիկա ըլլայ մեծ թէ Ամէն լաւ բան, ատիկա ըլլայ մեծ թէ Ամէն լաւ բան, ատիկա ըլլայ մեծ թէ Ամէն լաւ բան, ատիկա ըլլայ մեծ թէ 
փոքր բան, Աստուծոյ կողմէ մեզի շնորհուած է, եւ Աստուած փոքր բան, Աստուծոյ կողմէ մեզի շնորհուած է, եւ Աստուած փոքր բան, Աստուծոյ կողմէ մեզի շնորհուած է, եւ Աստուած փոքր բան, Աստուծոյ կողմէ մեզի շնորհուած է, եւ Աստուած 
կկկկ’’’’ուզէ որ տէուզէ որ տէուզէ որ տէուզէ որ տէ´́́́ր ր ր ր կանգնինքկանգնինքկանգնինքկանգնինք    անորանորանորանոր::::    

բ) Կերակուրը Աստուծոյ պաբ) Կերակուրը Աստուծոյ պաբ) Կերակուրը Աստուծոյ պաբ) Կերակուրը Աստուծոյ պարգեւն էրգեւն էրգեւն էրգեւն է::::    Աւելցած կերակուրը Աւելցած կերակուրը Աւելցած կերակուրը Աւելցած կերակուրը 
թափելը` Աստուծոյ պարգեւը անտեսել կը նշանակէթափելը` Աստուծոյ պարգեւը անտեսել կը նշանակէթափելը` Աստուծոյ պարգեւը անտեսել կը նշանակէթափելը` Աստուծոյ պարգեւը անտեսել կը նշանակէ::::    Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ Ահա թէ 
ինչու Յիսուս ուզեց որ աշակերտները հաւաքեն աւելցած ինչու Յիսուս ուզեց որ աշակերտները հաւաքեն աւելցած ինչու Յիսուս ուզեց որ աշակերտները հաւաքեն աւելցած ինչու Յիսուս ուզեց որ աշակերտները հաւաքեն աւելցած 
կերակուրըկերակուրըկերակուրըկերակուրը::::    Այսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքաԱյսօր որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք աւելցած ն մարդիկ կան որոնք աւելցած ն մարդիկ կան որոնք աւելցած ն մարդիկ կան որոնք աւելցած 
կերակուրը կը թափեն, մոռնալով որ ատիկա Աստուծոյ կերակուրը կը թափեն, մոռնալով որ ատիկա Աստուծոյ կերակուրը կը թափեն, մոռնալով որ ատիկա Աստուծոյ կերակուրը կը թափեն, մոռնալով որ ատիկա Աստուծոյ 
պարգեւն է իրենց, եւ մոռնալով որպարգեւն է իրենց, եւ մոռնալով որպարգեւն է իրենց, եւ մոռնալով որպարգեւն է իրենց, եւ մոռնալով որ    այսօր աշխարհի մէջ այսօր աշխարհի մէջ այսօր աշխարհի մէջ այսօր աշխարհի մէջ 
անհաշիւ թիանհաշիւ թիանհաշիւ թիանհաշիւ թիւով մարդիկ կան որոնք անօթութենէւով մարդիկ կան որոնք անօթութենէւով մարդիկ կան որոնք անօթութենէւով մարդիկ կան որոնք անօթութենէ    կը կը կը կը 
տառապին, որոնք պատառ մը հացի կարօտ ենտառապին, որոնք պատառ մը հացի կարօտ ենտառապին, որոնք պատառ մը հացի կարօտ ենտառապին, որոնք պատառ մը հացի կարօտ են::::    

գ) Աւելցած կտորները կը ներկայացնեն հեթանոսները, գ) Աւելցած կտորները կը ներկայացնեն հեթանոսները, գ) Աւելցած կտորները կը ներկայացնեն հեթանոսները, գ) Աւելցած կտորները կը ներկայացնեն հեթանոսները, 
որոնք մեղքի գետինը ինկած ու ձգուած պիտի չմնայինորոնք մեղքի գետինը ինկած ու ձգուած պիտի չմնայինորոնք մեղքի գետինը ինկած ու ձգուած պիտի չմնայինորոնք մեղքի գետինը ինկած ու ձգուած պիտի չմնային    միշտմիշտմիշտմիշտ, , , , 
այլ հետագային պիտի հաւաքուէին Աստուծոյ արքայութեան այլ հետագային պիտի հաւաքուէին Աստուծոյ արքայութեան այլ հետագային պիտի հաւաքուէին Աստուծոյ արքայութեան այլ հետագային պիտի հաւաքուէին Աստուծոյ արքայութեան 
սակառներուն մէջսակառներուն մէջսակառներուն մէջսակառներուն մէջ::::    

դ) Յիսուս ուզեց որ աշակերտները դ) Յիսուս ուզեց որ աշակերտները դ) Յիսուս ուզեց որ աշակերտները դ) Յիսուս ուզեց որ աշակերտները հաւաքեն հացի եւ հաւաքեն հացի եւ հաւաքեն հացի եւ հաւաքեն հացի եւ 
ձուկի աւելցած կձուկի աւելցած կձուկի աւելցած կձուկի աւելցած կտորները, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ տորները, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ տորները, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ տորները, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ 
մեզի, որ Աստուծոյ համար աւելորդ բան չկամեզի, որ Աստուծոյ համար աւելորդ բան չկամեզի, որ Աստուծոյ համար աւելորդ բան չկամեզի, որ Աստուծոյ համար աւելորդ բան չկա´́́́յ, թափուելիք յ, թափուելիք յ, թափուելիք յ, թափուելիք 
բան չկաբան չկաբան չկաբան չկա´́́́յ, անարժէք բան չկայ, անարժէք բան չկայ, անարժէք բան չկայ, անարժէք բան չկա´́́́յյյյ::::    

ե) Երբ աշակերտները տեսան հացի եւ ձուկի բազմաե) Երբ աշակերտները տեսան հացի եւ ձուկի բազմաե) Երբ աշակերտները տեսան հացի եւ ձուկի բազմաե) Երբ աշակերտները տեսան հացի եւ ձուկի բազմա----
ցումը, վստահացումը, վստահացումը, վստահացումը, վստահաբար մեծապէս ուրախացան եւ խանդավառբար մեծապէս ուրախացան եւ խանդավառբար մեծապէս ուրախացան եւ խանդավառբար մեծապէս ուրախացան եւ խանդավառ----
ուեցանուեցանուեցանուեցան::::    Անոնք այդ ուրախութեան եւ խանդավառութեան մէջ Անոնք այդ ուրախութեան եւ խանդավառութեան մէջ Անոնք այդ ուրախութեան եւ խանդավառութեան մէջ Անոնք այդ ուրախութեան եւ խանդավառութեան մէջ 
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դիւրաւ կրնային մոռնալ ծառայութիւնը, ահա թէ ինչու Յիսուս դիւրաւ կրնային մոռնալ ծառայութիւնը, ահա թէ ինչու Յիսուս դիւրաւ կրնային մոռնալ ծառայութիւնը, ահա թէ ինչու Յիսուս դիւրաւ կրնային մոռնալ ծառայութիւնը, ահա թէ ինչու Յիսուս 
պատուիրեց անոնց հաւաքել կերակուրի աւելցած կտորները, պատուիրեց անոնց հաւաքել կերակուրի աւելցած կտորները, պատուիրեց անոնց հաւաքել կերակուրի աւելցած կտորները, պատուիրեց անոնց հաւաքել կերակուրի աւելցած կտորները, 
այլ խօսքով, զանոնք ծառայութեան մղեցայլ խօսքով, զանոնք ծառայութեան մղեցայլ խօսքով, զանոնք ծառայութեան մղեցայլ խօսքով, զանոնք ծառայութեան մղեց::::    

զ) Հրաշքը տեսնելով, աշակեզ) Հրաշքը տեսնելով, աշակեզ) Հրաշքը տեսնելով, աշակեզ) Հրաշքը տեսնելով, աշակերտները նոյնիսկ կրնային րտները նոյնիսկ կրնային րտները նոյնիսկ կրնային րտները նոյնիսկ կրնային 
հպարտանալհպարտանալհպարտանալհպարտանալ::::    Կրնային հպարտութեամբ ժողովուրդին Կրնային հպարտութեամբ ժողովուրդին Կրնային հպարտութեամբ ժողովուրդին Կրնային հպարտութեամբ ժողովուրդին 
պատմել թէ իրենք հրաշագործ Յիսուսին աշակերտներն էին, պատմել թէ իրենք հրաշագործ Յիսուսին աշակերտներն էին, պատմել թէ իրենք հրաշագործ Յիսուսին աշակերտներն էին, պատմել թէ իրենք հրաշագործ Յիսուսին աշակերտներն էին, 
մտերիմներն էին, բարեկամներն էինմտերիմներն էին, բարեկամներն էինմտերիմներն էին, բարեկամներն էինմտերիմներն էին, բարեկամներն էին::::    Նման հպարտութենէ մը Նման հպարտութենէ մը Նման հպարտութենէ մը Նման հպարտութենէ մը 
զիրենք հեռու պահելու համար, Յիսուս զիրենք խոնարհ զիրենք հեռու պահելու համար, Յիսուս զիրենք խոնարհ զիրենք հեռու պահելու համար, Յիսուս զիրենք խոնարհ զիրենք հեռու պահելու համար, Յիսուս զիրենք խոնարհ 
ծառայութեան կը լծէ, պատուիրելով որ ծառայութեան կը լծէ, պատուիրելով որ ծառայութեան կը լծէ, պատուիրելով որ ծառայութեան կը լծէ, պատուիրելով որ հաւաքեն հացի ու հաւաքեն հացի ու հաւաքեն հացի ու հաւաքեն հացի ու 
ձուկի աւելցած կտորներըձուկի աւելցած կտորներըձուկի աւելցած կտորներըձուկի աւելցած կտորները::::    Ինչպէս որ ժողովուրդին մէջ Ինչպէս որ ժողովուրդին մէջ Ինչպէս որ ժողովուրդին մէջ Ինչպէս որ ժողովուրդին մէջ 
դառնալով, բոլորին հաց եւ ձուկ բաժնեցին, նոյնպէս ալ պէտք դառնալով, բոլորին հաց եւ ձուկ բաժնեցին, նոյնպէս ալ պէտք դառնալով, բոլորին հաց եւ ձուկ բաժնեցին, նոյնպէս ալ պէտք դառնալով, բոլորին հաց եւ ձուկ բաժնեցին, նոյնպէս ալ պէտք 
էր ժողովուրդին մէջ դառնային եւ հաւաքէին հացի եւ ձուկի էր ժողովուրդին մէջ դառնային եւ հաւաքէին հացի եւ ձուկի էր ժողովուրդին մէջ դառնային եւ հաւաքէին հացի եւ ձուկի էր ժողովուրդին մէջ դառնային եւ հաւաքէին հացի եւ ձուկի 
աւելցած կտորներըաւելցած կտորներըաւելցած կտորներըաւելցած կտորները::::    Ասիկա սքանչելի առիթ մըն էր իրենց Ասիկա սքանչելի առիթ մըն էր իրենց Ասիկա սքանչելի առիթ մըն էր իրենց Ասիկա սքանչելի առիթ մըն էր իրենց 
համար, չհպարտանալու ժողովուրդհամար, չհպարտանալու ժողովուրդհամար, չհպարտանալու ժողովուրդհամար, չհպարտանալու ժողովուրդին ներկայութեանին ներկայութեանին ներկայութեանին ներկայութեան::::        

6.6.6.6.----    Յիսուս կերակրելով ժողովուրդը, ցոյց տուաւ անոնց Յիսուս կերակրելով ժողովուրդը, ցոյց տուաւ անոնց Յիսուս կերակրելով ժողովուրդը, ցոյց տուաւ անոնց Յիսուս կերակրելով ժողովուրդը, ցոյց տուաւ անոնց 
թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նքն է մարդիկը կերակրող Աստուածընքն է մարդիկը կերակրող Աստուածընքն է մարդիկը կերակրող Աստուածընքն է մարդիկը կերակրող Աստուածը::::    Ան սակայն չէր Ան սակայն չէր Ան սակայն չէր Ան սակայն չէր 
ուզեր որ մարդիկը լոկ նիւթական հացի համար դիմուզեր որ մարդիկը լոկ նիւթական հացի համար դիմուզեր որ մարդիկը լոկ նիւթական հացի համար դիմուզեր որ մարդիկը լոկ նիւթական հացի համար դիմէինէինէինէին    ու ու ու ու 
հետեւհետեւհետեւհետեւէէէէին իրեն, սիրին իրեն, սիրին իրեն, սիրին իրեն, սիրէին ու պաշտէինէին ու պաշտէինէին ու պաշտէինէին ու պաշտէին    զինք (Յհ 6.26)զինք (Յհ 6.26)զինք (Յհ 6.26)զինք (Յհ 6.26)::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
նիւթական հաց տալով եւ անոնց նիւթական հաց տալով եւ անոնց նիւթական հաց տալով եւ անոնց նիւթական հաց տալով եւ անոնց նիւթական մարմինները նիւթական մարմինները նիւթական մարմինները նիւթական մարմինները 
կերակրելով, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իկերակրելով, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իկերակրելով, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իկերակրելով, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ ի´́́́նքն է որ անոնց նքն է որ անոնց նքն է որ անոնց նքն է որ անոնց 
աննիւթական հոգիները կը կերակրէ աննիւթական Հացով` աննիւթական հոգիները կը կերակրէ աննիւթական Հացով` աննիւթական հոգիները կը կերակրէ աննիւթական Հացով` աննիւթական հոգիները կը կերակրէ աննիւթական Հացով` 
իր իսկ անձով. իր իսկ անձով. իր իսկ անձով. իր իսկ անձով. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքի հացըս եմ կեանքի հացըս եմ կեանքի հացըս եմ կեանքի հացը»»»» ( ( ( (Յհ 6.48)Յհ 6.48)Յհ 6.48)Յհ 6.48)::::    

7.7.7.7.----    Յաջորդ համարը մեզի կՅաջորդ համարը մեզի կՅաջորդ համարը մեզի կՅաջորդ համարը մեզի կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ««««ուտողները շուրջ ուտողները շուրջ ուտողները շուրջ ուտողները շուրջ 
չորս հազար հոգի էինչորս հազար հոգի էինչորս հազար հոգի էինչորս հազար հոգի էին»:»:»:»:    Ընդհանրական եկեղԸնդհանրական եկեղԸնդհանրական եկեղԸնդհանրական եկեղեցւոյ հայրեր, եցւոյ հայրեր, եցւոյ հայրեր, եցւոյ հայրեր, 
ինչպէս Օգոստինոս, Ոսկեբերան Հայրապետ եւ ուրիշներ, կը ինչպէս Օգոստինոս, Ոսկեբերան Հայրապետ եւ ուրիշներ, կը ինչպէս Օգոստինոս, Ոսկեբերան Հայրապետ եւ ուրիշներ, կը ինչպէս Օգոստինոս, Ոսկեբերան Հայրապետ եւ ուրիշներ, կը 
բացատրեն որ չորս հազարի կերակրումի դրուագը կը բացատրեն որ չորս հազարի կերակրումի դրուագը կը բացատրեն որ չորս հազարի կերակրումի դրուագը կը բացատրեն որ չորս հազարի կերակրումի դրուագը կը 
պատկերացնէ հեթանոս ժողովուրդը, եւ ասոր ապացոյցը այն պատկերացնէ հեթանոս ժողովուրդը, եւ ասոր ապացոյցը այն պատկերացնէ հեթանոս ժողովուրդը, եւ ասոր ապացոյցը այն պատկերացնէ հեթանոս ժողովուրդը, եւ ասոր ապացոյցը այն 
է, որ աւելցած է, որ աւելցած է, որ աւելցած է, որ աւելցած ««««կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ կտորները հաւաքելով եօթը զամբիւղ 
լեցուցինլեցուցինլեցուցինլեցուցին»:»:»:»:    Եօթը զամբիւղները կը ներկայացնեն հԵօթը զամբիւղները կը ներկայացնեն հԵօթը զամբիւղները կը ներկայացնեն հԵօթը զամբիւղները կը ներկայացնեն հեթանոսնեեթանոսնեեթանոսնեեթանոսնե----
րը, որոնք Յայտնութեան գիրքին մէջ յիշուած են իբրեւ եօթը րը, որոնք Յայտնութեան գիրքին մէջ յիշուած են իբրեւ եօթը րը, որոնք Յայտնութեան գիրքին մէջ յիշուած են իբրեւ եօթը րը, որոնք Յայտնութեան գիրքին մէջ յիշուած են իբրեւ եօթը 
եկեղեցիներ (Յյտ 1.4, 20), եւ որոնք կը նմանցուին եօթը եկեղեցիներ (Յյտ 1.4, 20), եւ որոնք կը նմանցուին եօթը եկեղեցիներ (Յյտ 1.4, 20), եւ որոնք կը նմանցուին եօթը եկեղեցիներ (Յյտ 1.4, 20), եւ որոնք կը նմանցուին եօթը 
ճրագարաններու, ցոյց տալու համար թէ Սուրբ Հոգին իր եօթը ճրագարաններու, ցոյց տալու համար թէ Սուրբ Հոգին իր եօթը ճրագարաններու, ցոյց տալու համար թէ Սուրբ Հոգին իր եօթը ճրագարաններու, ցոյց տալու համար թէ Սուրբ Հոգին իր եօթը 
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պարգեւներով կպարգեւներով կպարգեւներով կպարգեւներով կ’’’’աշխատի անոնց մէջ, որպէսզի լուսաւորէ աշխատի անոնց մէջ, որպէսզի լուսաւորէ աշխատի անոնց մէջ, որպէսզի լուսաւորէ աշխատի անոնց մէջ, որպէսզի լուսաւորէ 
զանոնք եւ լոյսի վերածէզանոնք եւ լոյսի վերածէզանոնք եւ լոյսի վերածէզանոնք եւ լոյսի վերածէ4444::::    

ՕգոստինոսՕգոստինոսՕգոստինոսՕգոստինոս    կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԱւելցածԱւելցածԱւելցածԱւելցած    հացիհացիհացիհացի    կտորներովկտորներովկտորներովկտորներով    լեցուածլեցուածլեցուածլեցուած    
եօթըեօթըեօթըեօթը    զամբիւղներըզամբիւղներըզամբիւղներըզամբիւղները, , , , կըկըկըկը    ներկայացնեններկայացնեններկայացնեններկայացնեն    այնայնայնայն    հեթանոսներըհեթանոսներըհեթանոսներըհեթանոսները    
որոնքորոնքորոնքորոնք    եկեղեցւոյեկեղեցւոյեկեղեցւոյեկեղեցւոյ    սպասաւորներունսպասաւորներունսպասաւորներունսպասաւորներուն    ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով    պիտիպիտիպիտիպիտի    հաւաքուէհաւաքուէհաւաքուէհաւաքուէ----
ինինինին    եօթըեօթըեօթըեօթը    զամբիւղներուզամբիւղներուզամբիւղներուզամբիւղներու    մէջմէջմէջմէջ»:»:»:»:    

««««Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի էին, կիներն ու Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի էին, կիներն ու Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի էին, կիներն ու Իսկ ուտողները շուրջ չորս հազար հոգի էին, կիներն ու 
մանուկները չհաշուածմանուկները չհաշուածմանուկները չհաշուածմանուկները չհաշուած»»»» ( ( ( (Մտ 15.38)Մտ 15.38)Մտ 15.38)Մտ 15.38)::::    

1.1.1.1.----    Ուտողներուն թիւը շուրջ ութը հազար պէտք է եղած Ուտողներուն թիւը շուրջ ութը հազար պէտք է եղած Ուտողներուն թիւը շուրջ ութը հազար պէտք է եղած Ուտողներուն թիւը շուրջ ութը հազար պէտք է եղած 
ըլլայ, բայց ըլլայ, բայց ըլլայ, բայց ըլլայ, բայց ««««կիներն ու մանուկները չհաշուածկիներն ու մանուկները չհաշուածկիներն ու մանուկները չհաշուածկիներն ու մանուկները չհաշուած»,»,»,»,    շուրջ չորս շուրջ չորս շուրջ չորս շուրջ չորս 
հազար էինհազար էինհազար էինհազար էին5555::::    Եթէ իւրաքանչիւր այր Եթէ իւրաքանչիւր այր Եթէ իւրաքանչիւր այր Եթէ իւրաքանչիւր այր մարդ հետը մէկ փոքրիկ մարդ հետը մէկ փոքրիկ մարդ հետը մէկ փոքրիկ մարդ հետը մէկ փոքրիկ 
բերած ըլլաբերած ըլլաբերած ըլլաբերած ըլլայյյյ    կամ կինը բերած ըլլակամ կինը բերած ըլլակամ կինը բերած ըլլակամ կինը բերած ըլլայյյյ, , , , արդէն թիւը կը հասնարդէն թիւը կը հասնարդէն թիւը կը հասնարդէն թիւը կը հասնիիիի    
ութը հութը հութը հութը հաաաազարիզարիզարիզարի::::    

2.2.2.2.----    Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը փոխաԻնչո՞ւ համար Աւետարանիչը փոխաԻնչո՞ւ համար Աւետարանիչը փոխաԻնչո՞ւ համար Աւետարանիչը փոխանակ ըսելու որ նակ ըսելու որ նակ ըսելու որ նակ ըսելու որ 
Յիսուս մեծ բազմութիւն մը կերակրեց, կարծէք նպատակաւոր Յիսուս մեծ բազմութիւն մը կերակրեց, կարծէք նպատակաւոր Յիսուս մեծ բազմութիւն մը կերակրեց, կարծէք նպատակաւոր Յիսուս մեծ բազմութիւն մը կերակրեց, կարծէք նպատակաւոր 
կերպով մը կը յիշէ ուտողներուն թիւը, հաստատելով որ կերպով մը կը յիշէ ուտողներուն թիւը, հաստատելով որ կերպով մը կը յիշէ ուտողներուն թիւը, հաստատելով որ կերպով մը կը յիշէ ուտողներուն թիւը, հաստատելով որ 
անոնք շուրջ չորս հազար հոգի էինանոնք շուրջ չորս հազար հոգի էինանոնք շուրջ չորս հազար հոգի էինանոնք շուրջ չորս հազար հոգի էին::::    Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.Երեք պատճառներով.----    

ա) Որպէսզի ցոյց տրուի մեզի Քրիստոսի կատարած ա) Որպէսզի ցոյց տրուի մեզի Քրիստոսի կատարած ա) Որպէսզի ցոյց տրուի մեզի Քրիստոսի կատարած ա) Որպէսզի ցոյց տրուի մեզի Քրիստոսի կատարած 
հրաշքին մեծութիւնն ու զօրութիւնըհրաշքին մեծութիւնն ու զօրութիւնըհրաշքին մեծութիւնն ու զօրութիւնըհրաշքին մեծութիւնն ու զօրութիւնը::::    ԿատարուածԿատարուածԿատարուածԿատարուածը պարզ ը պարզ ը պարզ ը պարզ 
հրաշք մը չէր, այլ` մեհրաշք մը չէր, այլ` մեհրաշք մը չէր, այլ` մեհրաշք մը չէր, այլ` մե´́́́ծ հրաշք մըծ հրաշք մըծ հրաշք մըծ հրաշք մը::::    Քրիստոս չՔրիստոս չՔրիստոս չՔրիստոս չ’’’’ուզեր որ իր ուզեր որ իր ուզեր որ իր ուզեր որ իր 
ձեռքով կատարուած հրաշքները ձեռքով կատարուած հրաշքները ձեռքով կատարուած հրաշքները ձեռքով կատարուած հրաշքները մնան շուքի տակ, կամ մնան շուքի տակ, կամ մնան շուքի տակ, կամ մնան շուքի տակ, կամ 
ստորագնահատուին մարդոց կողմէստորագնահատուին մարդոց կողմէստորագնահատուին մարդոց կողմէստորագնահատուին մարդոց կողմէ::::    

բ) Երբ Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ ուտողները շուրջ բ) Երբ Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ ուտողները շուրջ բ) Երբ Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ ուտողները շուրջ բ) Երբ Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ ուտողները շուրջ 
չորս հազար հոգի էին, խորքին մէջ զանոնք վկաչորս հազար հոգի էին, խորքին մէջ զանոնք վկաչորս հազար հոգի էին, խորքին մէջ զանոնք վկաչորս հազար հոգի էին, խորքին մէջ զանոնք վկա´́́́յ նշանակած յ նշանակած յ նշանակած յ նշանակած 
կկկկ’’’’ըլլայ Տիրոջըլլայ Տիրոջըլլայ Տիրոջըլլայ Տիրոջ    գործած հրաշքինգործած հրաշքինգործած հրաշքինգործած հրաշքին::::    Կարծէք ըսել կԿարծէք ըսել կԿարծէք ըսել կԿարծէք ըսել կ’’’’ուզէ. ուզէ. ուզէ. ուզէ. ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
եօթը հացով եւ քանի մը մանր ձուկերով կերակրեց չորս եօթը հացով եւ քանի մը մանր ձուկերով կերակրեց չորս եօթը հացով եւ քանի մը մանր ձուկերով կերակրեց չորս եօթը հացով եւ քանի մը մանր ձուկերով կերակրեց չորս 
հազար անձեր, առանց հաշուելու կիներն ու մանուկները, իսկ հազար անձեր, առանց հաշուելու կիներն ու մանուկները, իսկ հազար անձեր, առանց հաշուելու կիներն ու մանուկները, իսկ հազար անձեր, առանց հաշուելու կիներն ու մանուկները, իսկ 

                                                 
4 Տուեալ բաժինը քաղած եմ «Հարցումներ կարճ պատասխաններով» գիրքէս, էջ 32-
33: Յիշեալ երկու էջերուն մէջ երկու վրիպակներ կան: Էջ 32, վարէն 3-րդ տող, «չորս 
հացերը» պէտք է ըլլայ` «եօթը հացերը»: Իսկ էջ 33, վերէն 11-րդ տող, (Մտ 15.26) 
պէտք է ըլլայ` (Մտ 15.37): 
5 Քրիստոսի ժամանակ« կիներն ու մանուկները չհաշուելը բնական սովորութիւն 
մըն էր: Այս ուղղութեամբ, տե´ս Մտ 14.21-ի բացատրութիւնը: 
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եթէ չէք հաւատար մեր տուած վկայութեան, գացէք եւ հարցուեթէ չէք հաւատար մեր տուած վկայութեան, գացէք եւ հարցուեթէ չէք հաւատար մեր տուած վկայութեան, գացէք եւ հարցուեթէ չէք հաւատար մեր տուած վկայութեան, գացէք եւ հարցու----
ցէք այն չորս հազար մարդոց որոնք կերան ու կշտացանցէք այն չորս հազար մարդոց որոնք կերան ու կշտացանցէք այն չորս հազար մարդոց որոնք կերան ու կշտացանցէք այն չորս հազար մարդոց որոնք կերան ու կշտացան»»»»::::    

գգգգ) ) ) ) Ուտողներուն թիւին յիշատակութիւնը, ցոյց կու տայ որ Ուտողներուն թիւին յիշատակութիւնը, ցոյց կու տայ որ Ուտողներուն թիւին յիշատակութիւնը, ցոյց կու տայ որ Ուտողներուն թիւին յիշատակութիւնը, ցոյց կու տայ որ 
Տէրը գիտէ թիւը այն մարդոց որոնց կը կերակրէ, գիտէ թէ Տէրը գիտէ թիւը այն մարդոց որոնց կը կերակրէ, գիտէ թէ Տէրը գիտէ թիւը այն մարդոց որոնց կը կերակրէ, գիտէ թէ Տէրը գիտէ թիւը այն մարդոց որոնց կը կերակրէ, գիտէ թէ 
որոորոորոորո´́́́նք ամէն օր կը վայելեն իր բարիքները, գիտէ թէ որոնք ամէն օր կը վայելեն իր բարիքները, գիտէ թէ որոնք ամէն օր կը վայելեն իր բարիքները, գիտէ թէ որոնք ամէն օր կը վայելեն իր բարիքները, գիտէ թէ որո´́́́նք նք նք նք 
ամէն օր օրհնութիւններ կը ստանան իր ձեռքէն, գիտէ թէ ամէն օր օրհնութիւններ կը ստանան իր ձեռքէն, գիտէ թէ ամէն օր օրհնութիւններ կը ստանան իր ձեռքէն, գիտէ թէ ամէն օր օրհնութիւններ կը ստանան իր ձեռքէն, գիտէ թէ 
որոորոորոորո´́́́նք ամենօրեայ դրութեամբ իր ողորմութիւնները նք ամենօրեայ դրութեամբ իր ողորմութիւնները նք ամենօրեայ դրութեամբ իր ողորմութիւնները նք ամենօրեայ դրութեամբ իր ողորմութիւնները կը կը կը կը 
վայելենվայելենվայելենվայելեն::::    Անոնք որոնք Տիրոջ ձեռքէն կը ստանան ու կը Անոնք որոնք Տիրոջ ձեռքէն կը ստանան ու կը Անոնք որոնք Տիրոջ ձեռքէն կը ստանան ու կը Անոնք որոնք Տիրոջ ձեռքէն կը ստանան ու կը 
վայելեն տեսակվայելեն տեսակվայելեն տեսակվայելեն տեսակ----տեսակ բարիքներ անձնասիրաբար, նկատի տեսակ բարիքներ անձնասիրաբար, նկատի տեսակ բարիքներ անձնասիրաբար, նկատի տեսակ բարիքներ անձնասիրաբար, նկատի 
պէտք է առնեն որ հաշիպէտք է առնեն որ հաշիպէտք է առնեն որ հաշիպէտք է առնեն որ հաշի´́́́ւ պիտի տան Աստուծոյւ պիտի տան Աստուծոյւ պիտի տան Աստուծոյւ պիտի տան Աստուծոյ::::    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
Տիրոջ կողմէ տրուածը` պէտք է Տիրոջ փառքին ու մարդոց Տիրոջ կողմէ տրուածը` պէտք է Տիրոջ փառքին ու մարդոց Տիրոջ կողմէ տրուածը` պէտք է Տիրոջ փառքին ու մարդոց Տիրոջ կողմէ տրուածը` պէտք է Տիրոջ փառքին ու մարդոց 
բարիքին համար գործածելբարիքին համար գործածելբարիքին համար գործածելբարիքին համար գործածել::::    

3.3.3.3.----    Աւարտենք Ոսկեբերան ՀայԱւարտենք Ոսկեբերան ՀայԱւարտենք Ոսկեբերան ՀայԱւարտենք Ոսկեբերան Հայրապետին խօսքով. րապետին խօսքով. րապետին խօսքով. րապետին խօսքով. «4000 «4000 «4000 «4000 
թիւը կը ներկայացնէ աշխարհի չորս անկիւնները: Քրիստոս թիւը կը ներկայացնէ աշխարհի չորս անկիւնները: Քրիստոս թիւը կը ներկայացնէ աշխարհի չորս անկիւնները: Քրիստոս թիւը կը ներկայացնէ աշխարհի չորս անկիւնները: Քրիստոս 
մեզի կը սորվեցնէ, թէ ինք ոմեզի կը սորվեցնէ, թէ ինք ոմեզի կը սորվեցնէ, թէ ինք ոմեզի կը սորվեցնէ, թէ ինք ո´́́́չ միայն եկաւ կերակրելու 5000 չ միայն եկաւ կերակրելու 5000 չ միայն եկաւ կերակրելու 5000 չ միայն եկաւ կերակրելու 5000 
թիւով խորհրդանշուած կամ պատկերացուած հրեաները, այլ թիւով խորհրդանշուած կամ պատկերացուած հրեաները, այլ թիւով խորհրդանշուած կամ պատկերացուած հրեաները, այլ թիւով խորհրդանշուած կամ պատկերացուած հրեաները, այլ 
նաեւ եկաւ կերակրելու 4000 թիւով խորհրդանշուած կամ նաեւ եկաւ կերակրելու 4000 թիւով խորհրդանշուած կամ նաեւ եկաւ կերակրելու 4000 թիւով խորհրդանշուած կամ նաեւ եկաւ կերակրելու 4000 թիւով խորհրդանշուած կամ 
պատկերացուած ամբողջ հեթանպատկերացուած ամբողջ հեթանպատկերացուած ամբողջ հեթանպատկերացուած ամբողջ հեթանոս աշխարհըոս աշխարհըոս աշխարհըոս աշխարհը»:»:»:»:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, տոր Յիսուս, տոր Յիսուս, տոր Յիսուս, տո´́́́ւր որ մենք ալ յիշեալ ժողովուրդին ւր որ մենք ալ յիշեալ ժողովուրդին ւր որ մենք ալ յիշեալ ժողովուրդին ւր որ մենք ալ յիշեալ ժողովուրդին 
նման, սիրով յանձն առնենք երբեմն թողուլ տուն ու տնեցի, նման, սիրով յանձն առնենք երբեմն թողուլ տուն ու տնեցի, նման, սիրով յանձն առնենք երբեմն թողուլ տուն ու տնեցի, նման, սիրով յանձն առնենք երբեմն թողուլ տուն ու տնեցի, 
թողուլ գործ ու գործընկեր, թողուլ զաւակ ու թոռնիկ, թողուլ գործ ու գործընկեր, թողուլ զաւակ ու թոռնիկ, թողուլ գործ ու գործընկեր, թողուլ զաւակ ու թոռնիկ, թողուլ գործ ու գործընկեր, թողուլ զաւակ ու թոռնիկ, 
որպէսզի կարենանք յաւելեալ ժամանակ անցնել Քեզի հետ, որպէսզի կարենանք յաւելեալ ժամանակ անցնել Քեզի հետ, որպէսզի կարենանք յաւելեալ ժամանակ անցնել Քեզի հետ, որպէսզի կարենանք յաւելեալ ժամանակ անցնել Քեզի հետ, 
լսել կենդալսել կենդալսել կենդալսել կենդանարար խօսքդ, վայելել քաղցր ներկայութիւնդ, նարար խօսքդ, վայելել քաղցր ներկայութիւնդ, նարար խօսքդ, վայելել քաղցր ներկայութիւնդ, նարար խօսքդ, վայելել քաղցր ներկայութիւնդ, 
եւ այս բոլորէն աւելի, կշտանալ ձեռքովդ բարձրացուած, եւ այս բոլորէն աւելի, կշտանալ ձեռքովդ բարձրացուած, եւ այս բոլորէն աւելի, կշտանալ ձեռքովդ բարձրացուած, եւ այս բոլորէն աւելի, կշտանալ ձեռքովդ բարձրացուած, 
ձեռքովդ օրհնուած ու սրբուած, ձեռքովդ կտրուած ու ձեռքովդ օրհնուած ու սրբուած, ձեռքովդ կտրուած ու ձեռքովդ օրհնուած ու սրբուած, ձեռքովդ կտրուած ու ձեռքովդ օրհնուած ու սրբուած, ձեռքովդ կտրուած ու 
բաշխուած Հացով`հոգեւոբաշխուած Հացով`հոգեւոբաշխուած Հացով`հոգեւոբաշխուած Հացով`հոգեւո´́́́ր հացով, հոգիիր հացով, հոգիիր հացով, հոգիիր հացով, հոգիի´ ´ ´ ´ հացով, հացով, հացով, հացով, 
հոգեկեհոգեկեհոգեկեհոգեկե´́́́րտ հացով, հոգենորորտ հացով, հոգենորորտ հացով, հոգենորորտ հացով, հոգենորո´́́́գ հացով, հոգեոռոգ հացով, հոգեոռոգ հացով, հոգեոռոգ հացով, հոգեոռո´́́́գ հացով:գ հացով:գ հացով:գ հացով:    
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Կափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնըԿափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնըԿափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնըԿափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնը    
((((Մարկոս 1.23Մարկոս 1.23Մարկոս 1.23Մարկոս 1.23----27)27)27)27)    

    
««««Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պԺողովարանին մէջ մէկը կար, պԺողովարանին մէջ մէկը կար, պԺողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած, որ իղծ ոգիէ բռնուած, որ իղծ ոգիէ բռնուած, որ իղծ ոգիէ բռնուած, որ 

աղաղակեց.աղաղակեց.աղաղակեց.աղաղակեց.----    
""""ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս Նազովրեցի, ձգէւս Նազովրեցի, ձգէւս Նազովրեցի, ձգէւս Նազովրեցի, ձգէ´́́́, , , , ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես մեզմէ. մեզ ուզես մեզմէ. մեզ ուզես մեզմէ. մեզ ուզես մեզմէ. մեզ 

ոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ոոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ոոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ոոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ո´́́́վ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն վ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն վ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն վ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն 
ես"ես"ես"ես"»»»» ( ( ( (Մր 1.23Մր 1.23Մր 1.23Մր 1.23----24)24)24)24)::::    

1.1.1.1.----    Դիւաբնակ այս մարդուն բժշկութիւնը տեղի ունեցաւ Դիւաբնակ այս մարդուն բժշկութիւնը տեղի ունեցաւ Դիւաբնակ այս մարդուն բժշկութիւնը տեղի ունեցաւ Դիւաբնակ այս մարդուն բժշկութիւնը տեղի ունեցաւ 
Կափառնաումի Ժողովարանին մէջ, Շաբաթ օրով, ուր Յիսուս Կափառնաումի Ժողովարանին մէջ, Շաբաթ օրով, ուր Յիսուս Կափառնաումի Ժողովարանին մէջ, Շաբաթ օրով, ուր Յիսուս Կափառնաումի Ժողովարանին մէջ, Շաբաթ օրով, ուր Յիսուս 
յաճախ կյաճախ կյաճախ կյաճախ կ’’’’երթար եւ կերթար եւ կերթար եւ կերթար եւ կ’’’’ուսուցանէրուսուցանէրուսուցանէրուսուցանէր::::    ««««Բոլորը կը զարմանային Բոլորը կը զարմանային Բոլորը կը զարմանային Բոլորը կը զարմանային 
անոր ուսուցման կերպին վրայ, որովհետեւ հեղինակութեամբ անոր ուսուցման կերպին վրայ, որովհետեւ հեղինակութեամբ անոր ուսուցման կերպին վրայ, որովհետեւ հեղինակութեամբ անոր ուսուցման կերպին վրայ, որովհետեւ հեղինակութեամբ 
կկկկ’’’’ուսուցանէր եւ ոուսուցանէր եւ ոուսուցանէր եւ ոուսուցանէր եւ ո´́́́չ թէ Օրէնքի ուչ թէ Օրէնքի ուչ թէ Օրէնքի ուչ թէ Օրէնքի ուսուցիչներուն պէսսուցիչներուն պէսսուցիչներուն պէսսուցիչներուն պէս»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
1.22)1.22)1.22)1.22)::::    Յիսուսի պարագային, հեղինակութեամբ կատարուած Յիսուսի պարագային, հեղինակութեամբ կատարուած Յիսուսի պարագային, հեղինակութեամբ կատարուած Յիսուսի պարագային, հեղինակութեամբ կատարուած 
ուսուցումը այն ուսուցումն է, որ ինքզինք կուսուցումը այն ուսուցումն է, որ ինքզինք կուսուցումը այն ուսուցումն է, որ ինքզինք կուսուցումը այն ուսուցումն է, որ ինքզինք կ’’’’արտայայտէ արտայայտէ արտայայտէ արտայայտէ 
գործնական գետնի վրայգործնական գետնի վրայգործնական գետնի վրայգործնական գետնի վրայ::::    Յիսուս իր ուսուցումները, քարոզՅիսուս իր ուսուցումները, քարոզՅիսուս իր ուսուցումները, քարոզՅիսուս իր ուսուցումները, քարոզ----
ները, խօսքերն ու պատգամները կը հաստատէր այն ները, խօսքերն ու պատգամները կը հաստատէր այն ները, խօսքերն ու պատգամները կը հաստատէր այն ները, խօսքերն ու պատգամները կը հաստատէր այն 
նշաններով զորս կը կատարէր ժողովուրնշաններով զորս կը կատարէր ժողովուրնշաններով զորս կը կատարէր ժողովուրնշաններով զորս կը կատարէր ժողովուրդին կեանքին մէջ, դին կեանքին մէջ, դին կեանքին մէջ, դին կեանքին մէջ, 

Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած, որ Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած, որ Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած, որ Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած, որ 
աղաղակեց.աղաղակեց.աղաղակեց.աղաղակեց.----    

««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս Նազովրեցի, ձգէւս Նազովրեցի, ձգէւս Նազովրեցի, ձգէւս Նազովրեցի, ձգէ´, ´, ´, ´, ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես մուզես մուզես մուզես մեզմէ. մեզ եզմէ. մեզ եզմէ. մեզ եզմէ. մեզ 
ոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ոոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ոոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ոոչնչացնելո՞ւ եկար. գիտենք թէ ո´́́́վ ես. դուն Աստուծոյ վ ես. դուն Աստուծոյ վ ես. դուն Աստուծոյ վ ես. դուն Աստուծոյ 
Սուրբն եսՍուրբն եսՍուրբն եսՍուրբն ես»:»:»:»:    

Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.----    
««««ԼռէԼռէԼռէԼռէ´ ´ ´ ´ եւ դոեւ դոեւ դոեւ դո´́́́ւրս ել մարդէնւրս ել մարդէնւրս ել մարդէնւրս ել մարդէն»:»:»:»:    
Բոլորն ալ ապշահար իրարու կԲոլորն ալ ապշահար իրարու կԲոլորն ալ ապշահար իրարու կԲոլորն ալ ապշահար իրարու կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
««««Այս ի՜նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակուԱյս ի՜նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակուԱյս ի՜նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակուԱյս ի՜նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակու----

թեամբ կը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կթեամբ կը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կթեամբ կը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կթեամբ կը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կ’’’’ելլենելլենելլենելլեն»:»:»:»:    
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բժշկելով անոնց ցաւերն ու հիւանդութիւնները եւ բժշկելով անոնց ցաւերն ու հիւանդութիւնները եւ բժշկելով անոնց ցաւերն ու հիւանդութիւնները եւ բժշկելով անոնց ցաւերն ու հիւանդութիւնները եւ 
ազատագրելով զանոնք դեւերու ազդեցութիւններէնազատագրելով զանոնք դեւերու ազդեցութիւններէնազատագրելով զանոնք դեւերու ազդեցութիւններէնազատագրելով զանոնք դեւերու ազդեցութիւններէն::::    ԱշաԱշաԱշաԱշա----
կերտներուն ալ քարոզութիւնը կերտներուն ալ քարոզութիւնը կերտներուն ալ քարոզութիւնը կերտներուն ալ քարոզութիւնը ««««կը հաստատուէր իրենց կը հաստատուէր իրենց կը հաստատուէր իրենց կը հաստատուէր իրենց 
տրուած բոլոր նշաններովտրուած բոլոր նշաններովտրուած բոլոր նշաններովտրուած բոլոր նշաններով»»»» ( ( ( (Մր 16.20)Մր 16.20)Մր 16.20)Մր 16.20)::::    Այսօրուան քարոԱյսօրուան քարոԱյսօրուան քարոԱյսօրուան քարո----
զիչներուն քարոզութիւնները իրենց տրուած նշաններզիչներուն քարոզութիւնները իրենց տրուած նշաններզիչներուն քարոզութիւնները իրենց տրուած նշաններզիչներուն քարոզութիւնները իրենց տրուած նշաններով չի ով չի ով չի ով չի 
հաստատուիր դժբախտաբարհաստատուիր դժբախտաբարհաստատուիր դժբախտաբարհաստատուիր դժբախտաբար::::    Կը խօսին Տիրոջ հրաշագործ Կը խօսին Տիրոջ հրաշագործ Կը խօսին Տիրոջ հրաշագործ Կը խօսին Տիրոջ հրաշագործ 
զօրութեան մասին, բայց չեն վայելեր Տիրոջ հրաշագործ զօրութեան մասին, բայց չեն վայելեր Տիրոջ հրաշագործ զօրութեան մասին, բայց չեն վայելեր Տիրոջ հրաշագործ զօրութեան մասին, բայց չեն վայելեր Տիրոջ հրաշագործ 
զօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնը::::    

2.2.2.2.----    ««««Ժողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուածԺողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուածԺողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուածԺողովարանին մէջ մէկը կար, պիղծ ոգիէ բռնուած»»»»::::    
Մեզի չՄեզի չՄեզի չՄեզի չ’’’’ըսուիր եթէ երբեք այս մարդը Ժողովարան եկած էր ըսուիր եթէ երբեք այս մարդը Ժողովարան եկած էր ըսուիր եթէ երբեք այս մարդը Ժողովարան եկած էր ըսուիր եթէ երբեք այս մարդը Ժողովարան եկած էր 
բուժուելու նպատակովբուժուելու նպատակովբուժուելու նպատակովբուժուելու նպատակով::::    ՈՈՈՈ´́́́չ ալ կչ ալ կչ ալ կչ ալ կ’’’’ըսուի ոըսուի ոըսուի ոըսուի որ ան ուրիշին կողմէ ր ան ուրիշին կողմէ ր ան ուրիշին կողմէ ր ան ուրիշին կողմէ 
բերուած էր Յիսուսի քով` Ժողովարանբերուած էր Յիսուսի քով` Ժողովարանբերուած էր Յիսուսի քով` Ժողովարանբերուած էր Յիսուսի քով` Ժողովարան::::    Այլ պարզապէս կը Այլ պարզապէս կը Այլ պարզապէս կը Այլ պարզապէս կը 
հաստատուի որ անիկա Ժողովարանին մէջ էրհաստատուի որ անիկա Ժողովարանին մէջ էրհաստատուի որ անիկա Ժողովարանին մէջ էրհաստատուի որ անիկա Ժողովարանին մէջ էր::::    Ան դիտմամբ Ան դիտմամբ Ան դիտմամբ Ան դիտմամբ 
հոն եկած էր, որպէսզի խանգարէր մթնոլորտը, եւ մարդոց հոն եկած էր, որպէսզի խանգարէր մթնոլորտը, եւ մարդոց հոն եկած էր, որպէսզի խանգարէր մթնոլորտը, եւ մարդոց հոն եկած էր, որպէսզի խանգարէր մթնոլորտը, եւ մարդոց 
ուշադրութիւնը հեռացնէր Յիսուսէն. եւ ասոր փաստը, անոր ուշադրութիւնը հեռացնէր Յիսուսէն. եւ ասոր փաստը, անոր ուշադրութիւնը հեռացնէր Յիսուսէն. եւ ասոր փաստը, անոր ուշադրութիւնը հեռացնէր Յիսուսէն. եւ ասոր փաստը, անոր 
անտեղի կերպով պոռչտալն էր, աղաղաանտեղի կերպով պոռչտալն էր, աղաղաանտեղի կերպով պոռչտալն էր, աղաղաանտեղի կերպով պոռչտալն էր, աղաղակելն էրկելն էրկելն էրկելն էր::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
աղաղակին նպատակը, բուժում ձեռք ձգելը չէր, այլ` աղաղակին նպատակը, բուժում ձեռք ձգելը չէր, այլ` աղաղակին նպատակը, բուժում ձեռք ձգելը չէր, այլ` աղաղակին նպատակը, բուժում ձեռք ձգելը չէր, այլ` 
պարզապէս Քրիստոսի ինքնութեան բացայայտումն էր, պարզապէս Քրիստոսի ինքնութեան բացայայտումն էր, պարզապէս Քրիստոսի ինքնութեան բացայայտումն էր, պարզապէս Քրիստոսի ինքնութեան բացայայտումն էր, 
մարդոց մէջ իրարանցում ստեղծելու նպատակովմարդոց մէջ իրարանցում ստեղծելու նպատակովմարդոց մէջ իրարանցում ստեղծելու նպատակովմարդոց մէջ իրարանցում ստեղծելու նպատակով::::    

Յիսուս փրկութեան Աւետարանը կը քարոզէր Յիսուս փրկութեան Աւետարանը կը քարոզէր Յիսուս փրկութեան Աւետարանը կը քարոզէր Յիսուս փրկութեան Աւետարանը կը քարոզէր 
Ժողովարանին մէջ, բայց այս պիղծ ոգին չէր ուզեր լսել այս Ժողովարանին մէջ, բայց այս պիղծ ոգին չէր ուզեր լսել այս Ժողովարանին մէջ, բայց այս պիղծ ոգին չէր ուզեր լսել այս Ժողովարանին մէջ, բայց այս պիղծ ոգին չէր ուզեր լսել այս 
մասին, ուստի եմասին, ուստի եմասին, ուստի եմասին, ուստի եկած էր որպէսզի մարդոց մտքին մէջ կասկած կած էր որպէսզի մարդոց մտքին մէջ կասկած կած էր որպէսզի մարդոց մտքին մէջ կասկած կած էր որպէսզի մարդոց մտքին մէջ կասկած 
սերմանէրսերմանէրսերմանէրսերմանէր::::    Այս երեւոյթը պէտք է մտածել տայ մեզի կարեւոր Այս երեւոյթը պէտք է մտածել տայ մեզի կարեւոր Այս երեւոյթը պէտք է մտածել տայ մեզի կարեւոր Այս երեւոյթը պէտք է մտածել տայ մեզի կարեւոր 
իրականութեան մը մասին, եւ ատիկա Չարին ներկայութիւնն իրականութեան մը մասին, եւ ատիկա Չարին ներկայութիւնն իրականութեան մը մասին, եւ ատիկա Չարին ներկայութիւնն իրականութեան մը մասին, եւ ատիկա Չարին ներկայութիւնն 
է Ժողովարանին մէջ, այլ խօսքով` եկեղեցւոյ կեանքին մէջէ Ժողովարանին մէջ, այլ խօսքով` եկեղեցւոյ կեանքին մէջէ Ժողովարանին մէջ, այլ խօսքով` եկեղեցւոյ կեանքին մէջէ Ժողովարանին մէջ, այլ խօսքով` եկեղեցւոյ կեանքին մէջ::::    
Յաճախ մարդիկ հարց կու տան. Յաճախ մարդիկ հարց կու տան. Յաճախ մարդիկ հարց կու տան. Յաճախ մարդիկ հարց կու տան. ««««Սատանան եւ անոր չար Սատանան եւ անոր չար Սատանան եւ անոր չար Սատանան եւ անոր չար 
ոգիները կոգիները կոգիները կոգիները կրնա՞ն եկեղեցի մտնելրնա՞ն եկեղեցի մտնելրնա՞ն եկեղեցի մտնելրնա՞ն եկեղեցի մտնել»»»»::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ կրնան մտնելւշտ կրնան մտնելւշտ կրնան մտնելւշտ կրնան մտնել::::    
Կը մտնեն որպէսզի մարդոց ուշադրութիւնն ու կեդրոնաԿը մտնեն որպէսզի մարդոց ուշադրութիւնն ու կեդրոնաԿը մտնեն որպէսզի մարդոց ուշադրութիւնն ու կեդրոնաԿը մտնեն որպէսզի մարդոց ուշադրութիւնն ու կեդրոնա----
ցումը ցրուեն, յատկապէս սուրբ Պատարագի ընթացքինցումը ցրուեն, յատկապէս սուրբ Պատարագի ընթացքինցումը ցրուեն, յատկապէս սուրբ Պատարագի ընթացքինցումը ցրուեն, յատկապէս սուրբ Պատարագի ընթացքին::::    
Ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի երբ եկեղեցի մտնենք, Ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի երբ եկեղեցի մտնենք, Ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի երբ եկեղեցի մտնենք, Ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի երբ եկեղեցի մտնենք, 
աւելիաւելիաւելիաւելի´́́́    ուշադիր ըլլանք, աւելի զգաստ եւ արթուն ըլլանք, ուշադիր ըլլանք, աւելի զգաստ եւ արթուն ըլլանք, ուշադիր ըլլանք, աւելի զգաստ եւ արթուն ըլլանք, ուշադիր ըլլանք, աւելի զգաստ եւ արթուն ըլլանք, 
որպէսզի ոորպէսզի ոորպէսզի ոորպէսզի ո´́́́չ մենք ցրուինք եւ ոչ մենք ցրուինք եւ ոչ մենք ցրուինք եւ ոչ մենք ցրուինք եւ ո´́́́չ ալ թոյլ տանք որ Չարը մեր չ ալ թոյլ տանք որ Չարը մեր չ ալ թոյլ տանք որ Չարը մեր չ ալ թոյլ տանք որ Չարը մեր 
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միջոցաւ ուրիշը խանգարէմիջոցաւ ուրիշը խանգարէմիջոցաւ ուրիշը խանգարէմիջոցաւ ուրիշը խանգարէ::::    Եթէ երբեք Սատանան կրցաւ Եթէ երբեք Սատանան կրցաւ Եթէ երբեք Սատանան կրցաւ Եթէ երբեք Սատանան կրցաւ 
մօտենալ ամենէն մաքուր արարածին` Եւային, մօտենալ ամենէն մաքուր արարածին` Եւային, մօտենալ ամենէն մաքուր արարածին` Եւային, մօտենալ ամենէն մաքուր արարածին` Եւային, եւ եթէ կրցաւ եւ եթէ կրցաւ եւ եթէ կրցաւ եւ եթէ կրցաւ 
մտնել ամենէն մաքուրմտնել ամենէն մաքուրմտնել ամենէն մաքուրմտնել ամենէն մաքուր    տեղը` դրախտըտեղը` դրախտըտեղը` դրախտըտեղը` դրախտը, , , , կասկածէ վեր է որ կասկածէ վեր է որ կասկածէ վեր է որ կասկածէ վեր է որ 
կրնայ նաեւ աներեւոյթ կերպով մտնել եկեղեցի, հաւակրնայ նաեւ աներեւոյթ կերպով մտնել եկեղեցի, հաւակրնայ նաեւ աներեւոյթ կերպով մտնել եկեղեցի, հաւակրնայ նաեւ աներեւոյթ կերպով մտնել եկեղեցի, հաւա----
տացեալնետացեալնետացեալնետացեալներուն ուշադրութիւնը վրիպեցնելու համար սուրբ րուն ուշադրութիւնը վրիպեցնելու համար սուրբ րուն ուշադրութիւնը վրիպեցնելու համար սուրբ րուն ուշադրութիւնը վրիպեցնելու համար սուրբ 
Պատարագէն եւ Աստուծոյ խօսքի քարոզութենէն: Տակաւին, Պատարագէն եւ Աստուծոյ խօսքի քարոզութենէն: Տակաւին, Պատարագէն եւ Աստուծոյ խօսքի քարոզութենէն: Տակաւին, Պատարագէն եւ Աստուծոյ խօսքի քարոզութենէն: Տակաւին, 
եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ մեր ամենասուրբ եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ մեր ամենասուրբ եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ մեր ամենասուրբ եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ մեր ամենասուրբ 
Տիրոջ` Յիսուս Քրիստոսի զայն փորձելու համար, կրնայ նաեւ Տիրոջ` Յիսուս Քրիստոսի զայն փորձելու համար, կրնայ նաեւ Տիրոջ` Յիսուս Քրիստոսի զայն փորձելու համար, կրնայ նաեւ Տիրոջ` Յիսուս Քրիստոսի զայն փորձելու համար, կրնայ նաեւ 
մօտենալ եկեղեցիիմօտենալ եկեղեցիիմօտենալ եկեղեցիիմօտենալ եկեղեցիինննն    մէջ գտնուող մեղաւորներուս` մեզ մէջ գտնուող մեղաւորներուս` մեզ մէջ գտնուող մեղաւորներուս` մեզ մէջ գտնուող մեղաւորներուս` մեզ 
փորձելու հփորձելու հփորձելու հփորձելու համար:ամար:ամար:ամար:    

3.3.3.3.----    ««««Պիղծ ոգիՊիղծ ոգիՊիղծ ոգիՊիղծ ոգի»»»»::::    Հետաքրքրական է որ հոս յիշուած դեւը Հետաքրքրական է որ հոս յիշուած դեւը Հետաքրքրական է որ հոս յիշուած դեւը Հետաքրքրական է որ հոս յիշուած դեւը 
կը կոչուի` կը կոչուի` կը կոչուի` կը կոչուի` ««««պիղծ ոգիպիղծ ոգիպիղծ ոգիպիղծ ոգի»»»»::::    Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար::::    Անիկա կը կոչուի Անիկա կը կոչուի Անիկա կը կոչուի Անիկա կը կոչուի 
««««պիղծպիղծպիղծպիղծ», », », », որովհետեւ Աստուծոյ սուրբ կամքին ընդդիմադիր որովհետեւ Աստուծոյ սուրբ կամքին ընդդիմադիր որովհետեւ Աստուծոյ սուրբ կամքին ընդդիմադիր որովհետեւ Աստուծոյ սուրբ կամքին ընդդիմադիր 
մըն է, Սուրբ Հոգիին հակառակող մըն էմըն է, Սուրբ Հոգիին հակառակող մըն էմըն է, Սուրբ Հոգիին հակառակող մըն էմըն է, Սուրբ Հոգիին հակառակող մըն է:::: « « « «ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ» » » » կը կոչուի, կը կոչուի, կը կոչուի, կը կոչուի, 
որովհետեւ Քրիստոսի ուսուցումները խանգարեորովհետեւ Քրիստոսի ուսուցումները խանգարեորովհետեւ Քրիստոսի ուսուցումները խանգարեորովհետեւ Քրիստոսի ուսուցումները խանգարել փորձող լ փորձող լ փորձող լ փորձող 
մըն է, մարդոց մէջ Քրիստոսի հանդէպ կասկածներ մըն է, մարդոց մէջ Քրիստոսի հանդէպ կասկածներ մըն է, մարդոց մէջ Քրիստոսի հանդէպ կասկածներ մըն է, մարդոց մէջ Քրիստոսի հանդէպ կասկածներ 
յարուցանող մըն էյարուցանող մըն էյարուցանող մըն էյարուցանող մըն է:::: « « « «ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ» » » » կը կոչուի, որովհետեւ պիկը կոչուի, որովհետեւ պիկը կոչուի, որովհետեւ պիկը կոչուի, որովհետեւ պի´́́́ղծ ու ղծ ու ղծ ու ղծ ու 
չաչաչաչա´́́́ր են իր ծրագիրները, իր խորհուրդները, իր ր են իր ծրագիրները, իր խորհուրդները, իր ր են իր ծրագիրները, իր խորհուրդները, իր ր են իր ծրագիրները, իր խորհուրդները, իր 
մտածումներըմտածումներըմտածումներըմտածումները:::: « « « «ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ» » » » կը կոչուի, որովհետեւ պիկը կոչուի, որովհետեւ պիկը կոչուի, որովհետեւ պիկը կոչուի, որովհետեւ պի´́́́ղծ են իր ղծ են իր ղծ են իր ղծ են իր 
գործերը, իր գործունէութիւնը, իր գործելակերպըգործերը, իր գործունէութիւնը, իր գործելակերպըգործերը, իր գործունէութիւնը, իր գործելակերպըգործերը, իր գործունէութիւնը, իր գործելակերպը:::: « « « «ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ»»»»    կը կը կը կը 
կոչուի, որովհետեւ կը հեռացնէ մարդիկը Աստուծմէ, կոչուի, որովհետեւ կը հեռացնէ մարդիկը Աստուծմէ, կոչուի, որովհետեւ կը հեռացնէ մարդիկը Աստուծմէ, կոչուի, որովհետեւ կը հեռացնէ մարդիկը Աստուծմէ, 
Աստուծոյ սէրէն ու ներկայութենէնԱստուծոյ սէրէն ու ներկայութենէնԱստուծոյ սէրէն ու ներկայութենէնԱստուծոյ սէրէն ու ներկայութենէն:::: « « « «ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ» » » » կը կոչուի, կը կոչուի, կը կոչուի, կը կոչուի, 
որովհետեւ կը ջանայ մարդոց համոզել որ Աստուած անգութ որովհետեւ կը ջանայ մարդոց համոզել որ Աստուած անգութ որովհետեւ կը ջանայ մարդոց համոզել որ Աստուած անգութ որովհետեւ կը ջանայ մարդոց համոզել որ Աստուած անգութ 
բռնակալ մըն է, անխիղճ տիրակալ մըն է, անսիրտ դատաւոր բռնակալ մըն է, անխիղճ տիրակալ մըն է, անսիրտ դատաւոր բռնակալ մըն է, անխիղճ տիրակալ մըն է, անսիրտ դատաւոր բռնակալ մըն է, անխիղճ տիրակալ մըն է, անսիրտ դատաւոր 
մըն է, անխնայ կերպով պատժող ու հարուածող մըն էմըն է, անխնայ կերպով պատժող ու հարուածող մըն էմըն է, անխնայ կերպով պատժող ու հարուածող մըն էմըն է, անխնայ կերպով պատժող ու հարուածող մըն է::::    
ՏաՏաՏաՏակաւին, կաւին, կաւին, կաւին, ««««պիղծպիղծպիղծպիղծ» » » » կը կոչուի, որովհետեւ հակառակը կոչուի, որովհետեւ հակառակը կոչուի, որովհետեւ հակառակը կոչուի, որովհետեւ հակառա´́́́կ է ամէն կ է ամէն կ է ամէն կ է ամէն 
բանի որ բարի է ու առաքինի, ամէն բանի որ գեղեցիկ է ու բանի որ բարի է ու առաքինի, ամէն բանի որ գեղեցիկ է ու բանի որ բարի է ու առաքինի, ամէն բանի որ գեղեցիկ է ու բանի որ բարի է ու առաքինի, ամէն բանի որ գեղեցիկ է ու 
ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ::::  «  «  «  «ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ» » » » կը կոչուի, որովհետեւ չիկը կոչուի, որովհետեւ չիկը կոչուի, որովհետեւ չիկը կոչուի, որովհետեւ չի´́́́    սիրեր մաքրուսիրեր մաքրուսիրեր մաքրուսիրեր մաքրու----
թիւնը, անկեղծութիւնը, սրբութիւնը, հաւատքը, ճշմարտութիւնը, անկեղծութիւնը, սրբութիւնը, հաւատքը, ճշմարտութիւնը, անկեղծութիւնը, սրբութիւնը, հաւատքը, ճշմարտութիւնը, անկեղծութիւնը, սրբութիւնը, հաւատքը, ճշմարտու----
թիւնը, ազնուութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնթիւնը, ազնուութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնթիւնը, ազնուութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնթիւնը, ազնուութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնը, համեսը, համեսը, համեսը, համես----
տութիւնըտութիւնըտութիւնըտութիւնը:::: « « « «ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ» » » » կը կոչուի, որովհետեւ կը խանգարէ կը կոչուի, որովհետեւ կը խանգարէ կը կոչուի, որովհետեւ կը խանգարէ կը կոչուի, որովհետեւ կը խանգարէ 
մարդոց հոգիի խաղաղութիւնը, անոնց սրտի պարզութիւնը, մարդոց հոգիի խաղաղութիւնը, անոնց սրտի պարզութիւնը, մարդոց հոգիի խաղաղութիւնը, անոնց սրտի պարզութիւնը, մարդոց հոգիի խաղաղութիւնը, անոնց սրտի պարզութիւնը, 
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անոնց մտքի հանդարտութիւնն ու յստակատեսութիւնըանոնց մտքի հանդարտութիւնն ու յստակատեսութիւնըանոնց մտքի հանդարտութիւնն ու յստակատեսութիւնըանոնց մտքի հանդարտութիւնն ու յստակատեսութիւնը::::    
««««ՊիղծՊիղծՊիղծՊիղծ» » » » կը կոչուի, որովհետեւ մեղքով պղծուած է ու մեղքով կը կոչուի, որովհետեւ մեղքով պղծուած է ու մեղքով կը կոչուի, որովհետեւ մեղքով պղծուած է ու մեղքով կը կոչուի, որովհետեւ մեղքով պղծուած է ու մեղքով 
կը պղծէ, անօրէնութիւն կը գործէ ու մարդոց անօրկը պղծէ, անօրէնութիւն կը գործէ ու մարդոց անօրկը պղծէ, անօրէնութիւն կը գործէ ու մարդոց անօրկը պղծէ, անօրէնութիւն կը գործէ ու մարդոց անօրէնութիւն էնութիւն էնութիւն էնութիւն 
գործել կու տայ, չարութիւն կգործել կու տայ, չարութիւն կգործել կու տայ, չարութիւն կգործել կու տայ, չարութիւն կ’’’’ընէ ու չարութիւն ընելու կը մղէընէ ու չարութիւն ընելու կը մղէընէ ու չարութիւն ընելու կը մղէընէ ու չարութիւն ընելու կը մղէ::::    

4.4.4.4.----    Մարդը Մարդը Մարդը Մարդը ««««պիղծ ոգիէ բռնուածպիղծ ոգիէ բռնուածպիղծ ոգիէ բռնուածպիղծ ոգիէ բռնուած»»»»    էրէրէրէր::::    Յունարէն բնագիրը Յունարէն բնագիրը Յունարէն բնագիրը Յունարէն բնագիրը 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««εεεενννν    ππππννννεεεευυυυµµµµααααττττιιιι    αααακκκκααααθθθθααααρρρρττττωωωω», », », », որ բառացիօրէն կը որ բառացիօրէն կը որ բառացիօրէն կը որ բառացիօրէն կը 
թարգմանուի` թարգմանուի` թարգմանուի` թարգմանուի` ««««Պիղծ ոգիին մէջՊիղծ ոգիին մէջՊիղծ ոգիին մէջՊիղծ ոգիին մէջ»»»»::::    Այսինքն` ոԱյսինքն` ոԱյսինքն` ոԱյսինքն` ո´́́́չ թէ պիղծ ոգին չ թէ պիղծ ոգին չ թէ պիղծ ոգին չ թէ պիղծ ոգին 
մարդուն մէջ էր, այլ` մարդը ինք պմարդուն մէջ էր, այլ` մարդը ինք պմարդուն մէջ էր, այլ` մարդը ինք պմարդուն մէջ էր, այլ` մարդը ինք պիղծ ոգիին մէջ էր. իսկ իղծ ոգիին մէջ էր. իսկ իղծ ոգիին մէջ էր. իսկ իղծ ոգիին մէջ էր. իսկ 
պիղծ ոգիին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ անոր ազդեցութեան եւ պիղծ ոգիին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ անոր ազդեցութեան եւ պիղծ ոգիին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ անոր ազդեցութեան եւ պիղծ ոգիին մէջ ըլլալ, կը նշանակէ անոր ազդեցութեան եւ 
իշխանութեան տակ ըլլալիշխանութեան տակ ըլլալիշխանութեան տակ ըլլալիշխանութեան տակ ըլլալ::::    Հարկաւ մարդը իր մէջ պիղծ ոգի Հարկաւ մարդը իր մէջ պիղծ ոգի Հարկաւ մարդը իր մէջ պիղծ ոգի Հարկաւ մարդը իր մէջ պիղծ ոգի 
ունէունէունէունէ´́́́ր, բայց ինքն ալ կր, բայց ինքն ալ կր, բայց ինքն ալ կր, բայց ինքն ալ կ’’’’ապրէր պիղծ ոգիին մէջ, այն իմաստով ապրէր պիղծ ոգիին մէջ, այն իմաստով ապրէր պիղծ ոգիին մէջ, այն իմաստով ապրէր պիղծ ոգիին մէջ, այն իմաստով 
որ անոր հետ նոյնացած էր, դարձած էր մէկ եւ անկէ որ անոր հետ նոյնացած էր, դարձած էր մէկ եւ անկէ որ անոր հետ նոյնացած էր, դարձած էր մէկ եւ անկէ որ անոր հետ նոյնացած էր, դարձած էր մէկ եւ անկէ 
անբաժանանբաժանանբաժանանբաժան::::    Յիշեալ ճշմարտութՅիշեալ ճշմարտութՅիշեալ ճշմարտութՅիշեալ ճշմարտութիւնը պէտք է մեզ զգուշութեան իւնը պէտք է մեզ զգուշութեան իւնը պէտք է մեզ զգուշութեան իւնը պէտք է մեզ զգուշութեան 
հրաւիրէհրաւիրէհրաւիրէհրաւիրէ::::    Անոնք որոնք չարիք կը խորհին ու Անոնք որոնք չարիք կը խորհին ու Անոնք որոնք չարիք կը խորհին ու Անոնք որոնք չարիք կը խորհին ու կը կը կը կը գործեն, գործեն, գործեն, գործեն, 
անոնք պիղծ ոգիներու ազդեցութեան ու իշխանութեան անոնք պիղծ ոգիներու ազդեցութեան ու իշխանութեան անոնք պիղծ ոգիներու ազդեցութեան ու իշխանութեան անոնք պիղծ ոգիներու ազդեցութեան ու իշխանութեան 
ենթակայ ենենթակայ ենենթակայ ենենթակայ են::::    Մեղքի կեանքը սիրող ու մեղքի կեանքը ապրող Մեղքի կեանքը սիրող ու մեղքի կեանքը ապրող Մեղքի կեանքը սիրող ու մեղքի կեանքը ապրող Մեղքի կեանքը սիրող ու մեղքի կեանքը ապրող 
մարդիկ, պիղծ ոգիներու մէջ է որ կմարդիկ, պիղծ ոգիներու մէջ է որ կմարդիկ, պիղծ ոգիներու մէջ է որ կմարդիկ, պիղծ ոգիներու մէջ է որ կ’’’’ապրին, անոնց հետ մէապրին, անոնց հետ մէապրին, անոնց հետ մէապրին, անոնց հետ մէ´́́́կ կ կ կ 
ամբողջութիւն կը կազմենամբողջութիւն կը կազմենամբողջութիւն կը կազմենամբողջութիւն կը կազմեն, , , , եւ եւ եւ եւ ««««անոնց զաւակներն ենանոնց զաւակներն ենանոնց զաւակներն ենանոնց զաւակներն են», », », », պիտի պիտի պիտի պիտի 
ըսէր Վարդան Այգեկցինըսէր Վարդան Այգեկցինըսէր Վարդան Այգեկցինըսէր Վարդան Այգեկցին::::    

5.5.5.5.----    ««««Որ աղաղակեցՈր աղաղակեցՈր աղաղակեցՈր աղաղակեց»»»»::::    Ինչպէս երբ արեւը ծագի` խաւարը Ինչպէս երբ արեւը ծագի` խաւարը Ինչպէս երբ արեւը ծագի` խաւարը Ինչպէս երբ արեւը ծագի` խաւարը 
կը հալի անոր ներկայութեան ու կկը հալի անոր ներկայութեան ու կկը հալի անոր ներկայութեան ու կկը հալի անոր ներկայութեան ու կ’’’’անհետանայ, նոյնպէս ալ, անհետանայ, նոյնպէս ալ, անհետանայ, նոյնպէս ալ, անհետանայ, նոյնպէս ալ, 
երբ Յիսուս հանդէս գար եւ սկսէր խօսիլ ու գործել, դեւերը կը երբ Յիսուս հանդէս գար եւ սկսէր խօսիլ ու գործել, դեւերը կը երբ Յիսուս հանդէս գար եւ սկսէր խօսիլ ու գործել, դեւերը կը երբ Յիսուս հանդէս գար եւ սկսէր խօսիլ ու գործել, դեւերը կը 
տանջուէին, կը ցաւէին ու կտանջուէին, կը ցաւէին ու կտանջուէին, կը ցաւէին ու կտանջուէին, կը ցաւէին ու կ’’’’այրէին, կը փախչայրէին, կը փախչայրէին, կը փախչայրէին, կը փախչէին եւ կէին եւ կէին եւ կէին եւ կ’’’’անեանեանեանե----
րեւութանայինրեւութանայինրեւութանայինրեւութանային::::    ««««ԱղաղակեցԱղաղակեցԱղաղակեցԱղաղակեց»»»»::::    Պիղծ ոգին աղաղակեցՊիղծ ոգին աղաղակեցՊիղծ ոգին աղաղակեցՊիղծ ոգին աղաղակեց,,,,    
որովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր կործանումը տեսաւորովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր կործանումը տեսաւորովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր կործանումը տեսաւորովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր կործանումը տեսաւ::::    ԱղաԱղաԱղաԱղա----
ղակեցղակեցղակեցղակեց,,,,    որովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր յաղթահարիչն ու որովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր յաղթահարիչն ու որովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր յաղթահարիչն ու որովհետեւ Յիսուսը տեսնելով` իր յաղթահարիչն ու 
դատապարտիչը տեսաւդատապարտիչը տեսաւդատապարտիչը տեսաւդատապարտիչը տեսաւ::::    ԱղաղակեցԱղաղակեցԱղաղակեցԱղաղակեց,,,,    որովհետեւ Յիսուսը որովհետեւ Յիսուսը որովհետեւ Յիսուսը որովհետեւ Յիսուսը 
տեսնելով` իր իշխանութեան ոչնչացումն ու իր զօտեսնելով` իր իշխանութեան ոչնչացումն ու իր զօտեսնելով` իր իշխանութեան ոչնչացումն ու իր զօտեսնելով` իր իշխանութեան ոչնչացումն ու իր զօրութեան րութեան րութեան րութեան 
ջլատումը տեսաւջլատումը տեսաւջլատումը տեսաւջլատումը տեսաւ::::    ԱղաղակեցԱղաղակեցԱղաղակեցԱղաղակեց,,,,    որովհետեւ Յիսուսի ներկայուորովհետեւ Յիսուսի ներկայուորովհետեւ Յիսուսի ներկայուորովհետեւ Յիսուսի ներկայու----
թիւնը այրեց զինք, Յիսուսի խօսքը տանջեց զինք, Յիսուսի թիւնը այրեց զինք, Յիսուսի խօսքը տանջեց զինք, Յիսուսի թիւնը այրեց զինք, Յիսուսի խօսքը տանջեց զինք, Յիսուսի թիւնը այրեց զինք, Յիսուսի խօսքը տանջեց զինք, Յիսուսի 
սրբութիւնն ու մաքրութիւնը մեծապէս տառապեցուսրբութիւնն ու մաքրութիւնը մեծապէս տառապեցուսրբութիւնն ու մաքրութիւնը մեծապէս տառապեցուսրբութիւնն ու մաքրութիւնը մեծապէս տառապեցուցին զինքցին զինքցին զինքցին զինք::::    
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6.6.6.6.----    ««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս Նազովրեցիւս Նազովրեցիւս Նազովրեցիւս Նազովրեցի»»»»::::    Յիսուս հետագային քանի մը Յիսուս հետագային քանի մը Յիսուս հետագային քանի մը Յիսուս հետագային քանի մը 
առիթներով առիթներով առիթներով առիթներով ««««ՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցի» » » » պիտի կոչուէր (Մրպիտի կոչուէր (Մրպիտի կոչուէր (Մրպիտի կոչուէր (Մր 10.47 10.47 10.47 10.47::::    Ղկ 18.37Ղկ 18.37Ղկ 18.37Ղկ 18.37::::    
24.1924.1924.1924.19::::    Յհ 1.45, 18.5,7, 19.19), բայց այստեղ առաջին անգամն է Յհ 1.45, 18.5,7, 19.19), բայց այստեղ առաջին անգամն է Յհ 1.45, 18.5,7, 19.19), բայց այստեղ առաջին անգամն է Յհ 1.45, 18.5,7, 19.19), բայց այստեղ առաջին անգամն է 
որ ան կը կոչուի որ ան կը կոչուի որ ան կը կոչուի որ ան կը կոչուի ««««ՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցի»»»»::::    Ինչո՞ւ համար պիղծ ոգին Ինչո՞ւ համար պիղծ ոգին Ինչո՞ւ համար պիղծ ոգին Ինչո՞ւ համար պիղծ ոգին 
զայն զայն զայն զայն ««««ԲեթլեհէմացիԲեթլեհէմացիԲեթլեհէմացիԲեթլեհէմացի» » » » կոչելու փոխարէն` կոչելու փոխարէն` կոչելու փոխարէն` կոչելու փոխարէն` ««««ՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցի» » » » կը կը կը կը 
կոչէկոչէկոչէկոչէ::::    Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է որ Յիսուս ծնած էր Բեթլեհէմի մէջ, որ Յիսուս ծնած էր Բեթլեհէմի մէջ, որ Յիսուս ծնած էր Բեթլեհէմի մէջ, որ Յիսուս ծնած էր Բեթլեհէմի մէջ, բայց ապրած բայց ապրած բայց ապրած բայց ապրած 
Նազարէթի մէջ, բայցՆազարէթի մէջ, բայցՆազարէթի մէջ, բայցՆազարէթի մէջ, բայց    ասիկա չէր պատճառը որ պիղծ ոգին ասիկա չէր պատճառը որ պիղծ ոգին ասիկա չէր պատճառը որ պիղծ ոգին ասիկա չէր պատճառը որ պիղծ ոգին 
զայն կոչեց զայն կոչեց զայն կոչեց զայն կոչեց ««««ՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցիՆազովրեցի»»»»::::    Հիմնական պատճառը կամ Հիմնական պատճառը կամ Հիմնական պատճառը կամ Հիմնական պատճառը կամ 
նպատակը, մարդոց մէջ կասկած եւ անվստահութիւն նպատակը, մարդոց մէջ կասկած եւ անվստահութիւն նպատակը, մարդոց մէջ կասկած եւ անվստահութիւն նպատակը, մարդոց մէջ կասկած եւ անվստահութիւն 
արթնցնելն էր Յիսուսի անձին, ինքնութեան եւ առաքելուարթնցնելն էր Յիսուսի անձին, ինքնութեան եւ առաքելուարթնցնելն էր Յիսուսի անձին, ինքնութեան եւ առաքելուարթնցնելն էր Յիսուսի անձին, ինքնութեան եւ առաքելու----
թեան նկատմամբ, որովհետեւ դեւը շատ լաւ գիտէր որ թեան նկատմամբ, որովհետեւ դեւը շատ լաւ գիտէր որ թեան նկատմամբ, որովհետեւ դեւը շատ լաւ գիտէր որ թեան նկատմամբ, որովհետեւ դեւը շատ լաւ գիտէր որ 
հրեաներ անարգական վերաբերմունք ունէինհրեաներ անարգական վերաբերմունք ունէինհրեաներ անարգական վերաբերմունք ունէինհրեաներ անարգական վերաբերմունք ունէին    Նազարէթ Նազարէթ Նազարէթ Նազարէթ 
քաղաքէն եղողներուն հանդէպ (Յհ 1.46)քաղաքէն եղողներուն հանդէպ (Յհ 1.46)քաղաքէն եղողներուն հանդէպ (Յհ 1.46)քաղաքէն եղողներուն հանդէպ (Յհ 1.46)::::    Սատանան Սատանան Սատանան Սատանան 
Աստուծոյ զաւակներուն հանդէպ միշտ նոյն ձեւով վարուած է Աստուծոյ զաւակներուն հանդէպ միշտ նոյն ձեւով վարուած է Աստուծոյ զաւակներուն հանդէպ միշտ նոյն ձեւով վարուած է Աստուծոյ զաւակներուն հանդէպ միշտ նոյն ձեւով վարուած է 
ու կը վարուիու կը վարուիու կը վարուիու կը վարուի::::    Ան կը փորձէ մարդոց մէջ կասկածներ Ան կը փորձէ մարդոց մէջ կասկածներ Ան կը փորձէ մարդոց մէջ կասկածներ Ան կը փորձէ մարդոց մէջ կասկածներ 
յառաջացնել հաւատացեալներուն հանդէպյառաջացնել հաւատացեալներուն հանդէպյառաջացնել հաւատացեալներուն հանդէպյառաջացնել հաւատացեալներուն հանդէպ::::    Կը փորձէ Կը փորձէ Կը փորձէ Կը փորձէ 
համոզել աշխարհի մարդիկը, որ Աստուծոյ մարդիկը համոզել աշխարհի մարդիկը, որ Աստուծոյ մարդիկը համոզել աշխարհի մարդիկը, որ Աստուծոյ մարդիկը համոզել աշխարհի մարդիկը, որ Աստուծոյ մարդիկը 
փորձանք են փորձանք են փորձանք են փորձանք են աշխարհի գլխունաշխարհի գլխունաշխարհի գլխունաշխարհի գլխուն::::    Կը փորձէ համոզել Կը փորձէ համոզել Կը փորձէ համոզել Կը փորձէ համոզել 
««««հայրենասէրհայրենասէրհայրենասէրհայրենասէր» » » » մարդոց, որ աստուածսիրութիւնմարդոց, որ աստուածսիրութիւնմարդոց, որ աստուածսիրութիւնմարդոց, որ աստուածսիրութիւնը եւ հաւատքի ը եւ հաւատքի ը եւ հաւատքի ը եւ հաւատքի 
կեանքը, կը տկարացնենկեանքը, կը տկարացնենկեանքը, կը տկարացնենկեանքը, կը տկարացնեն    մարդուն մէջ հայրենասիրութեան մարդուն մէջ հայրենասիրութեան մարդուն մէջ հայրենասիրութեան մարդուն մէջ հայրենասիրութեան 
ոգինոգինոգինոգին::::    Ինչու ո՞վ ըսաւ որ հաւատքի կեանք չապրող մարդիկը Ինչու ո՞վ ըսաւ որ հաւատքի կեանք չապրող մարդիկը Ինչու ո՞վ ըսաւ որ հաւատքի կեանք չապրող մարդիկը Ինչու ո՞վ ըսաւ որ հաւատքի կեանք չապրող մարդիկը 
հայրենասէր կհայրենասէր կհայրենասէր կհայրենասէր կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    Իսկական հայրենասէրները աղօթող Իսկական հայրենասէրները աղօթող Իսկական հայրենասէրները աղօթող Իսկական հայրենասէրները աղօթող 
մարդիկն են, որոնքմարդիկն են, որոնքմարդիկն են, որոնքմարդիկն են, որոնք    կկկկ’’’’աղօթեն հայրենիքի պահպանութեան, աղօթեն հայրենիքի պահպանութեան, աղօթեն հայրենիքի պահպանութեան, աղօթեն հայրենիքի պահպանութեան, 
հզօրութեան, անսասանութեան, նորոգութեան ու փրկութեան հզօրութեան, անսասանութեան, նորոգութեան ու փրկութեան հզօրութեան, անսասանութեան, նորոգութեան ու փրկութեան հզօրութեան, անսասանութեան, նորոգութեան ու փրկութեան 
համարհամարհամարհամար::::    

7.7.7.7.----    ««««ՁգէՁգէՁգէՁգէ´́́́, , , , ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէ»»»»::::    Ուշագրաւ է որ թէպէտ Ուշագրաւ է որ թէպէտ Ուշագրաւ է որ թէպէտ Ուշագրաւ է որ թէպէտ 
պպպպիղծ ոգին մէկ հատ էր, բայց բոլորիղծ ոգին մէկ հատ էր, բայց բոլորիղծ ոգին մէկ հատ էր, բայց բոլորիղծ ոգին մէկ հատ էր, բայց բոլոր    չար ոգիներուն անունչար ոգիներուն անունչար ոգիներուն անունչար ոգիներուն անունով ով ով ով 
կը խօսէր, ինչ որ ցոյց կու տանկը խօսէր, ինչ որ ցոյց կու տանկը խօսէր, ինչ որ ցոյց կու տանկը խօսէր, ինչ որ ցոյց կու տան    ««««ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէ» » » » բառերբառերբառերբառերը: ը: ը: ը: 
Սա կը պարզէ որ չար ոգիները տէր կը կանգնին իրարու, կը Սա կը պարզէ որ չար ոգիները տէր կը կանգնին իրարու, կը Սա կը պարզէ որ չար ոգիները տէր կը կանգնին իրարու, կը Սա կը պարզէ որ չար ոգիները տէր կը կանգնին իրարու, կը 
պաշտպանեն պաշտպանեն պաշտպանեն պաշտպանեն զզզզիրար:իրար:իրար:իրար:    Երանի անոնց նման մարդիկ եւս տէր ու Երանի անոնց նման մարդիկ եւս տէր ու Երանի անոնց նման մարդիկ եւս տէր ու Երանի անոնց նման մարդիկ եւս տէր ու 
պաշտպան կանգնին իրարու: Չար ոգին բոլոր միւս չար պաշտպան կանգնին իրարու: Չար ոգին բոլոր միւս չար պաշտպան կանգնին իրարու: Չար ոգին բոլոր միւս չար պաշտպան կանգնին իրարու: Չար ոգին բոլոր միւս չար 
ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ իրեն ուղղուած ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ իրեն ուղղուած ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ իրեն ուղղուած ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ իրեն ուղղուած 
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հարուած մը` բոլորիհարուած մը` բոլորիհարուած մը` բոլորիհարուած մը` բոլորի´́́́ն ուղղուած կը համարէ, եւ ուրիշն ուղղուած կը համարէ, եւ ուրիշն ուղղուած կը համարէ, եւ ուրիշն ուղղուած կը համարէ, եւ ուրիշ    չար չար չար չար 
ոգիի մը ուղղուած հարուած մը` իրեն անոգիի մը ուղղուած հարուած մը` իրեն անոգիի մը ուղղուած հարուած մը` իրեն անոգիի մը ուղղուած հարուած մը` իրեն անձձձձնապէս ուղղուած նապէս ուղղուած նապէս ուղղուած նապէս ուղղուած 
կը համարէ:կը համարէ:կը համարէ:կը համարէ:    Մենք կրնա՞նք մեր նմանին ուղղուած հարուած Մենք կրնա՞նք մեր նմանին ուղղուած հարուած Մենք կրնա՞նք մեր նմանին ուղղուած հարուած Մենք կրնա՞նք մեր նմանին ուղղուած հարուած 
մը, մեզի ուղղուած համարել: Կրնա՞նք մեր եղբօր մը, մեզի ուղղուած համարել: Կրնա՞նք մեր եղբօր մը, մեզի ուղղուած համարել: Կրնա՞նք մեր եղբօր մը, մեզի ուղղուած համարել: Կրնա՞նք մեր եղբօր 
տառապանքը, մեր տառապանքը սեպել: Տակաւին, չար ոգին տառապանքը, մեր տառապանքը սեպել: Տակաւին, չար ոգին տառապանքը, մեր տառապանքը սեպել: Տակաւին, չար ոգին տառապանքը, մեր տառապանքը սեպել: Տակաւին, չար ոգին 
բոլոր միւս չար ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ բոլոր միւս չար ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ բոլոր միւս չար ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ բոլոր միւս չար ոգիներուն անունով կը խօսի, որովհետեւ 
անհամաձայնութիւն չկայ անոնց եւ իր միջեւ: Արդարեւ, չար անհամաձայնութիւն չկայ անոնց եւ իր միջեւ: Արդարեւ, չար անհամաձայնութիւն չկայ անոնց եւ իր միջեւ: Արդարեւ, չար անհամաձայնութիւն չկայ անոնց եւ իր միջեւ: Արդարեւ, չար 
ոգիներուն միջեւ կատարեալ համաձայնութիւն եւ ոգիներուն միջեւ կատարեալ համաձայնութիւն եւ ոգիներուն միջեւ կատարեալ համաձայնութիւն եւ ոգիներուն միջեւ կատարեալ համաձայնութիւն եւ 
համերաշխութիւն կայ, ամբողջական գործակցութիւն կայ, համերաշխութիւն կայ, ամբողջական գործակցութիւն կայ, համերաշխութիւն կայ, ամբողջական գործակցութիւն կայ, համերաշխութիւն կայ, ամբողջական գործակցութիւն կայ, 
որովհետեւ անոնք մէորովհետեւ անոնք մէորովհետեւ անոնք մէորովհետեւ անոնք մէ´́́́կ թագաւորութիւն են, մէկ թագաւորութիւն են, մէկ թագաւորութիւն են, մէկ թագաւորութիւն են, մէ´́́́կ բռնակալ ու կ բռնակալ ու կ բռնակալ ու կ բռնակալ ու 
անգութ տիրութիւն են, եւ ունին մէանգութ տիրութիւն են, եւ ունին մէանգութ տիրութիւն են, եւ ունին մէանգութ տիրութիւն են, եւ ունին մէ´́́́կ նպատակ` հեռացնել կ նպատակ` հեռացնել կ նպատակ` հեռացնել կ նպատակ` հեռացնել 
մամամամարդը Աստուծմէ, դժբախտացնել զայն, կործանել զայն րդը Աստուծմէ, դժբախտացնել զայն, կործանել զայն րդը Աստուծմէ, դժբախտացնել զայն, կործանել զայն րդը Աստուծմէ, դժբախտացնել զայն, կործանել զայն 
մեղքով, եւ հուսկ ապա, գեհենի կրակին մէջ նետել:մեղքով, եւ հուսկ ապա, գեհենի կրակին մէջ նետել:մեղքով, եւ հուսկ ապա, գեհենի կրակին մէջ նետել:մեղքով, եւ հուսկ ապա, գեհենի կրակին մէջ նետել:    

8.8.8.8.----    ««««ՁգէՁգէՁգէՁգէ´, ´, ´, ´, ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէ»:»:»:»:    Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ Այս բառերը կը պարզեն որ 
պիղծ ոգիները չեն ուզեր որ Տէրը իրենց գործին միջամուխ պիղծ ոգիները չեն ուզեր որ Տէրը իրենց գործին միջամուխ պիղծ ոգիները չեն ուզեր որ Տէրը իրենց գործին միջամուխ պիղծ ոգիները չեն ուզեր որ Տէրը իրենց գործին միջամուխ 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ուզեն առանց ոեւէ արգելքի մարդիկը փորձուուզեն առանց ոեւէ արգելքի մարդիկը փորձուուզեն առանց ոեւէ արգելքի մարդիկը փորձուուզեն առանց ոեւէ արգելքի մարդիկը փորձու----
թեանց մղել, բայց մեր Տէրը արգելք է անոնց ազատ թեանց մղել, բայց մեր Տէրը արգելք է անոնց ազատ թեանց մղել, բայց մեր Տէրը արգելք է անոնց ազատ թեանց մղել, բայց մեր Տէրը արգելք է անոնց ազատ 
գործունէութեանգործունէութեանգործունէութեանգործունէութեան::::    Տուեալ բառերով կարծէք անոնք ըսել Տուեալ բառերով կարծէք անոնք ըսել Տուեալ բառերով կարծէք անոնք ըսել Տուեալ բառերով կարծէք անոնք ըսել 
կկկկ’’’’ուզէին Յիսուսին. ուզէին Յիսուսին. ուզէին Յիսուսին. ուզէին Յիսուսին. ««««ՁգէՁգէՁգէՁգէ´́́́    որ ազատօրէն գործենքոր ազատօրէն գործենքոր ազատօրէն գործենքոր ազատօրէն գործենք::::    ՁգէՁգէՁգէՁգէ´́́́    որ մեր որ մեր որ մեր որ մեր 
ուզածին պէս գործենքուզածին պէս գործենքուզածին պէս գործենքուզածին պէս գործենք::::    ՁգէՁգէՁգէՁգէ´́́́    որ մարդիկը մեղքերու որ մարդիկը մեղքերու որ մարդիկը մեղքերու որ մարդիկը մեղքերու 
առաջնորդենքառաջնորդենքառաջնորդենքառաջնորդենք::::    ՁգէՁգէՁգէՁգէ´́́́    որ մարդիկը Աստուծմէ եւ իրարմէ որ մարդիկը Աստուծմէ եւ իրարմէ որ մարդիկը Աստուծմէ եւ իրարմէ որ մարդիկը Աստուծմէ եւ իրարմէ 
հեռացնենհեռացնենհեռացնենհեռացնենքքքք::::    Քու ներկայութիւնդ արգելք է մեզի համարՔու ներկայութիւնդ արգելք է մեզի համարՔու ներկայութիւնդ արգելք է մեզի համարՔու ներկայութիւնդ արգելք է մեզի համար::::    Քու Քու Քու Քու 
խօսքերդ խոչընդոտներ ենխօսքերդ խոչընդոտներ ենխօսքերդ խոչընդոտներ ենխօսքերդ խոչընդոտներ են::::    Քու զօրութիւնդ մեզ կը դիմակաՔու զօրութիւնդ մեզ կը դիմակաՔու զօրութիւնդ մեզ կը դիմակաՔու զօրութիւնդ մեզ կը դիմակա----
զերծէզերծէզերծէզերծէ::::    Քու սէրդ մարդիկը կը գրաւէ եւ մեզ կՔու սէրդ մարդիկը կը գրաւէ եւ մեզ կՔու սէրդ մարդիկը կը գրաւէ եւ մեզ կՔու սէրդ մարդիկը կը գրաւէ եւ մեզ կ’’’’անդամալուծէանդամալուծէանդամալուծէանդամալուծէ::::    
ՁգէՁգէՁգէՁգէ´́́́, , , , ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես մեզմէ, ինչո՞ւ արգելք կը կենաս մեզի ու մեր ուզես մեզմէ, ինչո՞ւ արգելք կը կենաս մեզի ու մեր ուզես մեզմէ, ինչո՞ւ արգելք կը կենաս մեզի ու մեր ուզես մեզմէ, ինչո՞ւ արգելք կը կենաս մեզի ու մեր 
գործինգործինգործինգործին»»»»::::    

9999....----    ««««ՁգէՁգէՁգէՁգէ´, ´, ´, ´, ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէուզես մեզմէ»»»»    տտտտառացիօրէն` առացիօրէն` առացիօրէն` առացիօրէն` ««««Թող տուր, Թող տուր, Թող տուր, Թող տուր, 
դուն մեզի հետ ի՞նչ բան ունիսդուն մեզի հետ ի՞նչ բան ունիսդուն մեզի հետ ի՞նչ բան ունիսդուն մեզի հետ ի՞նչ բան ունիս»:»:»:»:    Տուեալ հարցոՏուեալ հարցոՏուեալ հարցոՏուեալ հարցումով, դեւերը ւմով, դեւերը ւմով, դեւերը ւմով, դեւերը 
կկկկ’’’’ուզեն բացայայտել թէ ոուզեն բացայայտել թէ ոուզեն բացայայտել թէ ոուզեն բացայայտել թէ ո´́́́չ մէկ կապ կայ չ մէկ կապ կայ չ մէկ կապ կայ չ մէկ կապ կայ կամ կրնայ ըլլալ կամ կրնայ ըլլալ կամ կրնայ ըլլալ կամ կրնայ ըլլալ 
իրենց եւ Քրիստոսի միջեւ:իրենց եւ Քրիստոսի միջեւ:իրենց եւ Քրիստոսի միջեւ:իրենց եւ Քրիստոսի միջեւ:    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս առաքեալը կառաքեալը կառաքեալը կառաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային 
միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ»»»» ( ( ( (Բ.Կր 6.15):Բ.Կր 6.15):Բ.Կր 6.15):Բ.Կր 6.15):    ԱրԱրԱրԱրդարեւ, երբեդարեւ, երբեդարեւ, երբեդարեւ, երբե´́́́ք կապ չկայ ք կապ չկայ ք կապ չկայ ք կապ չկայ ««««Քրիստոսի եւ Քրիստոսի եւ Քրիստոսի եւ Քրիստոսի եւ 
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Սատանային միջեւՍատանային միջեւՍատանային միջեւՍատանային միջեւ»,»,»,»,    որովհետեւ առաջինը մեր փրկութեան որովհետեւ առաջինը մեր փրկութեան որովհետեւ առաջինը մեր փրկութեան որովհետեւ առաջինը մեր փրկութեան 
պաշտպանն է, իսկ երկրորդը` մեր փրկութեան թշնամին: պաշտպանն է, իսկ երկրորդը` մեր փրկութեան թշնամին: պաշտպանն է, իսկ երկրորդը` մեր փրկութեան թշնամին: պաշտպանն է, իսկ երկրորդը` մեր փրկութեան թշնամին: 
Քրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կ’’’’ուզէ յաղթանակէ յաղթանակ ու փառքէ փառք ուզէ յաղթանակէ յաղթանակ ու փառքէ փառք ուզէ յաղթանակէ յաղթանակ ու փառքէ փառք ուզէ յաղթանակէ յաղթանակ ու փառքէ փառք 
առաջնորդել մեզ, իսկ Սատանանառաջնորդել մեզ, իսկ Սատանանառաջնորդել մեզ, իսկ Սատանանառաջնորդել մեզ, իսկ Սատանան` ` ` ` պարտութենէ պարտուպարտութենէ պարտուպարտութենէ պարտուպարտութենէ պարտու----
թիւն ու անարգանքէ անարգանքթիւն ու անարգանքէ անարգանքթիւն ու անարգանքէ անարգանքթիւն ու անարգանքէ անարգանք: : : : Քրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կՔրիստոս կ’’’’ուզէ կենաց Հաց ուզէ կենաց Հաց ուզէ կենաց Հաց ուզէ կենաց Հաց 
պարգեւել մեզի, իսկ Սատանան` խոզերու կերակուր: Քրիսպարգեւել մեզի, իսկ Սատանան` խոզերու կերակուր: Քրիսպարգեւել մեզի, իսկ Սատանան` խոզերու կերակուր: Քրիսպարգեւել մեզի, իսկ Սատանան` խոզերու կերակուր: Քրիս----
տոս կտոս կտոս կտոս կ’’’’ուզէ որ դառնանքուզէ որ դառնանքուզէ որ դառնանքուզէ որ դառնանք    Աստուծոյ, իսկ ՍատանանԱստուծոյ, իսկ ՍատանանԱստուծոյ, իսկ ՍատանանԱստուծոյ, իսկ Սատանան    կկկկ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
շուներու նման մեր փսխածին դառնանք (Բ.Պտ 2.22):շուներու նման մեր փսխածին դառնանք (Բ.Պտ 2.22):շուներու նման մեր փսխածին դառնանք (Բ.Պտ 2.22):շուներու նման մեր փսխածին դառնանք (Բ.Պտ 2.22):    

10101010....----    ««««Մեզ ոչնչացնելո՞ւ եկարՄեզ ոչնչացնելո՞ւ եկարՄեզ ոչնչացնելո՞ւ եկարՄեզ ոչնչացնելո՞ւ եկար»»»»::::    Այս բառերը ցոյց կու տանԱյս բառերը ցոյց կու տանԱյս բառերը ցոյց կու տանԱյս բառերը ցոյց կու տան    
թէ թէ թէ թէ չար ոգիները գիտեչար ոգիները գիտեչար ոգիները գիտեչար ոգիները գիտե´́́́նննն, , , , որ Յիսուս իրենց անաչառ եւ որ Յիսուս իրենց անաչառ եւ որ Յիսուս իրենց անաչառ եւ որ Յիսուս իրենց անաչառ եւ 
ահարահարահարահարկու դատաւորն էկու դատաւորն էկու դատաւորն էկու դատաւորն է::::    Անոնք գիտեԱնոնք գիտեԱնոնք գիտեԱնոնք գիտե´́́́ն որ Յիսուս զիրենք ն որ Յիսուս զիրենք ն որ Յիսուս զիրենք ն որ Յիսուս զիրենք 
ոչնչացնելու իշխանութիւնը եւ զօրութիւնը ունեցող ոչնչացնելու իշխանութիւնը եւ զօրութիւնը ունեցող ոչնչացնելու իշխանութիւնը եւ զօրութիւնը ունեցող ոչնչացնելու իշխանութիւնը եւ զօրութիւնը ունեցող 
Աստուածն էԱստուածն էԱստուածն էԱստուածն է::::    Անոնք կը սարսափին Յիսուսէն, որովհետեւ Անոնք կը սարսափին Յիսուսէն, որովհետեւ Անոնք կը սարսափին Յիսուսէն, որովհետեւ Անոնք կը սարսափին Յիսուսէն, որովհետեւ 
Յիսուս կրնայ զանոնք փողոցին անկիւնը նետուած ցեխին Յիսուս կրնայ զանոնք փողոցին անկիւնը նետուած ցեխին Յիսուս կրնայ զանոնք փողոցին անկիւնը նետուած ցեխին Յիսուս կրնայ զանոնք փողոցին անկիւնը նետուած ցեխին 
նման կոխել ու ճզմելնման կոխել ու ճզմելնման կոխել ու ճզմելնման կոխել ու ճզմել::::    Ճիշդ է որ մեՃիշդ է որ մեՃիշդ է որ մեՃիշդ է որ մենք Յիսուսէն վախնալու նք Յիսուսէն վախնալու նք Յիսուսէն վախնալու նք Յիսուսէն վախնալու 
կարիքը չունինք, եւ Յիսուս իկարիքը չունինք, եւ Յիսուս իկարիքը չունինք, եւ Յիսուս իկարիքը չունինք, եւ Յիսուս ի´́́́նքն ալ չնքն ալ չնքն ալ չնքն ալ չ’’’’ուզեր որ մարդիկ ուզեր որ մարդիկ ուզեր որ մարդիկ ուզեր որ մարդիկ 
վախնան իրմէ, բայց միւս կողմէ, անոնք որոնք չեվախնան իրմէ, բայց միւս կողմէ, անոնք որոնք չեվախնան իրմէ, բայց միւս կողմէ, անոնք որոնք չեվախնան իրմէ, բայց միւս կողմէ, անոնք որոնք չե´́́́ն ն ն ն 
ապաշխարած իրենց մեղքերուն համար, չեապաշխարած իրենց մեղքերուն համար, չեապաշխարած իրենց մեղքերուն համար, չեապաշխարած իրենց մեղքերուն համար, չե´́́́ն հաշտուած ն հաշտուած ն հաշտուած ն հաշտուած 
Յիսուսի արիւնով մեր երկնաւոր Հօրը հետ, չեՅիսուսի արիւնով մեր երկնաւոր Հօրը հետ, չեՅիսուսի արիւնով մեր երկնաւոր Հօրը հետ, չեՅիսուսի արիւնով մեր երկնաւոր Հօրը հետ, չե´́́́ն հաւատար ն հաւատար ն հաւատար ն հաւատար 
Աստուծոյ ու կը ծաղրեն զայն, անոնք պէԱստուծոյ ու կը ծաղրեն զայն, անոնք պէԱստուծոյ ու կը ծաղրեն զայն, անոնք պէԱստուծոյ ու կը ծաղրեն զայն, անոնք պէ´́́́տք է վախնան տք է վախնան տք է վախնան տք է վախնան 
Յիսուսէն, որովհետեւ Յիսուս խստՅիսուսէն, որովհետեւ Յիսուս խստՅիսուսէն, որովհետեւ Յիսուս խստՅիսուսէն, որովհետեւ Յիսուս խստութեամբութեամբութեամբութեամբ    պիտի դատէ պիտի դատէ պիտի դատէ պիտի դատէ 
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք,,,,    եւ հրամայէ իր հրեշտակներուն որ զանոնք գեհենի եւ հրամայէ իր հրեշտակներուն որ զանոնք գեհենի եւ հրամայէ իր հրեշտակներուն որ զանոնք գեհենի եւ հրամայէ իր հրեշտակներուն որ զանոնք գեհենի 
անշէջ ու որդնալից կրակին մէջ նետեն (Մտ 13.41անշէջ ու որդնալից կրակին մէջ նետեն (Մտ 13.41անշէջ ու որդնալից կրակին մէջ նետեն (Մտ 13.41անշէջ ու որդնալից կրակին մէջ նետեն (Մտ 13.41----42)42)42)42)::::    

11.11.11.11.----    ««««Մեզ ոչնչացնելո՞ւ եկարՄեզ ոչնչացնելո՞ւ եկարՄեզ ոչնչացնելո՞ւ եկարՄեզ ոչնչացնելո՞ւ եկար»»»»::::    Այս բառերըԱյս բառերըԱյս բառերըԱյս բառերը    կը պարզեն կը պարզեն կը պարզեն կը պարզեն 
նաեւ որ դեւերը գիտեննաեւ որ դեւերը գիտեննաեւ որ դեւերը գիտեննաեւ որ դեւերը գիտեն    թէ իրենց համար դատասթէ իրենց համար դատասթէ իրենց համար դատասթէ իրենց համար դատաստանի օր տանի օր տանի օր տանի օր 
սահմանուած է, եւ այդ օրը իրենց համար պիտի ըլլայ սահմանուած է, եւ այդ օրը իրենց համար պիտի ըլլայ սահմանուած է, եւ այդ օրը իրենց համար պիտի ըլլայ սահմանուած է, եւ այդ օրը իրենց համար պիտի ըլլայ 
ոչնչացումիոչնչացումիոչնչացումիոչնչացումի´́́́    օրօրօրօր:::: « « « «ՈչնչացումՈչնչացումՈչնչացումՈչնչացում» » » » չի նշանակեր փճացում, գոյուչի նշանակեր փճացում, գոյուչի նշանակեր փճացում, գոյուչի նշանակեր փճացում, գոյու----
թենէ զրկում, բնաջնջումթենէ զրկում, բնաջնջումթենէ զրկում, բնաջնջումթենէ զրկում, բնաջնջում::::    Ոչնչացնել չար ոգիները եւ անոնց Ոչնչացնել չար ոգիները եւ անոնց Ոչնչացնել չար ոգիները եւ անոնց Ոչնչացնել չար ոգիները եւ անոնց 
ծնողը` Սատանան, պարզապէս կը նշանակէ` անոնց զօրուծնողը` Սատանան, պարզապէս կը նշանակէ` անոնց զօրուծնողը` Սատանան, պարզապէս կը նշանակէ` անոնց զօրուծնողը` Սատանան, պարզապէս կը նշանակէ` անոնց զօրու----
թիւնը ոչնչացնել, մարդոց կեանքին մէջ անոնցթիւնը ոչնչացնել, մարդոց կեանքին մէջ անոնցթիւնը ոչնչացնել, մարդոց կեանքին մէջ անոնցթիւնը ոչնչացնել, մարդոց կեանքին մէջ անոնց    իշխանութիւնն իշխանութիւնն իշխանութիւնն իշխանութիւնն 
ու տիրութիւնը ոչնչացնել, եւ զանոնք կրակի լիճին մէջ ու տիրութիւնը ոչնչացնել, եւ զանոնք կրակի լիճին մէջ ու տիրութիւնը ոչնչացնել, եւ զանոնք կրակի լիճին մէջ ու տիրութիւնը ոչնչացնել, եւ զանոնք կրակի լիճին մէջ 
նետելով` դժբախտացնել եւ ահաւոր կերպով տանջելնետելով` դժբախտացնել եւ ահաւոր կերպով տանջելնետելով` դժբախտացնել եւ ահաւոր կերպով տանջելնետելով` դժբախտացնել եւ ահաւոր կերպով տանջել::::    
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12121212....----    ««««Գիտենք թէ ոԳիտենք թէ ոԳիտենք թէ ոԳիտենք թէ ո´́́́վ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն եսվ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն եսվ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն եսվ ես. դուն Աստուծոյ Սուրբն ես»»»»::::    
Սատանան եւ իր դեւերը կը ճանչնան Յիսուսը, որովհետեւ Սատանան եւ իր դեւերը կը ճանչնան Յիսուսը, որովհետեւ Սատանան եւ իր դեւերը կը ճանչնան Յիսուսը, որովհետեւ Սատանան եւ իր դեւերը կը ճանչնան Յիսուսը, որովհետեւ 
գիտեն թէ անիկա իրենց Արարիչ Աստուագիտեն թէ անիկա իրենց Արարիչ Աստուագիտեն թէ անիկա իրենց Արարիչ Աստուագիտեն թէ անիկա իրենց Արարիչ Աստուա´́́́ծն է, իրեծն է, իրեծն է, իրեծն է, իրենց վրայ նց վրայ նց վրայ նց վրայ 
իշխող Տէիշխող Տէիշխող Տէիշխող Տէ´́́́րն էրն էրն էրն է::::    ««««Գիտենք թէ ոԳիտենք թէ ոԳիտենք թէ ոԳիտենք թէ ո´́́́վ եսվ եսվ եսվ ես»»»»::::    Այս բառերով անոնք ըսել Այս բառերով անոնք ըսել Այս բառերով անոնք ըսել Այս բառերով անոնք ըսել 
կկկկ’’’’ուզեն. ուզեն. ուզեն. ուզեն. ««««Գիտենք քու ինքնութեանդ մասինԳիտենք քու ինքնութեանդ մասինԳիտենք քու ինքնութեանդ մասինԳիտենք քու ինքնութեանդ մասին::::    Գիտենք որ Գիտենք որ Գիտենք որ Գիտենք որ 
առանց քու արտօնութեանառանց քու արտօնութեանառանց քու արտօնութեանառանց քու արտօնութեանդ ոչինչ կրնանք ընելդ ոչինչ կրնանք ընելդ ոչինչ կրնանք ընելդ ոչինչ կրնանք ընել::::    Գիտենք որ Գիտենք որ Գիտենք որ Գիտենք որ 
դուն մեր ազատութեան չափ ու սահման դնող Աստուածն եսդուն մեր ազատութեան չափ ու սահման դնող Աստուածն եսդուն մեր ազատութեան չափ ու սահման դնող Աստուածն եսդուն մեր ազատութեան չափ ու սահման դնող Աստուածն ես::::    
Գիտենք որ դուն մեր խորտակիչն ես եւ մԳիտենք որ դուն մեր խորտակիչն ես եւ մԳիտենք որ դուն մեր խորտակիչն ես եւ մԳիտենք որ դուն մեր խորտակիչն ես եւ մարդիկը արդիկը արդիկը արդիկը 
խորտակումէ ազատողըխորտակումէ ազատողըխորտակումէ ազատողըխորտակումէ ազատողը::::    Գիտենք որ դուն մեզ կապողն ես ու Գիտենք որ դուն մեզ կապողն ես ու Գիտենք որ դուն մեզ կապողն ես ու Գիտենք որ դուն մեզ կապողն ես ու 
մեր կողմէ կապուածները ազատ արձակողըմեր կողմէ կապուածները ազատ արձակողըմեր կողմէ կապուածները ազատ արձակողըմեր կողմէ կապուածները ազատ արձակողը::::    Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, 
գիտենք որ դուն Աստուծոյ Սուրբն ես, մարդիկը սրբողն ես, գիտենք որ դուն Աստուծոյ Սուրբն ես, մարդիկը սրբողն ես, գիտենք որ դուն Աստուծոյ Սուրբն ես, մարդիկը սրբողն ես, գիտենք որ դուն Աստուծոյ Սուրբն ես, մարդիկը սրբողն ես, 
մարդիկը սրբութեան հրաւիրողն ես, մարդոց ազատարարն մարդիկը սրբութեան հրաւիրողն ես, մարդոց ազատարարն մարդիկը սրբութեան հրաւիրողն ես, մարդոց ազատարարն մարդիկը սրբութեան հրաւիրողն ես, մարդոց ազատարարն 
ու Փրկիչն եսու Փրկիչն եսու Փրկիչն եսու Փրկիչն ես»»»»::::    ՇաՇաՇաՇա՜՜՜՜տ մարդիկ կան որոնք գիտեն թէ ոտ մարդիկ կան որոնք գիտեն թէ ոտ մարդիկ կան որոնք գիտեն թէ ոտ մարդիկ կան որոնք գիտեն թէ ո´́́́վ է վ է վ է վ է 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս::::    Գիտեն որ Յիսուս Տէր ու Թագաւոր էԳիտեն որ Յիսուս Տէր ու Թագաւոր էԳիտեն որ Յիսուս Տէր ու Թագաւոր էԳիտեն որ Յիսուս Տէր ու Թագաւոր է::::    Գիտեն որ Գիտեն որ Գիտեն որ Գիտեն որ 
Յիսուս Աստուած ու դատաւոր էՅիսուս Աստուած ու դատաւոր էՅիսուս Աստուած ու դատաւոր էՅիսուս Աստուած ու դատաւոր է::::    Գիտեն որ Յիսուս սէր Գիտեն որ Յիսուս սէր Գիտեն որ Յիսուս սէր Գիտեն որ Յիսուս սէր է, է, է, է, 
բայց նաեւ սրբութիւն էբայց նաեւ սրբութիւն էբայց նաեւ սրբութիւն էբայց նաեւ սրբութիւն է::::    Գիտեն որ Յիսուս ողորմած Գիտեն որ Յիսուս ողորմած Գիտեն որ Յիսուս ողորմած Գիտեն որ Յիսուս ողորմած է է է է բայց բայց բայց բայց 
նաեւ արդար էնաեւ արդար էնաեւ արդար էնաեւ արդար է::::    Անոնք որոնք գիտեն ճշմարտութիւնը Յիսուսի Անոնք որոնք գիտեն ճշմարտութիւնը Յիսուսի Անոնք որոնք գիտեն ճշմարտութիւնը Յիսուսի Անոնք որոնք գիտեն ճշմարտութիւնը Յիսուսի 
մասին, բայց չեմասին, բայց չեմասին, բայց չեմասին, բայց չե´́́́ն զղջար ու չեն զղջար ու չեն զղջար ու չեն զղջար ու չե´́́́ն ապաշխարեր,ն ապաշխարեր,ն ապաշխարեր,ն ապաշխարեր,    չեչեչեչե´́́́ն փոխուիր ն փոխուիր ն փոխուիր ն փոխուիր 
ու չեու չեու չեու չե´́́́ն այլափոխուիր, անոնք ոն այլափոխուիր, անոնք ոն այլափոխուիր, անոնք ոն այլափոխուիր, անոնք ո´́́́չ մէկ տարբերութիւն ունին չ մէկ տարբերութիւն ունին չ մէկ տարբերութիւն ունին չ մէկ տարբերութիւն ունին 
Սատանայէն ու անոր պիղծ ոգիներէն. անոնց վաՍատանայէն ու անոր պիղծ ոգիներէն. անոնց վաՍատանայէն ու անոր պիղծ ոգիներէն. անոնց վաՍատանայէն ու անոր պիղծ ոգիներէն. անոնց վախճխճխճխճանը` անը` անը` անը` 
Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն վախճանին նման Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն վախճանին նման Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն վախճանին նման Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն վախճանին նման 
պիտի պիտի պիտի պիտի ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    

Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Աստուծոյ օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Աստուծոյ օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Աստուծոյ օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Աստուծոյ 
Սուրբն է, բայց մենք Աստուծոյ սուրբՍուրբն է, բայց մենք Աստուծոյ սուրբՍուրբն է, բայց մենք Աստուծոյ սուրբՍուրբն է, բայց մենք Աստուծոյ սուրբերը չենքերը չենքերը չենքերը չենք::::    Ինչո՞վ Ինչո՞վ Ինչո՞վ Ինչո՞վ 
կկկկ’’’’օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Տէօգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Տէօգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Տէօգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Տէ´́́́ր է, բայց զայն չենք ր է, բայց զայն չենք ր է, բայց զայն չենք ր է, բայց զայն չենք 
պատուեր իբրեւ Տէր եւ չենք հնազանդիր անորպատուեր իբրեւ Տէր եւ չենք հնազանդիր անորպատուեր իբրեւ Տէր եւ չենք հնազանդիր անորպատուեր իբրեւ Տէր եւ չենք հնազանդիր անոր::::    Ինչո՞վ Ինչո՞վ Ինչո՞վ Ինչո՞վ 
կկկկ’’’’օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս արդար ու արդարացնող է, օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս արդար ու արդարացնող է, օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս արդար ու արդարացնող է, օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս արդար ու արդարացնող է, 
բայց մենք չենք արդարացած իր արիւնովբայց մենք չենք արդարացած իր արիւնովբայց մենք չենք արդարացած իր արիւնովբայց մենք չենք արդարացած իր արիւնով::::    Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օգտուինք օգտուինք օգտուինք օգտուինք 
երբ գիտենք որ Յիսուսի կամերբ գիտենք որ Յիսուսի կամերբ գիտենք որ Յիսուսի կամերբ գիտենք որ Յիսուսի կամքը բարի ու կատարեալ է, բայց քը բարի ու կատարեալ է, բայց քը բարի ու կատարեալ է, բայց քը բարի ու կատարեալ է, բայց 
չենք աշխատիր իր կամքը կատարելչենք աշխատիր իր կամքը կատարելչենք աշխատիր իր կամքը կատարելչենք աշխատիր իր կամքը կատարել::::    Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օգտուինք երբ օգտուինք երբ օգտուինք երբ օգտուինք երբ 
գիտենք որ Յիսուս յաղթած է մեղքին, բայց մենք կը գիտենք որ Յիսուս յաղթած է մեղքին, բայց մենք կը գիտենք որ Յիսուս յաղթած է մեղքին, բայց մենք կը գիտենք որ Յիսուս յաղթած է մեղքին, բայց մենք կը 
շարունակենք մեղքի կեանք մը ապրիլշարունակենք մեղքի կեանք մը ապրիլշարունակենք մեղքի կեանք մը ապրիլշարունակենք մեղքի կեանք մը ապրիլ::::    Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օգտուինք օգտուինք օգտուինք օգտուինք 
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երբ գիտենք որ Յիսերբ գիտենք որ Յիսերբ գիտենք որ Յիսերբ գիտենք որ Յիսուս պարտութեան մատնած է Սատանաուս պարտութեան մատնած է Սատանաուս պարտութեան մատնած է Սատանաուս պարտութեան մատնած է Սատանան, ն, ն, ն, 
բայց մենք միշտ կը պարտուինբայց մենք միշտ կը պարտուինբայց մենք միշտ կը պարտուինբայց մենք միշտ կը պարտուինք Սատանային դէմ մեր ք Սատանային դէմ մեր ք Սատանային դէմ մեր ք Սատանային դէմ մեր 
պայքարին մէջպայքարին մէջպայքարին մէջպայքարին մէջ::::    

13131313....----    Աւետարանիչը կը հաստատէ որ մարդուն մէջ եղած Աւետարանիչը կը հաստատէ որ մարդուն մէջ եղած Աւետարանիչը կը հաստատէ որ մարդուն մէջ եղած Աւետարանիչը կը հաստատէ որ մարդուն մէջ եղած 
դեւը դեւը դեւը դեւը ««««պիղծպիղծպիղծպիղծ» » » » է, իսկ դեւը կը հաստատէ որ Յիսուս է, իսկ դեւը կը հաստատէ որ Յիսուս է, իսկ դեւը կը հաստատէ որ Յիսուս է, իսկ դեւը կը հաստատէ որ Յիսուս ««««ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ» » » » էէէէ::::    
Դեւը պիղծ ըլլալուն համար` չի կրնար կանգնիլ Սուրբ Դեւը պիղծ ըլլալուն համար` չի կրնար կանգնիլ Սուրբ Դեւը պիղծ ըլլալուն համար` չի կրնար կանգնիլ Սուրբ Դեւը պիղծ ըլլալուն համար` չի կրնար կանգնիլ Սուրբ 
Յիսուսին դիմացՅիսուսին դիմացՅիսուսին դիմացՅիսուսին դիմաց::::    Չար ըլլալուն համար` չի կրնար կենալ Չար ըլլալուն համար` չի կրնար կենալ Չար ըլլալուն համար` չի կրնար կենալ Չար ըլլալուն համար` չի կրնար կենալ 
բարի Յիսուսին առջեբարի Յիսուսին առջեբարի Յիսուսին առջեբարի Յիսուսին առջեււււ::::    Այս իրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ Այս իրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ Այս իրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ Այս իրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ 
այն մարդիկը որոնք պիղծ ու չար են, պիտի չկրնան Տիրոջ այն մարդիկը որոնք պիղծ ու չար են, պիտի չկրնան Տիրոջ այն մարդիկը որոնք պիղծ ու չար են, պիտի չկրնան Տիրոջ այն մարդիկը որոնք պիղծ ու չար են, պիտի չկրնան Տիրոջ 
դիմաց կանգնիլ դատաստանի օրըդիմաց կանգնիլ դատաստանի օրըդիմաց կանգնիլ դատաստանի օրըդիմաց կանգնիլ դատաստանի օրը::::    Երբ արդարութեան Երբ արդարութեան Երբ արդարութեան Երբ արդարութեան 
Արեգակը յայտնուի, խաւարասէր մարդիկ լեռներուն պիտի Արեգակը յայտնուի, խաւարասէր մարդիկ լեռներուն պիտի Արեգակը յայտնուի, խաւարասէր մարդիկ լեռներուն պիտի Արեգակը յայտնուի, խաւարասէր մարդիկ լեռներուն պիտի 
աղաչեն որ ծածկեն զիրենք (Յյտ 6.16)աղաչեն որ ծածկեն զիրենք (Յյտ 6.16)աղաչեն որ ծածկեն զիրենք (Յյտ 6.16)աղաչեն որ ծածկեն զիրենք (Յյտ 6.16)::::    

««««Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.Յիսուս սաստեց ոգին եւ ըսաւ.----    
""""ԼռէԼռէԼռէԼռէ´́́́    եւ դոեւ դոեւ դոեւ դո´́́́ւրս ել մարդէն"ւրս ել մարդէն"ւրս ել մարդէն"ւրս ել մարդէն"»»»» ( ( ( (Մր 1.25)Մր 1.25)Մր 1.25)Մր 1.25)::::    
1.1.1.1.----    Պիղծ ոգին խնդրեց Յիսուսէն որ զինք առանձին թողու, Պիղծ ոգին խնդրեց Յիսուսէն որ զինք առանձին թողու, Պիղծ ոգին խնդրեց Յիսուսէն որ զինք առանձին թողու, Պիղծ ոգին խնդրեց Յիսուսէն որ զինք առանձին թողու, 

բայց Յիսուս չէր կրնար զայն առանձին թողուլ, որովհետեւ ան բայց Յիսուս չէր կրնար զայն առանձին թողուլ, որովհետեւ ան բայց Յիսուս չէր կրնար զայն առանձին թողուլ, որովհետեւ ան բայց Յիսուս չէր կրնար զայն առանձին թողուլ, որովհետեւ ան 
աշխարհ եկած էր խորտակելու անոր զօրութիւնը եւ աշխարհ եկած էր խորտակելու անոր զօրութիւնը եւ աշխարհ եկած էր խորտակելու անոր զօրութիւնը եւ աշխարհ եկած էր խորտակելու անոր զօրութիւնը եւ 
խափանելու անոր իշխանութիւնըխափանելու անոր իշխանութիւնըխափանելու անոր իշխանութիւնըխափանելու անոր իշխանութիւնը::::    Սատանան որքաՍատանան որքաՍատանան որքաՍատանան որքա՜՜՜՜ն պիտի ն պիտի ն պիտի ն պիտի 
ցանկար որ Յիսուս զցանկար որ Յիսուս զցանկար որ Յիսուս զցանկար որ Յիսուս զինք առանձին ու ազատ ձգէրինք առանձին ու ազատ ձգէրինք առանձին ու ազատ ձգէրինք առանձին ու ազատ ձգէր::::    Ան որքաԱն որքաԱն որքաԱն որքա՜՜՜՜ն ն ն ն 
պիտի ուզէր որ ոպիտի ուզէր որ ոպիտի ուզէր որ ոպիտի ուզէր որ ո´́́́չ Յիսուս իրեն հետ եւ ոչ Յիսուս իրեն հետ եւ ոչ Յիսուս իրեն հետ եւ ոչ Յիսուս իրեն հետ եւ ո´́́́չ ալ ինք Յիսուսի չ ալ ինք Յիսուսի չ ալ ինք Յիսուսի չ ալ ինք Յիսուսի 
հետ ոեւէ կապ ունենարհետ ոեւէ կապ ունենարհետ ոեւէ կապ ունենարհետ ոեւէ կապ ունենար::::    Չար ու չարասէր մարդիկ եւս նոյնն Չար ու չարասէր մարդիկ եւս նոյնն Չար ու չարասէր մարդիկ եւս նոյնն Չար ու չարասէր մարդիկ եւս նոյնն 
եսեսեսես::::    Անոնք եւս չեն ուզեր որ Յիսուս միջամուխ ըլլայ իրենց Անոնք եւս չեն ուզեր որ Յիսուս միջամուխ ըլլայ իրենց Անոնք եւս չեն ուզեր որ Յիսուս միջամուխ ըլլայ իրենց Անոնք եւս չեն ուզեր որ Յիսուս միջամուխ ըլլայ իրենց 
գործերունգործերունգործերունգործերուն    եւ կեանքինեւ կեանքինեւ կեանքինեւ կեանքին::::    Չար մարդիկ կՉար մարդիկ կՉար մարդիկ կՉար մարդիկ կ’’’’ուզեն Աստուծմէ ուզեն Աստուծմէ ուզեն Աստուծմէ ուզեն Աստուծմէ 
անկախանկախանկախանկախօրէն ապրիլօրէն ապրիլօրէն ապրիլօրէն ապրիլ::::    ՉեՉեՉեՉե´́́́ն սիրեր լսել Աստուծոյ մասինն սիրեր լսել Աստուծոյ մասինն սիրեր լսել Աստուծոյ մասինն սիրեր լսել Աստուծոյ մասին::::    ՉեՉեՉեՉե´́́́ն ն ն ն 
ուզեր ոեւէ կապ ունենալ Աստուծոյ հետուզեր ոեւէ կապ ունենալ Աստուծոյ հետուզեր ոեւէ կապ ունենալ Աստուծոյ հետուզեր ոեւէ կապ ունենալ Աստուծոյ հետ::::    Բայց Աստուած Բայց Աստուած Բայց Աստուած Բայց Աստուած 
զիրենք առանձին պիտի չձգէ, ճիշդ ինչպէս յիշեալ պիղծ զիրենք առանձին պիտի չձգէ, ճիշդ ինչպէս յիշեալ պիղծ զիրենք առանձին պիտի չձգէ, ճիշդ ինչպէս յիշեալ պիղծ զիրենք առանձին պիտի չձգէ, ճիշդ ինչպէս յիշեալ պիղծ 
ոգիին չձգեցոգիին չձգեցոգիին չձգեցոգիին չձգեց::::    ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած,,,,    թէթէթէթէ´́́́    չար ոգիները եւ թէչար ոգիները եւ թէչար ոգիները եւ թէչար ոգիները եւ թէ´́́́    չար մարչար մարչար մարչար մար----
դիկը դատաստանի ու հաշիւի պիտի կանչէդիկը դատաստանի ու հաշիւի պիտի կանչէդիկը դատաստանի ու հաշիւի պիտի կանչէդիկը դատաստանի ու հաշիւի պիտի կանչէ::::    Զանոնք խստիւ Զանոնք խստիւ Զանոնք խստիւ Զանոնք խստիւ 
պիտիպիտիպիտիպիտի    դատէ ու պատժէդատէ ու պատժէդատէ ու պատժէդատէ ու պատժէ::::    Սատանան ազատում չունի Տէր Սատանան ազատում չունի Տէր Սատանան ազատում չունի Տէր Սատանան ազատում չունի Տէր 
Յիսուսի ձեռքէն. բայց մարդը կրնաՅիսուսի ձեռքէն. բայց մարդը կրնաՅիսուսի ձեռքէն. բայց մարդը կրնաՅիսուսի ձեռքէն. բայց մարդը կրնա´́́́յ ազատիլ, որովհետեւ իր յ ազատիլ, որովհետեւ իր յ ազատիլ, որովհետեւ իր յ ազատիլ, որովհետեւ իր 
դիմաց բադիմաց բադիմաց բադիմաց բա´́́́ց է ապաշխարութեան ճամբան, մինչդեռ ց է ապաշխարութեան ճամբան, մինչդեռ ց է ապաշխարութեան ճամբան, մինչդեռ ց է ապաշխարութեան ճամբան, մինչդեռ 
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Սատանան եւ իր չար ոգիները չեն կրնար ապաշխարութիւն Սատանան եւ իր չար ոգիները չեն կրնար ապաշխարութիւն Սատանան եւ իր չար ոգիները չեն կրնար ապաշխարութիւն Սատանան եւ իր չար ոգիները չեն կրնար ապաշխարութիւն 
ունենալունենալունենալունենալ::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս սաստեց չար ոգին եւ ըսաւ. Յիսուս սաստեց չար ոգին եւ ըսաւ. Յիսուս սաստեց չար ոգին եւ ըսաւ. Յիսուս սաստեց չար ոգին եւ ըսաւ. ««««ԼռէԼռէԼռէԼռէ´́́́    եւ դոեւ դոեւ դոեւ դո´́́́ւրս ել ւրս ել ւրս ել ւրս ել 
մամամամարդէնրդէնրդէնրդէն»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , սաստեսաստեսաստեսաստե´́́́ց զայն որ լռէց զայն որ լռէց զայն որ լռէց զայն որ լռէ,,,,    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ խնդրեց որ չ թէ խնդրեց որ չ թէ խնդրեց որ չ թէ խնդրեց որ 
լռէլռէլռէլռէ::::    Յիսուս լռեցոՅիսուս լռեցոՅիսուս լռեցոՅիսուս լռեցո´́́́ւց զայն, որովհետեւ տակաւին ժամանակը ւց զայն, որովհետեւ տակաւին ժամանակը ւց զայն, որովհետեւ տակաւին ժամանակը ւց զայն, որովհետեւ տակաւին ժամանակը 
չէր եկած որ մարդիկ գիտնային իր իսկական ինքնութեան չէր եկած որ մարդիկ գիտնային իր իսկական ինքնութեան չէր եկած որ մարդիկ գիտնային իր իսկական ինքնութեան չէր եկած որ մարդիկ գիտնային իր իսկական ինքնութեան 
մասին: Համրացոմասին: Համրացոմասին: Համրացոմասին: Համրացո´́́́ւց զայն, ւց զայն, ւց զայն, ւց զայն, որովհետեւ չէր ուզեր որ որովհետեւ չէր ուզեր որ որովհետեւ չէր ուզեր որ որովհետեւ չէր ուզեր որ 
««««Աստուծոյ ՍուրբըԱստուծոյ ՍուրբըԱստուծոյ ՍուրբըԱստուծոյ Սուրբը» » » » ըլլալու իր հանգամանքը պիղծ ոգիի մըլլալու իր հանգամանքը պիղծ ոգիի մըլլալու իր հանգամանքը պիղծ ոգիի մըլլալու իր հանգամանքը պիղծ ոգիի մը ը ը ը 
կողմէ ծանուցուէրկողմէ ծանուցուէրկողմէ ծանուցուէրկողմէ ծանուցուէր::::    ՊապանձեցոՊապանձեցոՊապանձեցոՊապանձեցո´́́́ւց զայն, որովհետեւ չէր ւց զայն, որովհետեւ չէր ւց զայն, որովհետեւ չէր ւց զայն, որովհետեւ չէր 
ուզեր որ չար ոգի մը նման կարեւոր վկայութիւն մը տարուզեր որ չար ոգի մը նման կարեւոր վկայութիւն մը տարուզեր որ չար ոգի մը նման կարեւոր վկայութիւն մը տարուզեր որ չար ոգի մը նման կարեւոր վկայութիւն մը տար    կամ կամ կամ կամ 
յայտնութիւն մը ընէրյայտնութիւն մը ընէրյայտնութիւն մը ընէրյայտնութիւն մը ընէր::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր որ մարդիկ իրեուզէր որ մարդիկ իրեուզէր որ մարդիկ իրեուզէր որ մարդիկ իրե´́́́նք նք նք նք 
տեսնէին իր մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը, իրետեսնէին իր մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը, իրետեսնէին իր մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը, իրետեսնէին իր մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը, իրե´́́́նք գիտնային նք գիտնային նք գիտնային նք գիտնային 
թէ ինք Աստուծոյ Որդիթէ ինք Աստուծոյ Որդիթէ ինք Աստուծոյ Որդիթէ ինք Աստուծոյ Որդի´́́́ն է, Աստուծոյ Սոն է, Աստուծոյ Սոն է, Աստուծոյ Սոն է, Աստուծոյ Սո´́́́ւրւրւրւրբն է, եւ ոբն է, եւ ոբն է, եւ ոբն է, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
չար ոգիները յայտնէին ատիկաչար ոգիները յայտնէին ատիկաչար ոգիները յայտնէին ատիկաչար ոգիները յայտնէին ատիկա::::    

3.3.3.3.----    Թէպէտ չար ոգին յայտարարած էր որ Յիսուս Թէպէտ չար ոգին յայտարարած էր որ Յիսուս Թէպէտ չար ոգին յայտարարած էր որ Յիսուս Թէպէտ չար ոգին յայտարարած էր որ Յիսուս 
««««Աստուծոյ Սուրբն էԱստուծոյ Սուրբն էԱստուծոյ Սուրբն էԱստուծոյ Սուրբն է», », », », բայց ատիկա իր ազատութեան բայց ատիկա իր ազատութեան բայց ատիկա իր ազատութեան բայց ատիկա իր ազատութեան 
պատճառ չդարձաւպատճառ չդարձաւպատճառ չդարձաւպատճառ չդարձաւ::::    Եթէ մարդիկ գիտնան որ Յիսուս ՍոԵթէ մարդիկ գիտնան որ Յիսուս ՍոԵթէ մարդիկ գիտնան որ Յիսուս ՍոԵթէ մարդիկ գիտնան որ Յիսուս Սո´́́́ւրբ ւրբ ւրբ ւրբ 
է, Թագաւոէ, Թագաւոէ, Թագաւոէ, Թագաւո´́́́ր է, Փրկիր է, Փրկիր է, Փրկիր է, Փրկի´́́́չ է, ատիկա զիրենք չի փրկերչ է, ատիկա զիրենք չի փրկերչ է, ատիկա զիրենք չի փրկերչ է, ատիկա զիրենք չի փրկեր::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
Յիսուս լռեցուց իրՅիսուս լռեցուց իրՅիսուս լռեցուց իրՅիսուս լռեցուց իր    Սուրբ ըլլալը յայտարարող չար ոգին, Սուրբ ըլլալը յայտարարող չար ոգին, Սուրբ ըլլալը յայտարարող չար ոգին, Սուրբ ըլլալը յայտարարող չար ոգին, 
նոյնպէս ալ, ժամանակ պիտի գայ երբ ան պիտի լռեցնէ բոլոր նոյնպէս ալ, ժամանակ պիտի գայ երբ ան պիտի լռեցնէ բոլոր նոյնպէս ալ, ժամանակ պիտի գայ երբ ան պիտի լռեցնէ բոլոր նոյնպէս ալ, ժամանակ պիտի գայ երբ ան պիտի լռեցնէ բոլոր 
այն մարդիկը, որոնք թէպէտ կը խօսին իր անունով, բայց իր այն մարդիկը, որոնք թէպէտ կը խօսին իր անունով, բայց իր այն մարդիկը, որոնք թէպէտ կը խօսին իր անունով, բայց իր այն մարդիկը, որոնք թէպէտ կը խօսին իր անունով, բայց իր 
զաւակները չենզաւակները չենզաւակները չենզաւակները չեն::::    Այդպիսիներուն համար է որ Աստուած Այդպիսիներուն համար է որ Աստուած Այդպիսիներուն համար է որ Աստուած Այդպիսիներուն համար է որ Աստուած 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քեզի ի՞նչ` որ դուն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ Քեզի ի՞նչ` որ դուն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ Քեզի ի՞նչ` որ դուն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ Քեզի ի՞նչ` որ դուն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ 
ուխտս բերուխտս բերուխտս բերուխտս բերանդ կանդ կանդ կանդ կ’’’’առնեսառնեսառնեսառնես»»»» ( ( ( (Սղ 50.16)Սղ 50.16)Սղ 50.16)Սղ 50.16)::::    Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ 
անօրէն մարդիկ` իր օրէնքներուն մասին խօսին ու զանոնք անօրէն մարդիկ` իր օրէնքներուն մասին խօսին ու զանոնք անօրէն մարդիկ` իր օրէնքներուն մասին խօսին ու զանոնք անօրէն մարդիկ` իր օրէնքներուն մասին խօսին ու զանոնք 
բացատրենբացատրենբացատրենբացատրեն::::    Ան չԱն չԱն չԱն չ’’’’ուզեր որ ամբարիշտ մարդիկ` բարեպաշտ ուզեր որ ամբարիշտ մարդիկ` բարեպաշտ ուզեր որ ամբարիշտ մարդիկ` բարեպաշտ ուզեր որ ամբարիշտ մարդիկ` բարեպաշտ 
ըլլալու մասին քարոզ տանըլլալու մասին քարոզ տանըլլալու մասին քարոզ տանըլլալու մասին քարոզ տան::::    Ան չԱն չԱն չԱն չ’’’’ուզեր որ ստութեաուզեր որ ստութեաուզեր որ ստութեաուզեր որ ստութեանննն    կեանք կեանք կեանք կեանք 
ապրող մարդիկ` սրբութեան կեանք ապրելու վերաբերեալ ապրող մարդիկ` սրբութեան կեանք ապրելու վերաբերեալ ապրող մարդիկ` սրբութեան կեանք ապրելու վերաբերեալ ապրող մարդիկ` սրբութեան կեանք ապրելու վերաբերեալ 
պատգամնեպատգամնեպատգամնեպատգամներ փոխանցենր փոխանցենր փոխանցենր փոխանցեն::::    ՈՈՈՈ´́́́չ միայն չար ոգիներուն, այլեւ չ միայն չար ոգիներուն, այլեւ չ միայն չար ոգիներուն, այլեւ չ միայն չար ոգիներուն, այլեւ 
այդպիսի մարդոց է որ Յիսուս կայդպիսի մարդոց է որ Յիսուս կայդպիսի մարդոց է որ Յիսուս կայդպիսի մարդոց է որ Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԼռէԼռէԼռէԼռէ´:´:´:´:    ԼոԼոԼոԼո´́́́ւռ մնաւռ մնաւռ մնաւռ մնա, , , , եթէ եթէ եթէ եթէ 
երբեք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւոր մըն եսերբեք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւոր մըն եսերբեք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւոր մըն եսերբեք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւոր մըն ես::::    ԼոԼոԼոԼո´́́́ւռ ւռ ւռ ւռ 
մնամնամնամնա, , , , եթէ երբեք աղօթքի մասին խօսող չարախօս մըն եսեթէ երբեք աղօթքի մասին խօսող չարախօս մըն եսեթէ երբեք աղօթքի մասին խօսող չարախօս մըն եսեթէ երբեք աղօթքի մասին խօսող չարախօս մըն ես::::    
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ԼռէԼռէԼռէԼռէ´́́́, , , , եթէ հաւատքի մասին կը խօսիս բայց հաւատք չունիսեթէ հաւատքի մասին կը խօսիս բայց հաւատք չունիսեթէ հաւատքի մասին կը խօսիս բայց հաւատք չունիսեթէ հաւատքի մասին կը խօսիս բայց հաւատք չունիս::::    
ԼռէԼռէԼռէԼռէ´́́́, , , , եթէ սիրոյ մասին կը խօսիս բայց սէր չունիսեթէ սիրոյ մասին կը խօսիս բայց սէր չունիսեթէ սիրոյ մասին կը խօսիս բայց սէր չունիսեթէ սիրոյ մասին կը խօսիս բայց սէր չունիս::::    ԼռէԼռէԼռէԼռէ´́́́, , , , եթէ եթէ եթէ եթէ 
ներումի մասին կը խօսիս բայց չես ներուած Աննմանէն եւ չես ներումի մասին կը խօսիս բայց չես ներուած Աննմանէն եւ չես ներումի մասին կը խօսիս բայց չես ներուած Աննմանէն եւ չես ներումի մասին կը խօսիս բայց չես ներուած Աննմանէն եւ չես 
ներեր նմաններեր նմաններեր նմաններեր նմանիիիիդդդդ»»»»::::    

4.4.4.4.----    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ միայն պիղծ ոգիին լռել ու պապանձիլ կը չ միայն պիղծ ոգիին լռել ու պապանձիլ կը չ միայն պիղծ ոգիին լռել ու պապանձիլ կը չ միայն պիղծ ոգիին լռել ու պապանձիլ կը 
պատուիրէ, այլեւ` դոպատուիրէ, այլեւ` դոպատուիրէ, այլեւ` դոպատուիրէ, այլեւ` դո´́́́ւրս գալ մարդէն. ւրս գալ մարդէն. ւրս գալ մարդէն. ւրս գալ մարդէն. ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւրս ել մարդէնւրս ել մարդէնւրս ել մարդէնւրս ել մարդէն»»»»::::    
Յիսուս աշխարհ եկաւ,Յիսուս աշխարհ եկաւ,Յիսուս աշխարհ եկաւ,Յիսուս աշխարհ եկաւ,    որպէսզի չար ոգիները դոորպէսզի չար ոգիները դոորպէսզի չար ոգիները դոորպէսզի չար ոգիները դո´́́́ւրս շպրտէ ւրս շպրտէ ւրս շպրտէ ւրս շպրտէ 
մարդոցմէմարդոցմէմարդոցմէմարդոցմէ::::    Չար ոգին իրաւունք չունի բնակելու` Սուրբ Չար ոգին իրաւունք չունի բնակելու` Սուրբ Չար ոգին իրաւունք չունի բնակելու` Սուրբ Չար ոգին իրաւունք չունի բնակելու` Սուրբ 
Հոգիին բնակութեան համար ստեղծուած մարդուն մէջՀոգիին բնակութեան համար ստեղծուած մարդուն մէջՀոգիին բնակութեան համար ստեղծուած մարդուն մէջՀոգիին բնակութեան համար ստեղծուած մարդուն մէջ::::    
Սատանան իրաւունք չունիՍատանան իրաւունք չունիՍատանան իրաւունք չունիՍատանան իրաւունք չունի´́́́    խօսելու` Աստուծոյ խօսնակը խօսելու` Աստուծոյ խօսնակը խօսելու` Աստուծոյ խօսնակը խօսելու` Աստուծոյ խօսնակը 
ըլլալու կոչուած մարդուն բերանովըլլալու կոչուած մարդուն բերանովըլլալու կոչուած մարդուն բերանովըլլալու կոչուած մարդուն բերանով::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , իրաւունք չունի, իրաւունք չունի, իրաւունք չունի, իրաւունք չունի, 
բայց եթէ մարդիկ թոյլբայց եթէ մարդիկ թոյլբայց եթէ մարդիկ թոյլբայց եթէ մարդիկ թոյլ    տան որ Սատանան իրենց մէջ բնակի, տան որ Սատանան իրենց մէջ բնակի, տան որ Սատանան իրենց մէջ բնակի, տան որ Սատանան իրենց մէջ բնակի, 
թէպէտ Յիսուս կը տրտմի բայց չթէպէտ Յիսուս կը տրտմի բայց չթէպէտ Յիսուս կը տրտմի բայց չթէպէտ Յիսուս կը տրտմի բայց չ’’’’արգիլերարգիլերարգիլերարգիլեր::::    Յիշեցէք անառակ Յիշեցէք անառակ Յիշեցէք անառակ Յիշեցէք անառակ 
որդիին դրուագըորդիին դրուագըորդիին դրուագըորդիին դրուագը::::    Հայրը տրտմեցաւ երբ իր կրտսեր որդին Հայրը տրտմեցաւ երբ իր կրտսեր որդին Հայրը տրտմեցաւ երբ իր կրտսեր որդին Հայրը տրտմեցաւ երբ իր կրտսեր որդին 
հեռացաւ իրմէ, բայց չարգիլեց անոր հեռանալ, որովհետեւ հեռացաւ իրմէ, բայց չարգիլեց անոր հեռանալ, որովհետեւ հեռացաւ իրմէ, բայց չարգիլեց անոր հեռանալ, որովհետեւ հեռացաւ իրմէ, բայց չարգիլեց անոր հեռանալ, որովհետեւ 
ուզեց յարգել ազատ ընտրութիւն կատարելու անոր ուզեց յարգել ազատ ընտրութիւն կատարելու անոր ուզեց յարգել ազատ ընտրութիւն կատարելու անոր ուզեց յարգել ազատ ընտրութիւն կատարելու անոր 
ազատութիւնըազատութիւնըազատութիւնըազատութիւնը::::    Իսկ ուրկէ՞Իսկ ուրկէ՞Իսկ ուրկէ՞Իսկ ուրկէ՞    գիտենք որ հայրը տրտմեցաւ: գիտենք որ հայրը տրտմեցաւ: գիտենք որ հայրը տրտմեցաւ: գիտենք որ հայրը տրտմեցաւ: 
Ատիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Ատիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Ատիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Ատիկա յստակ կը դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ 
ուրախութեան, եւ ուրախութեան, եւ ուրախութեան, եւ ուրախութեան, եւ ««««երգի ու պարի ձայներըերգի ու պարի ձայներըերգի ու պարի ձայներըերգի ու պարի ձայները» » » » սկսան լսուիլ, սկսան լսուիլ, սկսան լսուիլ, սկսան լսուիլ, 
անառակ որդիին տուն վերադարձէն ետք միայն (Ղկ 15.23, անառակ որդիին տուն վերադարձէն ետք միայն (Ղկ 15.23, անառակ որդիին տուն վերադարձէն ետք միայն (Ղկ 15.23, անառակ որդիին տուն վերադարձէն ետք միայն (Ղկ 15.23, 
25):25):25):25):    

««««Պիղծ ոգին զգետնեց մարդը, բարձրաձայն աղաղակեց եւ Պիղծ ոգին զգետնեց մարդը, բարձրաձայն աղաղակեց եւ Պիղծ ոգին զգետնեց մարդը, բարձրաձայն աղաղակեց եւ Պիղծ ոգին զգետնեց մարդը, բարձրաձայն աղաղակեց եւ 
դուրս ելաւ անկէդուրս ելաւ անկէդուրս ելաւ անկէդուրս ելաւ անկէ»»»» ( ( ( (Մր 1Մր 1Մր 1Մր 1.26).26).26).26)::::    

1.1.1.1.----    Ասիկա երկրորդ անգամն է որ պիղծ ոգին Ասիկա երկրորդ անգամն է որ պիղծ ոգին Ասիկա երկրորդ անգամն է որ պիղծ ոգին Ասիկա երկրորդ անգամն է որ պիղծ ոգին 
կկկկ’’’’աղաղակէ, բայց այս անգամ աւելի բարձրաձայն աղաղակեց աղաղակէ, բայց այս անգամ աւելի բարձրաձայն աղաղակեց աղաղակէ, բայց այս անգամ աւելի բարձրաձայն աղաղակեց աղաղակէ, բայց այս անգամ աւելի բարձրաձայն աղաղակեց 
եւ մարդը գետին զարկաւ, որպէսզի Յիսուսի շուրջը գտնուող եւ մարդը գետին զարկաւ, որպէսզի Յիսուսի շուրջը գտնուող եւ մարդը գետին զարկաւ, որպէսզի Յիսուսի շուրջը գտնուող եւ մարդը գետին զարկաւ, որպէսզի Յիսուսի շուրջը գտնուող 
մարդիկը սարսափի մատնէմարդիկը սարսափի մատնէմարդիկը սարսափի մատնէմարդիկը սարսափի մատնէ::::    Սատանան կը սիրէ վախցնել Սատանան կը սիրէ վախցնել Սատանան կը սիրէ վախցնել Սատանան կը սիրէ վախցնել 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը::::    Ան կԱն կԱն կԱն կ’’’’ոոոուրախանայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկւրախանայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկւրախանայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկւրախանայ երբ կը տեսնէ որ մարդիկ    իրմէ իրմէ իրմէ իրմէ 
կը վակը վակը վակը վախնանխնանխնանխնան::::    ԿԿԿԿ’’’’ուրախանայ երբ կը տեսնէ Աստուծոյ ուրախանայ երբ կը տեսնէ Աստուծոյ ուրախանայ երբ կը տեսնէ Աստուծոյ ուրախանայ երբ կը տեսնէ Աստուծոյ 
պատկերով ստեղծուած մարդը` դատարկուած ամէն քաջուպատկերով ստեղծուած մարդը` դատարկուած ամէն քաջուպատկերով ստեղծուած մարդը` դատարկուած ամէն քաջուպատկերով ստեղծուած մարդը` դատարկուած ամէն քաջու----
թենէ ու զօրութենէ, եւ դարձած վախկոտ արարած մըթենէ ու զօրութենէ, եւ դարձած վախկոտ արարած մըթենէ ու զօրութենէ, եւ դարձած վախկոտ արարած մըթենէ ու զօրութենէ, եւ դարձած վախկոտ արարած մը::::    



 524 

2.2.2.2.----    ««««Զգետնեց մարդըԶգետնեց մարդըԶգետնեց մարդըԶգետնեց մարդը»»»»::::    Այս երկու բառերը կը պարզեն որ Այս երկու բառերը կը պարզեն որ Այս երկու բառերը կը պարզեն որ Այս երկու բառերը կը պարզեն որ 
չար ոգիները անգութօրէն եւ կատաղօրէն կը վերաբերին այն չար ոգիները անգութօրէն եւ կատաղօրէն կը վերաբերին այն չար ոգիները անգութօրէն եւ կատաղօրէն կը վերաբերին այն չար ոգիները անգութօրէն եւ կատաղօրէն կը վերաբերին այն 
անձերուն հետ, որոանձերուն հետ, որոանձերուն հետ, որոանձերուն հետ, որոնք Քրիստոսի շնորհքը եւ բժշկութիւնը կը նք Քրիստոսի շնորհքը եւ բժշկութիւնը կը նք Քրիստոսի շնորհքը եւ բժշկութիւնը կը նք Քրիստոսի շնորհքը եւ բժշկութիւնը կը 
վայելենվայելենվայելենվայելեն::::    Անոնք կը փորձեն գետին զարնել ոեւէ մարդ, որ Անոնք կը փորձեն գետին զարնել ոեւէ մարդ, որ Անոնք կը փորձեն գետին զարնել ոեւէ մարդ, որ Անոնք կը փորձեն գետին զարնել ոեւէ մարդ, որ 
Քրիստոսի ձեռքով կը վերականգնիՔրիստոսի ձեռքով կը վերականգնիՔրիստոսի ձեռքով կը վերականգնիՔրիստոսի ձեռքով կը վերականգնի::::    Մենք եւս, եթէ երբեք Մենք եւս, եթէ երբեք Մենք եւս, եթէ երբեք Մենք եւս, եթէ երբեք 
Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք 
Յիսուսի առաջնորդութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Աստուծոյ Յիսուսի առաջնորդութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Աստուծոյ Յիսուսի առաջնորդութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Աստուծոյ Յիսուսի առաջնորդութիւնը կը վայելենք, եթէ երբեք Աստուծոյ 
օրհնութիօրհնութիօրհնութիօրհնութիւնները, բարիքները, զօրակցութիւնը կը վայելենք, ւնները, բարիքները, զօրակցութիւնը կը վայելենք, ւնները, բարիքները, զօրակցութիւնը կը վայելենք, ւնները, բարիքները, զօրակցութիւնը կը վայելենք, 
կրնանք յարձակումի ենթարկուիլ Սատանային կողմէկրնանք յարձակումի ենթարկուիլ Սատանային կողմէկրնանք յարձակումի ենթարկուիլ Սատանային կողմէկրնանք յարձակումի ենթարկուիլ Սատանային կողմէ::::    
Սատանան չՍատանան չՍատանան չՍատանան չ’’’’ուզեր իր ձեռքէն կորսնցնել ոեւէ մարդուզեր իր ձեռքէն կորսնցնել ոեւէ մարդուզեր իր ձեռքէն կորսնցնել ոեւէ մարդուզեր իր ձեռքէն կորսնցնել ոեւէ մարդ,,,,    որ որ որ որ 
արդէն իսկ իր ձեռքին մէջ էարդէն իսկ իր ձեռքին մէջ էարդէն իսկ իր ձեռքին մէջ էարդէն իսկ իր ձեռքին մէջ է::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ, ամէն անգամ երբ ւ, ամէն անգամ երբ ւ, ամէն անգամ երբ ւ, ամէն անգամ երբ 
Յիսուս պիտի ազատագրէր Սատանային կողմէ գերի Յիսուս պիտի ազատագրէր Սատանային կողմէ գերի Յիսուս պիտի ազատագրէր Սատանային կողմէ գերի Յիսուս պիտի ազատագրէր Սատանային կողմէ գերի 
բռնուած անձ մըբռնուած անձ մըբռնուած անձ մըբռնուած անձ մը, , , , Սատանան կը զայրանար եւ կը փորձէր Սատանան կը զայրանար եւ կը փորձէր Սատանան կը զայրանար եւ կը փորձէր Սատանան կը զայրանար եւ կը փորձէր 
վնաս հասցնել մարդունվնաս հասցնել մարդունվնաս հասցնել մարդունվնաս հասցնել մարդուն::::    Այսօր եւս երբ աղօթենք մէկու մը Այսօր եւս երբ աղօթենք մէկու մը Այսօր եւս երբ աղօթենք մէկու մը Այսօր եւս երբ աղօթենք մէկու մը 
համարհամարհամարհամար,,,,    որ Չարին տիրապետութեան տակ է, Չարը ամէն բան որ Չարին տիրապետութեան տակ է, Չարը ամէն բան որ Չարին տիրապետութեան տակ է, Չարը ամէն բան որ Չարին տիրապետութեան տակ է, Չարը ամէն բան 
կկկկ’’’’ընէ զայն իր տիրապետութեան տակ պահելու համար, եւ ընէ զայն իր տիրապետութեան տակ պահելու համար, եւ ընէ զայն իր տիրապետութեան տակ պահելու համար, եւ ընէ զայն իր տիրապետութեան տակ պահելու համար, եւ 
զօրեղապէս կը պայքարի թէզօրեղապէս կը պայքարի թէզօրեղապէս կը պայքարի թէզօրեղապէս կը պայքարի թէ´́́́    աղօթք խնդրողին դէմ եւ թէաղօթք խնդրողին դէմ եւ թէաղօթք խնդրողին դէմ եւ թէաղօթք խնդրողին դէմ եւ թէ´́́́    
աղօթողին դէմաղօթողին դէմաղօթողին դէմաղօթողին դէմ::::    

3.3.3.3.----    ««««Եւ դուրս ելաւ անկէԵւ դուրս ելաւ անկէԵւ դուրս ելաւ անկէԵւ դուրս ելաւ անկէ»»»»::::    Որքան ալ պայքարեցաւ, Որքան ալ պայքարեցաւ, Որքան ալ պայքարեցաւ, Որքան ալ պայքարեցաւ, 
աղաղակեց, գետին զարկաւ մարդը, բայց ի վերջոյ, Տիրոջ աղաղակեց, գետին զարկաւ մարդը, բայց ի վերջոյ, Տիրոջ աղաղակեց, գետին զարկաւ մարդը, բայց ի վերջոյ, Տիրոջ աղաղակեց, գետին զարկաւ մարդը, բայց ի վերջոյ, Տիրոջ 
խօսքին զօրութեան դիմաց` պարտուած դուրս ելաւ մարդէնխօսքին զօրութեան դիմաց` պարտուած դուրս ելաւ մարդէնխօսքին զօրութեան դիմաց` պարտուած դուրս ելաւ մարդէնխօսքին զօրութեան դիմաց` պարտուած դուրս ելաւ մարդէն::::    
ԱԱԱԱ´́́́յս է Սատանանյս է Սատանանյս է Սատանանյս է Սատանան::::    Ան որքան ալ պայքարի մարդուն դէմ, ի Ան որքան ալ պայքարի մարդուն դէմ, ի Ան որքան ալ պայքարի մարդուն դէմ, ի Ան որքան ալ պայքարի մարդուն դէմ, ի 
վերջոյ պիտի պարտուի, եթէ երբեք Քրիստոս իվերջոյ պիտի պարտուի, եթէ երբեք Քրիստոս իվերջոյ պիտի պարտուի, եթէ երբեք Քրիստոս իվերջոյ պիտի պարտուի, եթէ երբեք Քրիստոս ի´́́́նք մարդուն նք մարդուն նք մարդուն նք մարդուն 
կողքիկողքիկողքիկողքին էն էն էն է::::    Երբ Քրիստոս է զօրավարը մարդուն, Սատանան Երբ Քրիստոս է զօրավարը մարդուն, Սատանան Երբ Քրիստոս է զօրավարը մարդուն, Սատանան Երբ Քրիստոս է զօրավարը մարդուն, Սատանան 
պարտուած կը տապալիպարտուած կը տապալիպարտուած կը տապալիպարտուած կը տապալի::::    Երբ Քրիստոս է վահանը մարդուն, Երբ Քրիստոս է վահանը մարդուն, Երբ Քրիստոս է վահանը մարդուն, Երբ Քրիստոս է վահանը մարդուն, 
Սատանան սարսափահար կը փախչի:Սատանան սարսափահար կը փախչի:Սատանան սարսափահար կը փախչի:Սատանան սարսափահար կը փախչի:    

««««Բոլորն ալ ապշահար իրարու կԲոլորն ալ ապշահար իրարու կԲոլորն ալ ապշահար իրարու կԲոլորն ալ ապշահար իրարու կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
""""Այս իԱյս իԱյս իԱյս ի՜՜՜՜նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակութեամբ նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակութեամբ նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակութեամբ նչ նոր ուսուցում է, որովհետեւ հեղինակութեամբ 

կը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կկը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կկը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կկը սաստէ պիղծ ոգիները եւ ասոնք դուրս կ’’’’ելլենելլենելլենելլեն""""»»»» ( ( ( (Մր 1.27)Մր 1.27)Մր 1.27)Մր 1.27)::::    
Տիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալի ենՏիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալի ենՏիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալի ենՏիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալի են::::    Պիղծ ոգիին Պիղծ ոգիին Պիղծ ոգիին Պիղծ ոգիին 

դուրս գալը տեսնելով, բոլոր մարդիկը զարմացան եւ դուրս գալը տեսնելով, բոլոր մարդիկը զարմացան եւ դուրս գալը տեսնելով, բոլոր մարդիկը զարմացան եւ դուրս գալը տեսնելով, բոլոր մարդիկը զարմացան եւ 
ապշահար եղանապշահար եղանապշահար եղանապշահար եղան::::    Եւ սակայն, մարդիկը չզարմացան պիղծ Եւ սակայն, մարդիկը չզարմացան պիղծ Եւ սակայն, մարդիկը չզարմացան պիղծ Եւ սակայն, մարդիկը չզարմացան պիղծ 
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ոգիին դուրս գալուն համար այնքան` որքան զարմացան ոգիին դուրս գալուն համար այնքան` որքան զարմացան ոգիին դուրս գալուն համար այնքան` որքան զարմացան ոգիին դուրս գալուն համար այնքան` որքան զարմացան 
Յիսուսի խօսքին հեղինակութեան եւ զօրութեան համարՅիսուսի խօսքին հեղինակութեան եւ զօրութեան համարՅիսուսի խօսքին հեղինակութեան եւ զօրութեան համարՅիսուսի խօսքին հեղինակութեան եւ զօրութեան համար::::    
ՀրեՀրեՀրեՀրեայ երդմնեցուցիչներ այ երդմնեցուցիչներ այ երդմնեցուցիչներ այ երդմնեցուցիչներ դիւթութեամբ, այլ խօսքով` դիւթութեամբ, այլ խօսքով` դիւթութեամբ, այլ խօսքով` դիւթութեամբ, այլ խօսքով` կախարկախարկախարկախար----
դական միջոցներով մարդոց մէջէն չար ոգիներ դուրս կը դական միջոցներով մարդոց մէջէն չար ոգիներ դուրս կը դական միջոցներով մարդոց մէջէն չար ոգիներ դուրս կը դական միջոցներով մարդոց մէջէն չար ոգիներ դուրս կը 
հանէին, բայց Յիսուս իր խօսքին զօրութեահանէին, բայց Յիսուս իր խօսքին զօրութեահանէին, բայց Յիսուս իր խօսքին զօրութեահանէին, բայց Յիսուս իր խօսքին զօրութեա´́́́մբ զանոնք դուրս մբ զանոնք դուրս մբ զանոնք դուրս մբ զանոնք դուրս 
կը հանէրկը հանէրկը հանէրկը հանէր::::    Յիսուսի ուսուցումներն ու քարոզները, խօսքերն ու Յիսուսի ուսուցումներն ու քարոզները, խօսքերն ու Յիսուսի ուսուցումներն ու քարոզները, խօսքերն ու Յիսուսի ուսուցումներն ու քարոզները, խօսքերն ու 
պատգամները զօրութենէ պարպուած չէին, կամ անզօպատգամները զօրութենէ պարպուած չէին, կամ անզօպատգամները զօրութենէ պարպուած չէին, կամ անզօպատգամները զօրութենէ պարպուած չէին, կամ անզօր չէինր չէինր չէինր չէին::::    
Տիրոջ ուսուցումներուն, քարոզներուն, խօսքեՏիրոջ ուսուցումներուն, քարոզներուն, խօսքեՏիրոջ ուսուցումներուն, քարոզներուն, խօսքեՏիրոջ ուսուցումներուն, քարոզներուն, խօսքերուն եւ պատրուն եւ պատրուն եւ պատրուն եւ պատ----
գամներուն մէջ, մարդիկը Սատանային ձեռքէն ազագամներուն մէջ, մարդիկը Սատանային ձեռքէն ազագամներուն մէջ, մարդիկը Սատանային ձեռքէն ազագամներուն մէջ, մարդիկը Սատանային ձեռքէն ազա----
տագրելու զօրութիտագրելու զօրութիտագրելու զօրութիտագրելու զօրութի´́́́ւն կար, կարողութիւն կար, կարողութիւն կար, կարողութիւն կար, կարողութի´́́́ւն կարւն կարւն կարւն կար::::    ԱԱԱԱ´́́́յս է որ յս է որ յս է որ յս է որ 
ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ ««««հեղինակութեամբ սաստելհեղինակութեամբ սաստելհեղինակութեամբ սաստելհեղինակութեամբ սաստել» » » » բացաբացաբացաբացատրութիւնըտրութիւնըտրութիւնըտրութիւնը::::    

Ոեւէ հրեայ երդմնեցուցիչ չէր համարձակեր խօսքոՈեւէ հրեայ երդմնեցուցիչ չէր համարձակեր խօսքոՈեւէ հրեայ երդմնեցուցիչ չէր համարձակեր խօսքոՈեւէ հրեայ երդմնեցուցիչ չէր համարձակեր խօսքով վ վ վ 
հրամայել չար ոգիի մը որ դուրս գար մարդէն. անոնք յատուկ հրամայել չար ոգիի մը որ դուրս գար մարդէն. անոնք յատուկ հրամայել չար ոգիի մը որ դուրս գար մարդէն. անոնք յատուկ հրամայել չար ոգիի մը որ դուրս գար մարդէն. անոնք յատուկ 
անձերու կը դիմէին, որոնք իրենց կարգին յատուկ անձերու կը դիմէին, որոնք իրենց կարգին յատուկ անձերու կը դիմէին, որոնք իրենց կարգին յատուկ անձերու կը դիմէին, որոնք իրենց կարգին յատուկ 
միջոցներու կը դիմէին, չար ոգիները դուրս հանելու համմիջոցներու կը դիմէին, չար ոգիները դուրս հանելու համմիջոցներու կը դիմէին, չար ոգիները դուրս հանելու համմիջոցներու կը դիմէին, չար ոգիները դուրս հանելու համար: ար: ար: ար: 
ԿԿԿԿ’’’’ենթաենթաենթաենթադրուի դրուի դրուի դրուի որ քնարահարութիւնը այդ միջոցներէն մին էր: որ քնարահարութիւնը այդ միջոցներէն մին էր: որ քնարահարութիւնը այդ միջոցներէն մին էր: որ քնարահարութիւնը այդ միջոցներէն մին էր: 
Յիշենք որ Դաւիթ քնար կը զարնէր չար ոգին ՍաւուՅիշենք որ Դաւիթ քնար կը զարնէր չար ոգին ՍաւուՅիշենք որ Դաւիթ քնար կը զարնէր չար ոգին ՍաւուՅիշենք որ Դաւիթ քնար կը զարնէր չար ոգին Սաւուղ ղ ղ ղ 
թագաւորէն հեռացնելու համարթագաւորէն հեռացնելու համարթագաւորէն հեռացնելու համարթագաւորէն հեռացնելու համար ( ( ( (Ա.Թգ 16.23)Ա.Թգ 16.23)Ա.Թգ 16.23)Ա.Թգ 16.23): : : : ՄՄՄՄինչդեռ ինչդեռ ինչդեռ ինչդեռ 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս,,,,    միակ միջոցը որուն կը դիմէր չար ոգի մը դուրս միակ միջոցը որուն կը դիմէր չար ոգի մը դուրս միակ միջոցը որուն կը դիմէր չար ոգի մը դուրս միակ միջոցը որուն կը դիմէր չար ոգի մը դուրս 
հանելու համար, իր հանելու համար, իր հանելու համար, իր հանելու համար, իր իսկ անձին իսկ անձին իսկ անձին իսկ անձին սեփական հեղինակութիւնն սեփական հեղինակութիւնն սեփական հեղինակութիւնն սեփական հեղինակութիւնն 
իսկ էր, իր անձնական իշխանութիւնն իսկ էրիսկ էր, իր անձնական իշխանութիւնն իսկ էրիսկ էր, իր անձնական իշխանութիւնն իսկ էրիսկ էր, իր անձնական իշխանութիւնն իսկ էր::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
Քրիստոս հեղինաՔրիստոս հեղինաՔրիստոս հեղինաՔրիստոս հեղինա´́́́կ ու հեղինակութիկ ու հեղինակութիկ ու հեղինակութիկ ու հեղինակութի´́́́ւն էր, Տէւն էր, Տէւն էր, Տէւն էր, Տէ´́́́ր ու ր ու ր ու ր ու 
տիրութիտիրութիտիրութիտիրութի´́́́ւն էր, իշխաւն էր, իշխաւն էր, իշխաւն էր, իշխա´́́́ն ու իշխանութին ու իշխանութին ու իշխանութին ու իշխանութի´́́́ւն էրւն էրւն էրւն էր::::    Երբ խօսէր` Երբ խօսէր` Երբ խօսէր` Երբ խօսէր` 
հեղինակաբահեղինակաբահեղինակաբահեղինակաբա´́́́ր, տիրաբար, տիրաբար, տիրաբար, տիրաբա´́́́ր եւ իշխանաբար եւ իշխանաբար եւ իշխանաբար եւ իշխանաբա´́́́ր կը խօսէրր կը խօսէրր կը խօսէրր կը խօսէր::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
հրամայէր կամ պատգամէր, բուժէր կամ ուսուցանէր, հրամայէր կամ պատգամէր, բուժէր կամ ուսուցանէր, հրամայէր կամ պատգամէր, բուժէր կամ ուսուցանէր, հրամայէր կամ պատգամէր, բուժէր կամ ուսուցանէր, 
դարձեալ, այդ բոլորը կդարձեալ, այդ բոլորը կդարձեալ, այդ բոլորը կդարձեալ, այդ բոլորը կ’’’’ընէր հեղինակաբաընէր հեղինակաբաընէր հեղինակաբաընէր հեղինակաբա´́́́ր, տիրաբար, տիրաբար, տիրաբար, տիրաբա´́́́ր, ր, ր, ր, 
իշխանաբաիշխանաբաիշխանաբաիշխանաբա´́́́րրրր::::    

Ո՞վ է հեղինակաբար, տիրաբար, եւ իշխանաբար Ո՞վ է հեղինակաբար, տիրաբար, եւ իշխանաբար Ո՞վ է հեղինակաբար, տիրաբար, եւ իշխանաբար Ո՞վ է հեղինակաբար, տիրաբար, եւ իշխանաբար 
ուսուցանոուսուցանոուսուցանոուսուցանողըղըղըղը::::    Հեղինակաբար ուսուցանողը` իր ուսուցումը Հեղինակաբար ուսուցանողը` իր ուսուցումը Հեղինակաբար ուսուցանողը` իր ուսուցումը Հեղինակաբար ուսուցանողը` իր ուսուցումը 
գործնապէս արտայայտող մարդն էգործնապէս արտայայտող մարդն էգործնապէս արտայայտող մարդն էգործնապէս արտայայտող մարդն է::::    Հեղինակաբար Հեղինակաբար Հեղինակաբար Հեղինակաբար 
ուսուցանող կը նկատուի այն մարդը, որ կը սորվեցնէ թէ ինք ուսուցանող կը նկատուի այն մարդը, որ կը սորվեցնէ թէ ինք ուսուցանող կը նկատուի այն մարդը, որ կը սորվեցնէ թէ ինք ուսուցանող կը նկատուի այն մարդը, որ կը սորվեցնէ թէ ինք 
աշխարհ եկած է խորտակելու Սատանային զօրութիւնը, եւ կը աշխարհ եկած է խորտակելու Սատանային զօրութիւնը, եւ կը աշխարհ եկած է խորտակելու Սատանային զօրութիւնը, եւ կը աշխարհ եկած է խորտակելու Սատանային զօրութիւնը, եւ կը 
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խորտակէխորտակէխորտակէխորտակէ´́́́    Սատանային զօրութիւնը գործնապէսՍատանային զօրութիւնը գործնապէսՍատանային զօրութիւնը գործնապէսՍատանային զօրութիւնը գործնապէս. . . . աաաայն յն յն յն 
մարդը, որ կը խօսի մարդը, որ կը խօսի մարդը, որ կը խօսի մարդը, որ կը խօսի Փորձիչին յաղթելու մասին, եւ Փորձիչին յաղթելու մասին, եւ Փորձիչին յաղթելու մասին, եւ Փորձիչին յաղթելու մասին, եւ 
գործնական գետնի վրայ, կը յաղթէգործնական գետնի վրայ, կը յաղթէգործնական գետնի վրայ, կը յաղթէգործնական գետնի վրայ, կը յաղթէ´́́́    անորանորանորանոր. . . . այն մարդը,այն մարդը,այն մարդը,այն մարդը,    որ կը որ կը որ կը որ կը 
խօսի բժշկութեան մասին ու միաժամանակ կը բժշկէխօսի բժշկութեան մասին ու միաժամանակ կը բժշկէխօսի բժշկութեան մասին ու միաժամանակ կը բժշկէխօսի բժշկութեան մասին ու միաժամանակ կը բժշկէ´́́́, , , , կը կը կը կը 
խօսի անկարելիին մասին ու կխօսի անկարելիին մասին ու կխօսի անկարելիին մասին ու կխօսի անկարելիին մասին ու կ’’’’ընէընէընէընէ´́́́    անկարելինանկարելինանկարելինանկարելին::::    Ահա Ահա Ահա Ահա 
այսպիսի Մէկը միայն կրնայ հեղինակութեամբ սաստել պիղծ այսպիսի Մէկը միայն կրնայ հեղինակութեամբ սաստել պիղծ այսպիսի Մէկը միայն կրնայ հեղինակութեամբ սաստել պիղծ այսպիսի Մէկը միայն կրնայ հեղինակութեամբ սաստել պիղծ 
ոգիները եւ զանոնք դոոգիները եւ զանոնք դոոգիները եւ զանոնք դոոգիները եւ զանոնք դո´́́́ւրսւրսւրսւրս    շպրտել մարդոցմէշպրտել մարդոցմէշպրտել մարդոցմէշպրտել մարդոցմէ::::    Փարիսեցիներ Փարիսեցիներ Փարիսեցիներ Փարիսեցիներ 
եւ Օրէնքի ուսուցիչներ կեւ Օրէնքի ուսուցիչներ կեւ Օրէնքի ուսուցիչներ կեւ Օրէնքի ուսուցիչներ կ’’’’ուսուցանէին, բայց իրենց ուսուցանէին, բայց իրենց ուսուցանէին, բայց իրենց ուսուցանէին, բայց իրենց 
ուսուցումը հեղինակութեամբ կատարուած ուսուցում չէր, ուսուցումը հեղինակութեամբ կատարուած ուսուցում չէր, ուսուցումը հեղինակութեամբ կատարուած ուսուցում չէր, ուսուցումը հեղինակութեամբ կատարուած ուսուցում չէր, 
որովհետեւ լոկ խօսքի սահմաններուն մէջ կը մնային. իրենց որովհետեւ լոկ խօսքի սահմաններուն մէջ կը մնային. իրենց որովհետեւ լոկ խօսքի սահմաններուն մէջ կը մնային. իրենց որովհետեւ լոկ խօսքի սահմաններուն մէջ կը մնային. իրենց 
խօսքին մէջ ոխօսքին մէջ ոխօսքին մէջ ոխօսքին մէջ ո´́́́չ ազատարար զօրութիւն կար եւ ոչ ազատարար զօրութիւն կար եւ ոչ ազատարար զօրութիւն կար եւ ոչ ազատարար զօրութիւն կար եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
բժշկարար կարողութիւնբժշկարար կարողութիւնբժշկարար կարողութիւնբժշկարար կարողութիւն::::    

ՆոյՆոյՆոյՆոյնիսկ եթէ կային հրեաներ որոնք Եհովա Աստուծոյ նիսկ եթէ կային հրեաներ որոնք Եհովա Աստուծոյ նիսկ եթէ կային հրեաներ որոնք Եհովա Աստուծոյ նիսկ եթէ կային հրեաներ որոնք Եհովա Աստուծոյ 
անունով չար ոգիներ դուրս կը հանէին, ատիկա անգամ անունով չար ոգիներ դուրս կը հանէին, ատիկա անգամ անունով չար ոգիներ դուրս կը հանէին, ատիկա անգամ անունով չար ոգիներ դուրս կը հանէին, ատիկա անգամ 
հեղինակութեամբ կատարուած չէր համարուեր, որովհետեւ հեղինակութեամբ կատարուած չէր համարուեր, որովհետեւ հեղինակութեամբ կատարուած չէր համարուեր, որովհետեւ հեղինակութեամբ կատարուած չէր համարուեր, որովհետեւ 
Աստուծոյ անունով կԱստուծոյ անունով կԱստուծոյ անունով կԱստուծոյ անունով կ’’’’ընէին, Աստուծոյ միջոցաւ կընէին, Աստուծոյ միջոցաւ կընէին, Աստուծոյ միջոցաւ կընէին, Աստուծոյ միջոցաւ կ’’’’ընէին, եւ ընէին, եւ ընէին, եւ ընէին, եւ 
իրենց կատարածին իսկական հեղինակը Աստուաիրենց կատարածին իսկական հեղինակը Աստուաիրենց կատարածին իսկական հեղինակը Աստուաիրենց կատարածին իսկական հեղինակը Աստուա´́́́ծ էր եւ ոծ էր եւ ոծ էր եւ ոծ էր եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ իրենթէ իրենթէ իրենթէ իրենք, մինչդեռ Քրիստոս, ոք, մինչդեռ Քրիստոս, ոք, մինչդեռ Քրիստոս, ոք, մինչդեռ Քրիստոս, ո´́́́չ Աստուծոյ անունը տալու չ Աստուծոյ անունը տալու չ Աստուծոյ անունը տալու չ Աստուծոյ անունը տալու 
կարիքը ունէր եւ ոկարիքը ունէր եւ ոկարիքը ունէր եւ ոկարիքը ունէր եւ ո´́́́չ ալ զԱստուած իբրեւ միջոց գործածելու չ ալ զԱստուած իբրեւ միջոց գործածելու չ ալ զԱստուած իբրեւ միջոց գործածելու չ ալ զԱստուած իբրեւ միջոց գործածելու 
կարիքըկարիքըկարիքըկարիքը::::    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն է իր կատարածին հեղինակընքն է իր կատարածին հեղինակընքն է իր կատարածին հեղինակընքն է իր կատարածին հեղինակը::::    ԻԻԻԻ´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
իր խօսածին ու գործածին հեղինակը, պատճառը, աղբիւրըիր խօսածին ու գործածին հեղինակը, պատճառը, աղբիւրըիր խօսածին ու գործածին հեղինակը, պատճառը, աղբիւրըիր խօսածին ու գործածին հեղինակը, պատճառը, աղբիւրը::::    
Եթէ Յիսուս Ղազարոսին յարութիւն տալէ առաջ իր Հօրը Եթէ Յիսուս Ղազարոսին յարութիւն տալէ առաջ իր Հօրը Եթէ Յիսուս Ղազարոսին յարութիւն տալէ առաջ իր Հօրը Եթէ Յիսուս Ղազարոսին յարութիւն տալէ առաջ իր Հօրը 
աաաաղօթեց, կամ եթէ յայտարարեց թէ ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ղօթեց, կամ եթէ յայտարարեց թէ ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ղօթեց, կամ եթէ յայտարարեց թէ ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ղօթեց, կամ եթէ յայտարարեց թէ ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ 
չար ոգիներ դուրս կը հանէ, այդպէս ըրաւ, Հօրմէն եւ Սուրբ չար ոգիներ դուրս կը հանէ, այդպէս ըրաւ, Հօրմէն եւ Սուրբ չար ոգիներ դուրս կը հանէ, այդպէս ըրաւ, Հօրմէն եւ Սուրբ չար ոգիներ դուրս կը հանէ, այդպէս ըրաւ, Հօրմէն եւ Սուրբ 
Հոգիէն իր անբաժանելիութիւնը Հոգիէն իր անբաժանելիութիւնը Հոգիէն իր անբաժանելիութիւնը Հոգիէն իր անբաժանելիութիւնը բացայայտելուբացայայտելուբացայայտելուբացայայտելու    համար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ որովհետեւ անոնց կարիքը ունէր հրաշքներ գործելու թէ որովհետեւ անոնց կարիքը ունէր հրաշքներ գործելու թէ որովհետեւ անոնց կարիքը ունէր հրաշքներ գործելու թէ որովհետեւ անոնց կարիքը ունէր հրաշքներ գործելու 
համարհամարհամարհամար::::    
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ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր,վ Տէր,վ Տէր,վ Տէր,    ինչպէս հինչպէս հինչպէս հինչպէս հեղինակութեամբ սաստեցիր չեղինակութեամբ սաստեցիր չեղինակութեամբ սաստեցիր չեղինակութեամբ սաստեցիր չար ար ար ար 
ոգին եւ դուրս հանեցոգին եւ դուրս հանեցոգին եւ դուրս հանեցոգին եւ դուրս հանեցիր զայն մարդէն, նիր զայն մարդէն, նիր զայն մարդէն, նիր զայն մարդէն, նոյն հեղինակուոյն հեղինակուոյն հեղինակուոյն հեղինակու----
թեամբ սաստէ Չարն ու չար մտածումներըթեամբ սաստէ Չարն ու չար մտածումներըթեամբ սաստէ Չարն ու չար մտածումներըթեամբ սաստէ Չարն ու չար մտածումները, , , , եեեեւ դու դու դու դո´́́́ւրս ւրս ւրս ւրս 
շպրտէ զանոնք կեանքէս, սրտէս, ու հոգիէս:շպրտէ զանոնք կեանքէս, սրտէս, ու հոգիէս:շպրտէ զանոնք կեանքէս, սրտէս, ու հոգիէս:շպրտէ զանոնք կեանքէս, սրտէս, ու հոգիէս:    ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ թոյլ տար թոյլ տար թոյլ տար թոյլ տար 
որ ան զգետնէ զիս, ինչպէս զգետնեց մարդուն:որ ան զգետնէ զիս, ինչպէս զգետնեց մարդուն:որ ան զգետնէ զիս, ինչպէս զգետնեց մարդուն:որ ան զգետնէ զիս, ինչպէս զգետնեց մարդուն:    ՊարտուՊարտուՊարտուՊարտու----
թեան մատնէ պիղծ ոգին եւ հեռոթեան մատնէ պիղծ ոգին եւ հեռոթեան մատնէ պիղծ ոգին եւ հեռոթեան մատնէ պիղծ ոգին եւ հեռո´́́́ււււ    վանէ զայն ինձմէ,վանէ զայն ինձմէ,վանէ զայն ինձմէ,վանէ զայն ինձմէ,    
իիիինչպէս պարտութեան մատնեցիր զայննչպէս պարտութեան մատնեցիր զայննչպէս պարտութեան մատնեցիր զայննչպէս պարտութեան մատնեցիր զայն    աաաայս մարդուն կեանյս մարդուն կեանյս մարդուն կեանյս մարդուն կեան----
քին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,    որպէսզի Չարէն ազատած` որպէսզի Չարէն ազատած` որպէսզի Չարէն ազատած` որպէսզի Չարէն ազատած` Քեզ փառաբանեմ Քեզ փառաբանեմ Քեզ փառաբանեմ Քեզ փառաբանեմ 
ցնծութեամբ:ցնծութեամբ:ցնծութեամբ:ցնծութեամբ:    
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Երկու կոյրերունԵրկու կոյրերունԵրկու կոյրերունԵրկու կոյրերուն    բժշկութիւնըբժշկութիւնըբժշկութիւնըբժշկութիւնը    
((((Մատթէոս 9.27Մատթէոս 9.27Մատթէոս 9.27Մատթէոս 9.27----31)31)31)31)    

    
««««Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր 

սկսասկսասկսասկսան իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.ն իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.ն իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.ն իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.----    
""""ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ողորմէ մեզի"Որդի, ողորմէ մեզի"Որդի, ողորմէ մեզի"Որդի, ողորմէ մեզի"»»»» ( ( ( (Մտ 9.27)Մտ 9.27)Մտ 9.27)Մտ 9.27)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս գացած էր հրեայ իշխանաւորի մը տունը, Յիսուս գացած էր հրեայ իշխանաւորի մը տունը, Յիսուս գացած էր հրեայ իշխանաւորի մը տունը, Յիսուս գացած էր հրեայ իշխանաւորի մը տունը, 

որպէսզի յարութիւն տար անոր աղջկանորպէսզի յարութիւն տար անոր աղջկանորպէսզի յարութիւն տար անոր աղջկանորպէսզի յարութիւն տար անոր աղջկան::::    Վերադարձին, Վերադարձին, Վերադարձին, Վերադարձին, 
««««երկերկերկերկու կոյրեր սկսան իր ետեւէն երթալու կոյրեր սկսան իր ետեւէն երթալու կոյրեր սկսան իր ետեւէն երթալու կոյրեր սկսան իր ետեւէն երթալ»»»»::::    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ուզէին ուզէին ուզէին ուզէին 
վերագտնել իրենց աչքի տեսողութիւնըվերագտնել իրենց աչքի տեսողութիւնըվերագտնել իրենց աչքի տեսողութիւնըվերագտնել իրենց աչքի տեսողութիւնը::::    Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
գտնել կամ վերագտնել իրենց հոգեւոր աչքի տեսողութիւնը, գտնել կամ վերագտնել իրենց հոգեւոր աչքի տեսողութիւնը, գտնել կամ վերագտնել իրենց հոգեւոր աչքի տեսողութիւնը, գտնել կամ վերագտնել իրենց հոգեւոր աչքի տեսողութիւնը, 
պէտք է Յիսուսի ետեւէն երթան, ճիշդ ինչպէս յիշեալ երկու պէտք է Յիսուսի ետեւէն երթան, ճիշդ ինչպէս յիշեալ երկու պէտք է Յիսուսի ետեւէն երթան, ճիշդ ինչպէս յիշեալ երկու պէտք է Յիսուսի ետեւէն երթան, ճիշդ ինչպէս յիշեալ երկու 
կոյրերը Յիսուսի ետեւէն կոյրերը Յիսուսի ետեւէն կոյրերը Յիսուսի ետեւէն կոյրերը Յիսուսի ետեւէն գացին:գացին:գացին:գացին:    

Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր Եւ մինչ Յիսուս այդտեղէն կը մեկնէր, երկու կոյրեր 
սկսան իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.սկսան իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.սկսան իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.սկսան իր ետեւէն երթալ, աղաղակելով.----    

««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´ ´ ´ ´ Որդի, ողորմէ մեզիՈրդի, ողորմէ մեզիՈրդի, ողորմէ մեզիՈրդի, ողորմէ մեզի»:»:»:»:    
Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան իրեն. եւ Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան իրեն. եւ Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան իրեն. եւ Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան իրեն. եւ 

Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.----    
««««Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»:»:»:»:    
Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.----    
««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր»:»:»:»:    
ԱԱԱԱյն ատեն Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.յն ատեն Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.յն ատեն Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.յն ատեն Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.----    
««««Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի»:»:»:»:    
Եւ անոնց աչքերը բացուեցան: Յիսուս խստիւ Եւ անոնց աչքերը բացուեցան: Յիսուս խստիւ Եւ անոնց աչքերը բացուեցան: Յիսուս խստիւ Եւ անոնց աչքերը բացուեցան: Յիսուս խստիւ 

պատուիրեց անոնց, ըսելով.պատուիրեց անոնց, ըսելով.պատուիրեց անոնց, ըսելով.պատուիրեց անոնց, ըսելով.----    
««««Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»:»:»:»:    
Իսկ անոնք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին Իսկ անոնք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին Իսկ անոնք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին Իսկ անոնք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին 

ամբողջ շրջանին մէջ:ամբողջ շրջանին մէջ:ամբողջ շրջանին մէջ:ամբողջ շրջանին մէջ:    
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2.2.2.2.----    ««««Սկսան իր եՍկսան իր եՍկսան իր եՍկսան իր ետեւէն երթալտեւէն երթալտեւէն երթալտեւէն երթալ»»»»::::    Կոյրերուն Յիսուսի Կոյրերուն Յիսուսի Կոյրերուն Յիսուսի Կոյրերուն Յիսուսի 
ետեւէն երթալը կամ Յիսուսի հետեւիլը, շատ մեծ յանդիետեւէն երթալը կամ Յիսուսի հետեւիլը, շատ մեծ յանդիետեւէն երթալը կամ Յիսուսի հետեւիլը, շատ մեծ յանդիետեւէն երթալը կամ Յիսուսի հետեւիլը, շատ մեծ յանդի----
մանութիւն մըն էր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեմանութիւն մըն էր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեմանութիւն մըն էր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեմանութիւն մըն էր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնե----
րուն համար, որովհետեւ անոնք աչք ունէին բայց չէին րուն համար, որովհետեւ անոնք աչք ունէին բայց չէին րուն համար, որովհետեւ անոնք աչք ունէին բայց չէին րուն համար, որովհետեւ անոնք աչք ունէին բայց չէին 
տեսներ Յիսուսի անձին մէջ խոստացեալ Մեսիային ներկատեսներ Յիսուսի անձին մէջ խոստացեալ Մեսիային ներկատեսներ Յիսուսի անձին մէջ խոստացեալ Մեսիային ներկատեսներ Յիսուսի անձին մէջ խոստացեալ Մեսիային ներկա----
յութիւնը, յութիւնը, յութիւնը, յութիւնը, եւ չէին հետեեւ չէին հետեեւ չէին հետեեւ չէին հետեւեր իրեն, ւեր իրեն, ւեր իրեն, ւեր իրեն, մինչդեռ այս երկու կոյրերը, մինչդեռ այս երկու կոյրերը, մինչդեռ այս երկու կոյրերը, մինչդեռ այս երկու կոյրերը, 
աչքի տեսողութիւն չունենալով հանդերձ` հաւատացին աչքի տեսողութիւն չունենալով հանդերձ` հաւատացին աչքի տեսողութիւն չունենալով հանդերձ` հաւատացին աչքի տեսողութիւն չունենալով հանդերձ` հաւատացին 
Քրիստոսի, հաւատացին որ ան Քրիստոսի, հաւատացին որ ան Քրիստոսի, հաւատացին որ ան Քրիստոսի, հաւատացին որ ան ««««Դաւիթի Որդին էրԴաւիթի Որդին էրԴաւիթի Որդին էրԴաւիթի Որդին էր», », », », 
հաւատացին որ ան ողորմած Փրկիչ էր, հաւատացին որ ան հաւատացին որ ան ողորմած Փրկիչ էր, հաւատացին որ ան հաւատացին որ ան ողորմած Փրկիչ էր, հաւատացին որ ան հաւատացին որ ան ողորմած Փրկիչ էր, հաւատացին որ ան 
կրնար իրենց աչքերը բանալկրնար իրենց աչքերը բանալկրնար իրենց աչքերը բանալկրնար իրենց աչքերը բանալ::::    

3.3.3.3.----    ««««ԱղաղակելովԱղաղակելովԱղաղակելովԱղաղակելով»»»»::::    Անոնք անտարբեր չէին իրենց Անոնք անտարբեր չէին իրենց Անոնք անտարբեր չէին իրենց Անոնք անտարբեր չէին իրենց 
մարմնաւմարմնաւմարմնաւմարմնաւոր կուրութեան նկատմամբոր կուրութեան նկատմամբոր կուրութեան նկատմամբոր կուրութեան նկատմամբ::::    Աղաղակելը, կը Աղաղակելը, կը Աղաղակելը, կը Աղաղակելը, կը 
բացայայտէ իրենց աչքերը բացուած տեսնելու իրենց զօրեբացայայտէ իրենց աչքերը բացուած տեսնելու իրենց զօրեբացայայտէ իրենց աչքերը բացուած տեսնելու իրենց զօրեբացայայտէ իրենց աչքերը բացուած տեսնելու իրենց զօրե´́́́ղ ղ ղ ղ 
փափաքըփափաքըփափաքըփափաքը::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէ որ աղաղակենք այն մարդոց համար ուզէ որ աղաղակենք այն մարդոց համար ուզէ որ աղաղակենք այն մարդոց համար ուզէ որ աղաղակենք այն մարդոց համար 
որոնք հոգեպէս կոյր են, խակ ենորոնք հոգեպէս կոյր են, խակ ենորոնք հոգեպէս կոյր են, խակ ենորոնք հոգեպէս կոյր են, խակ են::::    Յիսուսի համար չկայ աւելի Յիսուսի համար չկայ աւելի Յիսուսի համար չկայ աւելի Յիսուսի համար չկայ աւելի 
հաճելի բան քան դէպի երկինք բարձրացող հաւատացեալհաճելի բան քան դէպի երկինք բարձրացող հաւատացեալհաճելի բան քան դէպի երկինք բարձրացող հաւատացեալհաճելի բան քան դէպի երկինք բարձրացող հաւատացեալ----
ներուն հաներուն հաներուն հաներուն հաւատքի աղաղակները ի խնդիր կորսուած մարդոց ւատքի աղաղակները ի խնդիր կորսուած մարդոց ւատքի աղաղակները ի խնդիր կորսուած մարդոց ւատքի աղաղակները ի խնդիր կորսուած մարդոց 
հոգիի փրկութեանհոգիի փրկութեանհոգիի փրկութեանհոգիի փրկութեան::::    Հոգին կը փրկուի երբ բացուին անորՀոգին կը փրկուի երբ բացուին անորՀոգին կը փրկուի երբ բացուին անորՀոգին կը փրկուի երբ բացուին անոր    
աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը::::    Այն անձը որ մեղք կը գործէ եւ չԱյն անձը որ մեղք կը գործէ եւ չԱյն անձը որ մեղք կը գործէ եւ չԱյն անձը որ մեղք կը գործէ եւ չ’’’’անդրադառնար անդրադառնար անդրադառնար անդրադառնար 
անոր, կոանոր, կոանոր, կոանոր, կո´́́́յր է հոգեպէսյր է հոգեպէսյր է հոգեպէսյր է հոգեպէս::::    Ինչպէս մարմինը ունի իր աչքերը, Ինչպէս մարմինը ունի իր աչքերը, Ինչպէս մարմինը ունի իր աչքերը, Ինչպէս մարմինը ունի իր աչքերը, 
նոյնպէս ալ հոգին ունի իր աչքերը. իսկ հոգիին աչքերը` նոյնպէս ալ հոգին ունի իր աչքերը. իսկ հոգիին աչքերը` նոյնպէս ալ հոգին ունի իր աչքերը. իսկ հոգիին աչքերը` նոյնպէս ալ հոգին ունի իր աչքերը. իսկ հոգիին աչքերը` 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տքնտքնտքնտքն    է մաէ մաէ մաէ մարրրրդունդունդունդուն::::    Հաւատք չունեցող մարդը, կոՀաւատք չունեցող մարդը, կոՀաւատք չունեցող մարդը, կոՀաւատք չունեցող մարդը, կո´́́́յր յր յր յր 
կկկկ’’’’ըլլայ հոգեպէսըլլայ հոգեպէսըլլայ հոգեպէսըլլայ հոգեպէս::::    Պէտք է աղաղակեՊէտք է աղաղակեՊէտք է աղաղակեՊէտք է աղաղակե´́́́լ Տիրոջ այդպիսի մարդոց լ Տիրոջ այդպիսի մարդոց լ Տիրոջ այդպիսի մարդոց լ Տիրոջ այդպիսի մարդոց 
համարհամարհամարհամար::::    Պէտք է աղաղակել կենսապարգեւ Յիսուսին, որպէսզ Պէտք է աղաղակել կենսապարգեւ Յիսուսին, որպէսզ Պէտք է աղաղակել կենսապարգեւ Յիսուսին, որպէսզ Պէտք է աղաղակել կենսապարգեւ Յիսուսին, որպէսզ 
կեակեակեակեա´́́́նք պարգեւէ մեռած հոգիներուննք պարգեւէ մեռած հոգիներուննք պարգեւէ մեռած հոգիներուննք պարգեւէ մեռած հոգիներուն::::    

4.4.4.4.----    ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    Որդի, ողորմէ մեզիՈրդի, ողորմէ մեզիՈրդի, ողորմէ մեզիՈրդի, ողորմէ մեզի»»»»::::    ՈՈՈՈ´́́́չ միայն Օրէնքի չ միայն Օրէնքի չ միայն Օրէնքի չ միայն Օրէնքի 
ուսուցիչները, Փարիսեցիներուսուցիչները, Փարիսեցիներուսուցիչները, Փարիսեցիներուսուցիչները, Փարիսեցիները, քահանաները եւ հրեայ ը, քահանաները եւ հրեայ ը, քահանաները եւ հրեայ ը, քահանաները եւ հրեայ 
ղեկավարները գիտէին որ խոստացեալ Մեսիան Դաւիթի ղեկավարները գիտէին որ խոստացեալ Մեսիան Դաւիթի ղեկավարները գիտէին որ խոստացեալ Մեսիան Դաւիթի ղեկավարները գիտէին որ խոստացեալ Մեսիան Դաւիթի 
սերունդէն պիտի գար, այլեւ` բոլոր հրեաները, աղքատ թէ սերունդէն պիտի գար, այլեւ` բոլոր հրեաները, աղքատ թէ սերունդէն պիտի գար, այլեւ` բոլոր հրեաները, աղքատ թէ սերունդէն պիտի գար, այլեւ` բոլոր հրեաները, աղքատ թէ 
հարուստ, ուսեալ թէ անուս, մեծ թէ փոքր, առողջ թէ հիւանդհարուստ, ուսեալ թէ անուս, մեծ թէ փոքր, առողջ թէ հիւանդհարուստ, ուսեալ թէ անուս, մեծ թէ փոքր, առողջ թէ հիւանդհարուստ, ուսեալ թէ անուս, մեծ թէ փոքր, առողջ թէ հիւանդ::::    
Այս երկու կոյրերը եւս գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը Այս երկու կոյրերը եւս գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը Այս երկու կոյրերը եւս գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը Այս երկու կոյրերը եւս գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը 
Դաւիթի Որդին պիտի ըլլար, այլ բԴաւիթի Որդին պիտի ըլլար, այլ բԴաւիթի Որդին պիտի ըլլար, այլ բԴաւիթի Որդին պիտի ըլլար, այլ բացատրութեամբ մը` ացատրութեամբ մը` ացատրութեամբ մը` ացատրութեամբ մը` 
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Դաւիթի սերունդէնԴաւիթի սերունդէնԴաւիթի սերունդէնԴաւիթի սերունդէն::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ զայն կոչեցին` ւ զայն կոչեցին` ւ զայն կոչեցին` ւ զայն կոչեցին` ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի»»»»::::    Անոնք կոԱնոնք կոԱնոնք կոԱնոնք կո´́́́յր էին մարմնապէս, բայց մարմնաւոր յր էին մարմնապէս, բայց մարմնաւոր յր էին մարմնապէս, բայց մարմնաւոր յր էին մարմնապէս, բայց մարմնաւոր 
կուրութիւնը պատճառ չեղաւ որ չճանչնան Յիսուսըկուրութիւնը պատճառ չեղաւ որ չճանչնան Յիսուսըկուրութիւնը պատճառ չեղաւ որ չճանչնան Յիսուսըկուրութիւնը պատճառ չեղաւ որ չճանչնան Յիսուսը::::    Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ 
Օրէնքի ուսուցիչները, Փարիսեցիները, քահանաները եւ Օրէնքի ուսուցիչները, Փարիսեցիները, քահանաները եւ Օրէնքի ուսուցիչները, Փարիսեցիները, քահանաները եւ Օրէնքի ուսուցիչները, Փարիսեցիները, քահանաները եւ 
հրեայ ղեկավարները, որոնց մարմնաւհրեայ ղեկավարները, որոնց մարմնաւհրեայ ղեկավարները, որոնց մարմնաւհրեայ ղեկավարները, որոնց մարմնաւոր աչքերը բաոր աչքերը բաոր աչքերը բաոր աչքերը բա´́́́ց էին, ց էին, ց էին, ց էին, 
չկրցան Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ չկրցան Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ չկրցան Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ չկրցան Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ խոստացեալ Փրկիչխոստացեալ Փրկիչխոստացեալ Փրկիչխոստացեալ Փրկիչը:ը:ը:ը:    Սա Սա Սա Սա 
ցոյց կու տայ, թէ հոգեւոր կուրութիւնը աւելիցոյց կու տայ, թէ հոգեւոր կուրութիւնը աւելիցոյց կու տայ, թէ հոգեւոր կուրութիւնը աւելիցոյց կու տայ, թէ հոգեւոր կուրութիւնը աւելի´́́́    գէշ է քան գէշ է քան գէշ է քան գէշ է քան 
մարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնըմարմնաւոր կուրութիւնը::::    Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ 
լսել ճշմարտութիւնը եւ ընդունիլ զայն, մինչդեռ հոգեպէս կոյր լսել ճշմարտութիւնը եւ ընդունիլ զայն, մինչդեռ հոգեպէս կոյր լսել ճշմարտութիւնը եւ ընդունիլ զայն, մինչդեռ հոգեպէս կոյր լսել ճշմարտութիւնը եւ ընդունիլ զայն, մինչդեռ հոգեպէս կոյր 
մարդը, թէպէտ լսէ ճշմարտոմարդը, թէպէտ լսէ ճշմարտոմարդը, թէպէտ լսէ ճշմարտոմարդը, թէպէտ լսէ ճշմարտութիւնը, բայց չւթիւնը, բայց չւթիւնը, բայց չւթիւնը, բայց չ’’’’ընդունիր զայնընդունիր զայնընդունիր զայնընդունիր զայն::::    
Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ մտնել Աստուծոյ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ մտնել Աստուծոյ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ մտնել Աստուծոյ Մարմնապէս կոյր մարդը կրնայ մտնել Աստուծոյ 
արքայութիւնը, մինչդեռ հոգեպէս կոյր եղողը` չի կրնար արքայութիւնը, մինչդեռ հոգեպէս կոյր եղողը` չի կրնար արքայութիւնը, մինչդեռ հոգեպէս կոյր եղողը` չի կրնար արքայութիւնը, մինչդեռ հոգեպէս կոյր եղողը` չի կրնար 
մտնելմտնելմտնելմտնել::::    

5.5.5.5.----    Երկուքը կոյր էին մարմնապէս, բայց կրցաԵրկուքը կոյր էին մարմնապէս, բայց կրցաԵրկուքը կոյր էին մարմնապէս, բայց կրցաԵրկուքը կոյր էին մարմնապէս, բայց կրցա´́́́ն Յիսուսի ն Յիսուսի ն Յիսուսի ն Յիսուսի 
««««ետեւէն երթալետեւէն երթալետեւէն երթալետեւէն երթալ», », », », կրցակրցակրցակրցա´́́́ն աղաղակել, կրցան աղաղակել, կրցան աղաղակել, կրցան աղաղակել, կրցա´́́́ն Տիրոջ ողորմուն Տիրոջ ողորմուն Տիրոջ ողորմուն Տիրոջ ողորմու----
թիւնը հայցելթիւնը հայցելթիւնը հայցելթիւնը հայցել::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական 
պակասութիւնը պատճառ մը չէ որ ուրանանք Տէրը եւ Տիրոջ պակասութիւնը պատճառ մը չէ որ ուրանանք Տէրը եւ Տիրոջ պակասութիւնը պատճառ մը չէ որ ուրանանք Տէրը եւ Տիրոջ պակասութիւնը պատճառ մը չէ որ ուրանանք Տէրը եւ Տիրոջ 
ողորմած ըլլալըողորմած ըլլալըողորմած ըլլալըողորմած ըլլալը::::    Անոնք մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական Անոնք մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական Անոնք մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական Անոնք մեզի սորվեցուցին, որ մարմնական 
տառապանքը պէտք չէ Տիրոջ հետեւելու խոչընդոտ մը ըլլայտառապանքը պէտք չէ Տիրոջ հետեւելու խոչընդոտ մը ըլլայտառապանքը պէտք չէ Տիրոջ հետեւելու խոչընդոտ մը ըլլայտառապանքը պէտք չէ Տիրոջ հետեւելու խոչընդոտ մը ըլլայ::::    
Մէկը կրնայ հիւանդ ու ցաւի մէջ ըլլալ, բայց իր Մէկը կրնայ հիւանդ ու ցաւի մէջ ըլլալ, բայց իր Մէկը կրնայ հիւանդ ու ցաւի մէջ ըլլալ, բայց իր Մէկը կրնայ հիւանդ ու ցաւի մէջ ըլլալ, բայց իր 
հիւանդութեան ու ցաւին հիւանդութեան ու ցաւին հիւանդութեան ու ցաւին հիւանդութեան ու ցաւին մէջ կրնայ Տիրոջ հետեւորդ մնալմէջ կրնայ Տիրոջ հետեւորդ մնալմէջ կրնայ Տիրոջ հետեւորդ մնալմէջ կրնայ Տիրոջ հետեւորդ մնալ::::    
Սուրբ հայրերը կը սորվեցնեն մեզի թէ համբերութեամբ Սուրբ հայրերը կը սորվեցնեն մեզի թէ համբերութեամբ Սուրբ հայրերը կը սորվեցնեն մեզի թէ համբերութեամբ Սուրբ հայրերը կը սորվեցնեն մեզի թէ համբերութեամբ 
տարուած մարմնաւոր տառապանքն ու ցաւը, մեզ մեծ տարուած մարմնաւոր տառապանքն ու ցաւը, մեզ մեծ տարուած մարմնաւոր տառապանքն ու ցաւը, մեզ մեծ տարուած մարմնաւոր տառապանքն ու ցաւը, մեզ մեծ 
վարձքի ու փառքի կվարձքի ու փառքի կվարձքի ու փառքի կվարձքի ու փառքի կ’’’’արժանացնեն երկինքի մէջ, որովհետեւ արժանացնեն երկինքի մէջ, որովհետեւ արժանացնեն երկինքի մէջ, որովհետեւ արժանացնեն երկինքի մէջ, որովհետեւ 
մարմնաւոր տառապանքը` Քրիստոսի մարմնաւոր մարմնաւոր տառապանքը` Քրիստոսի մարմնաւոր մարմնաւոր տառապանքը` Քրիստոսի մարմնաւոր մարմնաւոր տառապանքը` Քրիստոսի մարմնաւոր 
տառապանքին մասնակցութիւն կը նկատուիտառապանքին մասնակցութիւն կը նկատուիտառապանքին մասնակցութիւն կը նկատուիտառապանքին մասնակցութիւն կը նկատուի::::    

6.6.6.6.----    ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի»»»»::::    Երկու կոյրերը ոչ միայն գիտցան որ Երկու կոյրերը ոչ միայն գիտցան որ Երկու կոյրերը ոչ միայն գիտցան որ Երկու կոյրերը ոչ միայն գիտցան որ 
անցնողը խոստացեալ Փրկիչն էր, այլեւ` գիտցան որ անիկա անցնողը խոստացեալ Փրկիչն էր, այլեւ` գիտցան որ անիկա անցնողը խոստացեալ Փրկիչն էր, այլեւ` գիտցան որ անիկա անցնողը խոստացեալ Փրկիչն էր, այլեւ` գիտցան որ անիկա 
ողորմած էողորմած էողորմած էողորմած է::::    Մեր Տէրը այնքաՄեր Տէրը այնքաՄեր Տէրը այնքաՄեր Տէրը այնքա´́́́ն մարդասէր էր, այնքան մարդասէր էր, այնքան մարդասէր էր, այնքան մարդասէր էր, այնքա´́́́ն ն ն ն 
մօտիկ էր հիւանդներուն եւ աղքատներուն, այնքամօտիկ էր հիւանդներուն եւ աղքատներուն, այնքամօտիկ էր հիւանդներուն եւ աղքատներուն, այնքամօտիկ էր հիւանդներուն եւ աղքատներուն, այնքա´́́́ն ն ն ն 
հոգատար էր տառապող մարդոց հանդէպ, որ բոլորը զինք կը հոգատար էր տառապող մարդոց հանդէպ, որ բոլորը զինք կը հոգատար էր տառապող մարդոց հանդէպ, որ բոլորը զինք կը հոգատար էր տառապող մարդոց հանդէպ, որ բոլորը զինք կը 
ճանչնաճանչնաճանչնաճանչնային ողորմած Մեսիա ու Փրկիչ իբրեւյին ողորմած Մեսիա ու Փրկիչ իբրեւյին ողորմած Մեսիա ու Փրկիչ իբրեւյին ողորմած Մեսիա ու Փրկիչ իբրեւ::::    Յիշեալ երկու Յիշեալ երկու Յիշեալ երկու Յիշեալ երկու 
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կոյրերը եւս զայն ճանչցան ողորմած անձ մը իբրեւկոյրերը եւս զայն ճանչցան ողորմած անձ մը իբրեւկոյրերը եւս զայն ճանչցան ողորմած անձ մը իբրեւկոյրերը եւս զայն ճանչցան ողորմած անձ մը իբրեւ::::    Ինչ կը Ինչ կը Ինչ կը Ինչ կը 
վերաբերի մեզի, մենք ի՞նչպէս կը ճանչնանք Յիսուսըվերաբերի մեզի, մենք ի՞նչպէս կը ճանչնանք Յիսուսըվերաբերի մեզի, մենք ի՞նչպէս կը ճանչնանք Յիսուսըվերաբերի մեզի, մենք ի՞նչպէս կը ճանչնանք Յիսուսը::::    
Ողորմա՞ծ Փրկիչ մը իբրեւ, թէ` անողորմՈղորմա՞ծ Փրկիչ մը իբրեւ, թէ` անողորմՈղորմա՞ծ Փրկիչ մը իբրեւ, թէ` անողորմՈղորմա՞ծ Փրկիչ մը իբրեւ, թէ` անողորմ::::    Գթառա՞տ Տէր Գթառա՞տ Տէր Գթառա՞տ Տէր Գթառա՞տ Տէր 
իբրեւ, թէ` բռնակալիբրեւ, թէ` բռնակալիբրեւ, թէ` բռնակալիբրեւ, թէ` բռնակալ::::    Կոյրերը ոչ միայն կը հաւատային Տիրոջ,Կոյրերը ոչ միայն կը հաւատային Տիրոջ,Կոյրերը ոչ միայն կը հաւատային Տիրոջ,Կոյրերը ոչ միայն կը հաւատային Տիրոջ,    
այլեւ, կը հաւատային որ Տէրը ողորմած էայլեւ, կը հաւատային որ Տէրը ողորմած էայլեւ, կը հաւատային որ Տէրը ողորմած էայլեւ, կը հաւատային որ Տէրը ողորմած է::::    Տիրոջ հաւատալը Տիրոջ հաւատալը Տիրոջ հաւատալը Տիրոջ հաւատալը 
ուրիշ բան է, Տիրոջ ողորմութեան հաւատալը` ուրիշ բանուրիշ բան է, Տիրոջ ողորմութեան հաւատալը` ուրիշ բանուրիշ բան է, Տիրոջ ողորմութեան հաւատալը` ուրիշ բանուրիշ բան է, Տիրոջ ողորմութեան հաւատալը` ուրիշ բան::::    
Այսօր շատեԱյսօր շատեԱյսօր շատեԱյսօր շատե՜՜՜՜ր կը հաւատան Աստուծոյ, բայց չեն հաւատար ր կը հաւատան Աստուծոյ, բայց չեն հաւատար ր կը հաւատան Աստուծոյ, բայց չեն հաւատար ր կը հաւատան Աստուծոյ, բայց չեն հաւատար 
որ ան ողորմած է, գթած է, անոխակալ է, բարեգութ է, քաղցր որ ան ողորմած է, գթած է, անոխակալ է, բարեգութ է, քաղցր որ ան ողորմած է, գթած է, անոխակալ է, բարեգութ է, քաղցր որ ան ողորմած է, գթած է, անոխակալ է, բարեգութ է, քաղցր 
էէէէ::::    Շատ մարդիկ կան, որոնց Սատանան յաջողած է Շատ մարդիկ կան, որոնց Սատանան յաջողած է Շատ մարդիկ կան, որոնց Սատանան յաջողած է Շատ մարդիկ կան, որոնց Սատանան յաջողած է համոզել, համոզել, համոզել, համոզել, 
որ Աստուած անգութ բռնակալ մըն էոր Աստուած անգութ բռնակալ մըն էոր Աստուած անգութ բռնակալ մըն էոր Աստուած անգութ բռնակալ մըն է::::    Չարը շատերու Չարը շատերու Չարը շատերու Չարը շատերու 
համոզած է, որ Աստուած անտարբեր է մարդոց ցաւին համոզած է, որ Աստուած անտարբեր է մարդոց ցաւին համոզած է, որ Աստուած անտարբեր է մարդոց ցաւին համոզած է, որ Աստուած անտարբեր է մարդոց ցաւին 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ::::    Երբ մէկը հիւանդութեամբ մը կը տառապի եւ Երբ մէկը հիւանդութեամբ մը կը տառապի եւ Երբ մէկը հիւանդութեամբ մը կը տառապի եւ Երբ մէկը հիւանդութեամբ մը կը տառապի եւ 
կկկկ’’’’աղօթէ բժշկութեան համար ու չի բժշկուիր, Սատանան աղօթէ բժշկութեան համար ու չի բժշկուիր, Սատանան աղօթէ բժշկութեան համար ու չի բժշկուիր, Սատանան աղօթէ բժշկութեան համար ու չի բժշկուիր, Սատանան 
դիւրաւ կրնայ համոզել զայն, որ Աստուած չի լսեր իր աղօթքը, դիւրաւ կրնայ համոզել զայն, որ Աստուած չի լսեր իր աղօթքը, դիւրաւ կրնայ համոզել զայն, որ Աստուած չի լսեր իր աղօթքը, դիւրաւ կրնայ համոզել զայն, որ Աստուած չի լսեր իր աղօթքը, 
որորորոր    Աստուած լքած է զինքԱստուած լքած է զինքԱստուած լքած է զինքԱստուած լքած է զինք::::    Ասիկա տեղի կԱսիկա տեղի կԱսիկա տեղի կԱսիկա տեղի կ’’’’ունենայ, ունենայ, ունենայ, ունենայ, 
մանաւանդ եթէ երբեք ենթական հաւատքի մանաւանդ եթէ երբեք ենթական հաւատքի մանաւանդ եթէ երբեք ենթական հաւատքի մանաւանդ եթէ երբեք ենթական հաւատքի մէջ չէ մէջ չէ մէջ չէ մէջ չէ աճաճաճաճած:ած:ած:ած:    

7.7.7.7.----    ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի»»»»::::    Երկու կոյրեր էին, որոնք իրենց Երկու կոյրեր էին, որոնք իրենց Երկու կոյրեր էին, որոնք իրենց Երկու կոյրեր էին, որոնք իրենց 
միեւնոյն խնդրանքը միասնաբար ներկայացուցինմիեւնոյն խնդրանքը միասնաբար ներկայացուցինմիեւնոյն խնդրանքը միասնաբար ներկայացուցինմիեւնոյն խնդրանքը միասնաբար ներկայացուցին::::    Կրնար Կրնար Կրնար Կրնար 
անոնցմէ մէկը առանձնաբար աղաղակել. անոնցմէ մէկը առանձնաբար աղաղակել. անոնցմէ մէկը առանձնաբար աղաղակել. անոնցմէ մէկը առանձնաբար աղաղակել. ««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    ինծիինծիինծիինծի»»»»::::    
Բայց չեղաԲայց չեղաԲայց չեղաԲայց չեղա´́́́ւ այդւ այդւ այդւ այդպիսի բանպիսի բանպիսի բանպիսի բան::::    Երկուքը միասին աղաղակեցին. Երկուքը միասին աղաղակեցին. Երկուքը միասին աղաղակեցին. Երկուքը միասին աղաղակեցին. 
««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի»»»»::::    Երանի անոնցմէ սորվինք Երանի անոնցմէ սորվինք Երանի անոնցմէ սորվինք Երանի անոնցմէ սորվինք ««««մեզիմեզիմեզիմեզի´́́́» » » » ըսել, ըսել, ըսել, ըսել, 
փոխանակ փոխանակ փոխանակ փոխանակ ««««ինծիինծիինծիինծի»»»»:::: « « « «ՄեզիՄեզիՄեզիՄեզի» » » » բառին մէջ մարդասիրութիբառին մէջ մարդասիրութիբառին մէջ մարդասիրութիբառին մէջ մարդասիրութի´́́́ւն կայ, ւն կայ, ւն կայ, ւն կայ, 
ուրիշին բարիքը եւս խորհելու քաուրիշին բարիքը եւս խորհելու քաուրիշին բարիքը եւս խորհելու քաուրիշին բարիքը եւս խորհելու քա´́́́յլ կայ, մինչդեռ յլ կայ, մինչդեռ յլ կայ, մինչդեռ յլ կայ, մինչդեռ ««««ինծիինծիինծիինծի» » » » 
բառին մէջ անձնասիրութիբառին մէջ անձնասիրութիբառին մէջ անձնասիրութիբառին մէջ անձնասիրութի´́́́ւն կայ, եսակեդրոնւն կայ, եսակեդրոնւն կայ, եսակեդրոնւն կայ, եսակեդրոն    ըլլաըլլաըլլաըլլա´́́́լ կայ:լ կայ:լ կայ:լ կայ:    
Մենք մՄենք մՄենք մՄենք միայն մե՞ր անձերուն մասին կը մտածենք, թէ նաեւ կը իայն մե՞ր անձերուն մասին կը մտածենք, թէ նաեւ կը իայն մե՞ր անձերուն մասին կը մտածենք, թէ նաեւ կը իայն մե՞ր անձերուն մասին կը մտածենք, թէ նաեւ կը 
մտածենք մեր նմաններուն մասինմտածենք մեր նմաններուն մասինմտածենք մեր նմաններուն մասինմտածենք մեր նմաններուն մասին::::    Միայն մե՞ր ունեցած Միայն մե՞ր ունեցած Միայն մե՞ր ունեցած Միայն մե՞ր ունեցած 
ցաւին լուծման մասին կը խորհինք, թէ նաեւ մեր եղբօր ցաւին լուծման մասին կը խորհինք, թէ նաեւ մեր եղբօր ցաւին լուծման մասին կը խորհինք, թէ նաեւ մեր եղբօր ցաւին լուծման մասին կը խորհինք, թէ նաեւ մեր եղբօր 
ունեցած ցաւին լուծման մասին կը խորհինքունեցած ցաւին լուծման մասին կը խորհինքունեցած ցաւին լուծման մասին կը խորհինքունեցած ցաւին լուծման մասին կը խորհինք::::    Հեղինակ մը Հեղինակ մը Հեղինակ մը Հեղինակ մը 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անձնասէր եղողը` չիԱնձնասէր եղողը` չիԱնձնասէր եղողը` չիԱնձնասէր եղողը` չի´́́́    կրնար մարդասէր ըլլալկրնար մարդասէր ըլլալկրնար մարդասէր ըլլալկրնար մարդասէր ըլլալ::::    
ԴրամասէրԴրամասէրԴրամասէրԴրամասէր    եղողը` չիեղողը` չիեղողը` չիեղողը` չի´́́́    կրնար երկնասէր ըլլալկրնար երկնասէր ըլլալկրնար երկնասէր ըլլալկրնար երկնասէր ըլլալ::::    Աշխարհասէր Աշխարհասէր Աշխարհասէր Աշխարհասէր 
եղողը` չիեղողը` չիեղողը` չիեղողը` չի´́́́    կրնար Աստուածասէր ըլլալկրնար Աստուածասէր ըլլալկրնար Աստուածասէր ըլլալկրնար Աստուածասէր ըլլալ»»»»::::    
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8.8.8.8.----    Երկու կոյրերը նոյն խնդիրը ունէին, ուստի անոնք Երկու կոյրերը նոյն խնդիրը ունէին, ուստի անոնք Երկու կոյրերը նոյն խնդիրը ունէին, ուստի անոնք Երկու կոյրերը նոյն խնդիրը ունէին, ուստի անոնք 
իմաստութիւնը եւ խոհեմութիւնը ունեցան իրենց խնդրանքը իմաստութիւնը եւ խոհեմութիւնը ունեցան իրենց խնդրանքը իմաստութիւնը եւ խոհեմութիւնը ունեցան իրենց խնդրանքը իմաստութիւնը եւ խոհեմութիւնը ունեցան իրենց խնդրանքը 
միասնաբար ներկայացնելու Տիրոջ եւ ոմիասնաբար ներկայացնելու Տիրոջ եւ ոմիասնաբար ներկայացնելու Տիրոջ եւ ոմիասնաբար ներկայացնելու Տիրոջ եւ ո´́́́չ թէ առանձնաբարչ թէ առանձնաբարչ թէ առանձնաբարչ թէ առանձնաբար::::    
Անոնք իրենց այս քայլԱնոնք իրենց այս քայլԱնոնք իրենց այս քայլԱնոնք իրենց այս քայլով, կարեւոր բան մը կը սորվեցնեն ով, կարեւոր բան մը կը սորվեցնեն ով, կարեւոր բան մը կը սորվեցնեն ով, կարեւոր բան մը կը սորվեցնեն 
մեզի` Քրիստոսի հետեւորդներուսմեզի` Քրիստոսի հետեւորդներուսմեզի` Քրիստոսի հետեւորդներուսմեզի` Քրիստոսի հետեւորդներուս::::    Ինչպէս անոնք միասնաԻնչպէս անոնք միասնաԻնչպէս անոնք միասնաԻնչպէս անոնք միասնա----
բար դիմեցին Տիրոջ, Քրիստոսի հետեւորդ հաւատացեալներս բար դիմեցին Տիրոջ, Քրիստոսի հետեւորդ հաւատացեալներս բար դիմեցին Տիրոջ, Քրիստոսի հետեւորդ հաւատացեալներս բար դիմեցին Տիրոջ, Քրիստոսի հետեւորդ հաւատացեալներս 
ալ միասնաբալ միասնաբալ միասնաբալ միասնաբաաաար կրնա՞նք դիմել Տիրոջր կրնա՞նք դիմել Տիրոջր կրնա՞նք դիմել Տիրոջր կրնա՞նք դիմել Տիրոջ::::    Հաւատացեալներ Հաւատացեալներ Հաւատացեալներ Հաւատացեալներ 
միասին կը կանչե՞ն Տիրոջ սուրբ անունը, միասին կմիասին կը կանչե՞ն Տիրոջ սուրբ անունը, միասին կմիասին կը կանչե՞ն Տիրոջ սուրբ անունը, միասին կմիասին կը կանչե՞ն Տիրոջ սուրբ անունը, միասին կ’’’’աղօթե՞ն, աղօթե՞ն, աղօթե՞ն, աղօթե՞ն, 
միասին կը փառաբանմիասին կը փառաբանմիասին կը փառաբանմիասին կը փառաբանե՞ն, միասին կե՞ն, միասին կե՞ն, միասին կե՞ն, միասին կ’’’’երգե՞ն Աստուծոյ երգե՞ն Աստուծոյ երգե՞ն Աստուծոյ երգե՞ն Աստուծոյ 
Գառնուկին համար, միասին կը պաշտե՞նԳառնուկին համար, միասին կը պաշտե՞նԳառնուկին համար, միասին կը պաշտե՞նԳառնուկին համար, միասին կը պաշտե՞ն    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը::::    Շատ է թիւը Շատ է թիւը Շատ է թիւը Շատ է թիւը 
այն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ ոայն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ ոայն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ ոայն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ ո´́́́չ մէկ յարաբերուչ մէկ յարաբերուչ մէկ յարաբերուչ մէկ յարաբերու----
թիւն կամ հաղորդակցութիւն կայ. թիւն կամ հաղորդակցութիւն կայ. թիւն կամ հաղորդակցութիւն կայ. թիւն կամ հաղորդակցութիւն կայ. դժբախտաբար դժբախտաբար դժբախտաբար դժբախտաբար շատ է թիւը շատ է թիւը շատ է թիւը շատ է թիւը 
նաեւ այն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ բարեկամութիւն նաեւ այն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ բարեկամութիւն նաեւ այն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ բարեկամութիւն նաեւ այն հաւատացեալներուն որոնց միջեւ բարեկամութիւն 
եւ անկեղծութիւն չկաեւ անկեղծութիւն չկաեւ անկեղծութիւն չկաեւ անկեղծութիւն չկայյյյ::::    Դեռ չենք խօսիր այն հաւատացեալԴեռ չենք խօսիր այն հաւատացեալԴեռ չենք խօսիր այն հաւատացեալԴեռ չենք խօսիր այն հաւատացեալ----
ներուն մասին, որոնց միջեւ նախանձ ու չարախօսութիւն կայ, ներուն մասին, որոնց միջեւ նախանձ ու չարախօսութիւն կայ, ներուն մասին, որոնց միջեւ նախանձ ու չարախօսութիւն կայ, ներուն մասին, որոնց միջեւ նախանձ ու չարախօսութիւն կայ, 
թշնամութշնամութշնամութշնամութիւն եթիւն եթիւն եթիւն եւ ատելութիւն կայւ ատելութիւն կայւ ատելութիւն կայւ ատելութիւն կայ::::    

9.9.9.9.----    Տակաւին, երկու կոյրերը կը հասկնային իրարու Տակաւին, երկու կոյրերը կը հասկնային իրարու Տակաւին, երկու կոյրերը կը հասկնային իրարու Տակաւին, երկու կոյրերը կը հասկնային իրարու 
վիշտը, քանի ճակատագրակից ու տառապակից էին իրարուվիշտը, քանի ճակատագրակից ու տառապակից էին իրարուվիշտը, քանի ճակատագրակից ու տառապակից էին իրարուվիշտը, քանի ճակատագրակից ու տառապակից էին իրարու::::    
Անձնասիրաբար չմտածեցին, չշարժեցան, չաղաղԱնձնասիրաբար չմտածեցին, չշարժեցան, չաղաղԱնձնասիրաբար չմտածեցին, չշարժեցան, չաղաղԱնձնասիրաբար չմտածեցին, չշարժեցան, չաղաղակեցինակեցինակեցինակեցին::::    
ՄէկըՄէկըՄէկըՄէկը    միւսին մասին մտածեցմիւսին մասին մտածեցմիւսին մասին մտածեցմիւսին մասին մտածեց:::: « « « «ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի» » » » ըսելով, ըսելով, ըսելով, ըսելով, 
կարծէք մէկըկարծէք մէկըկարծէք մէկըկարծէք մէկը    միւսին անունով աղաղակեց, մմիւսին անունով աղաղակեց, մմիւսին անունով աղաղակեց, մմիւսին անունով աղաղակեց, մէկըէկըէկըէկը    միւսին միւսին միւսին միւսին 
համար աղօթեց ու խնդրեցհամար աղօթեց ու խնդրեցհամար աղօթեց ու խնդրեցհամար աղօթեց ու խնդրեց::::    Անոնք ոԱնոնք ոԱնոնք ոԱնոնք ո´́́́չ միայն կը հասկնային չ միայն կը հասկնային չ միայն կը հասկնային չ միայն կը հասկնային 
իրար, այլ նաեւ կը սիրէիրար, այլ նաեւ կը սիրէիրար, այլ նաեւ կը սիրէիրար, այլ նաեւ կը սիրէին իրար, կը պաշտպանէին եւին իրար, կը պաշտպանէին եւին իրար, կը պաշտպանէին եւին իրար, կը պաշտպանէին եւ    
կկկկ’’’’օգնէին իրարուօգնէին իրարուօգնէին իրարուօգնէին իրարու::::    Նայինք այսօրուան մեր կեանքինՆայինք այսօրուան մեր կեանքինՆայինք այսօրուան մեր կեանքինՆայինք այսօրուան մեր կեանքին::::    ՑաՑաՑաՑաւի մէջ ւի մէջ ւի մէջ ւի մէջ 
եղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք ցաւակից են իրարուեղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք ցաւակից են իրարուեղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք ցաւակից են իրարուեղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք ցաւակից են իրարու::::    
Տառապանքի մէջ եղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք կը մտածեն Տառապանքի մէջ եղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք կը մտածեն Տառապանքի մէջ եղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք կը մտածեն Տառապանքի մէջ եղող քանի՞ հոգի ունինք որոնք կը մտածեն 
իրենց եղբօր կամ քրոջ տառապանքին մասինիրենց եղբօր կամ քրոջ տառապանքին մասինիրենց եղբօր կամ քրոջ տառապանքին մասինիրենց եղբօր կամ քրոջ տառապանքին մասին::::    Սովորաբար Սովորաբար Սովորաբար Սովորաբար 
ցաւ ունեցող մարդը, դժբախտաբար չի տեսներ ուրիշին ցաւըցաւ ունեցող մարդը, դժբախտաբար չի տեսներ ուրիշին ցաւըցաւ ունեցող մարդը, դժբախտաբար չի տեսներ ուրիշին ցաւըցաւ ունեցող մարդը, դժբախտաբար չի տեսներ ուրիշին ցաւը::::    
Ցաւ ունեցող մարդը, կը կարծէ որ իր ցաւին նման Ցաւ ունեցող մարդը, կը կարծէ որ իր ցաւին նման Ցաւ ունեցող մարդը, կը կարծէ որ իր ցաւին նման Ցաւ ունեցող մարդը, կը կարծէ որ իր ցաւին նման ցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 
ունեցող չկայունեցող չկայունեցող չկայունեցող չկայ::::    Իր ցաւը ամենէն խորունկը կը կարծէԻր ցաւը ամենէն խորունկը կը կարծէԻր ցաւը ամենէն խորունկը կը կարծէԻր ցաւը ամենէն խորունկը կը կարծէ::::    Իր Իր Իր Իր 
նեղութիւնը` ամենէն անտանելիննեղութիւնը` ամենէն անտանելիննեղութիւնը` ամենէն անտանելիննեղութիւնը` ամենէն անտանելին::::    Երբ մարդ իր ուշադրուԵրբ մարդ իր ուշադրուԵրբ մարդ իր ուշադրուԵրբ մարդ իր ուշադրու----
թիւնը կը կեդրոնացնէ իր ունեցած ցաւին ու վէրքին վրայ, ոթիւնը կը կեդրոնացնէ իր ունեցած ցաւին ու վէրքին վրայ, ոթիւնը կը կեդրոնացնէ իր ունեցած ցաւին ու վէրքին վրայ, ոթիւնը կը կեդրոնացնէ իր ունեցած ցաւին ու վէրքին վրայ, ո´́́́չ չ չ չ 
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միայն չի կրնար տեսնել ուրիշին ցաւն ու վէրքը, այլեւ` իր միայն չի կրնար տեսնել ուրիշին ցաւն ու վէրքը, այլեւ` իր միայն չի կրնար տեսնել ուրիշին ցաւն ու վէրքը, այլեւ` իր միայն չի կրնար տեսնել ուրիշին ցաւն ու վէրքը, այլեւ` իր 
ուշադրութենէն կը վրիպին այն միջոցները,ուշադրութենէն կը վրիպին այն միջոցները,ուշադրութենէն կը վրիպին այն միջոցները,ուշադրութենէն կը վրիպին այն միջոցները,    որոնցմով կրնայ որոնցմով կրնայ որոնցմով կրնայ որոնցմով կրնայ 
յաղթահարել իր ցաւյաղթահարել իր ցաւյաղթահարել իր ցաւյաղթահարել իր ցաւին ու վէրքինին ու վէրքինին ու վէրքինին ու վէրքին::::    

««««Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը մօտեցան իրեն. եւ իրեն. եւ իրեն. եւ իրեն. եւ 
Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.Յիսուս հարցուց անոնց.----    

""""Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ"Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ"Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ"Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ"::::    
Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.----    
""""ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր"ր"ր"ր"»»»» ( ( ( (Մտ 9.28)Մտ 9.28)Մտ 9.28)Մտ 9.28)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս ճամբան էր երբ կոյրերը իր ողորմութիւնը Յիսուս ճամբան էր երբ կոյրերը իր ողորմութիւնը Յիսուս ճամբան էր երբ կոյրերը իր ողորմութիւնը Յիսուս ճամբան էր երբ կոյրերը իր ողորմութիւնը 

հայցեցին, բայց հհայցեցին, բայց հհայցեցին, բայց հհայցեցին, բայց հիմա իմա իմա իմա ««««տուն մտաւտուն մտաւտուն մտաւտուն մտաւ»»»»::::    Ակնարկութիւնը Ակնարկութիւնը Ակնարկութիւնը Ակնարկութիւնը 
Կափառնաումի մէջ եղող Պետրոսի տունին էԿափառնաումի մէջ եղող Պետրոսի տունին էԿափառնաումի մէջ եղող Պետրոսի տունին էԿափառնաումի մէջ եղող Պետրոսի տունին է::::    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
Յիսուս ճամբան եղած ատեն չպատասխանեց անոնց Յիսուս ճամբան եղած ատեն չպատասխանեց անոնց Յիսուս ճամբան եղած ատեն չպատասխանեց անոնց Յիսուս ճամբան եղած ատեն չպատասխանեց անոնց 
խնդրանքին եւ չբացաւ անոնց աչքերըխնդրանքին եւ չբացաւ անոնց աչքերըխնդրանքին եւ չբացաւ անոնց աչքերըխնդրանքին եւ չբացաւ անոնց աչքերը::::    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր որ այս ուզէր որ այս ուզէր որ այս ուզէր որ այս 
հանգրուանին հրաշքը գաղտնի մնար, որովհետեւ տակաւին հանգրուանին հրաշքը գաղտնի մնար, որովհետեւ տակաւին հանգրուանին հրաշքը գաղտնի մնար, որովհետեւ տակաւին հանգրուանին հրաշքը գաղտնի մնար, որովհետեւ տակաւին 
շատ գործ ունէր կատարելիք շատ գործ ունէր կատարելիք շատ գործ ունէր կատարելիք շատ գործ ունէր կատարելիք Կափառնաումի մէջ, եւ ինք չէր Կափառնաումի մէջ, եւ ինք չէր Կափառնաումի մէջ, եւ ինք չէր Կափառնաումի մէջ, եւ ինք չէր 
ուզեր կանուխէն Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն ուզեր կանուխէն Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն ուզեր կանուխէն Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն ուզեր կանուխէն Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն 
նախանձը գրգռել իր դէմնախանձը գրգռել իր դէմնախանձը գրգռել իր դէմնախանձը գրգռել իր դէմ::::    Բարեգործութիւնը կը գրգռէ չար Բարեգործութիւնը կը գրգռէ չար Բարեգործութիւնը կը գրգռէ չար Բարեգործութիւնը կը գրգռէ չար 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը::::    Յիսուս գիտէր ատիկա, ահա թէ ինչու ուզեց Յիսուս գիտէր ատիկա, ահա թէ ինչու ուզեց Յիսուս գիտէր ատիկա, ահա թէ ինչու ուզեց Յիսուս գիտէր ատիկա, ահա թէ ինչու ուզեց 
բժշկութիւնը գաղտնօրէն կատարել եւ գաղտնի պահել. բժշկութիւնը գաղտնօրէն կատարել եւ գաղտնի պահել. բժշկութիւնը գաղտնօրէն կատարել եւ գաղտնի պահել. բժշկութիւնը գաղտնօրէն կատարել եւ գաղտնի պահել. ««««Զգոյշ Զգոյշ Զգոյշ Զգոյշ 
եղէք, որ մարդ չիմանեղէք, որ մարդ չիմանեղէք, որ մարդ չիմանեղէք, որ մարդ չիմանայայայայ»»»»    ((((Մտ 9.30)Մտ 9.30)Մտ 9.30)Մտ 9.30)::::    

2.2.2.2.----    Յիսուս շուտով չկատարեց անոնց բժշկութիւնը, Յիսուս շուտով չկատարեց անոնց բժշկութիւնը, Յիսուս շուտով չկատարեց անոնց բժշկութիւնը, Յիսուս շուտով չկատարեց անոնց բժշկութիւնը, 
որպէսզի սորվեցնէր անոնց շարունակել հետապնդել իրենց որպէսզի սորվեցնէր անոնց շարունակել հետապնդել իրենց որպէսզի սորվեցնէր անոնց շարունակել հետապնդել իրենց որպէսզի սորվեցնէր անոնց շարունակել հետապնդել իրենց 
անձերուն բժշկութիւնըանձերուն բժշկութիւնըանձերուն բժշկութիւնըանձերուն բժշկութիւնը::::    Անոնց ընդմէջէն, Յիսուս մեզի եւս Անոնց ընդմէջէն, Յիսուս մեզի եւս Անոնց ընդմէջէն, Յիսուս մեզի եւս Անոնց ընդմէջէն, Յիսուս մեզի եւս 
սորվեցուցսորվեցուցսորվեցուցսորվեցուց,,,,    որ բժշկութիւնները, մարմնաւոր թէ հոգեւոր, որ բժշկութիւնները, մարմնաւոր թէ հոգեւոր, որ բժշկութիւնները, մարմնաւոր թէ հոգեւոր, որ բժշկութիւնները, մարմնաւոր թէ հոգեւոր, 
կրնան շուտով չկատարուիլ, բայց ատիկա պակրնան շուտով չկատարուիլ, բայց ատիկա պակրնան շուտով չկատարուիլ, բայց ատիկա պակրնան շուտով չկատարուիլ, բայց ատիկա պատճառ պէտք չէ տճառ պէտք չէ տճառ պէտք չէ տճառ պէտք չէ 
ըլլայ, որ հրաժարինք աղօթք ու աղաչանք մատուցելէըլլայ, որ հրաժարինք աղօթք ու աղաչանք մատուցելէըլլայ, որ հրաժարինք աղօթք ու աղաչանք մատուցելէըլլայ, որ հրաժարինք աղօթք ու աղաչանք մատուցելէ::::    

3.3.3.3.----    Յստակ է որ երբ առաջին անգամ աղաղակեցին, Յստակ է որ երբ առաջին անգամ աղաղակեցին, Յստակ է որ երբ առաջին անգամ աղաղակեցին, Յստակ է որ երբ առաջին անգամ աղաղակեցին, 
Յիսուս չպատասխանեց անոնց, մինչեւ որ Պետրոսի տունը Յիսուս չպատասխանեց անոնց, մինչեւ որ Պետրոսի տունը Յիսուս չպատասխանեց անոնց, մինչեւ որ Պետրոսի տունը Յիսուս չպատասխանեց անոնց, մինչեւ որ Պետրոսի տունը 
մտաւ, բայց անոնք չյուսահատեցանմտաւ, բայց անոնք չյուսահատեցանմտաւ, բայց անոնք չյուսահատեցանմտաւ, բայց անոնք չյուսահատեցան::::    Տէրը զանոնք բժշկելէ Տէրը զանոնք բժշկելէ Տէրը զանոնք բժշկելէ Տէրը զանոնք բժշկելէ 
առաջ, նախ կառաջ, նախ կառաջ, նախ կառաջ, նախ կ’’’’ուզէր անոնց մէջ արծարծել յարատեւ աղօթուզէր անոնց մէջ արծարծել յարատեւ աղօթուզէր անոնց մէջ արծարծել յարատեւ աղօթուզէր անոնց մէջ արծարծել յարատեւ աղօթքի քի քի քի 
փափաքն ու կրակըփափաքն ու կրակըփափաքն ու կրակըփափաքն ու կրակը::::    ՄերՄերՄերՄեր    հետ հետ հետ հետ ալ ալ ալ ալ նոյն ձեւով կրնայ վարուիլ նոյն ձեւով կրնայ վարուիլ նոյն ձեւով կրնայ վարուիլ նոյն ձեւով կրնայ վարուիլ 
ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը::::    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’աղօթենք հարցի մը համար եւ շուտով լուծում աղօթենք հարցի մը համար եւ շուտով լուծում աղօթենք հարցի մը համար եւ շուտով լուծում աղօթենք հարցի մը համար եւ շուտով լուծում 
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չենք ստանար, պէտք չէ տեղի տանք, պէտք չէ մեր աղօթքը չենք ստանար, պէտք չէ տեղի տանք, պէտք չէ մեր աղօթքը չենք ստանար, պէտք չէ տեղի տանք, պէտք չէ մեր աղօթքը չենք ստանար, պէտք չէ տեղի տանք, պէտք չէ մեր աղօթքը 
դադրեցնենք, այլ ընդհակառակը, աւելի ուժեդադրեցնենք, այլ ընդհակառակը, աւելի ուժեդադրեցնենք, այլ ընդհակառակը, աւելի ուժեդադրեցնենք, այլ ընդհակառակը, աւելի ուժե´́́́ղ հաւատքով եւ ղ հաւատքով եւ ղ հաւատքով եւ ղ հաւատքով եւ 
աւելի վաաւելի վաաւելի վաաւելի վա´́́́ռ ակնկալութեամբ պէտք է շարունակելռ ակնկալութեամբ պէտք է շարունակելռ ակնկալութեամբ պէտք է շարունակելռ ակնկալութեամբ պէտք է շարունակել    մեր մեր մեր մեր 
աղօթքըաղօթքըաղօթքըաղօթքը::::    

4.4.4.4.----    Հաւատացեալ մարդը անպայմանօրէն այն մարդը չէ Հաւատացեալ մարդը անպայմանօրէն այն մարդը չէ Հաւատացեալ մարդը անպայմանօրէն այն մարդը չէ Հաւատացեալ մարդը անպայմանօրէն այն մարդը չէ 
որ կոր կոր կոր կ’’’’աղօթէ եւ իր խնդրանքը կը ստանայ, այլ այն մարդը` որ աղօթէ եւ իր խնդրանքը կը ստանայ, այլ այն մարդը` որ աղօթէ եւ իր խնդրանքը կը ստանայ, այլ այն մարդը` որ աղօթէ եւ իր խնդրանքը կը ստանայ, այլ այն մարդը` որ 
կը յարատեւէ մնալ իր հաւատքին մէջ եւ աղօթել, թէկուզ կը յարատեւէ մնալ իր հաւատքին մէջ եւ աղօթել, թէկուզ կը յարատեւէ մնալ իր հաւատքին մէջ եւ աղօթել, թէկուզ կը յարատեւէ մնալ իր հաւատքին մէջ եւ աղօթել, թէկուզ 
չստանայ իր սրտի խնդրանքըչստանայ իր սրտի խնդրանքըչստանայ իր սրտի խնդրանքըչստանայ իր սրտի խնդրանքը::::    Իրական հաւատացեալը,Իրական հաւատացեալը,Իրական հաւատացեալը,Իրական հաւատացեալը,    իր իր իր իր 
հաւատքին մէջ յարատեւողն էհաւատքին մէջ յարատեւողն էհաւատքին մէջ յարատեւողն էհաւատքին մէջ յարատեւողն է::::    Յիսուս շուտով Յիսուս շուտով Յիսուս շուտով Յիսուս շուտով չպատասչպատասչպատասչպատաս----
խանեց կոյրերուն, անոնց հաւատքի հարազատութիւնը խանեց կոյրերուն, անոնց հաւատքի հարազատութիւնը խանեց կոյրերուն, անոնց հաւատքի հարազատութիւնը խանեց կոյրերուն, անոնց հաւատքի հարազատութիւնը 
փորձելու համարփորձելու համարփորձելու համարփորձելու համար::::    Տէրը կրնայ հաւատքով մատուցած մեր Տէրը կրնայ հաւատքով մատուցած մեր Տէրը կրնայ հաւատքով մատուցած մեր Տէրը կրնայ հաւատքով մատուցած մեր 
աղօթքներուն ալ չպատասխանել, մեր հաւատքը փորձաքարի աղօթքներուն ալ չպատասխանել, մեր հաւատքը փորձաքարի աղօթքներուն ալ չպատասխանել, մեր հաւատքը փորձաքարի աղօթքներուն ալ չպատասխանել, մեր հաւատքը փորձաքարի 
զարնելու համարզարնելու համարզարնելու համարզարնելու համար::::    Մենք կը հաւատանք Տիրոջ բժշկարար Մենք կը հաւատանք Տիրոջ բժշկարար Մենք կը հաւատանք Տիրոջ բժշկարար Մենք կը հաւատանք Տիրոջ բժշկարար 
զօրութեան, բայց եթէ կզօրութեան, բայց եթէ կզօրութեան, բայց եթէ կզօրութեան, բայց եթէ կ’’’’աղօթենք սիրելիի մը բժշկութեան աղօթենք սիրելիի մը բժշկութեան աղօթենք սիրելիի մը բժշկութեան աղօթենք սիրելիի մը բժշկութեան 
համահամահամահամար եւ անիկա չի բուժուիր, պէ՞տք է մեր հաւատքը ր եւ անիկա չի բուժուիր, պէ՞տք է մեր հաւատքը ր եւ անիկա չի բուժուիր, պէ՞տք է մեր հաւատքը ր եւ անիկա չի բուժուիր, պէ՞տք է մեր հաւատքը 
խախտի Տիրոջ բժշկարար զօրութեան հանդէպխախտի Տիրոջ բժշկարար զօրութեան հանդէպխախտի Տիրոջ բժշկարար զօրութեան հանդէպխախտի Տիրոջ բժշկարար զօրութեան հանդէպ::::    

5.5.5.5.----    Երբ կոյրերը աղաղակեցին եւ Տէրը չպատասխանեց, Երբ կոյրերը աղաղակեցին եւ Տէրը չպատասխանեց, Երբ կոյրերը աղաղակեցին եւ Տէրը չպատասխանեց, Երբ կոյրերը աղաղակեցին եւ Տէրը չպատասխանեց, 
անոնք կրնային մտածել որ Տէրը անտարբեր էր իրենց վէրքին անոնք կրնային մտածել որ Տէրը անտարբեր էր իրենց վէրքին անոնք կրնային մտածել որ Տէրը անտարբեր էր իրենց վէրքին անոնք կրնային մտածել որ Տէրը անտարբեր էր իրենց վէրքին 
ու սրտի աղաղակին հանդէպ, բայց անոնք այդպիսի բան ու սրտի աղաղակին հանդէպ, բայց անոնք այդպիսի բան ու սրտի աղաղակին հանդէպ, բայց անոնք այդպիսի բան ու սրտի աղաղակին հանդէպ, բայց անոնք այդպիսի բան 
չմտածեցինչմտածեցինչմտածեցինչմտածեցին::::    Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, ի՞նչ կը մտածենք երբ ցաւի ի՞նչ կը մտածենք երբ ցաւի ի՞նչ կը մտածենք երբ ցաւի ի՞նչ կը մտածենք երբ ցաւի 
փարատում կը խնդրենք Տիրոջմէ ու չի փարատեր մեր ցաւըփարատում կը խնդրենք Տիրոջմէ ու չի փարատեր մեր ցաւըփարատում կը խնդրենք Տիրոջմէ ու չի փարատեր մեր ցաւըփարատում կը խնդրենք Տիրոջմէ ու չի փարատեր մեր ցաւը::::    
Ի՞նչ կը մտածենք երբ տառապանքի թեթեւացում կը հայԻ՞նչ կը մտածենք երբ տառապանքի թեթեւացում կը հայԻ՞նչ կը մտածենք երբ տառապանքի թեթեւացում կը հայԻ՞նչ կը մտածենք երբ տառապանքի թեթեւացում կը հայցենք ցենք ցենք ցենք 
ու չենք ստանար մեր խնդրանու չենք ստանար մեր խնդրանու չենք ստանար մեր խնդրանու չենք ստանար մեր խնդրանքըքըքըքը::::    Արդեօ՞ք կը մտածենք որ Արդեօ՞ք կը մտածենք որ Արդեօ՞ք կը մտածենք որ Արդեօ՞ք կը մտածենք որ 
Տէրը անտարբեր է մեր վիշտին ու վէրքին հանդէպՏէրը անտարբեր է մեր վիշտին ու վէրքին հանդէպՏէրը անտարբեր է մեր վիշտին ու վէրքին հանդէպՏէրը անտարբեր է մեր վիշտին ու վէրքին հանդէպ::::    Բայց Տէրը Բայց Տէրը Բայց Տէրը Բայց Տէրը 
ի՞նչպէս կրնայ անտարբեի՞նչպէս կրնայ անտարբեի՞նչպէս կրնայ անտարբեի՞նչպէս կրնայ անտարբեր ըլլալ մեր վէրքին հանդէպ, երբ ինք ր ըլլալ մեր վէրքին հանդէպ, երբ ինք ր ըլլալ մեր վէրքին հանդէպ, երբ ինք ր ըլլալ մեր վէրքին հանդէպ, երբ ինք 
սիրայօժար կերպով վիրաւորուեցաւ մեզի համարսիրայօժար կերպով վիրաւորուեցաւ մեզի համարսիրայօժար կերպով վիրաւորուեցաւ մեզի համարսիրայօժար կերպով վիրաւորուեցաւ մեզի համար::::    

6.6.6.6.----    Երբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը ետեւէն մտանԵրբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը ետեւէն մտանԵրբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը ետեւէն մտանԵրբ Յիսուս տուն մտաւ, կոյրերը ետեւէն մտան::::    
Կասկած չկայ որ Յիսուս յոգնած էր մարմնապէս եւ տուն Կասկած չկայ որ Յիսուս յոգնած էր մարմնապէս եւ տուն Կասկած չկայ որ Յիսուս յոգնած էր մարմնապէս եւ տուն Կասկած չկայ որ Յիսուս յոգնած էր մարմնապէս եւ տուն 
եկած էր քիչ մը հանգիստ ընելուեկած էր քիչ մը հանգիստ ընելուեկած էր քիչ մը հանգիստ ընելուեկած էր քիչ մը հանգիստ ընելու::::    Բայց ահա իր հանգիստի Բայց ահա իր հանգիստի Բայց ահա իր հանգիստի Բայց ահա իր հանգիստի 
պահուն, երկու կոյրերը եկան եւպահուն, երկու կոյրերը եկան եւպահուն, երկու կոյրերը եկան եւպահուն, երկու կոյրերը եկան եւ    բժշկութիւն խնդրեցին, եւ բժշկութիւն խնդրեցին, եւ բժշկութիւն խնդրեցին, եւ բժշկութիւն խնդրեցին, եւ 
Տէրը բժշկեց զանոնքՏէրը բժշկեց զանոնքՏէրը բժշկեց զանոնքՏէրը բժշկեց զանոնք::::    Մենք ի՞նչ կՄենք ի՞նչ կՄենք ի՞նչ կՄենք ի՞նչ կ’’’’ընենք երբ գործէն յոգնած ընենք երբ գործէն յոգնած ընենք երբ գործէն յոգնած ընենք երբ գործէն յոգնած 
տունտունտունտուն    դառնադառնադառնադառնանք, եւ յանկարծ մէկը մեր դուռընք, եւ յանկարծ մէկը մեր դուռընք, եւ յանկարծ մէկը մեր դուռընք, եւ յանկարծ մէկը մեր դուռը    զարնէ եւ բարիք զարնէ եւ բարիք զարնէ եւ բարիք զարնէ եւ բարիք 
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մը կամ օգնութեան ձեռք մը կամ օգնութեան ձեռք մը կամ օգնութեան ձեռք մը կամ օգնութեան ձեռք մը մը մը մը ուզէուզէուզէուզէ::::    Սիրով կՍիրով կՍիրով կՍիրով կ’’’’օգնե՞նքօգնե՞նքօգնե՞նքօգնե՞նք::::    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք երբ մեր հանգընենք երբ մեր հանգընենք երբ մեր հանգընենք երբ մեր հանգիստի ժամուն յաւելեալ գործ մը իստի ժամուն յաւելեալ գործ մը իստի ժամուն յաւելեալ գործ մը իստի ժամուն յաւելեալ գործ մը 
պահանջուի մեզմէպահանջուի մեզմէպահանջուի մեզմէպահանջուի մեզմէ::::    ՅՅՅՅիսուս երկրի վրայ հանգիստ չփնտռեցիսուս երկրի վրայ հանգիստ չփնտռեցիսուս երկրի վրայ հանգիստ չփնտռեցիսուս երկրի վրայ հանգիստ չփնտռեց::::    
Մենք եւս` Յիսուսի հետեւորդներս, երկրի վրայ հանգիստ Մենք եւս` Յիսուսի հետեւորդներս, երկրի վրայ հանգիստ Մենք եւս` Յիսուսի հետեւորդներս, երկրի վրայ հանգիստ Մենք եւս` Յիսուսի հետեւորդներս, երկրի վրայ հանգիստ 
պէտք չէ փնտռենքպէտք չէ փնտռենքպէտք չէ փնտռենքպէտք չէ փնտռենք::::    Աշխարհը հանգիստ չի տար մեզի, ոչ ալ Աշխարհը հանգիստ չի տար մեզի, ոչ ալ Աշխարհը հանգիստ չի տար մեզի, ոչ ալ Աշխարհը հանգիստ չի տար մեզի, ոչ ալ 
մեմեմեմե´́́́նք պէտք է հանգիստ փնտռենք այս աշխարհին մէջնք պէտք է հանգիստ փնտռենք այս աշխարհին մէջնք պէտք է հանգիստ փնտռենք այս աշխարհին մէջնք պէտք է հանգիստ փնտռենք այս աշխարհին մէջ::::    
Աստուած կը խոստանայ հանգիստ տալ մեզի, բայց այդ հանԱստուած կը խոստանայ հանգիստ տալ մեզի, բայց այդ հանԱստուած կը խոստանայ հանգիստ տալ մեզի, բայց այդ հանԱստուած կը խոստանայ հանգիստ տալ մեզի, բայց այդ հան----
գիստը երկրաւոր հանգիսգիստը երկրաւոր հանգիսգիստը երկրաւոր հանգիսգիստը երկրաւոր հանգիստ մը չէ, այլ երկնաւոր հանգիստ մը տ մը չէ, այլ երկնաւոր հանգիստ մը տ մը չէ, այլ երկնաւոր հանգիստ մը տ մը չէ, այլ երկնաւոր հանգիստ մը 
((((Եբր 4.1)Եբր 4.1)Եբր 4.1)Եբր 4.1)::::    Եւ երկնաւոր հանգիստը պիտի շնորհուի միայն աԵւ երկնաւոր հանգիստը պիտի շնորհուի միայն աԵւ երկնաւոր հանգիստը պիտի շնորհուի միայն աԵւ երկնաւոր հանգիստը պիտի շնորհուի միայն ա----
նոնց` որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործերը կատանոնց` որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործերը կատանոնց` որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործերը կատանոնց` որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործերը կատա----
րելէ երելէ երելէ երելէ ե´́́́տք միայն կը բաժնուին այս աշխարհէն (Եբր 4.9տք միայն կը բաժնուին այս աշխարհէն (Եբր 4.9տք միայն կը բաժնուին այս աշխարհէն (Եբր 4.9տք միայն կը բաժնուին այս աշխարհէն (Եբր 4.9----10)10)10)10)::::    

7.7.7.7.----    Յիսուս տուն մտնելէ ետք կրնար դուռը փակել, կամ Յիսուս տուն մտնելէ ետք կրնար դուռը փակել, կամ Յիսուս տուն մտնելէ ետք կրնար դուռը փակել, կամ Յիսուս տուն մտնելէ ետք կրնար դուռը փակել, կամ 
աշակերտներոաշակերտներոաշակերտներոաշակերտներուն պատուիրել որ դուռը փակեն, բայց ուն պատուիրել որ դուռը փակեն, բայց ուն պատուիրել որ դուռը փակեն, բայց ուն պատուիրել որ դուռը փակեն, բայց ո´́́́չ ինք չ ինք չ ինք չ ինք 
այդպիսի բան ըրաւ եւ ոայդպիսի բան ըրաւ եւ ոայդպիսի բան ըրաւ եւ ոայդպիսի բան ըրաւ եւ ո´́́́չ ալ աշակերտներըչ ալ աշակերտներըչ ալ աշակերտներըչ ալ աշակերտները::::    Ի՞նչպէս մեր Ի՞նչպէս մեր Ի՞նչպէս մեր Ի՞նչպէս մեր 
գթառատ Տէրը` Յիսուս կրնար դուռը փակել այս երկու գթառատ Տէրը` Յիսուս կրնար դուռը փակել այս երկու գթառատ Տէրը` Յիսուս կրնար դուռը փակել այս երկու գթառատ Տէրը` Յիսուս կրնար դուռը փակել այս երկու 
կոյրերուն դիմաց, որոնք հաւատքով եւ ակնկալութեամբ իրեն կոյրերուն դիմաց, որոնք հաւատքով եւ ակնկալութեամբ իրեն կոյրերուն դիմաց, որոնք հաւատքով եւ ակնկալութեամբ իրեն կոյրերուն դիմաց, որոնք հաւատքով եւ ակնկալութեամբ իրեն 
կը հետեւէինկը հետեւէինկը հետեւէինկը հետեւէին::::    Ի՞նչպէս կրնար մերժել զանոնք, ինք որ ըսաւ. Ի՞նչպէս կրնար մերժել զանոնք, ինք որ ըսաւ. Ի՞նչպէս կրնար մերժել զանոնք, ինք որ ըսաւ. Ի՞նչպէս կրնար մերժել զանոնք, ինք որ ըսաւ. 
««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի    եկողը պիտի չմերժեմեկողը պիտի չմերժեմեկողը պիտի չմերժեմեկողը պիտի չմերժեմ»»»» ( ( ( (Յհ 6.37)Յհ 6.37)Յհ 6.37)Յհ 6.37)::::    Ի՞նչպէս կրնար անոնց Ի՞նչպէս կրնար անոնց Ի՞նչպէս կրնար անոնց Ի՞նչպէս կրնար անոնց 
կոյր աչքերուն լոյս տալու զլանալ, ինք որ իր առաքելութեան կոյր աչքերուն լոյս տալու զլանալ, ինք որ իր առաքելութեան կոյր աչքերուն լոյս տալու զլանալ, ինք որ իր առաքելութեան կոյր աչքերուն լոյս տալու զլանալ, ինք որ իր առաքելութեան 
սկիզբը յայտարարած էր. սկիզբը յայտարարած էր. սկիզբը յայտարարած էր. սկիզբը յայտարարած էր. ««««Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ 
զիս օծեց ու ղրկեց... կոյրերուն աչքերը բանալուզիս օծեց ու ղրկեց... կոյրերուն աչքերը բանալուզիս օծեց ու ղրկեց... կոյրերուն աչքերը բանալուզիս օծեց ու ղրկեց... կոյրերուն աչքերը բանալու»»»» ( ( ( (Ղկ 4.18Ղկ 4.18Ղկ 4.18Ղկ 4.18----19)19)19)19)::::    

8.8.8.8.----    Աւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չԱւետարանիչը մեզի չ’’’’ըսեր եթէ երըսեր եթէ երըսեր եթէ երըսեր եթէ երբեք Յիսուսի շուրջ բեք Յիսուսի շուրջ բեք Յիսուսի շուրջ բեք Յիսուսի շուրջ 
բազմութիւն կար թէ ոչբազմութիւն կար թէ ոչբազմութիւն կար թէ ոչբազմութիւն կար թէ ոչ::::    Բայց ուշադիր քննութիւն մը, հանդէս Բայց ուշադիր քննութիւն մը, հանդէս Բայց ուշադիր քննութիւն մը, հանդէս Բայց ուշադիր քննութիւն մը, հանդէս 
կը բերէ որ Յիսուս շրջապատուած էր մարդոցմովկը բերէ որ Յիսուս շրջապատուած էր մարդոցմովկը բերէ որ Յիսուս շրջապատուած էր մարդոցմովկը բերէ որ Յիսուս շրջապատուած էր մարդոցմով::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
հրեայ իշխանաւորի մը տունէն կու գար, ուր յարութիւն հրեայ իշխանաւորի մը տունէն կու գար, ուր յարութիւն հրեայ իշխանաւորի մը տունէն կու գար, ուր յարութիւն հրեայ իշխանաւորի մը տունէն կու գար, ուր յարութիւն 
տուած էր անոր աղջկանտուած էր անոր աղջկանտուած էր անոր աղջկանտուած էր անոր աղջկան::::    Այս դէպքէն ետք անկարելի էԱյս դէպքէն ետք անկարելի էԱյս դէպքէն ետք անկարելի էԱյս դէպքէն ետք անկարելի էրրրր    որ որ որ որ 
առանձին թողուցած ըլլաառանձին թողուցած ըլլաառանձին թողուցած ըլլաառանձին թողուցած ըլլայիյիյիյին զայնն զայնն զայնն զայն::::    Եթէ միաժամանակ նկատի Եթէ միաժամանակ նկատի Եթէ միաժամանակ նկատի Եթէ միաժամանակ նկատի 
առնենքառնենքառնենքառնենք,,,,    որ Յիսուս կոյրերուն բժշկութիւնը ճամբուն վրայ որ Յիսուս կոյրերուն բժշկութիւնը ճամբուն վրայ որ Յիսուս կոյրերուն բժշկութիւնը ճամբուն վրայ որ Յիսուս կոյրերուն բժշկութիւնը ճամբուն վրայ 
չկատարեց, այլ տուն մտնելէ ետք, ասիկա եւս կրնայ չկատարեց, այլ տուն մտնելէ ետք, ասիկա եւս կրնայ չկատարեց, այլ տուն մտնելէ ետք, ասիկա եւս կրնայ չկատարեց, այլ տուն մտնելէ ետք, ասիկա եւս կրնայ 
վկայութիւն մը ըլլալ որ Յիսուսի շուրջ շատ մարդիկ կայինվկայութիւն մը ըլլալ որ Յիսուսի շուրջ շատ մարդիկ կայինվկայութիւն մը ըլլալ որ Յիսուսի շուրջ շատ մարդիկ կայինվկայութիւն մը ըլլալ որ Յիսուսի շուրջ շատ մարդիկ կային::::    
Շատ յստակ էՇատ յստակ էՇատ յստակ էՇատ յստակ է,,,,    որ երբ Յիսուս մօտեցաւ տան, արձակեց որ երբ Յիսուս մօտեցաւ տան, արձակեց որ երբ Յիսուս մօտեցաւ տան, արձակեց որ երբ Յիսուս մօտեցաւ տան, արձակեց 
ժողովուրդը եւ կոյրերը առանձին ժողովուրդը եւ կոյրերը առանձին ժողովուրդը եւ կոյրերը առանձին ժողովուրդը եւ կոյրերը առանձին ընդունեցընդունեցընդունեցընդունեց::::    Եթէ անոնք Եթէ անոնք Եթէ անոնք Եթէ անոնք 
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առանձին չըլլային, Յիսուս զանոնք բժշկելէ ետք` անոնց առանձին չըլլային, Յիսուս զանոնք բժշկելէ ետք` անոնց առանձին չըլլային, Յիսուս զանոնք բժշկելէ ետք` անոնց առանձին չըլլային, Յիսուս զանոնք բժշկելէ ետք` անոնց 
պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. ««««Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»»»»::::    Արդ, ինչո՞ւ Արդ, ինչո՞ւ Արդ, ինչո՞ւ Արդ, ինչո՞ւ 
համար ժողովուրդը արձակեց եւ կոյրերը առանձին ընդունեցհամար ժողովուրդը արձակեց եւ կոյրերը առանձին ընդունեցհամար ժողովուրդը արձակեց եւ կոյրերը առանձին ընդունեցհամար ժողովուրդը արձակեց եւ կոյրերը առանձին ընդունեց::::    
Յովհաննէս Ծործորեցին կը բացատրէ թէ Յիսուս այդպէս Յովհաննէս Ծործորեցին կը բացատրէ թէ Յիսուս այդպէս Յովհաննէս Ծործորեցին կը բացատրէ թէ Յիսուս այդպէս Յովհաննէս Ծործորեցին կը բացատրէ թէ Յիսուս այդպէս 
ըրաւ, որպէսզի ցոյց տար իր աըրաւ, որպէսզի ցոյց տար իր աըրաւ, որպէսզի ցոյց տար իր աըրաւ, որպէսզի ցոյց տար իր աշակերտներուն եւ մեզի, թէ ինք շակերտներուն եւ մեզի, թէ ինք շակերտներուն եւ մեզի, թէ ինք շակերտներուն եւ մեզի, թէ ինք 
մարդոցմէ փառք ու ծափահարութիւն չէր փնտռերմարդոցմէ փառք ու ծափահարութիւն չէր փնտռերմարդոցմէ փառք ու ծափահարութիւն չէր փնտռերմարդոցմէ փառք ու ծափահարութիւն չէր փնտռեր::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր բարիքները դուռը գոց տուներու կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր բարիքները դուռը գոց տուներու կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր բարիքները դուռը գոց տուներու կրնա՞նք Յիսուսի նման մեր բարիքները դուռը գոց տուներու 
մէջ ընել, այլ խօսքով` գաղտնօրէն ընել, որպէսզի մարդիկ մէջ ընել, այլ խօսքով` գաղտնօրէն ընել, որպէսզի մարդիկ մէջ ընել, այլ խօսքով` գաղտնօրէն ընել, որպէսզի մարդիկ մէջ ընել, այլ խօսքով` գաղտնօրէն ընել, որպէսզի մարդիկ 
չտեսնեն ու մեզ չփառաբանենչտեսնեն ու մեզ չփառաբանենչտեսնեն ու մեզ չփառաբանենչտեսնեն ու մեզ չփառաբանեն::::        

9.9.9.9.----    ««««Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»»»»::::    Ինչո՞Ինչո՞Ինչո՞Ինչո՞ւ համար ւ համար ւ համար ւ համար 
Յիսուս կը հարցնէ կոյրերուն եթէ երբեք կը հաւատային որ Յիսուս կը հարցնէ կոյրերուն եթէ երբեք կը հաւատային որ Յիսուս կը հարցնէ կոյրերուն եթէ երբեք կը հաւատային որ Յիսուս կը հարցնէ կոյրերուն եթէ երբեք կը հաւատային որ 
կրնար զիրենք բժշկելկրնար զիրենք բժշկելկրնար զիրենք բժշկելկրնար զիրենք բժշկել::::    Պատճառները բազմաթիւ ենՊատճառները բազմաթիւ ենՊատճառները բազմաթիւ ենՊատճառները բազմաթիւ են::::    Կոյրերը Կոյրերը Կոյրերը Կոյրերը 
լսած էին Յիսուսի մասինլսած էին Յիսուսի մասինլսած էին Յիսուսի մասինլսած էին Յիսուսի մասին::::    Գիտէին որ ան Գիտէին որ ան Գիտէին որ ան Գիտէին որ ան ««««Դաւիթի որդին էրԴաւիթի որդին էրԴաւիթի որդին էրԴաւիթի որդին էր»»»»::::    
Գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչն էրԳիտէին որ խոստացեալ Փրկիչն էրԳիտէին որ խոստացեալ Փրկիչն էրԳիտէին որ խոստացեալ Փրկիչն էր::::    Լսած էին անոր Լսած էին անոր Լսած էին անոր Լսած էին անոր 
գթասրտութեան ու ողորմածութեան մասինգթասրտութեան ու ողորմածութեան մասինգթասրտութեան ու ողորմածութեան մասինգթասրտութեան ու ողորմածութեան մասին::::        ԳիտԳիտԳիտԳիտէին որ ան էին որ ան էին որ ան էին որ ան 
քաղցր ու ներող էրքաղցր ու ներող էրքաղցր ու ներող էրքաղցր ու ներող էր::::    Բայց արդեօք վստահօրէն գիտէի՞ն անոր Բայց արդեօք վստահօրէն գիտէի՞ն անոր Բայց արդեօք վստահօրէն գիտէի՞ն անոր Բայց արդեօք վստահօրէն գիտէի՞ն անոր 
զօրութեան մասինզօրութեան մասինզօրութեան մասինզօրութեան մասին::::    Գիտէի՞ն որ մէկ բառով մը կամ մէկ Գիտէի՞ն որ մէկ բառով մը կամ մէկ Գիտէի՞ն որ մէկ բառով մը կամ մէկ Գիտէի՞ն որ մէկ բառով մը կամ մէկ 
հպումով մը կրնար բժշկել զիրենքհպումով մը կրնար բժշկել զիրենքհպումով մը կրնար բժշկել զիրենքհպումով մը կրնար բժշկել զիրենք::::    Այսօր շատ մարդիկ կան Այսօր շատ մարդիկ կան Այսօր շատ մարդիկ կան Այսօր շատ մարդիկ կան 
որոնք կը հաւատան Յիսուսի, բայց կասկածով կը մօտենան որոնք կը հաւատան Յիսուսի, բայց կասկածով կը մօտենան որոնք կը հաւատան Յիսուսի, բայց կասկածով կը մօտենան որոնք կը հաւատան Յիսուսի, բայց կասկածով կը մօտենան 
անոր հրաշագործ զօրութեանանոր հրաշագործ զօրութեանանոր հրաշագործ զօրութեանանոր հրաշագործ զօրութեան::::    Կը յայտարարենԿը յայտարարենԿը յայտարարենԿը յայտարարեն    թէ կը թէ կը թէ կը թէ կը 
հաւատան որ Յիսուս հրաշագործ Աստուած է, բայց ատիկա հաւատան որ Յիսուս հրաշագործ Աստուած է, բայց ատիկա հաւատան որ Յիսուս հրաշագործ Աստուած է, բայց ատիկա հաւատան որ Յիսուս հրաշագործ Աստուած է, բայց ատիկա 
պարզապէս շրթունքի բառ է, ոպարզապէս շրթունքի բառ է, ոպարզապէս շրթունքի բառ է, ոպարզապէս շրթունքի բառ է, ո´́́́չ աւելիչ աւելիչ աւելիչ աւելի::::    Այդպիսի մարդիկ Այդպիսի մարդիկ Այդպիսի մարդիկ Այդպիսի մարդիկ 
հազիւ թէ հիւանդանան, անմիջապէս կասկածը կը լեցնէ հազիւ թէ հիւանդանան, անմիջապէս կասկածը կը լեցնէ հազիւ թէ հիւանդանան, անմիջապէս կասկածը կը լեցնէ հազիւ թէ հիւանդանան, անմիջապէս կասկածը կը լեցնէ 
իրենց սիրտը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ թերի է իրենց հաւատքըիրենց սիրտը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ թերի է իրենց հաւատքըիրենց սիրտը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ թերի է իրենց հաւատքըիրենց սիրտը, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ թերի է իրենց հաւատքը::::    
ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ, խօսքս թերի հաւատք ունեցողներուն մասիյշ, խօսքս թերի հաւատք ունեցողներուն մասիյշ, խօսքս թերի հաւատք ունեցողներուն մասիյշ, խօսքս թերի հաւատք ունեցողներուն մասին է միայն: ն է միայն: ն է միայն: ն է միայն: 
Խօսքս անոնց մասին չէ որոնք Քրիստոսի հանդէպ ուժեղ Խօսքս անոնց մասին չէ որոնք Քրիստոսի հանդէպ ուժեղ Խօսքս անոնց մասին չէ որոնք Քրիստոսի հանդէպ ուժեղ Խօսքս անոնց մասին չէ որոնք Քրիստոսի հանդէպ ուժեղ 
հաւատք եւ կատարեալ վստահութիւն ունին, որոնք կրնան հաւատք եւ կատարեալ վստահութիւն ունին, որոնք կրնան հաւատք եւ կատարեալ վստահութիւն ունին, որոնք կրնան հաւատք եւ կատարեալ վստահութիւն ունին, որոնք կրնան 
հիւանդանալ եւ չբուժուիլ: հիւանդանալ եւ չբուժուիլ: հիւանդանալ եւ չբուժուիլ: հիւանդանալ եւ չբուժուիլ: Ուժեղ հաւատք ունեցող մարդն ալ Ուժեղ հաւատք ունեցող մարդն ալ Ուժեղ հաւատք ունեցող մարդն ալ Ուժեղ հաւատք ունեցող մարդն ալ 
կրնայ հիւանդանալ, աղօթել եւ չբուժուիլ: Կրնայ Տիրոջ կամքը կրնայ հիւանդանալ, աղօթել եւ չբուժուիլ: Կրնայ Տիրոջ կամքը կրնայ հիւանդանալ, աղօթել եւ չբուժուիլ: Կրնայ Տիրոջ կամքը կրնայ հիւանդանալ, աղօթել եւ չբուժուիլ: Կրնայ Տիրոջ կամքը 
ըլլալ որ ան չբուժուի: Տէրը գիտէ որըլլալ որ ան չբուժուի: Տէրը գիտէ որըլլալ որ ան չբուժուի: Տէրը գիտէ որըլլալ որ ան չբուժուի: Տէրը գիտէ որ    իսկական հաւատացեալ իսկական հաւատացեալ իսկական հաւատացեալ իսկական հաւատացեալ 
մարդը կատարեալ սիրով, հաւատքով, ուրախութեամբ եւ մարդը կատարեալ սիրով, հաւատքով, ուրախութեամբ եւ մարդը կատարեալ սիրով, հաւատքով, ուրախութեամբ եւ մարդը կատարեալ սիրով, հաւատքով, ուրախութեամբ եւ 
համբերութեամբ կը տանի ցաւն ու հիւանդութիւնը, նախ համբերութեամբ կը տանի ցաւն ու հիւանդութիւնը, նախ համբերութեամբ կը տանի ցաւն ու հիւանդութիւնը, նախ համբերութեամբ կը տանի ցաւն ու հիւանդութիւնը, նախ 
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որովհետեւ իր ցուցաբերած համբերութեամբ Տէրը իորովհետեւ իր ցուցաբերած համբերութեամբ Տէրը իորովհետեւ իր ցուցաբերած համբերութեամբ Տէրը իորովհետեւ իր ցուցաբերած համբերութեամբ Տէրը ի´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
փառաւորուի, իսկ երկրորդ, իր անձին փառքն ու փառաւորուի, իսկ երկրորդ, իր անձին փառքն ու փառաւորուի, իսկ երկրորդ, իր անձին փառքն ու փառաւորուի, իսկ երկրորդ, իր անձին փառքն ու 
վարձատրութիւնը կվարձատրութիւնը կվարձատրութիւնը կվարձատրութիւնը կ’’’’առատանայ երկինքի մէջ: Տակաւիառատանայ երկինքի մէջ: Տակաւիառատանայ երկինքի մէջ: Տակաւիառատանայ երկինքի մէջ: Տակաւին, ն, ն, ն, 
հաւատացեալին հիւանդանալը կրնայ զգաստութեան հրահաւատացեալին հիւանդանալը կրնայ զգաստութեան հրահաւատացեալին հիւանդանալը կրնայ զգաստութեան հրահաւատացեալին հիւանդանալը կրնայ զգաստութեան հրա----
ւիրել անհաւատ կամ թերի հաւատք ունեցող մարդը: Եւ դեռ, ւիրել անհաւատ կամ թերի հաւատք ունեցող մարդը: Եւ դեռ, ւիրել անհաւատ կամ թերի հաւատք ունեցող մարդը: Եւ դեռ, ւիրել անհաւատ կամ թերի հաւատք ունեցող մարդը: Եւ դեռ, 
հաւատացեալի մը հիւանդանալը կրնայ առիթ ու պատճառ հաւատացեալի մը հիւանդանալը կրնայ առիթ ու պատճառ հաւատացեալի մը հիւանդանալը կրնայ առիթ ու պատճառ հաւատացեալի մը հիւանդանալը կրնայ առիթ ու պատճառ 
դառնալ, որ դառնալ, որ դառնալ, որ դառնալ, որ իր հարազատներուն կամ իր հաւատակիցներուն իր հարազատներուն կամ իր հաւատակիցներուն իր հարազատներուն կամ իր հաւատակիցներուն իր հարազատներուն կամ իր հաւատակիցներուն 
սրտին մէջ հոգատարութեան եւ կարեկցութեան զգացումներ սրտին մէջ հոգատարութեան եւ կարեկցութեան զգացումներ սրտին մէջ հոգատարութեան եւ կարեկցութեան զգացումներ սրտին մէջ հոգատարութեան եւ կարեկցութեան զգացումներ 
արթարթարթարթննան, որոնց համար անոնք կը վարձատրուին եւ կը ննան, որոնց համար անոնք կը վարձատրուին եւ կը ննան, որոնց համար անոնք կը վարձատրուին եւ կը ննան, որոնց համար անոնք կը վարձատրուին եւ կը 
գովուին Տիրոջ կողմէ:գովուին Տիրոջ կողմէ:գովուին Տիրոջ կողմէ:գովուին Տիրոջ կողմէ:    

10.10.10.10.----    Կոյրերը աղաղակեցին` Կոյրերը աղաղակեցին` Կոյրերը աղաղակեցին` Կոյրերը աղաղակեցին` ««««ողորմէողորմէողորմէողորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի»,»,»,»,    իսկ Յիսուս իսկ Յիսուս իսկ Յիսուս իսկ Յիսուս 
հարցուց` հարցուց` հարցուց` հարցուց` ««««կը հաւատա՞քկը հաւատա՞քկը հաւատա՞քկը հաւատա՞ք»»»»::::    Տէրը ըսել ուզեց անոնց. Տէրը ըսել ուզեց անոնց. Տէրը ըսել ուզեց անոնց. Տէրը ըսել ուզեց անոնց. ««««Դուք իմ Դուք իմ Դուք իմ Դուք իմ 
ողորմութիւնս կը խնդրէք, բայց կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ողորմութիւնս կը խնդրէք, բայց կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ողորմութիւնս կը խնդրէք, բայց կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ողորմութիւնս կը խնդրէք, բայց կը հաւատա՞ք թէ կրնամ 
ողորմիլ ձեզի եւ ձեր աչքերը բանալողորմիլ ձեզի եւ ձեր աչքերը բանալողորմիլ ձեզի եւ ձեր աչքերը բանալողորմիլ ձեզի եւ ձեր աչքերը բանալ::::    Կը հաւատա՞ք թէ ձեր Կը հաւատա՞ք թէ ձեր Կը հաւատա՞ք թէ ձեր Կը հաւատա՞ք թէ ձեր 
աչքերը բանալը` իմ ողորմութիւնս է ձեզիաչքերը բանալը` իմ ողորմութիւնս է ձեզիաչքերը բանալը` իմ ողորմութիւնս է ձեզիաչքերը բանալը` իմ ողորմութիւնս է ձեզի::::    Կը հաւատա՞ք Կը հաւատա՞ք Կը հաւատա՞ք Կը հաւատա՞ք 
ողորմած ըլլալուս, թէ պարզապէս ողորմած ըլլալուս, թէ պարզապէս ողորմած ըլլալուս, թէ պարզապէս ողորմած ըլլալուս, թէ պարզապէս ««««ողորմէողորմէողորմէողորմէ´́́́    մեզիմեզիմեզիմեզի» » » » ըսիըսիըսիըսիք ք ք ք 
որովհետեւ ողորմութեանս պէտք ունիքորովհետեւ ողորմութեանս պէտք ունիքորովհետեւ ողորմութեանս պէտք ունիքորովհետեւ ողորմութեանս պէտք ունիք»»»»::::    Բոլորս ալ կը Բոլորս ալ կը Բոլորս ալ կը Բոլորս ալ կը 
հաւատանք որ Աստուած ողորմահաւատանք որ Աստուած ողորմահաւատանք որ Աստուած ողորմահաւատանք որ Աստուած ողորմա´́́́ծ Աստուած էծ Աստուած էծ Աստուած էծ Աստուած է::::    Բայց ինչո՞ւ Բայց ինչո՞ւ Բայց ինչո՞ւ Բայց ինչո՞ւ 
կը հաւատանքկը հաւատանքկը հաւատանքկը հաւատանք::::    Պարզապէս որովհետեւ իՊարզապէս որովհետեւ իՊարզապէս որովհետեւ իՊարզապէս որովհետեւ իր ողորմութիւննե՞րը ր ողորմութիւննե՞րը ր ողորմութիւննե՞րը ր ողորմութիւննե՞րը 
կը վայելենքկը վայելենքկը վայելենքկը վայելենք::::    Բոլորս ալ կը հաւատանք որ Աստուած Բոլորս ալ կը հաւատանք որ Աստուած Բոլորս ալ կը հաւատանք որ Աստուած Բոլորս ալ կը հաւատանք որ Աստուած 
պարգեւաբաշխ Աստուած էպարգեւաբաշխ Աստուած էպարգեւաբաշխ Աստուած էպարգեւաբաշխ Աստուած է::::    Դարձեալ, ինչո՞ւ կը հաւատանքԴարձեալ, ինչո՞ւ կը հաւատանքԴարձեալ, ինչո՞ւ կը հաւատանքԴարձեալ, ինչո՞ւ կը հաւատանք::::    
Պարզապէս որովհետեւ պարգեւնե՞ր կը բաշխէՊարզապէս որովհետեւ պարգեւնե՞ր կը բաշխէՊարզապէս որովհետեւ պարգեւնե՞ր կը բաշխէՊարզապէս որովհետեւ պարգեւնե՞ր կը բաշխէ::::    Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ Իսկ եթէ 
չբաշխէ, չողորմի, մեր ուզածը չտայ, մեր կամքը չկատարէ, չբաշխէ, չողորմի, մեր ուզածը չտայ, մեր կամքը չկատարէ, չբաշխէ, չողորմի, մեր ուզածը չտայ, մեր կամքը չկատարէ, չբաշխէ, չողորմի, մեր ուզածը չտայ, մեր կամքը չկատարէ, 
մեր հիւանդութիւնները չբժշկէ, ողորմած Ամեր հիւանդութիւնները չբժշկէ, ողորմած Ամեր հիւանդութիւնները չբժշկէ, ողորմած Ամեր հիւանդութիւնները չբժշկէ, ողորմած Աստուած ըլլալէ կը ստուած ըլլալէ կը ստուած ըլլալէ կը ստուած ըլլալէ կը 
դադրի՞ մեզի համարդադրի՞ մեզի համարդադրի՞ մեզի համարդադրի՞ մեզի համար::::    Աստուած իր տուածին ու իր բաշխածին Աստուած իր տուածին ու իր բաշխածին Աստուած իր տուածին ու իր բաշխածին Աստուած իր տուածին ու իր բաշխածին 
համար չէ որ ողորմած է, այլ` իր սիրոյն ու գորովին համարհամար չէ որ ողորմած է, այլ` իր սիրոյն ու գորովին համարհամար չէ որ ողորմած է, այլ` իր սիրոյն ու գորովին համարհամար չէ որ ողորմած է, այլ` իր սիրոյն ու գորովին համար,,,,    
որ ունի մեզի հանդէպոր ունի մեզի հանդէպոր ունի մեզի հանդէպոր ունի մեզի հանդէպ::::    

11.11.11.11.----    ««««Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»»»»::::    Տիրոջ այս Տիրոջ այս Տիրոջ այս Տիրոջ այս 
հարցումը ցոյց կու տայ թէ հարցումը ցոյց կու տայ թէ հարցումը ցոյց կու տայ թէ հարցումը ցոյց կու տայ թէ զօրեղզօրեղզօրեղզօրեղ    հաւահաւահաւահաւա´́́́տքն է որ Աստուծոյ տքն է որ Աստուծոյ տքն է որ Աստուծոյ տքն է որ Աստուծոյ 
ձեռքէձեռքէձեռքէձեռքէն ն ն ն ««««կը խլէկը խլէկը խլէկը խլէ» » » » անհրաժեշտ պարգեւներըանհրաժեշտ պարգեւներըանհրաժեշտ պարգեւներըանհրաժեշտ պարգեւները::::    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա´́́́տքն է որ տքն է որ տքն է որ տքն է որ 
կը բանայ երկնային գանձատան դռներըկը բանայ երկնային գանձատան դռներըկը բանայ երկնային գանձատան դռներըկը բանայ երկնային գանձատան դռները::::    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա´́́́տքն է որ տքն է որ տքն է որ տքն է որ 
Աստուծոյ շնորհքներու գետը կը հոսեցնէ մեր կեանքի Աստուծոյ շնորհքներու գետը կը հոսեցնէ մեր կեանքի Աստուծոյ շնորհքներու գետը կը հոսեցնէ մեր կեանքի Աստուծոյ շնորհքներու գետը կը հոսեցնէ մեր կեանքի 
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ճանապարհէնճանապարհէնճանապարհէնճանապարհէն::::    Աստուած ուժեղապէԱստուած ուժեղապէԱստուած ուժեղապէԱստուած ուժեղապէ´́́́ս կը գործէ մեր կեանքին ս կը գործէ մեր կեանքին ս կը գործէ մեր կեանքին ս կը գործէ մեր կեանքին 
մէջմէջմէջմէջ,,,,    եթէ երբեք ուժեեթէ երբեք ուժեեթէ երբեք ուժեեթէ երբեք ուժե´́́́ղ հաւատք ունինքղ հաւատք ունինքղ հաւատք ունինքղ հաւատք ունինք::::    ԿատարեաԿատարեաԿատարեաԿատարեա´́́́լ գործեր լ գործեր լ գործեր լ գործեր 
կը գորկը գորկը գորկը գործէծէծէծէ,,,,    երբ կատարեաերբ կատարեաերբ կատարեաերբ կատարեա´́́́լ վստահութիւն կը ցուցաբերենք լ վստահութիւն կը ցուցաբերենք լ վստահութիւն կը ցուցաբերենք լ վստահութիւն կը ցուցաբերենք 
իրեն հանդէպիրեն հանդէպիրեն հանդէպիրեն հանդէպ::::    

12.12.12.12.----    ««««Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ»»»»::::    Յիսուս այս Յիսուս այս Յիսուս այս Յիսուս այս 
հարցումը հարցուց, որովհետեւ նախ ուզեց անոնց հաւատքի հարցումը հարցուց, որովհետեւ նախ ուզեց անոնց հաւատքի հարցումը հարցուց, որովհետեւ նախ ուզեց անոնց հաւատքի հարցումը հարցուց, որովհետեւ նախ ուզեց անոնց հաւատքի 
կեակեակեակեա´́́́նքը բուժել, ուզեց անոնց մէջ հաւանքը բուժել, ուզեց անոնց մէջ հաւանքը բուժել, ուզեց անոնց մէջ հաւանքը բուժել, ուզեց անոնց մէջ հաւա´́́́տք տեսնել, տք տեսնել, տք տեսնել, տք տեսնել, 
հաւատքի կրահաւատքի կրահաւատքի կրահաւատքի կրա´́́́կը արծարծելկը արծարծելկը արծարծելկը արծարծել::::    Յիսուս չուզեց որ կոյրեՅիսուս չուզեց որ կոյրեՅիսուս չուզեց որ կոյրեՅիսուս չուզեց որ կոյրերը այն րը այն րը այն րը այն 
տպաւորութիւնը ունենային, թէ ինք մարդիկը կը բժշկէր տպաւորութիւնը ունենային, թէ ինք մարդիկը կը բժշկէր տպաւորութիւնը ունենային, թէ ինք մարդիկը կը բժշկէր տպաւորութիւնը ունենային, թէ ինք մարդիկը կը բժշկէր 
առանց անոնցմէ հաւաառանց անոնցմէ հաւաառանց անոնցմէ հաւաառանց անոնցմէ հաւա´́́́տք պահանջելուտք պահանջելուտք պահանջելուտք պահանջելու::::    Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ 
անոնք գիտնային թէ ինք հաւատք ունեցողներուն յատուկ անոնք գիտնային թէ ինք հաւատք ունեցողներուն յատուկ անոնք գիտնային թէ ինք հաւատք ունեցողներուն յատուկ անոնք գիտնային թէ ինք հաւատք ունեցողներուն յատուկ 
ուշադրութիւն կը դարձնէր, արժէուշադրութիւն կը դարձնէր, արժէուշադրութիւն կը դարձնէր, արժէուշադրութիւն կը դարձնէր, արժէ´́́́ք կու տարք կու տարք կու տարք կու տար::::    Յիսուս չի Յիսուս չի Յիսուս չի Յիսուս չի 
գործեր մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք մեր կեանքը հաւգործեր մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք մեր կեանքը հաւգործեր մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք մեր կեանքը հաւգործեր մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք մեր կեանքը հաւատքի ատքի ատքի ատքի 
հիմին վրայ չէ խարսխուածհիմին վրայ չէ խարսխուածհիմին վրայ չէ խարսխուածհիմին վրայ չէ խարսխուած::::    

13.13.13.13.----    Յիսուս ուզեց անոնց բերանէն լսել հաւատքի Յիսուս ուզեց անոնց բերանէն լսել հաւատքի Յիսուս ուզեց անոնց բերանէն լսել հաւատքի Յիսուս ուզեց անոնց բերանէն լսել հաւատքի 
դաւանութիւնը, որպէսզի ցոյց տար անոնց եւ մեզի, թէ ինք դաւանութիւնը, որպէսզի ցոյց տար անոնց եւ մեզի, թէ ինք դաւանութիւնը, որպէսզի ցոյց տար անոնց եւ մեզի, թէ ինք դաւանութիւնը, որպէսզի ցոյց տար անոնց եւ մեզի, թէ ինք 
մարդոց հաւատքին համաձայն հատուցում կմարդոց հաւատքին համաձայն հատուցում կմարդոց հաւատքին համաձայն հատուցում կմարդոց հաւատքին համաձայն հատուցում կ’’’’ընէընէընէընէ::::    

14.14.14.14.----    Յիսուս ուզեց որ անոնք իրենց բերանով վկայեն թէ կը Յիսուս ուզեց որ անոնք իրենց բերանով վկայեն թէ կը Յիսուս ուզեց որ անոնք իրենց բերանով վկայեն թէ կը Յիսուս ուզեց որ անոնք իրենց բերանով վկայեն թէ կը 
հաւատան, որպէսզի բացայայտէր թէ իհաւատան, որպէսզի բացայայտէր թէ իհաւատան, որպէսզի բացայայտէր թէ իհաւատան, որպէսզի բացայայտէր թէ ինք մարդոց բերանէն նք մարդոց բերանէն նք մարդոց բերանէն նք մարդոց բերանէն 
ելած խօսքով` մարդիկը դատող ելած խօսքով` մարդիկը դատող ելած խօսքով` մարդիկը դատող ելած խօսքով` մարդիկը դատող եւ անոնց հատուցանող եւ անոնց հատուցանող եւ անոնց հատուցանող եւ անոնց հատուցանող 
երկնաւոր Դատաւորն էերկնաւոր Դատաւորն էերկնաւոր Դատաւորն էերկնաւոր Դատաւորն է::::    

15.15.15.15.----    Տակաւին, Տէրը ուզեց կոյրերուն բերանով խօսիլ Տակաւին, Տէրը ուզեց կոյրերուն բերանով խօսիլ Տակաւին, Տէրը ուզեց կոյրերուն բերանով խօսիլ Տակաւին, Տէրը ուզեց կոյրերուն բերանով խօսիլ 
նաեւ իր աշակերտներուն, անոնց հաւատքը ամրապնդելու նաեւ իր աշակերտներուն, անոնց հաւատքը ամրապնդելու նաեւ իր աշակերտներուն, անոնց հաւատքը ամրապնդելու նաեւ իր աշակերտներուն, անոնց հաւատքը ամրապնդելու 
համարհամարհամարհամար::::    

16.16.16.16.----    Վերջապէս, նոյն հարցումը այսօր Յիսուս մեզի Վերջապէս, նոյն հարցումը այսօր Յիսուս մեզի Վերջապէս, նոյն հարցումը այսօր Յիսուս մեզի Վերջապէս, նոյն հարցումը այսօր Յիսուս մեզի 
կկկկ’’’’ուղղէ. ուղղէ. ուղղէ. ուղղէ. ««««Կը հաւատԿը հաւատԿը հաւատԿը հաւատա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզա՞ք թէ կրնամ բժշկել ձեզ::::    Կը հաւատա՞ք Կը հաւատա՞ք Կը հաւատա՞ք Կը հաւատա՞ք 
թէ ամէն բան կրնամ ընելթէ ամէն բան կրնամ ընելթէ ամէն բան կրնամ ընելթէ ամէն բան կրնամ ընել::::    Կը հաւատա՞ք իմ ամենազօր Կը հաւատա՞ք իմ ամենազօր Կը հաւատա՞ք իմ ամենազօր Կը հաւատա՞ք իմ ամենազօր 
կարողութեանսկարողութեանսկարողութեանսկարողութեանս::::    Կը հաւատա՞ք թէ ձեր կոտրած սիրտերուն Կը հաւատա՞ք թէ ձեր կոտրած սիրտերուն Կը հաւատա՞ք թէ ձեր կոտրած սիրտերուն Կը հաւատա՞ք թէ ձեր կոտրած սիրտերուն 
փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն`̀̀̀    կրնամ ձեզի կոտրած սիրտերը բուժող սիկրնամ ձեզի կոտրած սիրտերը բուժող սիկրնամ ձեզի կոտրած սիրտերը բուժող սիկրնամ ձեզի կոտրած սիրտերը բուժող սի´́́́րտ րտ րտ րտ 
տալտալտալտալ::::    Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ձեր տրտմալից հոգիները Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ձեր տրտմալից հոգիները Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ձեր տրտմալից հոգիները Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ ձեր տրտմալից հոգիները 
փոխակերպել երկնային փառաբփոխակերպել երկնային փառաբփոխակերպել երկնային փառաբփոխակերպել երկնային փառաբանարանիանարանիանարանիանարանի::::    Կը հաւատա՞ք թէ Կը հաւատա՞ք թէ Կը հաւատա՞ք թէ Կը հաւատա՞ք թէ 
կրնամ ձեզ յաղթող դարձնել ձեր մոլութիւններուն ու ամէն կրնամ ձեզ յաղթող դարձնել ձեր մոլութիւններուն ու ամէն կրնամ ձեզ յաղթող դարձնել ձեր մոլութիւններուն ու ամէն կրնամ ձեզ յաղթող դարձնել ձեր մոլութիւններուն ու ամէն 



 539 

տեսակի մեղքերուն դէմտեսակի մեղքերուն դէմտեսակի մեղքերուն դէմտեսակի մեղքերուն դէմ::::    Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ թշնամին Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ թշնամին Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ թշնամին Կը հաւատա՞ք թէ կրնամ թշնամին 
սիրող սիսիրող սիսիրող սիսիրող սի´́́́րտ տալ ձեզի, եւ ձեզ հալածողին համար աղօթող րտ տալ ձեզի, եւ ձեզ հալածողին համար աղօթող րտ տալ ձեզի, եւ ձեզ հալածողին համար աղօթող րտ տալ ձեզի, եւ ձեզ հալածողին համար աղօթող 
հոգիհոգիհոգիհոգի´́́́    պարգեւել ձեզիպարգեւել ձեզիպարգեւել ձեզիպարգեւել ձեզի::::    Կը հաւատա՞ք թէ ես ձեզ շատ կը Կը հաւատա՞ք թէ ես ձեզ շատ կը Կը հաւատա՞ք թէ ես ձեզ շատ կը Կը հաւատա՞ք թէ ես ձեզ շատ կը 
սիրեմ եւ միշտ ձեր կողքին եսիրեմ եւ միշտ ձեր կողքին եսիրեմ եւ միշտ ձեր կողքին եսիրեմ եւ միշտ ձեր կողքին եմմմմ::::    Կը հաւատա՞ք թէ ես Կը հաւատա՞ք թէ ես Կը հաւատա՞ք թէ ես Կը հաւատա՞ք թէ ես 
կատարեալ գուգուրկատարեալ գուգուրկատարեալ գուգուրկատարեալ գուգուրանքովանքովանքովանքով    լեցուն լեցուն լեցուն լեցուն սիրտ սիրտ սիրտ սիրտ մը մը մը մը ունիմ ձեզի ունիմ ձեզի ունիմ ձեզի ունիմ ձեզի 
հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ»»»»::::    

17.17.17.17.----    ««««Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.Անոնք ըսին.---- " " " "ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր"ր"ր"ր"»»»»::::    Յատկանշական է որ Յատկանշական է որ Յատկանշական է որ Յատկանշական է որ 
երբ Յիսուս հարցուց անոնց եթէ երբեք կը հաւատային որ երբ Յիսուս հարցուց անոնց եթէ երբեք կը հաւատային որ երբ Յիսուս հարցուց անոնց եթէ երբեք կը հաւատային որ երբ Յիսուս հարցուց անոնց եթէ երբեք կը հաւատային որ 
կրնար զիրենք բուժել, անոնք չըսին` կրնար զիրենք բուժել, անոնք չըսին` կրնար զիրենք բուժել, անոնք չըսին` կրնար զիրենք բուժել, անոնք չըսին` ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´́́́    ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի»,»,»,»,    
այլ ըսին`այլ ըսին`այլ ըսին`այլ ըսին` « « « «ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր»»»»::::    Նախապէս զայն կոչեցին Նախապէս զայն կոչեցին Նախապէս զայն կոչեցին Նախապէս զայն կոչեցին ««««Դաւիթի Դաւիթի Դաւիթի Դաւիթի 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի», », », », իսկ հիմա զայն կը կոչեն` իսկ հիմա զայն կը կոչեն` իսկ հիմա զայն կը կոչեն` իսկ հիմա զայն կը կոչեն` ««««ՏէրՏէրՏէրՏէր»»»»::::    Հոս կարեւոր կէտ մը Հոս կարեւոր կէտ մը Հոս կարեւոր կէտ մը Հոս կարեւոր կէտ մը 
կայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպիկայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպիկայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպիկայ որ մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի::::    Այս կոյր Այս կոյր Այս կոյր Այս կոյր 
մարդիկը մեզի սորվեցուցին, որ չի բաւեր Յիսուսը ընդունիլ մարդիկը մեզի սորվեցուցին, որ չի բաւեր Յիսուսը ընդունիլ մարդիկը մեզի սորվեցուցին, որ չի բաւեր Յիսուսը ընդունիլ մարդիկը մեզի սորվեցուցին, որ չի բաւեր Յիսուսը ընդունիլ 
ու դաւանիլ իբրեւ ու դաւանիլ իբրեւ ու դաւանիլ իբրեւ ու դաւանիլ իբրեւ ««««Դաւիթի ՈրդիԴաւիթի ՈրդիԴաւիթի ՈրդիԴաւիթի Որդի», », », », կամ` կամ` կամ` կամ` ««««Աստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ Որդի», », », », 
կամ` կամ` կամ` կամ` ««««ԽաԽաԽաԽաղաղութեան Իշխանղաղութեան Իշխանղաղութեան Իշխանղաղութեան Իշխան», », », », այլ զայն պէտք է ընդունիլ այլ զայն պէտք է ընդունիլ այլ զայն պէտք է ընդունիլ այլ զայն պէտք է ընդունիլ 
իբրեւ մեիբրեւ մեիբրեւ մեիբրեւ մե´́́́ր Տէրը, մեր Թր Տէրը, մեր Թր Տէրը, մեր Թր Տէրը, մեր Թագաւորը, մեր անձնական Փրկիչըագաւորը, մեր անձնական Փրկիչըագաւորը, մեր անձնական Փրկիչըագաւորը, մեր անձնական Փրկիչը::::    
Այսօր ամէն քրիստոնեայ գիտէ որ Յիսուս Փրկիչ է, բայց շատ Այսօր ամէն քրիստոնեայ գիտէ որ Յիսուս Փրկիչ է, բայց շատ Այսօր ամէն քրիստոնեայ գիտէ որ Յիսուս Փրկիչ է, բայց շատ Այսօր ամէն քրիստոնեայ գիտէ որ Յիսուս Փրկիչ է, բայց շատ 
քիչեր միայն զայն կը ճանչնան իբրեւ իրենց անձնական քիչեր միայն զայն կը ճանչնան իբրեւ իրենց անձնական քիչեր միայն զայն կը ճանչնան իբրեւ իրենց անձնական քիչեր միայն զայն կը ճանչնան իբրեւ իրենց անձնական 
ՓրկիչըՓրկիչըՓրկիչըՓրկիչը::::    Շատեր գիտեն որ Յիսուս Տէր է, բայց քիչեր միայն Շատեր գիտեն որ Յիսուս Տէր է, բայց քիչեր միայն Շատեր գիտեն որ Յիսուս Տէր է, բայց քիչեր միայն Շատեր գիտեն որ Յիսուս Տէր է, բայց քիչեր միայն 
զայզայզայզայն կը դաւանին իբրեւ իրենց կեանքին Տէրը եւ կը ն կը դաւանին իբրեւ իրենց կեանքին Տէրը եւ կը ն կը դաւանին իբրեւ իրենց կեանքին Տէրը եւ կը ն կը դաւանին իբրեւ իրենց կեանքին Տէրը եւ կը 
հնազանդին անորհնազանդին անորհնազանդին անորհնազանդին անոր::::    

««««Այն ատեն ՅիսուԱյն ատեն ՅիսուԱյն ատեն ՅիսուԱյն ատեն Յիսուս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.ս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.ս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.ս դպաւ անոնց աչքերուն եւ ըսաւ.----    
""""Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի"Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի"Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի"Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի"»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 

9.29)9.29)9.29)9.29)::::    
1.1.1.1.----    Յիսուս լսելէ ետք անոնցմէ հաւատքի յստակ ու Յիսուս լսելէ ետք անոնցմէ հաւատքի յստակ ու Յիսուս լսելէ ետք անոնցմէ հաւատքի յստակ ու Յիսուս լսելէ ետք անոնցմէ հաւատքի յստակ ու 

համարձակ դաւանութիւնը, համարձակ դաւանութիւնը, համարձակ դաւանութիւնը, համարձակ դաւանութիւնը, ««««դպաւ անոնց աչքերունդպաւ անոնց աչքերունդպաւ անոնց աչքերունդպաւ անոնց աչքերուն».».».».    դպաւ դպաւ դպաւ դպաւ 
եւ բացաւ անոնց աչքերուն փակ դռներըեւ բացաւ անոնց աչքերուն փակ դռներըեւ բացաւ անոնց աչքերուն փակ դռներըեւ բացաւ անոնց աչքերուն փակ դռները::::    Հաւատքը կը բանայ Հաւատքը կը բանայ Հաւատքը կը բանայ Հաւատքը կը բանայ 
փակ դռներըփակ դռներըփակ դռներըփակ դռները::::    Հաւատքը կը հարթէ անողորկ ճամբաներըՀաւատքը կը հարթէ անողորկ ճամբաներըՀաւատքը կը հարթէ անողորկ ճամբաներըՀաւատքը կը հարթէ անողորկ ճամբաները::::    
Հաւատքը մէջտեղէն կը վերցնէ խոչընդոտներըՀաւատքը մէջտեղէն կը վերցնէ խոչընդոտներըՀաւատքը մէջտեղէն կը վերցնէ խոչընդոտներըՀաւատքը մէջտեղէն կը վերցնէ խոչընդոտները::::    Զօրաւոր Զօրաւոր Զօրաւոր Զօրաւոր 
հաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքներըհաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքներըհաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքներըհաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքները::::    Մենք ունի՞նք Մենք ունի՞նք Մենք ունի՞նք Մենք ունի՞նք 
այսայսայսայսպիսի հաւատքպիսի հաւատքպիսի հաւատքպիսի հաւատք::::    Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որունՈւնի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որունՈւնի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որունՈւնի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն    
զօրութեան դիմաց կը շղթայուին չար ոգիներըզօրութեան դիմաց կը շղթայուին չար ոգիներըզօրութեան դիմաց կը շղթայուին չար ոգիներըզօրութեան դիմաց կը շղթայուին չար ոգիները::::    Ունի՞նք Ունի՞նք Ունի՞նք Ունի՞նք 
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այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց շուարումի կը այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց շուարումի կը այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց շուարումի կը այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց շուարումի կը 
մատնուին հակառակորդները, ոսոխները, հաւատքի մատնուին հակառակորդները, ոսոխները, հաւատքի մատնուին հակառակորդները, ոսոխները, հաւատքի մատնուին հակառակորդները, ոսոխները, հաւատքի 
ծաղրածուներըծաղրածուներըծաղրածուներըծաղրածուները::::    Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որ կը շարժէ Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որ կը շարժէ Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որ կը շարժէ Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որ կը շարժէ 
անշարանշարանշարանշարժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջուրը կը հոսեցնէուրը կը հոսեցնէուրը կը հոսեցնէուրը կը հոսեցնէ::::    

2222....----    ««««Դպաւ անոնց աչքերունԴպաւ անոնց աչքերունԴպաւ անոնց աչքերունԴպաւ անոնց աչքերուն»»»»::::    Յիսուս չդպաւ անոնՅիսուս չդպաւ անոնՅիսուս չդպաւ անոնՅիսուս չդպաւ անոնց աչքեց աչքեց աչքեց աչքե----
րուն, պարզապէս որպէսզի վերականգնէր անոնց աչքերուն րուն, պարզապէս որպէսզի վերականգնէր անոնց աչքերուն րուն, պարզապէս որպէսզի վերականգնէր անոնց աչքերուն րուն, պարզապէս որպէսզի վերականգնէր անոնց աչքերուն 
տեսողութիւնըտեսողութիւնըտեսողութիւնըտեսողութիւնը::::    Եթէ Յիսուսի դպնալուն նպատակը լոկ անոնց Եթէ Յիսուսի դպնալուն նպատակը լոկ անոնց Եթէ Յիսուսի դպնալուն նպատակը լոկ անոնց Եթէ Յիսուսի դպնալուն նպատակը լոկ անոնց 
աչքերը բանալը ըլլար` պէտք չունէր դպնալու, քանի լոկ աչքերը բանալը ըլլար` պէտք չունէր դպնալու, քանի լոկ աչքերը բանալը ըլլար` պէտք չունէր դպնալու, քանի լոկ աչքերը բանալը ըլլար` պէտք չունէր դպնալու, քանի լոկ 
բառով մըն ալ կրնար բանալբառով մըն ալ կրնար բանալբառով մըն ալ կրնար բանալբառով մըն ալ կրնար բանալ::::    Յիսուս դպաւ անոնց աչքերունՅիսուս դպաւ անոնց աչքերունՅիսուս դպաւ անոնց աչքերունՅիսուս դպաւ անոնց աչքերուն, , , , 
որպէսզի անոնք զգային իր սիրոյ հպումը, իր գուրգուրալից որպէսզի անոնք զգային իր սիրոյ հպումը, իր գուրգուրալից որպէսզի անոնք զգային իր սիրոյ հպումը, իր գուրգուրալից որպէսզի անոնք զգային իր սիրոյ հպումը, իր գուրգուրալից 
վերաբերմունքը, իր գորովալից քաղցրութիւնըվերաբերմունքը, իր գորովալից քաղցրութիւնըվերաբերմունքը, իր գորովալից քաղցրութիւնըվերաբերմունքը, իր գորովալից քաղցրութիւնը::::    Անոնց Անոնց Անոնց Անոնց 
աչքերուն դպնալը` սիրոյ արարք մըն էրաչքերուն դպնալը` սիրոյ արարք մըն էրաչքերուն դպնալը` սիրոյ արարք մըն էրաչքերուն դպնալը` սիրոյ արարք մըն էր::::    Յիսուս լոկ քարոզիչ Յիսուս լոկ քարոզիչ Յիսուս լոկ քարոզիչ Յիսուս լոկ քարոզիչ 
մը չէր, այլ` սիրելիմը չէր, այլ` սիրելիմը չէր, այլ` սիրելիմը չէր, այլ` սիրելի´́́́, , , , սիրոսիրոսիրոսիրո´́́́ղ ու սիրուող ու սիրուող ու սիրուող ու սիրուո´́́́ղ քարոզիչ մըղ քարոզիչ մըղ քարոզիչ մըղ քարոզիչ մը::::    Ան Ան Ան Ան 
զգացումէ դատարկուած բժիշկ մը չէր, այլ` մզգացումէ դատարկուած բժիշկ մը չէր, այլ` մզգացումէ դատարկուած բժիշկ մը չէր, այլ` մզգացումէ դատարկուած բժիշկ մը չէր, այլ` մարդուն ցաւին արդուն ցաւին արդուն ցաւին արդուն ցաւին 
համար ցաւող, մարդուն վիշտին վշտակից, մարդուն համար ցաւող, մարդուն վիշտին վշտակից, մարդուն համար ցաւող, մարդուն վիշտին վշտակից, մարդուն համար ցաւող, մարդուն վիշտին վշտակից, մարդուն 
տառապանքին մասնակից բժիշկ մըն էրտառապանքին մասնակից բժիշկ մըն էրտառապանքին մասնակից բժիշկ մըն էրտառապանքին մասնակից բժիշկ մըն էր::::    Այսօր քանի՞ Այսօր քանի՞ Այսօր քանի՞ Այսօր քանի՞ 
քարոզիչներ ունինք, որոնք սիրոյ մասին քարոզ ունենալու քարոզիչներ ունինք, որոնք սիրոյ մասին քարոզ ունենալու քարոզիչներ ունինք, որոնք սիրոյ մասին քարոզ ունենալու քարոզիչներ ունինք, որոնք սիրոյ մասին քարոզ ունենալու 
կողքին` ունին նաեւ սիրող սիրտ ու հոգիկողքին` ունին նաեւ սիրող սիրտ ու հոգիկողքին` ունին նաեւ սիրող սիրտ ու հոգիկողքին` ունին նաեւ սիրող սիրտ ու հոգի::::    Քանի՞ բժիշկ Քանի՞ բժիշկ Քանի՞ բժիշկ Քանի՞ բժիշկ 
ունինք, որոնք ոչ միայն դեղ ու դարման ունին հիւանունինք, որոնք ոչ միայն դեղ ու դարման ունին հիւանունինք, որոնք ոչ միայն դեղ ու դարման ունին հիւանունինք, որոնք ոչ միայն դեղ ու դարման ունին հիւանդին դին դին դին 
համար, այլեւ` քաջալերական բառ ու բարեւ, խօսք ու ժպիտհամար, այլեւ` քաջալերական բառ ու բարեւ, խօսք ու ժպիտհամար, այլեւ` քաջալերական բառ ու բարեւ, խօսք ու ժպիտհամար, այլեւ` քաջալերական բառ ու բարեւ, խօսք ու ժպիտ::::    

3.3.3.3.----    ««««Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի»»»»::::    
Կոյրերը հաւատացին որ Յիսուս կրնար բուժել զիրենք, եւ Կոյրերը հաւատացին որ Յիսուս կրնար բուժել զիրենք, եւ Կոյրերը հաւատացին որ Յիսուս կրնար բուժել զիրենք, եւ Կոյրերը հաւատացին որ Յիսուս կրնար բուժել զիրենք, եւ 
բուժուեցանբուժուեցանբուժուեցանբուժուեցան::::    Աստուած մեր հաւատքին համաձայն Աստուած մեր հաւատքին համաձայն Աստուած մեր հաւատքին համաձայն Աստուած մեր հաւատքին համաձայն 
հատուցում կհատուցում կհատուցում կհատուցում կ’’’’ընէ մեզի, ուստի զգոընէ մեզի, ուստի զգոընէ մեզի, ուստի զգոընէ մեզի, ուստի զգո´́́́յշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ ի´́́́նչ տեսնչ տեսնչ տեսնչ տեսակ ակ ակ ակ 
հաւատք ունինքհաւատք ունինքհաւատք ունինքհաւատք ունինք::::    Տիրոջ խօսքը մեզիՏիրոջ խօսքը մեզիՏիրոջ խօսքը մեզիՏիրոջ խօսքը մեզի´́́́    ալ ուղղուած է. ալ ուղղուած է. ալ ուղղուած է. ալ ուղղուած է. ««««Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիոր կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիոր կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիոր կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզի::::    Եթէ կը հաւատաք Եթէ կը հաւատաք Եթէ կը հաւատաք Եթէ կը հաւատաք 
թէ ձեզ կը սիրեմ` դուք պիտի վայելէք իմ սէրսթէ ձեզ կը սիրեմ` դուք պիտի վայելէք իմ սէրսթէ ձեզ կը սիրեմ` դուք պիտի վայելէք իմ սէրսթէ ձեզ կը սիրեմ` դուք պիտի վայելէք իմ սէրս::::    Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը 
հաւատաք թէ ես երբեք ձեզ յուսախաբ պիտի չընեմ` դուք հաւատաք թէ ես երբեք ձեզ յուսախաբ պիտի չընեմ` դուք հաւատաք թէ ես երբեք ձեզ յուսախաբ պիտի չընեմ` դուք հաւատաք թէ ես երբեք ձեզ յուսախաբ պիտի չընեմ` դուք 
բնաբնաբնաբնա´́́́ւ յուսախաբ պիտի չըլլաքւ յուսախաբ պիտի չըլլաքւ յուսախաբ պիտի չըլլաքւ յուսախաբ պիտի չըլլաք::::    Եթէ կը հաւատաք Եթէ կը հաւատաք Եթէ կը հաւատաք Եթէ կը հաւատաք թէ ես ձեր թէ ես ձեր թէ ես ձեր թէ ես ձեր 
կարիքները կրնամ հայթայթել` վստահ եղէք որ բանի մը կարիքները կրնամ հայթայթել` վստահ եղէք որ բանի մը կարիքները կրնամ հայթայթել` վստահ եղէք որ բանի մը կարիքները կրնամ հայթայթել` վստահ եղէք որ բանի մը 
կարօտ պիտի չկարօտ պիտի չկարօտ պիտի չկարօտ պիտի չըլլաքըլլաքըլլաքըլլաք::::    Եթէ կը հաւատաք թէ ես ձեր կողքին Եթէ կը հաւատաք թէ ես ձեր կողքին Եթէ կը հաւատաք թէ ես ձեր կողքին Եթէ կը հաւատաք թէ ես ձեր կողքին 
եմ` ձեզ յաղթական դարձնելու համար մեղքին ու փորձիչին եմ` ձեզ յաղթական դարձնելու համար մեղքին ու փորձիչին եմ` ձեզ յաղթական դարձնելու համար մեղքին ու փորձիչին եմ` ձեզ յաղթական դարձնելու համար մեղքին ու փորձիչին 
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դէմ` քաջ գիտցէք որ դուք պիտի յաղթէք մեղքին ու անոր դէմ` քաջ գիտցէք որ դուք պիտի յաղթէք մեղքին ու անոր դէմ` քաջ գիտցէք որ դուք պիտի յաղթէք մեղքին ու անոր դէմ` քաջ գիտցէք որ դուք պիտի յաղթէք մեղքին ու անոր 
աղբիւրին` Սատանայինաղբիւրին` Սատանայինաղբիւրին` Սատանայինաղբիւրին` Սատանային::::    Եթէ կը հաւատաք քաղցրուԵթէ կը հաւատաք քաղցրուԵթէ կը հաւատաք քաղցրուԵթէ կը հաւատաք քաղցրութեանս` թեանս` թեանս` թեանս` 
պիտի ըմբոշխնէք քաղցրութիւնսպիտի ըմբոշխնէք քաղցրութիւնսպիտի ըմբոշխնէք քաղցրութիւնսպիտի ըմբոշխնէք քաղցրութիւնս::::    Եթէ կը հաւատաք բարեկաԵթէ կը հաւատաք բարեկաԵթէ կը հաւատաք բարեկաԵթէ կը հաւատաք բարեկա----
մութեանս` պիտի վայելէք բարեկամութիւնսմութեանս` պիտի վայելէք բարեկամութիւնսմութեանս` պիտի վայելէք բարեկամութիւնսմութեանս` պիտի վայելէք բարեկամութիւնս::::    Եթէ կը հաւաԵթէ կը հաւաԵթէ կը հաւաԵթէ կը հաւա----
տաք գործակցութեանս` ես ձեզի գործակից պիտի դառնամտաք գործակցութեանս` ես ձեզի գործակից պիտի դառնամտաք գործակցութեանս` ես ձեզի գործակից պիտի դառնամտաք գործակցութեանս` ես ձեզի գործակից պիտի դառնամ::::    
Եթէ կը հաւատաք եղբայրութեանս` ես ձեզի եղբայր պիտի Եթէ կը հաւատաք եղբայրութեանս` ես ձեզի եղբայր պիտի Եթէ կը հաւատաք եղբայրութեանս` ես ձեզի եղբայր պիտի Եթէ կը հաւատաք եղբայրութեանս` ես ձեզի եղբայր պիտի 
ըլլամըլլամըլլամըլլամ»»»»::::    

4.4.4.4.----    ««««Ինչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըԻնչպէս որ կը հաւատաք` թող այդպէս ըլլայ ձեզիլլայ ձեզիլլայ ձեզիլլայ ձեզի»»»»::::    
Տիրոջ այս խօսքը, մեզի կը յիշեցնէ թէ իրեն համար կարեւորը Տիրոջ այս խօսքը, մեզի կը յիշեցնէ թէ իրեն համար կարեւորը Տիրոջ այս խօսքը, մեզի կը յիշեցնէ թէ իրեն համար կարեւորը Տիրոջ այս խօսքը, մեզի կը յիշեցնէ թէ իրեն համար կարեւորը 
մեր հաւամեր հաւամեր հաւամեր հաւա´́́́տքն է, եւ ոտքն է, եւ ոտքն է, եւ ոտքն է, եւ ո´́́́չ թէ մեր ընդունած դաւանանքը, չ թէ մեր ընդունած դաւանանքը, չ թէ մեր ընդունած դաւանանքը, չ թէ մեր ընդունած դաւանանքը, 
վարդապետութիւնը, օրէնքներու ամբողջութիւնըվարդապետութիւնը, օրէնքներու ամբողջութիւնըվարդապետութիւնը, օրէնքներու ամբողջութիւնըվարդապետութիւնը, օրէնքներու ամբողջութիւնը::::    Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ 
կկկկարեւոարեւոարեւոարեւո´́́́ր է հաւատքի հանգանակ ունենալը, բայց աւելիր է հաւատքի հանգանակ ունենալը, բայց աւելիր է հաւատքի հանգանակ ունենալը, բայց աւելիր է հաւատքի հանգանակ ունենալը, բայց աւելի´́́́    
կարեւոր է հաւակարեւոր է հաւակարեւոր է հաւակարեւոր է հաւա´́́́տք ունենալըտք ունենալըտք ունենալըտք ունենալը::::    Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օօօօգտուինք եթէ գտուինք եթէ գտուինք եթէ գտուինք եթէ 
ունինք հաւատքի հանգանակ բայց չունինք հաւատքունինք հաւատքի հանգանակ բայց չունինք հաւատքունինք հաւատքի հանգանակ բայց չունինք հաւատքունինք հաւատքի հանգանակ բայց չունինք հաւատք::::    Հաւատք Հաւատք Հաւատք Հաւատք 
ունենալն է որ զԱստուած կը պատուէ ու կը փառաբանէունենալն է որ զԱստուած կը պատուէ ու կը փառաբանէունենալն է որ զԱստուած կը պատուէ ու կը փառաբանէունենալն է որ զԱստուած կը պատուէ ու կը փառաբանէ::::    
ԿարեւոԿարեւոԿարեւոԿարեւո´́́́ր է եկեղեցիի մը պատկանիլը, բայց աւելիր է եկեղեցիի մը պատկանիլը, բայց աւելիր է եկեղեցիի մը պատկանիլը, բայց աւելիր է եկեղեցիի մը պատկանիլը, բայց աւելի´́́́    կարեւոր կարեւոր կարեւոր կարեւոր 
է Աստուծոյ պատկանիլըէ Աստուծոյ պատկանիլըէ Աստուծոյ պատկանիլըէ Աստուծոյ պատկանիլը::::    Ինչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կԻնչո՞վ կ’’’’օգտուինք եթէ երբեք օգտուինք եթէ երբեք օգտուինք եթէ երբեք օգտուինք եթէ երբեք 
եկեղեցի ունինք, բայց եկեղեցւոյ գլուխին`եկեղեցի ունինք, բայց եկեղեցւոյ գլուխին`եկեղեցի ունինք, բայց եկեղեցւոյ գլուխին`եկեղեցի ունինք, բայց եկեղեցւոյ գլուխին`    Քրիստոսի հանդէպ Քրիստոսի հանդէպ Քրիստոսի հանդէպ Քրիստոսի հանդէպ 
հաւատք հաւատք հաւատք հաւատք ու կապուածութիւն ու կապուածութիւն ու կապուածութիւն ու կապուածութիւն չունինքչունինքչունինքչունինք::::    

««««Եւ անոնց աչքերը բացուեցանԵւ անոնց աչքերը բացուեցանԵւ անոնց աչքերը բացուեցանԵւ անոնց աչքերը բացուեցան::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս խստիւ խստիւ խստիւ խստիւ 
պատուիրեց անոնց, ըսելով.պատուիրեց անոնց, ըսելով.պատուիրեց անոնց, ըսելով.պատուիրեց անոնց, ըսելով.----    

""""Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ"Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ"Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ"Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ"»»»» ( ( ( (Մտ 9.30)Մտ 9.30)Մտ 9.30)Մտ 9.30)::::    
1.1.1.1.----    ««««Եւ անոնց աչքերը բացուեցանԵւ անոնց աչքերը բացուեցանԵւ անոնց աչքերը բացուեցանԵւ անոնց աչքերը բացուեցան»»»»::::    Յիսուս հրամայեց եւ Յիսուս հրամայեց եւ Յիսուս հրամայեց եւ Յիսուս հրամայեց եւ 

անոնց աչքերը բացուեցանանոնց աչքերը բացուեցանանոնց աչքերը բացուեցանանոնց աչքերը բացուեցան::::    Դպաւ եւ բժշկութիւնը իԴպաւ եւ բժշկութիւնը իԴպաւ եւ բժշկութիւնը իԴպաւ եւ բժշկութիւնը իսկոյն ի սկոյն ի սկոյն ի սկոյն ի 
գործ դրուեցաւգործ դրուեցաւգործ դրուեցաւգործ դրուեցաւ::::    Կոյրերուն աչքերուն լոյս տալով, Յիսուս ցոյց Կոյրերուն աչքերուն լոյս տալով, Յիսուս ցոյց Կոյրերուն աչքերուն լոյս տալով, Յիսուս ցոյց Կոյրերուն աչքերուն լոյս տալով, Յիսուս ցոյց 
տուաւ որ իտուաւ որ իտուաւ որ իտուաւ որ ի´́́́նքն է Արարիչը լոյսին (Ծն 1.3)նքն է Արարիչը լոյսին (Ծն 1.3)նքն է Արարիչը լոյսին (Ծն 1.3)նքն է Արարիչը լոյսին (Ծն 1.3)::::    Անոնց աչքերը Անոնց աչքերը Անոնց աչքերը Անոնց աչքերը 
բանալով, պարզեց որ իբանալով, պարզեց որ իբանալով, պարզեց որ իբանալով, պարզեց որ ի´́́́նքն է հոգեւորապէս կոյր մարդոց նքն է հոգեւորապէս կոյր մարդոց նքն է հոգեւորապէս կոյր մարդոց նքն է հոգեւորապէս կոյր մարդոց 
հոգիի աչքերը բացողըհոգիի աչքերը բացողըհոգիի աչքերը բացողըհոգիի աչքերը բացողը::::    Զանոնք խաւարէն լոյսի բերելով, Զանոնք խաւարէն լոյսի բերելով, Զանոնք խաւարէն լոյսի բերելով, Զանոնք խաւարէն լոյսի բերելով, 
բացայայտեց թէ իբացայայտեց թէ իբացայայտեց թէ իբացայայտեց թէ ի´́́́նքն է որ խաւարի թնքն է որ խաւարի թնքն է որ խաւարի թնքն է որ խաւարի թագաւորութեան անդամ ագաւորութեան անդամ ագաւորութեան անդամ ագաւորութեան անդամ 
եղողները` լոյսի թագաւորութեան ժառանգորդներ կը եղողները` լոյսի թագաւորութեան ժառանգորդներ կը եղողները` լոյսի թագաւորութեան ժառանգորդներ կը եղողները` լոյսի թագաւորութեան ժառանգորդներ կը 
դարձնէդարձնէդարձնէդարձնէ::::    
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2.2.2.2.----    ««««Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»»»»::::    Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ 
գաղտնի մնայ իր կողմէ կատարուած բարիքը, սորվեցնելու գաղտնի մնայ իր կողմէ կատարուած բարիքը, սորվեցնելու գաղտնի մնայ իր կողմէ կատարուած բարիքը, սորվեցնելու գաղտնի մնայ իր կողմէ կատարուած բարիքը, սորվեցնելու 
համար մեզի ծածուկ պահել մեր կատարած համար մեզի ծածուկ պահել մեր կատարած համար մեզի ծածուկ պահել մեր կատարած համար մեզի ծածուկ պահել մեր կատարած 
բարեգործութիւններըբարեգործութիւններըբարեգործութիւններըբարեգործութիւնները::::    Մենք մեր ըրած բարիքը գաղտՄենք մեր ըրած բարիքը գաղտՄենք մեր ըրած բարիքը գաղտՄենք մեր ըրած բարիքը գաղտնի կը նի կը նի կը նի կը 
պահե՞նք, կամ կպահե՞նք, կամ կպահե՞նք, կամ կպահե՞նք, կամ կ’’’’ուզե՞նք գաղտնի պահելուզե՞նք գաղտնի պահելուզե՞նք գաղտնի պահելուզե՞նք գաղտնի պահել::::    Տիրոջմէ սորվինք Տիրոջմէ սորվինք Տիրոջմէ սորվինք Տիրոջմէ սորվինք 
մեր կատարած բարիքները գաղտնի պահել եւ ուրիշներուն մեր կատարած բարիքները գաղտնի պահել եւ ուրիշներուն մեր կատարած բարիքները գաղտնի պահել եւ ուրիշներուն մեր կատարած բարիքները գաղտնի պահել եւ ուրիշներուն 
ալ յանձնարարել որ գաղտնի պահենալ յանձնարարել որ գաղտնի պահենալ յանձնարարել որ գաղտնի պահենալ յանձնարարել որ գաղտնի պահեն::::    Յիշենք որ Տէրը Յիշենք որ Տէրը Յիշենք որ Տէրը Յիշենք որ Տէրը 
պատուիրեց մեր ողորմութիւնները գաղտնի կատարել. պատուիրեց մեր ողորմութիւնները գաղտնի կատարել. պատուիրեց մեր ողորմութիւնները գաղտնի կատարել. պատուիրեց մեր ողորմութիւնները գաղտնի կատարել. 
այնպիսի ձեւով մը, որ մեր ձախ ձեռքը չգիտնայ` մեր աջ այնպիսի ձեւով մը, որ մեր ձախ ձեռքը չգիտնայ` մեր աջ այնպիսի ձեւով մը, որ մեր ձախ ձեռքը չգիտնայ` մեր աջ այնպիսի ձեւով մը, որ մեր ձախ ձեռքը չգիտնայ` մեր աջ 
ձեռձեռձեռձեռքին ըրածը (Մտ 6.3)քին ըրածը (Մտ 6.3)քին ըրածը (Մտ 6.3)քին ըրածը (Մտ 6.3), , , , այլ խօսքով` մեր ամենէն մօտիկ այլ խօսքով` մեր ամենէն մօտիկ այլ խօսքով` մեր ամենէն մօտիկ այլ խօսքով` մեր ամենէն մօտիկ 
պարագաներն անգամ չգիտնան մեր ըրածին մասին:պարագաներն անգամ չգիտնան մեր ըրածին մասին:պարագաներն անգամ չգիտնան մեր ըրածին մասին:պարագաներն անգամ չգիտնան մեր ըրածին մասին:    

3.3.3.3.----    ««««Զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայԶգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»»»»::::    Ճիշդ է որ Յիսուս չէր Ճիշդ է որ Յիսուս չէր Ճիշդ է որ Յիսուս չէր Ճիշդ է որ Յիսուս չէր 
ուզեր որ անոնք խօսէին կատարուած հրաշքին մասին եւ ուզեր որ անոնք խօսէին կատարուած հրաշքին մասին եւ ուզեր որ անոնք խօսէին կատարուած հրաշքին մասին եւ ուզեր որ անոնք խօսէին կատարուած հրաշքին մասին եւ 
զգուշացուց զանոնք այդպիսի բան կատարելէ, բայց այդ զգուշացուց զանոնք այդպիսի բան կատարելէ, բայց այդ զգուշացուց զանոնք այդպիսի բան կատարելէ, բայց այդ զգուշացուց զանոնք այդպիսի բան կատարելէ, բայց այդ 
զգուշացումզգուշացումզգուշացումզգուշացումը իրը իրը իրը իր    անձէն աւելի,անձէն աւելի,անձէն աւելի,անձէն աւելի,    հաւանաբար երկու կոյրերուն հաւանաբար երկու կոյրերուն հաւանաբար երկու կոյրերուն հաւանաբար երկու կոյրերուն 
համար էր ոհամար էր ոհամար էր ոհամար էր որ կատարեց, որովհետեւ անոնք ր կատարեց, որովհետեւ անոնք ր կատարեց, որովհետեւ անոնք ր կատարեց, որովհետեւ անոնք իրենց անձերուն իրենց անձերուն իրենց անձերուն իրենց անձերուն 
բժշկութեան մասինբժշկութեան մասինբժշկութեան մասինբժշկութեան մասին    պատմած ատենպատմած ատենպատմած ատենպատմած ատեն,,,,    կրնային իրենց արժակրնային իրենց արժակրնային իրենց արժակրնային իրենց արժա----
նաւորութեան գովքը հիւսել, կրնային նաւորութեան գովքը հիւսել, կրնային նաւորութեան գովքը հիւսել, կրնային նաւորութեան գովքը հիւսել, կրնային հհհհպարտանալ, պարծեպարտանալ, պարծեպարտանալ, պարծեպարտանալ, պարծե----
նալ, յոխորտալ, եւ ի վերջոյ Չարին ձեռքնալ, յոխորտալ, եւ ի վերջոյ Չարին ձեռքնալ, յոխորտալ, եւ ի վերջոյ Չարին ձեռքնալ, յոխորտալ, եւ ի վերջոյ Չարին ձեռքըըըը    իյնալիյնալիյնալիյնալ::::    ՅովՅովՅովՅովհաննէս հաննէս հաննէս հաննէս 
ԾորԾորԾորԾործորեցին կը բացատրէ, որ հաւատքով ընդունելէ ետք ծորեցին կը բացատրէ, որ հաւատքով ընդունելէ ետք ծորեցին կը բացատրէ, որ հաւատքով ընդունելէ ետք ծորեցին կը բացատրէ, որ հաւատքով ընդունելէ ետք 
իրենց մարմնաւոր աչքերուն բացուիլը, եթէ շատ խօսէին այդ իրենց մարմնաւոր աչքերուն բացուիլը, եթէ շատ խօսէին այդ իրենց մարմնաւոր աչքերուն բացուիլը, եթէ շատ խօսէին այդ իրենց մարմնաւոր աչքերուն բացուիլը, եթէ շատ խօսէին այդ 
մասին, կրնային այս անգամ հոգեւոր կուրութեամբ զարնուիլմասին, կրնային այս անգամ հոգեւոր կուրութեամբ զարնուիլմասին, կրնային այս անգամ հոգեւոր կուրութեամբ զարնուիլմասին, կրնային այս անգամ հոգեւոր կուրութեամբ զարնուիլ::::    

4.4.4.4.----    Որոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Յիսուս Որոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Յիսուս Որոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Յիսուս Որոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Յիսուս 
Կափառնաումի բնակիչներուն թերահաւատ եւ անհաւատ Կափառնաումի բնակիչներուն թերահաւատ եւ անհաւատ Կափառնաումի բնակիչներուն թերահաւատ եւ անհաւատ Կափառնաումի բնակիչներուն թերահաւատ եւ անհաւատ 
կեցուածքին կեցուածքին կեցուածքին կեցուածքին համար էր որ պատուիրեց կոյրերուն ոչինչ համար էր որ պատուիրեց կոյրերուն ոչինչ համար էր որ պատուիրեց կոյրերուն ոչինչ համար էր որ պատուիրեց կոյրերուն ոչինչ 
պատմել գործուած հրաշքին մասինպատմել գործուած հրաշքին մասինպատմել գործուած հրաշքին մասինպատմել գործուած հրաշքին մասին::::    Եթէ ասիկա շիտակ է, կը Եթէ ասիկա շիտակ է, կը Եթէ ասիկա շիտակ է, կը Եթէ ասիկա շիտակ է, կը 
նշանակէ թէ Աստուծոյ կամքին հակառակ է իր խօսքը նշանակէ թէ Աստուծոյ կամքին հակառակ է իր խօսքը նշանակէ թէ Աստուծոյ կամքին հակառակ է իր խօսքը նշանակէ թէ Աստուծոյ կամքին հակառակ է իր խօսքը 
քարոզել թերահաւատ ու անհաւատ մարդոցքարոզել թերահաւատ ու անհաւատ մարդոցքարոզել թերահաւատ ու անհաւատ մարդոցքարոզել թերահաւատ ու անհաւատ մարդոց::::    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
թերահաւատներ կամ անհաւատներ կան` հոն պէտք չէ թերահաւատներ կամ անհաւատներ կան` հոն պէտք չէ թերահաւատներ կամ անհաւատներ կան` հոն պէտք չէ թերահաւատներ կամ անհաւատներ կան` հոն պէտք չէ 
պատմել Յիսուսի հրաշալի սիրոյնպատմել Յիսուսի հրաշալի սիրոյնպատմել Յիսուսի հրաշալի սիրոյնպատմել Յիսուսի հրաշալի սիրոյն    ու հրաշքներուն մասինու հրաշքներուն մասինու հրաշքներուն մասինու հրաշքներուն մասին::::    

5.5.5.5.----    Վերեւ երբ խօսեցանք Վերեւ երբ խօսեցանք Վերեւ երբ խօսեցանք Վերեւ երբ խօսեցանք ««««տուն մտաւտուն մտաւտուն մտաւտուն մտաւ» » » » բառերուն մասին, բառերուն մասին, բառերուն մասին, բառերուն մասին, 
ըսինք որ Յիսուսի տուն մտնելուն նպատակներէն մին այն էր, ըսինք որ Յիսուսի տուն մտնելուն նպատակներէն մին այն էր, ըսինք որ Յիսուսի տուն մտնելուն նպատակներէն մին այն էր, ըսինք որ Յիսուսի տուն մտնելուն նպատակներէն մին այն էր, 
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որ ան ուզեց հրաշքը ծածուկ կերպով գործել, որպէսզի որ ան ուզեց հրաշքը ծածուկ կերպով գործել, որպէսզի որ ան ուզեց հրաշքը ծածուկ կերպով գործել, որպէսզի որ ան ուզեց հրաշքը ծածուկ կերպով գործել, որպէսզի 
նախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին Օրէնքի ուսուցիչնախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին Օրէնքի ուսուցիչնախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին Օրէնքի ուսուցիչնախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին Օրէնքի ուսուցիչ----
ներն ու Փարիսեցիները իր դէմներն ու Փարիսեցիները իր դէմներն ու Փարիսեցիները իր դէմներն ու Փարիսեցիները իր դէմ::::    Ասիկա եւս կրնայ Ասիկա եւս կրնայ Ասիկա եւս կրնայ Ասիկա եւս կրնայ 
պատճառներէն մին նկատուիլ թէ ինչու Յիսուս անոնց պատճառներէն մին նկատուիլ թէ ինչու Յիսուս անոնց պատճառներէն մին նկատուիլ թէ ինչու Յիսուս անոնց պատճառներէն մին նկատուիլ թէ ինչու Յիսուս անոնց 
պատուիրեց մարդու բան չըսելպատուիրեց մարդու բան չըսելպատուիրեց մարդու բան չըսելպատուիրեց մարդու բան չըսել::::    Չար ու չարագործ մարդիկ, Չար ու չարագործ մարդիկ, Չար ու չարագործ մարդիկ, Չար ու չարագործ մարդիկ, 
չեն սիրեր լսել բարի ու բարեգործ մարդոց մասինչեն սիրեր լսել բարի ու բարեգործ մարդոց մասինչեն սիրեր լսել բարի ու բարեգործ մարդոց մասինչեն սիրեր լսել բարի ու բարեգործ մարդոց մասին::::    

6.6.6.6.---- Whitby  Whitby  Whitby  Whitby կը բացատրէ, որ Յիսուս խստիւ պատուիրեց կը բացատրէ, որ Յիսուս խստիւ պատուիրեց կը բացատրէ, որ Յիսուս խստիւ պատուիրեց կը բացատրէ, որ Յիսուս խստիւ պատուիրեց 
կոյրերուն որ մարդոց բան մը չպատմեն հրաշքին մկոյրերուն որ մարդոց բան մը չպատմեն հրաշքին մկոյրերուն որ մարդոց բան մը չպատմեն հրաշքին մկոյրերուն որ մարդոց բան մը չպատմեն հրաշքին մասին, ասին, ասին, ասին, 
որպէսզի հրեաներ չմտածեն որ իրենց խոստացեալ Փրկիչը որպէսզի հրեաներ չմտածեն որ իրենց խոստացեալ Փրկիչը որպէսզի հրեաներ չմտածեն որ իրենց խոստացեալ Փրկիչը որպէսզի հրեաներ չմտածեն որ իրենց խոստացեալ Փրկիչը 
յայտնուած է արդէն եւ սկսած է իր թագաւորութիւնը յայտնուած է արդէն եւ սկսած է իր թագաւորութիւնը յայտնուած է արդէն եւ սկսած է իր թագաւորութիւնը յայտնուած է արդէն եւ սկսած է իր թագաւորութիւնը 
հաստատել մեծամեծ նշաններ ու հրաշքներ գործելովհաստատել մեծամեծ նշաններ ու հրաշքներ գործելովհաստատել մեծամեծ նշաններ ու հրաշքներ գործելովհաստատել մեծամեծ նշաններ ու հրաշքներ գործելով::::    
Հրաշքներն ու նշանները դիւրաւ կրնային մտածել տալ հրեայ Հրաշքներն ու նշանները դիւրաւ կրնային մտածել տալ հրեայ Հրաշքներն ու նշանները դիւրաւ կրնային մտածել տալ հրեայ Հրաշքներն ու նշանները դիւրաւ կրնային մտածել տալ հրեայ 
մարդուն, որ յայտնուած խոստացեալ Մմարդուն, որ յայտնուած խոստացեալ Մմարդուն, որ յայտնուած խոստացեալ Մմարդուն, որ յայտնուած խոստացեալ Մեսիային թագաւորուեսիային թագաւորուեսիային թագաւորուեսիային թագաւորու----
թթթթիւնը` արտաքին իւնը` արտաքին իւնը` արտաքին իւնը` արտաքին թագաւորութիւն մըն էր, այլ խօսքով` թագաւորութիւն մըն էր, այլ խօսքով` թագաւորութիւն մըն էր, այլ խօսքով` թագաւորութիւն մըն էր, այլ խօսքով` 
նիւթական թագաւորութիւն մը, նիւթական թագաւորութիւն մը, նիւթական թագաւորութիւն մը, նիւթական թագաւորութիւն մը, երկրաւոր կամ երկրաւոր կամ երկրաւոր կամ երկրաւոր կամ աշխարհիկ աշխարհիկ աշխարհիկ աշխարհիկ 
թագաւորութիւն մը, հրէական կեանքին մէջ հաստատուած ու թագաւորութիւն մը, հրէական կեանքին մէջ հաստատուած ու թագաւորութիւն մը, հրէական կեանքին մէջ հաստատուած ու թագաւորութիւն մը, հրէական կեանքին մէջ հաստատուած ու 
միայն հրեաներուն պատկանող թագաւորութիւն մըմիայն հրեաներուն պատկանող թագաւորութիւն մըմիայն հրեաներուն պատկանող թագաւորութիւն մըմիայն հրեաներուն պատկանող թագաւորութիւն մը::::    ԱսոԱսոԱսոԱսոր ր ր ր 
գեղեցկագոյն օրինակը կամ փաստը,գեղեցկագոյն օրինակը կամ փաստը,գեղեցկագոյն օրինակը կամ փաստը,գեղեցկագոյն օրինակը կամ փաստը,    հինգ հազարի հինգ հազարի հինգ հազարի հինգ հազարի 
կերակրումն էրկերակրումն էրկերակրումն էրկերակրումն էր::::    ««««Մարդիկ երբ Յիսուսի գործած... հրաշքը Մարդիկ երբ Յիսուսի գործած... հրաշքը Մարդիկ երբ Յիսուսի գործած... հրաշքը Մարդիկ երբ Յիսուսի գործած... հրաշքը 
տեսանտեսանտեսանտեսան»,»,»,»,    իրարու ըսին. իրարու ըսին. իրարու ըսին. իրարու ըսին. ««««Իրապէս որ ասիկա է մարգարէն, որ Իրապէս որ ասիկա է մարգարէն, որ Իրապէս որ ասիկա է մարգարէն, որ Իրապէս որ ասիկա է մարգարէն, որ 
աշխարհ պիտի գարաշխարհ պիտի գարաշխարհ պիտի գարաշխարհ պիտի գար»»»»::::    Իրենց այս խօսքէն ետք, որոշեցին գալ Իրենց այս խօսքէն ետք, որոշեցին գալ Իրենց այս խօսքէն ետք, որոշեցին գալ Իրենց այս խօսքէն ետք, որոշեցին գալ 
ու բռնել Յիսուսը եւ բռնի ուժով զայն թագաւոր հռչակել, բայց ու բռնել Յիսուսը եւ բռնի ուժով զայն թագաւոր հռչակել, բայց ու բռնել Յիսուսը եւ բռնի ուժով զայն թագաւոր հռչակել, բայց ու բռնել Յիսուսը եւ բռնի ուժով զայն թագաւոր հռչակել, բայց 
««««Յիսուս երբ գիտցաւ թէ պիտի գան զինք բռնութեամբ Յիսուս երբ գիտցաւ թէ պիտի գան զինք բռնութեամբ Յիսուս երբ գիտցաւ թէ պիտի գան զինք բռնութեամբ Յիսուս երբ գիտցաւ թէ պիտի գան զինք բռնութեամբ 
թագաւոր թագաւոր թագաւոր թագաւոր ընելու, դարձեալ լեռը ելաւ, առանձիննընելու, դարձեալ լեռը ելաւ, առանձիննընելու, դարձեալ լեռը ելաւ, առանձիննընելու, դարձեալ լեռը ելաւ, առանձինն»»»» ( ( ( (Յհ 6.14Յհ 6.14Յհ 6.14Յհ 6.14----
15)15)15)15)::::    Ինչպէս Յիսուս փախուստ տուաւ այն մարդոցմէ` որոնք Ինչպէս Յիսուս փախուստ տուաւ այն մարդոցմէ` որոնք Ինչպէս Յիսուս փախուստ տուաւ այն մարդոցմէ` որոնք Ինչպէս Յիսուս փախուստ տուաւ այն մարդոցմէ` որոնք 
եկած էին զինք երկրաւոր թագաւոր հռչակելու, նոյնպէս ալ եկած էին զինք երկրաւոր թագաւոր հռչակելու, նոյնպէս ալ եկած էին զինք երկրաւոր թագաւոր հռչակելու, նոյնպէս ալ եկած էին զինք երկրաւոր թագաւոր հռչակելու, նոյնպէս ալ 
այսօր, ան փախուստ կու տայ բոլոր անոնցմէ` որոնք զինք այսօր, ան փախուստ կու տայ բոլոր անոնցմէ` որոնք զինք այսօր, ան փախուստ կու տայ բոլոր անոնցմէ` որոնք զինք այսօր, ան փախուստ կու տայ բոլոր անոնցմէ` որոնք զինք 
երկրի կամ երկրաւոր թագաւոր մը կը նկատեն պարզապէս. երկրի կամ երկրաւոր թագաւոր մը կը նկատեն պարզապէս. երկրի կամ երկրաւոր թագաւոր մը կը նկատեն պարզապէս. երկրի կամ երկրաւոր թագաւոր մը կը նկատեն պարզապէս. 
այայայայլ խօսքով, մէկը` որ իրենց երկրաւոր կարիքները միայն լ խօսքով, մէկը` որ իրենց երկրաւոր կարիքները միայն լ խօսքով, մէկը` որ իրենց երկրաւոր կարիքները միայն լ խօսքով, մէկը` որ իրենց երկրաւոր կարիքները միայն 
կրնայ գոհացնել, եւ երբեք չեն մտածեր որ Յիսուս երկրաւոր կրնայ գոհացնել, եւ երբեք չեն մտածեր որ Յիսուս երկրաւոր կրնայ գոհացնել, եւ երբեք չեն մտածեր որ Յիսուս երկրաւոր կրնայ գոհացնել, եւ երբեք չեն մտածեր որ Յիսուս երկրաւոր 
թագաւոր մը ըլլալէ առաջ, նախ երկնաւոր թագաւոր մըն է, եւ թագաւոր մը ըլլալէ առաջ, նախ երկնաւոր թագաւոր մըն է, եւ թագաւոր մը ըլլալէ առաջ, նախ երկնաւոր թագաւոր մըն է, եւ թագաւոր մը ըլլալէ առաջ, նախ երկնաւոր թագաւոր մըն է, եւ 
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իբր այդպիսին, նախ կիբր այդպիսին, նախ կիբր այդպիսին, նախ կիբր այդպիսին, նախ կ’’’’ուզէ երկնայինը շնորհել մեզիուզէ երկնայինը շնորհել մեզիուզէ երկնայինը շնորհել մեզիուզէ երկնայինը շնորհել մեզի, , , , կկկկ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
մեզ երկինքի ժառանգորդ դարձնել:մեզ երկինքի ժառանգորդ դարձնել:մեզ երկինքի ժառանգորդ դարձնել:մեզ երկինքի ժառանգորդ դարձնել:    

««««Իսկ անոնԻսկ անոնԻսկ անոնԻսկ անոնք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին ք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին ք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին ք ելան եւ Յիսուսի համբաւը տարածեցին 
ամբողջ շրջանին մէջամբողջ շրջանին մէջամբողջ շրջանին մէջամբողջ շրջանին մէջ»»»» ( ( ( (Մտ 9.31)Մտ 9.31)Մտ 9.31)Մտ 9.31)::::    

1.1.1.1.----    Վերեւ տեսանք թէ Յովհաննէս Ծործորեցին կը Վերեւ տեսանք թէ Յովհաննէս Ծործորեցին կը Վերեւ տեսանք թէ Յովհաննէս Ծործորեցին կը Վերեւ տեսանք թէ Յովհաննէս Ծործորեցին կը 
բացատրէ, որ բացատրէ, որ բացատրէ, որ բացատրէ, որ ««««զգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայզգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայզգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայզգոյշ եղէք, որ մարդ չիմանայ»»»»    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
պատուէրը, աւելի կոյրերուն համար էր քան իր անձին պատուէրը, աւելի կոյրերուն համար էր քան իր անձին պատուէրը, աւելի կոյրերուն համար էր քան իր անձին պատուէրը, աւելի կոյրերուն համար էր քան իր անձին 
համար, որպէսզի զանոնք հեռու պահէր փառամոլութենէհամար, որպէսզի զանոնք հեռու պահէր փառամոլութենէհամար, որպէսզի զանոնք հեռու պահէր փառամոլութենէհամար, որպէսզի զանոնք հեռու պահէր փառամոլութենէնննն::::    
Ծործորեցին դիտել կու տայ, որ երկու բժշկուած կոյրերը Ծործորեցին դիտել կու տայ, որ երկու բժշկուած կոյրերը Ծործորեցին դիտել կու տայ, որ երկու բժշկուած կոյրերը Ծործորեցին դիտել կու տայ, որ երկու բժշկուած կոյրերը 
ազդուած էին Յիսուսի կատարած զգուշացումէն, ահա թէ ազդուած էին Յիսուսի կատարած զգուշացումէն, ահա թէ ազդուած էին Յիսուսի կատարած զգուշացումէն, ահա թէ ազդուած էին Յիսուսի կատարած զգուշացումէն, ահա թէ 
ինչու երբ գացին խօսելու պատահածին մասին, անոնք ինչու երբ գացին խօսելու պատահածին մասին, անոնք ինչու երբ գացին խօսելու պատահածին մասին, անոնք ինչու երբ գացին խօսելու պատահածին մասին, անոնք 
««««ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի´́́́    համբաւը տարածեցին ամբողջ շրջանին մէջհամբաւը տարածեցին ամբողջ շրջանին մէջհամբաւը տարածեցին ամբողջ շրջանին մէջհամբաւը տարածեցին ամբողջ շրջանին մէջ»»»»    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ իրենց համբաւըթէ իրենց համբաւըթէ իրենց համբաւըթէ իրենց համբաւը::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ««««Յիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցին»»»»    
ըսելով, պէտք է հասկնալ որ անոնք Յիսուսի մասին խօսեցան ըսելով, պէտք է հասկնալ որ անոնք Յիսուսի մասին խօսեցան ըսելով, պէտք է հասկնալ որ անոնք Յիսուսի մասին խօսեցան ըսելով, պէտք է հասկնալ որ անոնք Յիսուսի մասին խօսեցան 
եւ զայն հրեաներուն ներկայացուցին իբրեւ Դաւիթի Որդին, եւ զայն հրեաներուն ներկայացուցին իբրեւ Դաւիթի Որդին, եւ զայն հրեաներուն ներկայացուցին իբրեւ Դաւիթի Որդին, եւ զայն հրեաներուն ներկայացուցին իբրեւ Դաւիթի Որդին, 
իբրեւ Իսրայէլի իբրեւ Իսրայէլի իբրեւ Իսրայէլի իբրեւ Իսրայէլի սպասուած սպասուած սպասուած սպասուած Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գար Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գար Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գար Փրկիչը, որ աշխարհ պիտի գար 
եւ որ եկած էր արդէնեւ որ եկած էր արդէնեւ որ եկած էր արդէնեւ որ եկած էր արդէն::::    Որոշ տեղեր կը տեսնենք թէ Յիսուս ինք Որոշ տեղեր կը տեսնենք թէ Յիսուս ինք Որոշ տեղեր կը տեսնենք թէ Յիսուս ինք Որոշ տեղեր կը տեսնենք թէ Յիսուս ինք 
բժշկուած մարդոց կը թելադրէ երթալ եւ պատմեբժշկուած մարդոց կը թելադրէ երթալ եւ պատմեբժշկուած մարդոց կը թելադրէ երթալ եւ պատմեբժշկուած մարդոց կը թելադրէ երթալ եւ պատմել լ լ լ 
պատահածին մասին (Մր 5.19պատահածին մասին (Մր 5.19պատահածին մասին (Մր 5.19պատահածին մասին (Մր 5.19::::    Ղկ 8.39Ղկ 8.39Ղկ 8.39Ղկ 8.39:::: 9.60),  9.60),  9.60),  9.60), իսկ ուրիշ իսկ ուրիշ իսկ ուրիշ իսկ ուրիշ 
տեղեր կը տեսնենք որ կտեղեր կը տեսնենք որ կտեղեր կը տեսնենք որ կտեղեր կը տեսնենք որ կ’’’’արգիլէ պատմելարգիլէ պատմելարգիլէ պատմելարգիլէ պատմել::::    Յիսուս կը ճանչնայ Յիսուս կը ճանչնայ Յիսուս կը ճանչնայ Յիսուս կը ճանչնայ 
մարդոց սիրտերըմարդոց սիրտերըմարդոց սիրտերըմարդոց սիրտերը::::    Երբ տեսնէ որ իր հրաշքներուն մասին Երբ տեսնէ որ իր հրաշքներուն մասին Երբ տեսնէ որ իր հրաշքներուն մասին Երբ տեսնէ որ իր հրաշքներուն մասին 
պատմողը փառասէր է, եւ ուստի Ապատմողը փառասէր է, եւ ուստի Ապատմողը փառասէր է, եւ ուստի Ապատմողը փառասէր է, եւ ուստի Ասսսստուծտուծտուծտուծոյ փառքին ոյ փառքին ոյ փառքին ոյ փառքին 
յափշտակիչը պիտի ըլլայ,յափշտակիչը պիտի ըլլայ,յափշտակիչը պիտի ըլլայ,յափշտակիչը պիտի ըլլայ,    կկկկ’’’’արգիլէ անոր պատմել, բայց երբարգիլէ անոր պատմել, բայց երբարգիլէ անոր պատմել, բայց երբարգիլէ անոր պատմել, բայց երբ    
տեսնէ որ փառքը Աստուծոյ պիտի ըլլայ` կտեսնէ որ փառքը Աստուծոյ պիտի ըլլայ` կտեսնէ որ փառքը Աստուծոյ պիտի ըլլայ` կտեսնէ որ փառքը Աստուծոյ պիտի ըլլայ` կ’’’’արտօնէ ու կը արտօնէ ու կը արտօնէ ու կը արտօնէ ու կը 
պատուիրէ պատմելպատուիրէ պատմելպատուիրէ պատմելպատուիրէ պատմել::::    

2.2.2.2.----    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք ««««Յիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցին»»»»::::    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ 
իրենց ըրածը անհնազանդութիւն էր Տիրոջ կամքին ու իրենց ըրածը անհնազանդութիւն էր Տիրոջ կամքին ու իրենց ըրածը անհնազանդութիւն էր Տիրոջ կամքին ու իրենց ըրածը անհնազանդութիւն էր Տիրոջ կամքին ու 
խօսքին, որովհետեւ Տէրը չէր ուզեր որ անոնք խօսէին խօսքին, որովհետեւ Տէրը չէր ուզեր որ անոնք խօսէին խօսքին, որովհետեւ Տէրը չէր ուզեր որ անոնք խօսէին խօսքին, որովհետեւ Տէրը չէր ուզեր որ անոնք խօսէին 
հրաշքին կամ իր մասին, բայց միւս կողմէ, անոհրաշքին կամ իր մասին, բայց միւս կողմէ, անոհրաշքին կամ իր մասին, բայց միւս կողմէ, անոհրաշքին կամ իր մասին, բայց միւս կողմէ, անուրանալի ւրանալի ւրանալի ւրանալի 
իրականութիւն մըն է, որ իրենց ըրածը Յիսուսի հանդէպ մեիրականութիւն մըն է, որ իրենց ըրածը Յիսուսի հանդէպ մեիրականութիւն մըն է, որ իրենց ըրածը Յիսուսի հանդէպ մեիրականութիւն մըն է, որ իրենց ըրածը Յիսուսի հանդէպ մե´́́́ծ ծ ծ ծ 
սիրոյ, մեսիրոյ, մեսիրոյ, մեսիրոյ, մե´́́́ծ վստահութեան եւ մեծ վստահութեան եւ մեծ վստահութեան եւ մեծ վստահութեան եւ մե´́́́ծ հաւատքի արտայայտուծ հաւատքի արտայայտուծ հաւատքի արտայայտուծ հաւատքի արտայայտու----
թիւն էր, այլապէս, եթէ անոնք մեծ սէր ու վստահութիւն թիւն էր, այլապէս, եթէ անոնք մեծ սէր ու վստահութիւն թիւն էր, այլապէս, եթէ անոնք մեծ սէր ու վստահութիւն թիւն էր, այլապէս, եթէ անոնք մեծ սէր ու վստահութիւն 
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չունենային Յիսուսի անձին հանդէպ, ինչո՞ւ համար անոր չունենային Յիսուսի անձին հանդէպ, ինչո՞ւ համար անոր չունենային Յիսուսի անձին հանդէպ, ինչո՞ւ համար անոր չունենային Յիսուսի անձին հանդէպ, ինչո՞ւ համար անոր 
համբաւը պիտի տարածէինհամբաւը պիտի տարածէինհամբաւը պիտի տարածէինհամբաւը պիտի տարածէին::::    Իսկ ի՞նչ պէտք է հԻսկ ի՞նչ պէտք է հԻսկ ի՞նչ պէտք է հԻսկ ի՞նչ պէտք է հասկնալ ասկնալ ասկնալ ասկնալ 
««««Յիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցինՅիսուսի համբաւը տարածեցին»»»»    խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով::::    Կը հասկնանք, որ Կը հասկնանք, որ Կը հասկնանք, որ Կը հասկնանք, որ 
անոնք գացին եւ որու որ հանդիպեցան` խօսեցան Յիսուսի անոնք գացին եւ որու որ հանդիպեցան` խօսեցան Յիսուսի անոնք գացին եւ որու որ հանդիպեցան` խօսեցան Յիսուսի անոնք գացին եւ որու որ հանդիպեցան` խօսեցան Յիսուսի 
անձին եւ կարողութեան մասին, անոր մարդասէր առաքեանձին եւ կարողութեան մասին, անոր մարդասէր առաքեանձին եւ կարողութեան մասին, անոր մարդասէր առաքեանձին եւ կարողութեան մասին, անոր մարդասէր առաքե----
լութեան մասին, անոր զօրութեան ու բարութեան մասին, լութեան մասին, անոր զօրութեան ու բարութեան մասին, լութեան մասին, անոր զօրութեան ու բարութեան մասին, լութեան մասին, անոր զօրութեան ու բարութեան մասին, 
անոր հաւատարմութեան ու բարեկամութեան մասին, անորանոր հաւատարմութեան ու բարեկամութեան մասին, անորանոր հաւատարմութեան ու բարեկամութեան մասին, անորանոր հաւատարմութեան ու բարեկամութեան մասին, անոր    
անկեղծութեան եւ գորովին մասին, անոր տուած օրհնութիւնանկեղծութեան եւ գորովին մասին, անոր տուած օրհնութիւնանկեղծութեան եւ գորովին մասին, անոր տուած օրհնութիւնանկեղծութեան եւ գորովին մասին, անոր տուած օրհնութիւն----
ներուն ու կատարած բժշկութիւններուն մասին, անոր ներուն ու կատարած բժշկութիւններուն մասին, անոր ներուն ու կատարած բժշկութիւններուն մասին, անոր ներուն ու կատարած բժշկութիւններուն մասին, անոր 
մխիթարար ու քաջալերական խօսքերուն մասինմխիթարար ու քաջալերական խօսքերուն մասինմխիթարար ու քաջալերական խօսքերուն մասինմխիթարար ու քաջալերական խօսքերուն մասին::::    Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, Մենք եւս, 
սիրելինեսիրելինեսիրելինեսիրելինե´́́́ր, պէտք է այս բժշկուած կոյրերուն նման տարար, պէտք է այս բժշկուած կոյրերուն նման տարար, պէտք է այս բժշկուած կոյրերուն նման տարար, պէտք է այս բժշկուած կոյրերուն նման տարա----
ծենք Յիսուսի համբաւը ամէն տեղ եւ ամէն առիթով, պէտք էծենք Յիսուսի համբաւը ամէն տեղ եւ ամէն առիթով, պէտք էծենք Յիսուսի համբաւը ամէն տեղ եւ ամէն առիթով, պէտք էծենք Յիսուսի համբաւը ամէն տեղ եւ ամէն առիթով, պէտք է    
պատմենք իր սիրոյն մասին ամէն մարդու եւ ամէն ատենպատմենք իր սիրոյն մասին ամէն մարդու եւ ամէն ատենպատմենք իր սիրոյն մասին ամէն մարդու եւ ամէն ատենպատմենք իր սիրոյն մասին ամէն մարդու եւ ամէն ատեն::::    

3.3.3.3.----    Յիսուս չուզեց իր փառքին մասին պատմուի, բայց Յիսուս չուզեց իր փառքին մասին պատմուի, բայց Յիսուս չուզեց իր փառքին մասին պատմուի, բայց Յիսուս չուզեց իր փառքին մասին պատմուի, բայց 
պատմուեցաւպատմուեցաւպատմուեցաւպատմուեցաւ::::    Փախաւ փառքէն, բայց փառքը Փախաւ փառքէն, բայց փառքը Փախաւ փառքէն, բայց փառքը Փախաւ փառքէն, բայց փառքը ««««հալածեցհալածեցհալածեցհալածեց» » » » 
զայնզայնզայնզայն:::: Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Փառքը շուքի նման էՓառքը շուքի նման էՓառքը շուքի նման էՓառքը շուքի նման է::::    Եթէ անոր Եթէ անոր Եթէ անոր Եթէ անոր 
ետեւէն երթաս` կը փախետեւէն երթաս` կը փախետեւէն երթաս` կը փախետեւէն երթաս` կը փախչչչչի քեզմէ, իսկ եթէ փախի քեզմէ, իսկ եթէ փախի քեզմէ, իսկ եթէ փախի քեզմէ, իսկ եթէ փախչչչչիս անկէ` իս անկէ` իս անկէ` իս անկէ` 
իիիի´́́́նք կը հետեւի քեզինք կը հետեւի քեզինք կը հետեւի քեզինք կը հետեւի քեզի»»»»::::    Ուստի, փախՈւստի, փախՈւստի, փախՈւստի, փախչչչչինք մարդոց մեզի ինք մարդոց մեզի ինք մարդոց մեզի ինք մարդոց մեզի 
ընծայած փառքէն, որպէսզի Աստուած աւելի գեղեցիկը ընծայած փառքէն, որպէսզի Աստուած աւելի գեղեցիկը ընծայած փառքէն, որպէսզի Աստուած աւելի գեղեցիկը ընծայած փառքէն, որպէսզի Աստուած աւելի գեղեցիկը 
շնորհէ մեզի, յաւերժական փառքը, իր Որդիին փառքը, շնորհէ մեզի, յաւերժական փառքը, իր Որդիին փառքը, շնորհէ մեզի, յաւերժական փառքը, իր Որդիին փառքը, շնորհէ մեզի, յաւերժական փառքը, իր Որդիին փառքը, 
հրեշտակներուն ու բոլոր սուրբերուն հետ զինք փառաբահրեշտակներուն ու բոլոր սուրբերուն հետ զինք փառաբահրեշտակներուն ու բոլոր սուրբերուն հետ զինք փառաբահրեշտակներուն ու բոլոր սուրբերուն հետ զինք փառաբա----
նելու փառքն ու պատիւընելու փառքն ու պատիւընելու փառքն ու պատիւընելու փառքն ու պատիւը: : : : Ամէն:Ամէն:Ամէն:Ամէն:    
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ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ինչպէս դպար կոյրերուն աչքերուն,ր Յիսուս, ինչպէս դպար կոյրերուն աչքերուն,ր Յիսուս, ինչպէս դպար կոյրերուն աչքերուն,ր Յիսուս, ինչպէս դպար կոյրերուն աչքերուն,    
Իմ ալ հոգիի աչքերուն դպիր ու բաց զանոնք,Իմ ալ հոգիի աչքերուն դպիր ու բաց զանոնք,Իմ ալ հոգիի աչքերուն դպիր ու բաց զանոնք,Իմ ալ հոգիի աչքերուն դպիր ու բաց զանոնք,    
Որպէսզի Քեզ տեսնեմ Քու ամբողջ գեղեցկութեամբդ:Որպէսզի Քեզ տեսնեմ Քու ամբողջ գեղեցկութեամբդ:Որպէսզի Քեզ տեսնեմ Քու ամբողջ գեղեցկութեամբդ:Որպէսզի Քեզ տեսնեմ Քու ամբողջ գեղեցկութեամբդ:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր սրտիս, որպէսզի լեցուի սիրոյդ հուրովըր սրտիս, որպէսզի լեցուի սիրոյդ հուրովըր սրտիս, որպէսզի լեցուի սիրոյդ հուրովըր սրտիս, որպէսզի լեցուի սիրոյդ հուրովը    
Եւ բաշխուի բոլորին, բարեկամին ու չարակամին:Եւ բաշխուի բոլորին, բարեկամին ու չարակամին:Եւ բաշխուի բոլորին, բարեկամին ու չարակամին:Եւ բաշխուի բոլորին, բարեկամին ու չարակամին:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր հոգիիս,ր հոգիիս,ր հոգիիս,ր հոգիիս,    
Որպէսզի երգ ու փառաբանութիւն խնկէ:Որպէսզի երգ ու փառաբանութիւն խնկէ:Որպէսզի երգ ու փառաբանութիւն խնկէ:Որպէսզի երգ ու փառաբանութիւն խնկէ:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր ձեռքերուս,ր ձեռքերուս,ր ձեռքերուս,ր ձեռքերուս,    
Որպէսզի շարժին բարեգործելու,Որպէսզի շարժին բարեգործելու,Որպէսզի շարժին բարեգործելու,Որպէսզի շարժին բարեգործելու,    
Բարձրանան` օրհնելու, միանան` աղօթելու:Բարձրանան` օրհնելու, միանան` աղօթելու:Բարձրանան` օրհնելու, միանան` աղօթելու:Բարձրանան` օրհնելու, միանան` աղօթելու:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր ոտքերուս,ր ոտքերուս,ր ոտքերուս,ր ոտքերուս,    
Որպէսզի Քեզի հետեւՈրպէսզի Քեզի հետեւՈրպէսզի Քեզի հետեւՈրպէսզի Քեզի հետեւին անսայթաքօրէն:ին անսայթաքօրէն:ին անսայթաքօրէն:ին անսայթաքօրէն:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր մտքիս,ր մտքիս,ր մտքիս,ր մտքիս,    
Որպէսզի միշտ սիրոյդ մասին խորհրդածէ:Որպէսզի միշտ սիրոյդ մասին խորհրդածէ:Որպէսզի միշտ սիրոյդ մասին խորհրդածէ:Որպէսզի միշտ սիրոյդ մասին խորհրդածէ:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր շրթունքներուս,ր շրթունքներուս,ր շրթունքներուս,ր շրթունքներուս,    
Որպէսզի Քու փրկութիւնդ պատմեն,Որպէսզի Քու փրկութիւնդ պատմեն,Որպէսզի Քու փրկութիւնդ պատմեն,Որպէսզի Քու փրկութիւնդ պատմեն,    
Քու սէրդ քարոզեն,Քու սէրդ քարոզեն,Քու սէրդ քարոզեն,Քու սէրդ քարոզեն,    
Քու քաղցրութիւնդ հռչակեն:Քու քաղցրութիւնդ հռչակեն:Քու քաղցրութիւնդ հռչակեն:Քու քաղցրութիւնդ հռչակեն:    
ԴպիԴպիԴպիԴպի´́́́ր ականջներուս, որպէսզի լսեն ձայնդ,ր ականջներուս, որպէսզի լսեն ձայնդ,ր ականջներուս, որպէսզի լսեն ձայնդ,ր ականջներուս, որպէսզի լսեն ձայնդ,    
Փնտռեն ձայնդ, սիրեն ձայնդ, եւ հետեւին ձայնիդ:Փնտռեն ձայնդ, սիրեն ձայնդ, եւ հետեւին ձայնիդ:Փնտռեն ձայնդ, սիրեն ձայնդ, եւ հետեւին ձայնիդ:Փնտռեն ձայնդ, սիրեն ձայնդ, եւ հետեւին ձայնիդ:    
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Հրաշալի ձկնորսոՀրաշալի ձկնորսոՀրաշալի ձկնորսոՀրաշալի ձկնորսութիւն եււթիւն եււթիւն եււթիւն եւ    
առաջին աշակերտներառաջին աշակերտներառաջին աշակերտներառաջին աշակերտներ    

((((Ղուկաս 5.4Ղուկաս 5.4Ղուկաս 5.4Ղուկաս 5.4----11)11)11)11)    

    

    

ԵրԵրԵրԵրբ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.բ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.բ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.բ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.----    
««««Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու 

համար ձեր ուռկանները նետեցէքհամար ձեր ուռկանները նետեցէքհամար ձեր ուռկանները նետեցէքհամար ձեր ուռկանները նետեցէք»:»:»:»:    
Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.----    
««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ 

որսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենքորսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենքորսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենքորսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք»:»:»:»:    
Ուռկանները նետեցին եւ մեծ Ուռկանները նետեցին եւ մեծ Ուռկանները նետեցին եւ մեծ Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ քանակութեամբ ձուկ քանակութեամբ ձուկ քանակութեամբ ձուկ 

բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը 
պատռտէին: Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք պատռտէին: Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք պատռտէին: Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք պատռտէին: Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք 
միւս նաւակին մէջ էին, որպէսզի իրենց օգնութեան գան: միւս նաւակին մէջ էին, որպէսզի իրենց օգնութեան գան: միւս նաւակին մէջ էին, որպէսզի իրենց օգնութեան գան: միւս նաւակին մէջ էին, որպէսզի իրենց օգնութեան գան: 
Անոնք եկան եւ երկու նաւակները աԱնոնք եկան եւ երկու նաւակները աԱնոնք եկան եւ երկու նաւակները աԱնոնք եկան եւ երկու նաւակները ա´́́́յնքան լեցուեցան, որ յնքան լեցուեցան, որ յնքան լեցուեցան, որ յնքան լեցուեցան, որ 
այլեւս պիտի ընկղմէին: Երբ Սիմոն Պետրոս այլեւս պիտի ընկղմէին: Երբ Սիմոն Պետրոս այլեւս պիտի ընկղմէին: Երբ Սիմոն Պետրոս այլեւս պիտի ընկղմէին: Երբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ տեսաւ տեսաւ տեսաւ 
ասիկա, ինկաւ Յիսուսի ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ասիկա, ինկաւ Յիսուսի ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ասիկա, ինկաւ Յիսուսի ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ասիկա, ինկաւ Յիսուսի ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.----    

««««ՀեռացիՀեռացիՀեռացիՀեռացի´́́́ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ 
մըն եմմըն եմմըն եմմըն եմ»:»:»:»:    

Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, 
տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը: Նոյն տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը: Նոյն տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը: Նոյն տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերը: Նոյն 
վիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբվիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբվիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբվիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբոսն ոսն ոսն ոսն 
ու Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էին:ու Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էին:ու Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էին:ու Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էին:    
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««««Երբ իր Երբ իր Երբ իր Երբ իր խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.խօսքը վերջացուց, Սիմոնին ըսաւ.----    
""""Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակը եւ ձուկ որսալու 

համար ձեր ուռկանները նետեցէք"համար ձեր ուռկանները նետեցէք"համար ձեր ուռկանները նետեցէք"համար ձեր ուռկանները նետեցէք"»»»» ( ( ( (Ղկ 5.4)Ղկ 5.4)Ղկ 5.4)Ղկ 5.4)::::    
Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ղկ 5.4Ղկ 5.4Ղկ 5.4Ղկ 5.4----11 11 11 11 աւետարանական հատուածը մեզի աւետարանական հատուածը մեզի աւետարանական հատուածը մեզի աւետարանական հատուածը մեզի 

կը խօսի իրական ձուկի ու ծովի, եւ կը խօսի իրական ձուկի ու ծովի, եւ կը խօսի իրական ձուկի ու ծովի, եւ կը խօսի իրական ձուկի ու ծովի, եւ նիւթական նաւակի եւ նիւթական նաւակի եւ նիւթական նաւակի եւ նիւթական նաւակի եւ 
ուռկանի մասին, բայց ուռկանի մասին, բայց ուռկանի մասին, բայց ուռկանի մասին, բայց եեեեթէ երբեք նկատի առնենք որ Յիսուս թէ երբեք նկատի առնենք որ Յիսուս թէ երբեք նկատի առնենք որ Յիսուս թէ երբեք նկատի առնենք որ Յիսուս 
հատուածը կհատուածը կհատուածը կհատուածը կ’’’’աւարտէ խօսելով մարդիկ որսալու մասին, աւարտէ խօսելով մարդիկ որսալու մասին, աւարտէ խօսելով մարդիկ որսալու մասին, աւարտէ խօսելով մարդիկ որսալու մասին, 
պարզ կը դառնայ որ տուեալ հատուածին ետին, տառացի պարզ կը դառնայ որ տուեալ հատուածին ետին, տառացի պարզ կը դառնայ որ տուեալ հատուածին ետին, տառացի պարզ կը դառնայ որ տուեալ հատուածին ետին, տառացի 
իմաստէն զատ, ուրիշ խորունկ իմաստ եւ նշանակութիւն կայիմաստէն զատ, ուրիշ խորունկ իմաստ եւ նշանակութիւն կայիմաստէն զատ, ուրիշ խորունկ իմաստ եւ նշանակութիւն կայիմաստէն զատ, ուրիշ խորունկ իմաստ եւ նշանակութիւն կայ::::    
Խորքին մէջ Յիսուս իր եկեղեցւոյ հետԽորքին մէջ Յիսուս իր եկեղեցւոյ հետԽորքին մէջ Յիսուս իր եկեղեցւոյ հետԽորքին մէջ Յիսուս իր եկեղեցւոյ հետագայ առաքելութիւնն է ագայ առաքելութիւնն է ագայ առաքելութիւնն է ագայ առաքելութիւնն է 
որ կը բացայայտէ տուեալ հրաշքովոր կը բացայայտէ տուեալ հրաշքովոր կը բացայայտէ տուեալ հրաշքովոր կը բացայայտէ տուեալ հրաշքով::::    Այս ճշմարտութեան Այս ճշմարտութեան Այս ճշմարտութեան Այս ճշմարտութեան 
լոյսին տակ է որ պիտի քննենք լոյսին տակ է որ պիտի քննենք լոյսին տակ է որ պիտի քննենք լոյսին տակ է որ պիտի քննենք աւետարանական տուեալ աւետարանական տուեալ աւետարանական տուեալ աւետարանական տուեալ 
հատուածըհատուածըհատուածըհատուածը::::    

1.1.1.1.----    ««««Քիչ մը աւելի խորը տար նաւակըՔիչ մը աւելի խորը տար նաւակըՔիչ մը աւելի խորը տար նաւակըՔիչ մը աւելի խորը տար նաւակը»»»»::::    Շատ խորունկ Շատ խորունկ Շատ խորունկ Շատ խորունկ 
ճշմարտութիւն մը կայ այս համարին մէջճշմարտութիւն մը կայ այս համարին մէջճշմարտութիւն մը կայ այս համարին մէջճշմարտութիւն մը կայ այս համարին մէջ::::    Մեկնիչ հայրեր Մեկնիչ հայրեր Մեկնիչ հայրեր Մեկնիչ հայրեր 
դիտել կու տան, որ Յիսուս իր հդիտել կու տան, որ Յիսուս իր հդիտել կու տան, որ Յիսուս իր հդիտել կու տան, որ Յիսուս իր հետեւորդներէն կը պահանջէ ետեւորդներէն կը պահանջէ ետեւորդներէն կը պահանջէ ետեւորդներէն կը պահանջէ 
««««քիչ մը աւելի խորըքիչ մը աւելի խորըքիչ մը աւելի խորըքիչ մը աւելի խորը» » » » տանտանտանտանիլ իլ իլ իլ իրենց նաւակները, եթէ երբեք իրենց նաւակները, եթէ երբեք իրենց նաւակները, եթէ երբեք իրենց նաւակները, եթէ երբեք 
կկկկ’’’’ուզեն ձուկ բռնելուզեն ձուկ բռնելուզեն ձուկ բռնելուզեն ձուկ բռնել::::    Իսկութեան մէջ, մեզի ուղղուած պատԻսկութեան մէջ, մեզի ուղղուած պատԻսկութեան մէջ, մեզի ուղղուած պատԻսկութեան մէջ, մեզի ուղղուած պատ----
գամը` մեր հաւատքի գնացքին մէջ քիչ գամը` մեր հաւատքի գնացքին մէջ քիչ գամը` մեր հաւատքի գնացքին մէջ քիչ գամը` մեր հաւատքի գնացքին մէջ քիչ մը մը մը մը աւելի խորը աւելի խորը աւելի խորը աւելի խորը 
նաւարկելու մարտահրաւէր մըն էնաւարկելու մարտահրաւէր մըն էնաւարկելու մարտահրաւէր մըն էնաւարկելու մարտահրաւէր մըն է::::    Անոնք որոնք իրենց Անոնք որոնք իրենց Անոնք որոնք իրենց Անոնք որոնք իրենց 
հաւատքի կեանքին մէջ կը մնան մահաւատքի կեանքին մէջ կը մնան մահաւատքի կեանքին մէջ կը մնան մահաւատքի կեանքին մէջ կը մնան մակերեսի վրայ, չեկերեսի վրայ, չեկերեսի վրայ, չեկերեսի վրայ, չե´́́́ն կրնար ն կրնար ն կրնար ն կրնար 
անհրաժեշտ ձուկերը բռնել, այլ խօսքով` չեն կրնար իրենց անհրաժեշտ ձուկերը բռնել, այլ խօսքով` չեն կրնար իրենց անհրաժեշտ ձուկերը բռնել, այլ խօսքով` չեն կրնար իրենց անհրաժեշտ ձուկերը բռնել, այլ խօսքով` չեն կրնար իրենց 
պէտք եղած Սուրբ Հոգիի պարգեւներն ու պտուղները, պէտք եղած Սուրբ Հոգիի պարգեւներն ու պտուղները, պէտք եղած Սուրբ Հոգիի պարգեւներն ու պտուղները, պէտք եղած Սուրբ Հոգիի պարգեւներն ու պտուղները, 
օրհնութիւններն ու զօրակցութիւնը ձեռք ձգելօրհնութիւններն ու զօրակցութիւնը ձեռք ձգելօրհնութիւններն ու զօրակցութիւնը ձեռք ձգելօրհնութիւններն ու զօրակցութիւնը ձեռք ձգել::::    

Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.----    
««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` 

կեանքի համարկեանքի համարկեանքի համարկեանքի համար»:»:»:»:    
Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ 

ձգելով` հետեւեցան Յիսուսի:ձգելով` հետեւեցան Յիսուսի:ձգելով` հետեւեցան Յիսուսի:ձգելով` հետեւեցան Յիսուսի:    
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Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ուզեր որ իր հաւատացեալները մնան ծանծաղ ուզեր որ իր հաւատացեալները մնան ծանծաղ ուզեր որ իր հաւատացեալները մնան ծանծաղ ուզեր որ իր հաւատացեալները մնան ծանծաղ 
իրենց հաւատքին մէջ, չաճին, չմեծնան ու չզօիրենց հաւատքին մէջ, չաճին, չմեծնան ու չզօիրենց հաւատքին մէջ, չաճին, չմեծնան ու չզօիրենց հաւատքին մէջ, չաճին, չմեծնան ու չզօրանանրանանրանանրանան::::    ԸնդհաԸնդհաԸնդհաԸնդհա----
կառակը, ան կկառակը, ան կկառակը, ան կկառակը, ան կ’’’’ուզէ որ անոնք իրենց հաւատքի նաւակները ուզէ որ անոնք իրենց հաւատքի նաւակները ուզէ որ անոնք իրենց հաւատքի նաւակները ուզէ որ անոնք իրենց հաւատքի նաւակները 
աւելի խորը տանին, այլ բացատրութեամբ մը, աճին ու աւելի խորը տանին, այլ բացատրութեամբ մը, աճին ու աւելի խորը տանին, այլ բացատրութեամբ մը, աճին ու աւելի խորը տանին, այլ բացատրութեամբ մը, աճին ու 
խորանան իրենց հաւատքին մէջ, զօրանան ու հաստատուին խորանան իրենց հաւատքին մէջ, զօրանան ու հաստատուին խորանան իրենց հաւատքին մէջ, զօրանան ու հաստատուին խորանան իրենց հաւատքին մէջ, զօրանան ու հաստատուին 
իրենց հաւատքին մէջ, պտղաբերին եւ արդիւնաւորուին իրենց հաւատքին մէջ, պտղաբերին եւ արդիւնաւորուին իրենց հաւատքին մէջ, պտղաբերին եւ արդիւնաւորուին իրենց հաւատքին մէջ, պտղաբերին եւ արդիւնաւորուին 
իրենց հաւատքին մէջիրենց հաւատքին մէջիրենց հաւատքին մէջիրենց հաւատքին մէջ::::    Յիսուս ասիկա յստակ դարձուցՅիսուս ասիկա յստակ դարձուցՅիսուս ասիկա յստակ դարձուցՅիսուս ասիկա յստակ դարձուց    երբ երբ երբ երբ 
հաւատքը նմանցուց մանանեխի սերմին (Ղկ 17.6)հաւատքը նմանցուց մանանեխի սերմին (Ղկ 17.6)հաւատքը նմանցուց մանանեխի սերմին (Ղկ 17.6)հաւատքը նմանցուց մանանեխի սերմին (Ղկ 17.6)::::    Սերմը Սերմը Սերմը Սերմը 
աճելու, մեծնալու եւ տոկուն ծառ դառնալու ամէն յատկուաճելու, մեծնալու եւ տոկուն ծառ դառնալու ամէն յատկուաճելու, մեծնալու եւ տոկուն ծառ դառնալու ամէն յատկուաճելու, մեծնալու եւ տոկուն ծառ դառնալու ամէն յատկու----
թիւն եւ կարողութիւն ունիթիւն եւ կարողութիւն ունիթիւն եւ կարողութիւն ունիթիւն եւ կարողութիւն ունի    ինքնիր մէջինքնիր մէջինքնիր մէջինքնիր մէջ::::    Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս Ուստի, Յիսուս 
հաւատքը սերմի նմանցուց, ցոյց տալու համար, թէ ինք կը հաւատքը սերմի նմանցուց, ցոյց տալու համար, թէ ինք կը հաւատքը սերմի նմանցուց, ցոյց տալու համար, թէ ինք կը հաւատքը սերմի նմանցուց, ցոյց տալու համար, թէ ինք կը 
սպասէ եւ կսպասէ եւ կսպասէ եւ կսպասէ եւ կ’’’’ուզէ որ հաւատացեալ մարդը աճիուզէ որ հաւատացեալ մարդը աճիուզէ որ հաւատացեալ մարդը աճիուզէ որ հաւատացեալ մարդը աճի´́́́    իր հաիր հաիր հաիր հաւատւատւատւատ----
քին մէջքին մէջքին մէջքին մէջ::::    

Ճիշդ է որ Յիսուս կՃիշդ է որ Յիսուս կՃիշդ է որ Յիսուս կՃիշդ է որ Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ մանանեխի հատիկի մը Եթէ մանանեխի հատիկի մը Եթէ մանանեխի հատիկի մը Եթէ մանանեխի հատիկի մը 
չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին. չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին. չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին. չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին. """"Արմատախիլ Արմատախիլ Արմատախիլ Արմատախիլ 
եղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէեղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէեղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէեղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէ"""", , , , պիտի հնազանդի ձեզիպիտի հնազանդի ձեզիպիտի հնազանդի ձեզիպիտի հնազանդի ձեզի»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
17.6), 17.6), 17.6), 17.6), բայց բայց բայց բայց այսայսայսայս    խօսքով, Յիսուս ըսել չխօսքով, Յիսուս ըսել չխօսքով, Յիսուս ըսել չխօսքով, Յիսուս ըսել չ’’’’ուզեր թէ պէտք է ուզեր թէ պէտք է ուզեր թէ պէտք է ուզեր թէ պէտք է 
մանանեխի չափ հաւատք ունենանք եւ անով բմանանեխի չափ հաւատք ունենանք եւ անով բմանանեխի չափ հաւատք ունենանք եւ անով բմանանեխի չափ հաւատք ունենանք եւ անով բաւարարուինք աւարարուինք աւարարուինք աւարարուինք 
եւ ճիգ չթափենք աճելու մեր հաւատքին մէջեւ ճիգ չթափենք աճելու մեր հաւատքին մէջեւ ճիգ չթափենք աճելու մեր հաւատքին մէջեւ ճիգ չթափենք աճելու մեր հաւատքին մէջ::::    Յիշենք թէ երբ Յիշենք թէ երբ Յիշենք թէ երբ Յիշենք թէ երբ 
տարբեր առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ մանանեխի սերմին տարբեր առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ մանանեխի սերմին տարբեր առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ մանանեխի սերմին տարբեր առիթով մը Յիսուս խօսեցաւ մանանեխի սերմին 
մասին` ըսաւ. մասին` ըսաւ. մասին` ըսաւ. մասին` ըսաւ. ««««Անիկա սերմերէն ամենէն փոքրն է, բայց երբ Անիկա սերմերէն ամենէն փոքրն է, բայց երբ Անիկա սերմերէն ամենէն փոքրն է, բայց երբ Անիկա սերմերէն ամենէն փոքրն է, բայց երբ 
աճի` բոլոր տունկերէն աւելի մեծ կաճի` բոլոր տունկերէն աւելի մեծ կաճի` բոլոր տունկերէն աւելի մեծ կաճի` բոլոր տունկերէն աւելի մեծ կ’’’’ըլլայ եւ ծառ կը դառնայ...ըլլայ եւ ծառ կը դառնայ...ըլլայ եւ ծառ կը դառնայ...ըլլայ եւ ծառ կը դառնայ...»»»»    
((((Մտ 13.32)Մտ 13.32)Մտ 13.32)Մտ 13.32)::::    Յիսուս այստեղ մաՅիսուս այստեղ մաՅիսուս այստեղ մաՅիսուս այստեղ մանանեխի ԱՃՈնանեխի ԱՃՈնանեխի ԱՃՈնանեխի ԱՃՈ´́́́Ղ սերմի մասին Ղ սերմի մասին Ղ սերմի մասին Ղ սերմի մասին 
է որ կը խօսիէ որ կը խօսիէ որ կը խօսիէ որ կը խօսի::::    Հետեւաբար, երբ Յիսուս կՀետեւաբար, երբ Յիսուս կՀետեւաբար, երբ Յիսուս կՀետեւաբար, երբ Յիսուս կ’’’’ըսէ` ըսէ` ըսէ` ըսէ` ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք...մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք...մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք...մանանեխի հատիկի մը չափ հաւատք ունենաք...»,»,»,»,    ըսել ըսել ըսել ըսել 
կկկկ’’’’ուզէ.ուզէ.ուզէ.ուզէ.    ««««Եթէ ձեր մէջ ունիք հաւատքի սերմը, անպայման որ Եթէ ձեր մէջ ունիք հաւատքի սերմը, անպայման որ Եթէ ձեր մէջ ունիք հաւատքի սերմը, անպայման որ Եթէ ձեր մէջ ունիք հաւատքի սերմը, անպայման որ 
անիկա պիտի աճիանիկա պիտի աճիանիկա պիտի աճիանիկա պիտի աճի»»»»::::    

Իսկ ի՞նչպէս կԻսկ ի՞նչպէս կԻսկ ի՞նչպէս կԻսկ ի՞նչպէս կ’’’’աճի հաւատքի սերմը մեր կեանքին մէջաճի հաւատքի սերմը մեր կեանքին մէջաճի հաւատքի սերմը մեր կեանքին մէջաճի հաւատքի սերմը մեր կեանքին մէջ::::    
Հաւատքի սերմը կՀաւատքի սերմը կՀաւատքի սերմը կՀաւատքի սերմը կ’’’’աճի միայն այն ատեն երբ իյնայ զինք աճի միայն այն ատեն երբ իյնայ զինք աճի միայն այն ատեն երբ իյնայ զինք աճի միայն այն ատեն երբ իյնայ զինք 
ընդունող պարարտ սրտի մը մէջընդունող պարարտ սրտի մը մէջընդունող պարարտ սրտի մը մէջընդունող պարարտ սրտի մը մէջ::::    Ինչպէս սերմը չԻնչպէս սերմը չԻնչպէս սերմը չԻնչպէս սերմը չ’’’’աճիր աճիր աճիր աճիր 
ժայռացած հողի վրայ, կամ փշալից հողի մէջ, այնպէս ալ, ժայռացած հողի վրայ, կամ փշալից հողի մէջ, այնպէս ալ, ժայռացած հողի վրայ, կամ փշալից հողի մէջ, այնպէս ալ, ժայռացած հողի վրայ, կամ փշալից հողի մէջ, այնպէս ալ, 
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հաւատքի սերմը չի կրնար աճիլ մեղքով քարացած եւ հաւատքի սերմը չի կրնար աճիլ մեղքով քարացած եւ հաւատքի սերմը չի կրնար աճիլ մեղքով քարացած եւ հաւատքի սերմը չի կրնար աճիլ մեղքով քարացած եւ 
աշխարհիկ ցանկութիւններով փշալից դարձած սրտի մը մէջաշխարհիկ ցանկութիւններով փշալից դարձած սրտի մը մէջաշխարհիկ ցանկութիւններով փշալից դարձած սրտի մը մէջաշխարհիկ ցանկութիւններով փշալից դարձած սրտի մը մէջ::::    

Այս իմաստով, Տէրը կոԱյս իմաստով, Տէրը կոԱյս իմաստով, Տէրը կոԱյս իմաստով, Տէրը կո´́́́չչչչ    կկկկ’’’’ուղղէ մեզի, պարարտ հողին ուղղէ մեզի, պարարտ հողին ուղղէ մեզի, պարարտ հողին ուղղէ մեզի, պարարտ հողին 
նմանող սիրտ ունենալու, այլ խօսքով, ըլլալու պատրաստ՝ նմանող սիրտ ունենալու, այլ խօսքով, ըլլալու պատրաստ՝ նմանող սիրտ ունենալու, այլ խօսքով, ըլլալու պատրաստ՝ նմանող սիրտ ունենալու, այլ խօսքով, ըլլալու պատրաստ՝ 
ընդունելու հաւատքի սերմը մեր մէջ, պատրաստ՝ լսելու ընդունելու հաւատքի սերմը մեր մէջ, պատրաստ՝ լսելու ընդունելու հաւատքի սերմը մեր մէջ, պատրաստ՝ լսելու ընդունելու հաւատքի սերմը մեր մէջ, պատրաստ՝ լսելու 
Աստուծոյ խօսքը, պատրաստ՝ բացուելու ճշմարտութեան եւ Աստուծոյ խօսքը, պատրաստ՝ բացուելու ճշմարտութեան եւ Աստուծոյ խօսքը, պատրաստ՝ բացուելու ճշմարտութեան եւ Աստուծոյ խօսքը, պատրաստ՝ բացուելու ճշմարտութեան եւ 
ընդգրկելու զայնընդգրկելու զայնընդգրկելու զայնընդգրկելու զայն::::    

Մեզի ուղղուած հարցումը կՄեզի ուղղուած հարցումը կՄեզի ուղղուած հարցումը կՄեզի ուղղուած հարցումը կ’’’’ըլլայ հետեւեալը.ըլլայ հետեւեալը.ըլլայ հետեւեալը.ըլլայ հետեւեալը.----    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
տեսակ սիրտտեսակ սիրտտեսակ սիրտտեսակ սիրտ    ունինքունինքունինքունինք::::    Ժայռի՞ նման սիրտ, որ պատրաստ չէ Ժայռի՞ նման սիրտ, որ պատրաստ չէ Ժայռի՞ նման սիրտ, որ պատրաստ չէ Ժայռի՞ նման սիրտ, որ պատրաստ չէ 
ականջ տալու ճշմարտութեան ձայնին, պատրաստ չէ լսելու ականջ տալու ճշմարտութեան ձայնին, պատրաստ չէ լսելու ականջ տալու ճշմարտութեան ձայնին, պատրաստ չէ լսելու ականջ տալու ճշմարտութեան ձայնին, պատրաստ չէ լսելու 
Սուրբ ՀոգիիՍուրբ ՀոգիիՍուրբ ՀոգիիՍուրբ Հոգիինննն    հծծիւնները, պատրաստ չէ հծծիւնները, պատրաստ չէ հծծիւնները, պատրաստ չէ հծծիւնները, պատրաստ չէ տեղ տալու Տէր տեղ տալու Տէր տեղ տալու Տէր տեղ տալու Տէր 
Յիսուսի սիրոյն, թէ՞ Յիսուսի սիրոյն, թէ՞ Յիսուսի սիրոյն, թէ՞ Յիսուսի սիրոյն, թէ՞ պարարտ հողին նմանող սիրտ՝ որ պարարտ հողին նմանող սիրտ՝ որ պարարտ հողին նմանող սիրտ՝ որ պարարտ հողին նմանող սիրտ՝ որ 
պատրաստ է դառնալու տաճար Սուրբ Հոգիին, Քրիստոսապատրաստ է դառնալու տաճար Սուրբ Հոգիին, Քրիստոսապատրաստ է դառնալու տաճար Սուրբ Հոգիին, Քրիստոսապատրաստ է դառնալու տաճար Սուրբ Հոգիին, Քրիստոսա----
կիր սկիհ, ուխտի տկիր սկիհ, ուխտի տկիր սկիհ, ուխտի տկիր սկիհ, ուխտի տապանակ՝ որուն մէջ կը հանգչի կեանքի ապանակ՝ որուն մէջ կը հանգչի կեանքի ապանակ՝ որուն մէջ կը հանգչի կեանքի ապանակ՝ որուն մէջ կը հանգչի կեանքի 
Հացն ու կեանքի ԽօսքըՀացն ու կեանքի ԽօսքըՀացն ու կեանքի ԽօսքըՀացն ու կեանքի Խօսքը::::    

ԲոլոԲոլոԲոլոԲոլո´́́́ր հաւատացեալները ունին հաւատք, բայց անհրար հաւատացեալները ունին հաւատք, բայց անհրար հաւատացեալները ունին հաւատք, բայց անհրար հաւատացեալները ունին հաւատք, բայց անհրա----
ժե՞շտ չափով ունին. աճա՞ծ հաւատք ունին, թէ` տեղքայլ ժե՞շտ չափով ունին. աճա՞ծ հաւատք ունին, թէ` տեղքայլ ժե՞շտ չափով ունին. աճա՞ծ հաւատք ունին, թէ` տեղքայլ ժե՞շտ չափով ունին. աճա՞ծ հաւատք ունին, թէ` տեղքայլ 
ընող հաւատքընող հաւատքընող հաւատքընող հաւատք::::    Յիշենք աշակերտներուն խօսքը Տէր Յիսուսին Յիշենք աշակերտներուն խօսքը Տէր Յիսուսին Յիշենք աշակերտներուն խօսքը Տէր Յիսուսին Յիշենք աշակերտներուն խօսքը Տէր Յիսուսին 
ուղղուած. ուղղուած. ուղղուած. ուղղուած. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, աւելցոր, աւելցոր, աւելցոր, աւելցո´́́́ւր մեր հաւատքըւր մեր հաւատքըւր մեր հաւատքըւր մեր հաւատքը»»»»::::    ՈւշադրոՈւշադրոՈւշադրոՈւշադրութիւն ւթիւն ւթիւն ւթիւն 
պէտք է ընել որ աշակերտները Տիրոջ չեն ըսեր. պէտք է ընել որ աշակերտները Տիրոջ չեն ըսեր. պէտք է ընել որ աշակերտները Տիրոջ չեն ըսեր. պէտք է ընել որ աշակերտները Տիրոջ չեն ըսեր. ««««Հաւատք Հաւատք Հաւատք Հաւատք 
տուր մեզիտուր մեզիտուր մեզիտուր մեզի»,»,»,»,    այլ կայլ կայլ կայլ կ’’’’ըսեն՝ ըսեն՝ ըսեն՝ ըսեն՝ ««««ԱւելցոԱւելցոԱւելցոԱւելցո´́́́ւր մեր հաւատքըւր մեր հաւատքըւր մեր հաւատքըւր մեր հաւատքը::::    Սա ցոյց Սա ցոյց Սա ցոյց Սա ցոյց 
կու տայ թէ անոնք հաւատք ունէին, բայց ատիկա ակնկալկու տայ թէ անոնք հաւատք ունէին, բայց ատիկա ակնկալկու տայ թէ անոնք հաւատք ունէին, բայց ատիկա ակնկալկու տայ թէ անոնք հաւատք ունէին, բայց ատիկա ակնկալ----
ուած մեծ հաւատքը չէրուած մեծ հաւատքը չէրուած մեծ հաւատքը չէրուած մեծ հաւատքը չէր::::    Արդարեւ, եթէ անոնք կոչուած էին Արդարեւ, եթէ անոնք կոչուած էին Արդարեւ, եթէ անոնք կոչուած էին Արդարեւ, եթէ անոնք կոչուած էին 
Քրիստոսի փրկութիւնը տարածելու աշխարհի մէՔրիստոսի փրկութիւնը տարածելու աշխարհի մէՔրիստոսի փրկութիւնը տարածելու աշխարհի մէՔրիստոսի փրկութիւնը տարածելու աշխարհի մէջ, Աստուծոյ ջ, Աստուծոյ ջ, Աստուծոյ ջ, Աստուծոյ 
արքայութիւնը հաստատելու մարդոց սրտին մէջ, ապա արքայութիւնը հաստատելու մարդոց սրտին մէջ, ապա արքայութիւնը հաստատելու մարդոց սրտին մէջ, ապա արքայութիւնը հաստատելու մարդոց սրտին մէջ, ապա 
անոնք, պէտք էր մեանոնք, պէտք էր մեանոնք, պէտք էր մեանոնք, պէտք էր մե´́́́ծ հաւատք ունենային, ուժեծ հաւատք ունենային, ուժեծ հաւատք ունենային, ուժեծ հաւատք ունենային, ուժե´́́́ղ հաւատք, ղ հաւատք, ղ հաւատք, ղ հաւատք, 
հաստատոհաստատոհաստատոհաստատո´́́́ւն հաւատք, որպէսզի անդրդուելի մնային ւն հաւատք, որպէսզի անդրդուելի մնային ւն հաւատք, որպէսզի անդրդուելի մնային ւն հաւատք, որպէսզի անդրդուելի մնային 
կեանքի փոթորիկներուն դիմացկեանքի փոթորիկներուն դիմացկեանքի փոթորիկներուն դիմացկեանքի փոթորիկներուն դիմաց::::    

Ինչո՞ւ համար անհրաժեշտ է մեր հաւատքի նաւակը Ինչո՞ւ համար անհրաժեշտ է մեր հաւատքի նաւակը Ինչո՞ւ համար անհրաժեշտ է մեր հաւատքի նաւակը Ինչո՞ւ համար անհրաժեշտ է մեր հաւատքի նաւակը 
աւելի խորը տանաւելի խորը տանաւելի խորը տանաւելի խորը տանիլ, այլ խօսքովիլ, այլ խօսքովիլ, այլ խօսքովիլ, այլ խօսքով` ` ` ` աճիլաճիլաճիլաճիլ    մեր հաւատքին մէջմեր հաւատքին մէջմեր հաւատքին մէջմեր հաւատքին մէջ::::    
Անհրաժեշտ է, որպէսզի կարենանք ձուկեր որսալ, այլ Անհրաժեշտ է, որպէսզի կարենանք ձուկեր որսալ, այլ Անհրաժեշտ է, որպէսզի կարենանք ձուկեր որսալ, այլ Անհրաժեշտ է, որպէսզի կարենանք ձուկեր որսալ, այլ 
բացատրութեամբ մը`բացատրութեամբ մը`բացատրութեամբ մը`բացատրութեամբ մը`    մարդիկ շահիլ Աստուծոյ արքայումարդիկ շահիլ Աստուծոյ արքայումարդիկ շահիլ Աստուծոյ արքայումարդիկ շահիլ Աստուծոյ արքայու----



 551 

թեան համարթեան համարթեան համարթեան համար::::    Իրենց հաւատքին մէջ տկար ու խեղճ եղող Իրենց հաւատքին մէջ տկար ու խեղճ եղող Իրենց հաւատքին մէջ տկար ու խեղճ եղող Իրենց հաւատքին մէջ տկար ու խեղճ եղող 
մարդիկ, չեն կմարդիկ, չեն կմարդիկ, չեն կմարդիկ, չեն կրնար հաւատք արթնցնել ուրիշներուն րնար հաւատք արթնցնել ուրիշներուն րնար հաւատք արթնցնել ուրիշներուն րնար հաւատք արթնցնել ուրիշներուն մէջմէջմէջմէջ::::    

Եթէ մենք պարտականութիւնը ունինք ԱստԵթէ մենք պարտականութիւնը ունինք ԱստԵթէ մենք պարտականութիւնը ունինք ԱստԵթէ մենք պարտականութիւնը ունինք Աստուծոյ թագաուծոյ թագաուծոյ թագաուծոյ թագա----
ւորութեան տարածիչները դառնալու աշխարհի մէջ, պէտք է ւորութեան տարածիչները դառնալու աշխարհի մէջ, պէտք է ւորութեան տարածիչները դառնալու աշխարհի մէջ, պէտք է ւորութեան տարածիչները դառնալու աշխարհի մէջ, պէտք է 
ուժեուժեուժեուժե´́́́ղ հաւատք ունենանքղ հաւատք ունենանքղ հաւատք ունենանքղ հաւատք ունենանք::::    Եթէ մենք կոչումը ունինք Եթէ մենք կոչումը ունինք Եթէ մենք կոչումը ունինք Եթէ մենք կոչումը ունինք 
Քրիստոսի փրկագործութեան շեփորահար առաքեալները Քրիստոսի փրկագործութեան շեփորահար առաքեալները Քրիստոսի փրկագործութեան շեփորահար առաքեալները Քրիստոսի փրկագործութեան շեփորահար առաքեալները 
դառնալու, պէտք է հաստատոդառնալու, պէտք է հաստատոդառնալու, պէտք է հաստատոդառնալու, պէտք է հաստատո´́́́ւն հաւատք ունենանքւն հաւատք ունենանքւն հաւատք ունենանքւն հաւատք ունենանք::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մենք առաքելութիւնը ունինք մարդիկը դժոխքի ճամբէն դումենք առաքելութիւնը ունինք մարդիկը դժոխքի ճամբէն դումենք առաքելութիւնը ունինք մարդիկը դժոխքի ճամբէն դումենք առաքելութիւնը ունինք մարդիկը դժոխքի ճամբէն դուրս րս րս րս 
բերելու եւ զանոնք փրկութեան բերելու եւ զանոնք փրկութեան բերելու եւ զանոնք փրկութեան բերելու եւ զանոնք փրկութեան ճամբուն ճամբուն ճամբուն ճամբուն մէջ դնելու, պէտք է մէջ դնելու, պէտք է մէջ դնելու, պէտք է մէջ դնելու, պէտք է 
ամոամոամոամո´́́́ւր հաւատք ունենանքւր հաւատք ունենանքւր հաւատք ունենանքւր հաւատք ունենանք::::    Եթէ մենք կոչուած ենք սանձաԵթէ մենք կոչուած ենք սանձաԵթէ մենք կոչուած ենք սանձաԵթէ մենք կոչուած ենք սանձա----
հարելու չար ոգիները, ռմբակոծելու Չարին թագաւորութիւնը, հարելու չար ոգիները, ռմբակոծելու Չարին թագաւորութիւնը, հարելու չար ոգիները, ռմբակոծելու Չարին թագաւորութիւնը, հարելու չար ոգիները, ռմբակոծելու Չարին թագաւորութիւնը, 
եւ փշրելու անոնց կողմէ մարդոց կեանքին մէջ դրուած ամէն եւ փշրելու անոնց կողմէ մարդոց կեանքին մէջ դրուած ամէն եւ փշրելու անոնց կողմէ մարդոց կեանքին մէջ դրուած ամէն եւ փշրելու անոնց կողմէ մարդոց կեանքին մէջ դրուած ամէն 
շղթայ, պէտք է անսասաշղթայ, պէտք է անսասաշղթայ, պէտք է անսասաշղթայ, պէտք է անսասա´́́́ն հաւատք ունենանքն հաւատք ունենանքն հաւատք ունենանքն հաւատք ունենանք::::    

Տակաւին, պէտք է աճիՏակաւին, պէտք է աճիՏակաւին, պէտք է աճիՏակաւին, պէտք է աճի´́́́լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի 
երբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ եւ մարդիկ պատեերբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ եւ մարդիկ պատեերբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ եւ մարդիկ պատեերբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ եւ մարդիկ պատե----
րազմին սաստկութիւնը տեսնելով նահարազմին սաստկութիւնը տեսնելով նահարազմին սաստկութիւնը տեսնելով նահարազմին սաստկութիւնը տեսնելով նահա´́́́նջ արձանագրեն, նջ արձանագրեն, նջ արձանագրեն, նջ արձանագրեն, 
մեմեմեմենքնքնքնք    մնամնամնամնա´́́́նք պատերազմի դաշտին մէջ, նք պատերազմի դաշտին մէջ, նք պատերազմի դաշտին մէջ, նք պատերազմի դաշտին մէջ, զզզզՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստո´́́́ս յայտաս յայտաս յայտաս յայտա----
րարենք մեր ամենայաղթ զօրավարը, եւ շարունակենք րարենք մեր ամենայաղթ զօրավարը, եւ շարունակենք րարենք մեր ամենայաղթ զօրավարը, եւ շարունակենք րարենք մեր ամենայաղթ զօրավարը, եւ շարունակենք 
պայքարիլ Քրիստպայքարիլ Քրիստպայքարիլ Քրիստպայքարիլ Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսի անուան փառոսի անունով եւ Քրիստոսի անուան փառոսի անունով եւ Քրիստոսի անուան փառոսի անունով եւ Քրիստոսի անուան փառ----
քին համարքին համարքին համարքին համար::::    

Պէտք է աճիՊէտք է աճիՊէտք է աճիՊէտք է աճի´́́́լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ 
կեանքի ճամբուն վրայ տարածուող փուշերը տեսնելով կեանքի ճամբուն վրայ տարածուող փուշերը տեսնելով կեանքի ճամբուն վրայ տարածուող փուշերը տեսնելով կեանքի ճամբուն վրայ տարածուող փուշերը տեսնելով 
սարսափին եւ իրենց ճամբան շեղեն, մեսարսափին եւ իրենց ճամբան շեղեն, մեսարսափին եւ իրենց ճամբան շեղեն, մեսարսափին եւ իրենց ճամբան շեղեն, մենքնքնքնք    շարունակենք շարունակենք շարունակենք շարունակենք 
անսայթաք քայլերով հետեւիլ Տիրոջ, զաանսայթաք քայլերով հետեւիլ Տիրոջ, զաանսայթաք քայլերով հետեւիլ Տիրոջ, զաանսայթաք քայլերով հետեւիլ Տիրոջ, զա´́́́յն ճանչնալով ու յն ճանչնալով ու յն ճանչնալով ու յն ճանչնալով ու 
խոստովանելովխոստովանելովխոստովանելովխոստովանելով    մեր անսխալակամեր անսխալակամեր անսխալակամեր անսխալակա´́́́ն առաջնորդը, մեր ն առաջնորդը, մեր ն առաջնորդը, մեր ն առաջնորդը, մեր 
ճամբաճամբաճամբաճամբա´́́́ն ու ճանապարհորդակիցըն ու ճանապարհորդակիցըն ու ճանապարհորդակիցըն ու ճանապարհորդակիցը::::    

Պէտք է աճիՊէտք է աճիՊէտք է աճիՊէտք է աճի´́́́լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ լ մեր հաւատքին մէջ, որպէսզի երբ մարդիկ 
նեղութեանց ալիքներուն բարձրանալը տեսնելով նաւուն նեղութեանց ալիքներուն բարձրանալը տեսնելով նաւուն նեղութեանց ալիքներուն բարձրանալը տեսնելով նաւուն նեղութեանց ալիքներուն բարձրանալը տեսնելով նաւուն 
ղեկը վար դնեն ու ծովափ փախչին, մեղեկը վար դնեն ու ծովափ փախչին, մեղեկը վար դնեն ու ծովափ փախչին, մեղեկը վար դնեն ու ծովափ փախչին, մենքնքնքնք    մեր փրկութեան մեր փրկութեան մեր փրկութեան մեր փրկութեան 
ղեկը Յիսուսի ձեռքին մէջ դնենք, այն բացարձակ վսղեկը Յիսուսի ձեռքին մէջ դնենք, այն բացարձակ վսղեկը Յիսուսի ձեռքին մէջ դնենք, այն բացարձակ վսղեկը Յիսուսի ձեռքին մէջ դնենք, այն բացարձակ վստահուտահուտահուտահու----
թեամբ որ ան մեզ յաղթակաթեամբ որ ան մեզ յաղթակաթեամբ որ ան մեզ յաղթակաթեամբ որ ան մեզ յաղթակա´́́́նօրէն պիտի առաջնորդէ նօրէն պիտի առաջնորդէ նօրէն պիտի առաջնորդէ նօրէն պիտի առաջնորդէ 
կեանքի մրրկալից ալիքներուն վրայէնկեանքի մրրկալից ալիքներուն վրայէնկեանքի մրրկալից ալիքներուն վրայէնկեանքի մրրկալից ալիքներուն վրայէն::::    
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2.2.2.2.----    ««««Ձուկ որսալու համար ձեր ուռկանները նետեցէքՁուկ որսալու համար ձեր ուռկանները նետեցէքՁուկ որսալու համար ձեր ուռկանները նետեցէքՁուկ որսալու համար ձեր ուռկանները նետեցէք»»»»::::    
Ձուկը կը պատկերացնէ մարդկութիւնըՁուկը կը պատկերացնէ մարդկութիւնըՁուկը կը պատկերացնէ մարդկութիւնըՁուկը կը պատկերացնէ մարդկութիւնը::::    Ուռկանը` Աստուծոյ Ուռկանը` Աստուծոյ Ուռկանը` Աստուծոյ Ուռկանը` Աստուծոյ 
խօսքն է, խօսքն է, խօսքն է, խօսքն է, արքայութեան պատգամն է, փրկութեան աւետիսն էարքայութեան պատգամն է, փրկութեան աւետիսն էարքայութեան պատգամն է, փրկութեան աւետիսն էարքայութեան պատգամն է, փրկութեան աւետիսն է::::    
Իսկ ծովը կամ ԳալԻսկ ծովը կամ ԳալԻսկ ծովը կամ ԳալԻսկ ծովը կամ Գալիլեայի լիճը` կը ներկայացնէ աշխարհըիլեայի լիճը` կը ներկայացնէ աշխարհըիլեայի լիճը` կը ներկայացնէ աշխարհըիլեայի լիճը` կը ներկայացնէ աշխարհը::::    
ՄանրամասնենքՄանրամասնենքՄանրամասնենքՄանրամասնենք::::    Յիսուս իր առակներուն մէջ, Աստուծոյ Յիսուս իր առակներուն մէջ, Աստուծոյ Յիսուս իր առակներուն մէջ, Աստուծոյ Յիսուս իր առակներուն մէջ, Աստուծոյ 
արքայութիւնը կը նմանցնէ արքայութիւնը կը նմանցնէ արքայութիւնը կը նմանցնէ արքայութիւնը կը նմանցնէ ««««ծովը նետուած ուռկանի մը, ուր ծովը նետուած ուռկանի մը, ուր ծովը նետուած ուռկանի մը, ուր ծովը նետուած ուռկանի մը, ուր 
ամէն տեսակ ձուկ կը բռնուիամէն տեսակ ձուկ կը բռնուիամէն տեսակ ձուկ կը բռնուիամէն տեսակ ձուկ կը բռնուի»»»» ( ( ( (Մտ 13.47)Մտ 13.47)Մտ 13.47)Մտ 13.47)::::    

Առակներուն մեկնութեան առաջին հատորին մէջ, Մտ Առակներուն մեկնութեան առաջին հատորին մէջ, Մտ Առակներուն մեկնութեան առաջին հատորին մէջ, Մտ Առակներուն մեկնութեան առաջին հատորին մէջ, Մտ 
13.4713.4713.4713.47----ին մասին խօսած ատեն, բացատրին մասին խօսած ատեն, բացատրին մասին խօսած ատեն, բացատրին մասին խօսած ատեն, բացատրեցինք, որ եցինք, որ եցինք, որ եցինք, որ ծովը կը ծովը կը ծովը կը ծովը կը 
պատկերացնէ աշխարհը, համայն տիեզերքըպատկերացնէ աշխարհը, համայն տիեզերքըպատկերացնէ աշխարհը, համայն տիեզերքըպատկերացնէ աշխարհը, համայն տիեզերքը::::    Արդ, նախ Արդ, նախ Արդ, նախ Արդ, նախ 
տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար տուեալ օրինակին մէջ աշխարհը տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար տուեալ օրինակին մէջ աշխարհը տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար տուեալ օրինակին մէջ աշխարհը տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար տուեալ օրինակին մէջ աշխարհը 
կոչուած է կոչուած է կոչուած է կոչուած է ««««ծովծովծովծով»»»»::::    Աշխարհը կոչուած է Աշխարհը կոչուած է Աշխարհը կոչուած է Աշխարհը կոչուած է ««««ծովծովծովծով» » » » հիմնական վեց հիմնական վեց հիմնական վեց հիմնական վեց 
պատճառով.պատճառով.պատճառով.պատճառով.----    

ա) Ծովուն մէջ մենք միշտ կը գտնենք փոթորիկը, մրրիկը, ա) Ծովուն մէջ մենք միշտ կը գտնենք փոթորիկը, մրրիկը, ա) Ծովուն մէջ մենք միշտ կը գտնենք փոթորիկը, մրրիկը, ա) Ծովուն մէջ մենք միշտ կը գտնենք փոթորիկը, մրրիկը, 
անակնկալ փորձութիւններըանակնկալ փորձութիւններըանակնկալ փորձութիւններըանակնկալ փորձութիւնները::::    Ինչպէս ծովը լեցուն է Ինչպէս ծովը լեցուն է Ինչպէս ծովը լեցուն է Ինչպէս ծովը լեցուն է 
անակնկալ աղէտներով, այնպէս ալ, աշխարհ լեցուն է ամէն անակնկալ աղէտներով, այնպէս ալ, աշխարհ լեցուն է ամէն անակնկալ աղէտներով, այնպէս ալ, աշխարհ լեցուն է ամէն անակնկալ աղէտներով, այնպէս ալ, աշխարհ լեցուն է ամէն 
տեսակ փորձութիւններով, որոնց մեծ բտեսակ փորձութիւններով, որոնց մեծ բտեսակ փորձութիւններով, որոնց մեծ բտեսակ փորձութիւններով, որոնց մեծ բաժինը անակնկալ աժինը անակնկալ աժինը անակնկալ աժինը անակնկալ 
կերպով կը պատահիկերպով կը պատահիկերպով կը պատահիկերպով կը պատահի::::    

բ) Ծովուն նման աշխարհը եւս ալեկոծ վիճակի մէջ կը բ) Ծովուն նման աշխարհը եւս ալեկոծ վիճակի մէջ կը բ) Ծովուն նման աշխարհը եւս ալեկոծ վիճակի մէջ կը բ) Ծովուն նման աշխարհը եւս ալեկոծ վիճակի մէջ կը 
գտնուիգտնուիգտնուիգտնուի::::    Ծովուն խաղաղութիւնը խանգարողը հովն ու փոթոԾովուն խաղաղութիւնը խանգարողը հովն ու փոթոԾովուն խաղաղութիւնը խանգարողը հովն ու փոթոԾովուն խաղաղութիւնը խանգարողը հովն ու փոթո----
րիկն է, իսկ աշխրիկն է, իսկ աշխրիկն է, իսկ աշխրիկն է, իսկ աշխարհի խաղաղութիւնը խանգարողը՝ մեղքն ու արհի խաղաղութիւնը խանգարողը՝ մեղքն ու արհի խաղաղութիւնը խանգարողը՝ մեղքն ու արհի խաղաղութիւնը խանգարողը՝ մեղքն ու 
անհաւատութիւնըանհաւատութիւնըանհաւատութիւնըանհաւատութիւնը::::    Ինչպէս հովն ու ալիքները մնայուն Ինչպէս հովն ու ալիքները մնայուն Ինչպէս հովն ու ալիքները մնայուն Ինչպէս հովն ու ալիքները մնայուն 
կերպով ծովը երերուն վիճակի մէջ կը պահեն, նոյնպէս ալ, կերպով ծովը երերուն վիճակի մէջ կը պահեն, նոյնպէս ալ, կերպով ծովը երերուն վիճակի մէջ կը պահեն, նոյնպէս ալ, կերպով ծովը երերուն վիճակի մէջ կը պահեն, նոյնպէս ալ, 
մեղքն ու անօրէնութիւնը աշխարհը երերուն կը դարձնենմեղքն ու անօրէնութիւնը աշխարհը երերուն կը դարձնենմեղքն ու անօրէնութիւնը աշխարհը երերուն կը դարձնենմեղքն ու անօրէնութիւնը աշխարհը երերուն կը դարձնեն::::    

գ) Ծովուն խորքը կը գտնուին մեզի անծանօթ իրերգ) Ծովուն խորքը կը գտնուին մեզի անծանօթ իրերգ) Ծովուն խորքը կը գտնուին մեզի անծանօթ իրերգ) Ծովուն խորքը կը գտնուին մեզի անծանօթ իրեր::::    Անոր Անոր Անոր Անոր 
խորքը մեզի համախորքը մեզի համախորքը մեզի համախորքը մեզի համար մթին է եւ անտեսանելիր մթին է եւ անտեսանելիր մթին է եւ անտեսանելիր մթին է եւ անտեսանելի::::    Ծովուն Ծովուն Ծովուն Ծովուն 
խորագոյն տեղերը կը հանգչին անորոշութիւնն ու անյստախորագոյն տեղերը կը հանգչին անորոշութիւնն ու անյստախորագոյն տեղերը կը հանգչին անորոշութիւնն ու անյստախորագոյն տեղերը կը հանգչին անորոշութիւնն ու անյստա----
կութիւնըկութիւնըկութիւնըկութիւնը::::    Կարծէք ծովը իր խորութեանը մէջն է որ կը պահէ Կարծէք ծովը իր խորութեանը մէջն է որ կը պահէ Կարծէք ծովը իր խորութեանը մէջն է որ կը պահէ Կարծէք ծովը իր խորութեանը մէջն է որ կը պահէ 
իր իսկութիւնը, իր իսկական ինքնութիւնըիր իսկութիւնը, իր իսկական ինքնութիւնըիր իսկութիւնը, իր իսկական ինքնութիւնըիր իսկութիւնը, իր իսկական ինքնութիւնը::::    ՆոՆոՆոՆո´́́́յնն է յնն է յնն է յնն է 
աշխարհի իրավիճակըաշխարհի իրավիճակըաշխարհի իրավիճակըաշխարհի իրավիճակը::::    Ինչպէս ծովուն մէջ, այնպէս ալ Ինչպէս ծովուն մէջ, այնպէս ալ Ինչպէս ծովուն մէջ, այնպէս ալ Ինչպէս ծովուն մէջ, այնպէս ալ 
աշխարհի մէջ, բայց մանաւաաշխարհի մէջ, բայց մանաւաաշխարհի մէջ, բայց մանաւաաշխարհի մէջ, բայց մանաւանդ՝ աշնդ՝ աշնդ՝ աշնդ՝ աշխարհի մէջ ապրող խարհի մէջ ապրող խարհի մէջ ապրող խարհի մէջ ապրող 
մարդոց ներսիդին,մարդոց ներսիդին,մարդոց ներսիդին,մարդոց ներսիդին,    կան անորոշութիւններ, անյստակութիւնկան անորոշութիւններ, անյստակութիւնկան անորոշութիւններ, անյստակութիւնկան անորոշութիւններ, անյստակութիւն----
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ներ, ծածուկ մեղքեր, ծածկուած հարցեր, ծածկուած նկարաներ, ծածուկ մեղքեր, ծածկուած հարցեր, ծածկուած նկարաներ, ծածուկ մեղքեր, ծածկուած հարցեր, ծածկուած նկարաներ, ծածուկ մեղքեր, ծածկուած հարցեր, ծածկուած նկարա----
գիր եւ ինքնութիւն, որոնք սակայն ծածուկ պիտի չմնան, այլ գիր եւ ինքնութիւն, որոնք սակայն ծածուկ պիտի չմնան, այլ գիր եւ ինքնութիւն, որոնք սակայն ծածուկ պիտի չմնան, այլ գիր եւ ինքնութիւն, որոնք սակայն ծածուկ պիտի չմնան, այլ 
հանդէս պիտի գան երբ Տէրը իր հնձուորհանդէս պիտի գան երբ Տէրը իր հնձուորհանդէս պիտի գան երբ Տէրը իր հնձուորհանդէս պիտի գան երբ Տէրը իր հնձուոր    հրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակները    ղրկէ ղրկէ ղրկէ ղրկէ 
չարերը արդարներուչարերը արդարներուչարերը արդարներուչարերը արդարներունննն    մէջմէջմէջմէջէն զատելու համարէն զատելու համարէն զատելու համարէն զատելու համար::::    

դ) Աշխարհ կոչուած է դ) Աշխարհ կոչուած է դ) Աշխարհ կոչուած է դ) Աշխարհ կոչուած է ««««ծովծովծովծով», », », », որովհետեւ, ինչպէս ծովուն որովհետեւ, ինչպէս ծովուն որովհետեւ, ինչպէս ծովուն որովհետեւ, ինչպէս ծովուն 
մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’ապրին ապրին ապրին ապրին այլազանայլազանայլազանայլազան    եւ բազմատեսակ սողուններ, այնպէս եւ բազմատեսակ սողուններ, այնպէս եւ բազմատեսակ սողուններ, այնպէս եւ բազմատեսակ սողուններ, այնպէս 
ալ այս աշխարհին մէջ, կալ այս աշխարհին մէջ, կալ այս աշխարհին մէջ, կալ այս աշխարհին մէջ, կ’’’’ապրին ամէն տեսակ նկարագիր ու ապրին ամէն տեսակ նկարագիր ու ապրին ամէն տեսակ նկարագիր ու ապրին ամէն տեսակ նկարագիր ու 
բնաւորութիւնբնաւորութիւնբնաւորութիւնբնաւորութիւն, , , , ամէն տեսակ հաւատք ու համոզումամէն տեսակ հաւատք ու համոզումամէն տեսակ հաւատք ու համոզումամէն տեսակ հաւատք ու համոզում    ունեցող ունեցող ունեցող ունեցող 
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ::::    

ե) Դարձեալ, ե) Դարձեալ, ե) Դարձեալ, ե) Դարձեալ, աշխարհ կոչաշխարհ կոչաշխարհ կոչաշխարհ կոչուած է ուած է ուած է ուած է ««««ծովծովծովծով», », », », որովհետեւ, որովհետեւ, որովհետեւ, որովհետեւ, 
ինչպէս ծովուն մէջ պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ինչպէս ծովուն մէջ պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ինչպէս ծովուն մէջ պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ինչպէս ծովուն մէջ պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ 
ձուկերուն, այնպէս ալ ներկայ աշխարհին մէջ, տկարները զոհ ձուկերուն, այնպէս ալ ներկայ աշխարհին մէջ, տկարները զոհ ձուկերուն, այնպէս ալ ներկայ աշխարհին մէջ, տկարները զոհ ձուկերուն, այնպէս ալ ներկայ աշխարհին մէջ, տկարները զոհ 
կկկկ’’’’երթան հզօրներուն, աղքատները կը հարստահարուին երթան հզօրներուն, աղքատները կը հարստահարուին երթան հզօրներուն, աղքատները կը հարստահարուին երթան հզօրներուն, աղքատները կը հարստահարուին 
հարուստներուն կողմէ, բարձր դիրքի մարդիկ կհարուստներուն կողմէ, բարձր դիրքի մարդիկ կհարուստներուն կողմէ, բարձր դիրքի մարդիկ կհարուստներուն կողմէ, բարձր դիրքի մարդիկ կ’’’’ոտնակոխեն ոտնակոխեն ոտնակոխեն ոտնակոխեն 
խոնարհ մարդիկը, իրենց իշխանխոնարհ մարդիկը, իրենց իշխանխոնարհ մարդիկը, իրենց իշխանխոնարհ մարդիկը, իրենց իշխանութեան ենթակայ եղողներըութեան ենթակայ եղողներըութեան ենթակայ եղողներըութեան ենթակայ եղողները::::    

զ) Տակաւին, զ) Տակաւին, զ) Տակաւին, զ) Տակաւին, աշխարհ կոչուած է աշխարհ կոչուած է աշխարհ կոչուած է աշխարհ կոչուած է ««««ծովծովծովծով», », », », որովհետեւ, որովհետեւ, որովհետեւ, որովհետեւ, 
ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս ոմանք երբ դէպի երկիր մը նաւարկեն՝ խաղաղ կը ոմանք երբ դէպի երկիր մը նաւարկեն՝ խաղաղ կը ոմանք երբ դէպի երկիր մը նաւարկեն՝ խաղաղ կը ոմանք երբ դէպի երկիր մը նաւարկեն՝ խաղաղ կը 
հասնին նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ կրնան հանդիպիլ հասնին նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ կրնան հանդիպիլ հասնին նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ կրնան հանդիպիլ հասնին նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ կրնան հանդիպիլ 
փոթորիկի եւ ընկղմիլ, այնպէս ալ, աշխարհի այս ծովուն մէջ փոթորիկի եւ ընկղմիլ, այնպէս ալ, աշխարհի այս ծովուն մէջ փոթորիկի եւ ընկղմիլ, այնպէս ալ, աշխարհի այս ծովուն մէջ փոթորիկի եւ ընկղմիլ, այնպէս ալ, աշխարհի այս ծովուն մէջ 
նաւարկող հաւատացեալներէն ոմանք նաւարկող հաւատացեալներէն ոմանք նաւարկող հաւատացեալներէն ոմանք նաւարկող հաւատացեալներէն ոմանք ապահով կը հասնին ապահով կը հասնին ապահով կը հասնին ապահով կը հասնին 
փրկութեան նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ՝ կեանքի փոթոփրկութեան նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ՝ կեանքի փոթոփրկութեան նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ՝ կեանքի փոթոփրկութեան նաւահանգիստ, իսկ ուրիշներ՝ կեանքի փոթո----
րիկներուն դիմաց պարտուած կրիկներուն դիմաց պարտուած կրիկներուն դիմաց պարտուած կրիկներուն դիմաց պարտուած կ’’’’իյնան կամ նահանջ իյնան կամ նահանջ իյնան կամ նահանջ իյնան կամ նահանջ 
կկկկ’’’’արձանագրենարձանագրենարձանագրենարձանագրեն::::    

3.3.3.3.----    Բացատրելէ ետք թէ ինչո՞ւ համար աշխարհը կը Բացատրելէ ետք թէ ինչո՞ւ համար աշխարհը կը Բացատրելէ ետք թէ ինչո՞ւ համար աշխարհը կը Բացատրելէ ետք թէ ինչո՞ւ համար աշխարհը կը 
նմանցուի ծովու, հիմա տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար նմանցուի ծովու, հիմա տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար նմանցուի ծովու, հիմա տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար նմանցուի ծովու, հիմա տեսնենք թէ ինչո՞ւ համար Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
խօսքը կը նմանցուի ուռկանիխօսքը կը նմանցուի ուռկանիխօսքը կը նմանցուի ուռկանիխօսքը կը նմանցուի ուռկանի::::    ՈւռկանՈւռկանՈւռկանՈւռկանի կը նմանցուի երկու ի կը նմանցուի երկու ի կը նմանցուի երկու ի կը նմանցուի երկու 
պատճառպատճառպատճառպատճառներներներներով.ով.ով.ով.----    

ա) Մենք գիտենք որ ձուկը ա) Մենք գիտենք որ ձուկը ա) Մենք գիտենք որ ձուկը ա) Մենք գիտենք որ ձուկը դէպի դէպի դէպի դէպի ուռկան բերողը կամ ուռկան բերողը կամ ուռկան բերողը կամ ուռկան բերողը կամ 
քաշողը՝ նոյնինքն ուռկանին մէջ եղող ուտելիքն է, կերն էքաշողը՝ նոյնինքն ուռկանին մէջ եղող ուտելիքն է, կերն էքաշողը՝ նոյնինքն ուռկանին մէջ եղող ուտելիքն է, կերն էքաշողը՝ նոյնինքն ուռկանին մէջ եղող ուտելիքն է, կերն է::::    
Ինչպէս ուտելիքն է որ ձուկը ուռկան կը բերէ, այնպէս ալ, Ինչպէս ուտելիքն է որ ձուկը ուռկան կը բերէ, այնպէս ալ, Ինչպէս ուտելիքն է որ ձուկը ուռկան կը բերէ, այնպէս ալ, Ինչպէս ուտելիքն է որ ձուկը ուռկան կը բերէ, այնպէս ալ, 
Աստուծոյ խօսքն է որ հոգեւորապէս ծարաւ եղող մարդիկը Աստուծոյ խօսքն է որ հոգեւորապէս ծարաւ եղող մարդիկը Աստուծոյ խօսքն է որ հոգեւորապէս ծարաւ եղող մարդիկը Աստուծոյ խօսքն է որ հոգեւորապէս ծարաւ եղող մարդիկը 
եկեղեցի կը բերէեկեղեցի կը բերէեկեղեցի կը բերէեկեղեցի կը բերէ, , , , եւ եկեղեցւոյ միջոցաւ՝ Քրիստոսիեւ եկեղեցւոյ միջոցաւ՝ Քրիստոսիեւ եկեղեցւոյ միջոցաւ՝ Քրիստոսիեւ եկեղեցւոյ միջոցաւ՝ Քրիստոսի::::    
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Հետաքրքրական է նկատի առնել, թէ բոլոր այն եկեղեցիները, Հետաքրքրական է նկատի առնել, թէ բոլոր այն եկեղեցիները, Հետաքրքրական է նկատի առնել, թէ բոլոր այն եկեղեցիները, Հետաքրքրական է նկատի առնել, թէ բոլոր այն եկեղեցիները, 
որոնք Աստուծոյ խօսքը կը քարոզեն իր ամբողջական որոնք Աստուծոյ խօսքը կը քարոզեն իր ամբողջական որոնք Աստուծոյ խօսքը կը քարոզեն իր ամբողջական որոնք Աստուծոյ խօսքը կը քարոզեն իր ամբողջական 
ճշմարտութեամբը, կը վայելեն ներկայութիւնը իսկական ճշմարտութեամբը, կը վայելեն ներկայութիւնը իսկական ճշմարտութեամբը, կը վայելեն ներկայութիւնը իսկական ճշմարտութեամբը, կը վայելեն ներկայութիւնը իսկական 
հաւատացեալներու, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ իրական հաւատացեալներու, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ իրական հաւատացեալներու, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ իրական հաւատացեալներու, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ իրական 
ծարաւ ունեցող անհատներուծարաւ ունեցող անհատներուծարաւ ունեցող անհատներուծարաւ ունեցող անհատներու::::    

բ.բ.բ.բ.----    Մենք գիտենք նաեւ որ ուռկանին մէջ բռնուած ձուկը Մենք գիտենք նաեւ որ ուռկանին մէջ բռնուած ձուկը Մենք գիտենք նաեւ որ ուռկանին մէջ բռնուած ձուկը Մենք գիտենք նաեւ որ ուռկանին մէջ բռնուած ձուկը 
դժուար թէ կարենայ ազատիլ ուռկանէնդժուար թէ կարենայ ազատիլ ուռկանէնդժուար թէ կարենայ ազատիլ ուռկանէնդժուար թէ կարենայ ազատիլ ուռկանէն::::    Ինչպէս անգամ Ինչպէս անգամ Ինչպէս անգամ Ինչպէս անգամ մը մը մը մը 
որ ձուկը ուռկան իյնայ ալ ազատում չունի, այնպէս ալ, որ ձուկը ուռկան իյնայ ալ ազատում չունի, այնպէս ալ, որ ձուկը ուռկան իյնայ ալ ազատում չունի, այնպէս ալ, որ ձուկը ուռկան իյնայ ալ ազատում չունի, այնպէս ալ, 
անգամ անգամ անգամ անգամ մը մը մը մը որ մարդը բռնուի Աստուծոյ խօսքին ուռկանին մէջ որ մարդը բռնուի Աստուծոյ խօսքին ուռկանին մէջ որ մարդը բռնուի Աստուծոյ խօսքին ուռկանին մէջ որ մարդը բռնուի Աստուծոյ խօսքին ուռկանին մէջ 
ու ճաշակէ քաղցրութիւնը Աստուծոյ խօսքին, ալ բնաւ պու ճաշակէ քաղցրութիւնը Աստուծոյ խօսքին, ալ բնաւ պու ճաշակէ քաղցրութիւնը Աստուծոյ խօսքին, ալ բնաւ պու ճաշակէ քաղցրութիւնը Աստուծոյ խօսքին, ալ բնաւ պիտի իտի իտի իտի 
չուզէ բաժնուիլ անկէչուզէ բաժնուիլ անկէչուզէ բաժնուիլ անկէչուզէ բաժնուիլ անկէ::::    Հետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը, արքաՀետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը, արքաՀետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը, արքաՀետեւաբար, Աստուծոյ խօսքը, արքա----
յութեյութեյութեյութեան պատգամը, փրկութեան աւետիսը եւ ան պատգամը, փրկութեան աւետիսը եւ ան պատգամը, փրկութեան աւետիսը եւ ան պատգամը, փրկութեան աւետիսը եւ Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
շնորհքը ուռկան կը կոչուին կամ ուռկանի կը նմանցուին, ցոյց շնորհքը ուռկան կը կոչուին կամ ուռկանի կը նմանցուին, ցոյց շնորհքը ուռկան կը կոչուին կամ ուռկանի կը նմանցուին, ցոյց շնորհքը ուռկան կը կոչուին կամ ուռկանի կը նմանցուին, ցոյց 
տալու համար անոնց քաշողական, գրաւիչ եւ առինքնող տալու համար անոնց քաշողական, գրաւիչ եւ առինքնող տալու համար անոնց քաշողական, գրաւիչ եւ առինքնող տալու համար անոնց քաշողական, գրաւիչ եւ առինքնող 
զօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնըզօրութիւնը::::    

4.4.4.4.----    ««««Ձուկ որսալու համար ձեր ուռկաննՁուկ որսալու համար ձեր ուռկաննՁուկ որսալու համար ձեր ուռկաննՁուկ որսալու համար ձեր ուռկանները նետեցէքերը նետեցէքերը նետեցէքերը նետեցէք»»»»::::    
Առաջին հերթին Քրիստոս եւ իր աշակերտները իրեԱռաջին հերթին Քրիստոս եւ իր աշակերտները իրեԱռաջին հերթին Քրիստոս եւ իր աշակերտները իրեԱռաջին հերթին Քրիստոս եւ իր աշակերտները իրե´́́́նք պիտի նք պիտի նք պիտի նք պիտի 
ըլլային ըլլային ըլլային ըլլային Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը մեղքով ալեկոծ Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը մեղքով ալեկոծ Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը մեղքով ալեկոծ Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը մեղքով ալեկոծ 
մարդկութեան կեանքին մէջ նետողներըմարդկութեան կեանքին մէջ նետողներըմարդկութեան կեանքին մէջ նետողներըմարդկութեան կեանքին մէջ նետողները::::    Յետոյ այդ ուռկանը Յետոյ այդ ուռկանը Յետոյ այդ ուռկանը Յետոյ այդ ուռկանը 
պիտի նետէին առաքեալներուն յաջորդները եւ բոլոր պիտի նետէին առաքեալներուն յաջորդները եւ բոլոր պիտի նետէին առաքեալներուն յաջորդները եւ բոլոր պիտի նետէին առաքեալներուն յաջորդները եւ բոլոր 
դարերու եկեղեցական ու սուրբ հայրերըդարերու եկեղեցական ու սուրբ հայրերըդարերու եկեղեցական ու սուրբ հայրերըդարերու եկեղեցական ու սուրբ հայրերը::::    Եւ Եւ Եւ Եւ սակայն, սակայն, սակայն, սակայն, 
Աստուծոյ խօսքին ուռկանը աշխարհի ծովուն մէջ նետելը, Աստուծոյ խօսքին ուռկանը աշխարհի ծովուն մէջ նետելը, Աստուծոյ խօսքին ուռկանը աշխարհի ծովուն մէջ նետելը, Աստուծոյ խօսքին ուռկանը աշխարհի ծովուն մէջ նետելը, 
միայն եկեղեցականներուն, քարոզիչներուն, հովիւներուն միայն եկեղեցականներուն, քարոզիչներուն, հովիւներուն միայն եկեղեցականներուն, քարոզիչներուն, հովիւներուն միայն եկեղեցականներուն, քարոզիչներուն, հովիւներուն 
պարտականութիւնը չէպարտականութիւնը չէպարտականութիւնը չէպարտականութիւնը չէ::::    Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ 
դաւանող ամէն անհատ, պարտականութիւնը ունի Աստուծոյ դաւանող ամէն անհատ, պարտականութիւնը ունի Աստուծոյ դաւանող ամէն անհատ, պարտականութիւնը ունի Աստուծոյ դաւանող ամէն անհատ, պարտականութիւնը ունի Աստուծոյ 
խօսքին մասին վկայութիւն տալուխօսքին մասին վկայութիւն տալուխօսքին մասին վկայութիւն տալուխօսքին մասին վկայութիւն տալու::::    Քարոզիչ ու պատգամաՔարոզիչ ու պատգամաՔարոզիչ ու պատգամաՔարոզիչ ու պատգամա----
խօս ըլլալու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ` վկախօս ըլլալու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ` վկախօս ըլլալու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ` վկախօս ըլլալու մասին չէ որ կը խօսիմ, այլ` վկա´́́́յ ըլլալու յ ըլլալու յ ըլլալու յ ըլլալու 
մասինմասինմասինմասին::::    Ամէն մարդ չի կրնար քարոզիչ ըլլալ, բայց ամէն Ամէն մարդ չի կրնար քարոզիչ ըլլալ, բայց ամէն Ամէն մարդ չի կրնար քարոզիչ ըլլալ, բայց ամէն Ամէն մարդ չի կրնար քարոզիչ ըլլալ, բայց ամէն 
հաւատացեալ պէտք է ճշմարտութեան վկահաւատացեալ պէտք է ճշմարտութեան վկահաւատացեալ պէտք է ճշմարտութեան վկահաւատացեալ պէտք է ճշմարտութեան վկա´́́́յ ըլլայյ ըլլայյ ըլլայյ ըլլայ, , , , փրկուփրկուփրկուփրկու----
թեան Աւետարանի տարածիթեան Աւետարանի տարածիթեան Աւետարանի տարածիթեան Աւետարանի տարածի´́́́չ ըլլայ:չ ըլլայ:չ ըլլայ:չ ըլլայ:    

Ամէն հաւատացեալ իր քով պէտք է ուռկան մը ունենայ, Ամէն հաւատացեալ իր քով պէտք է ուռկան մը ունենայ, Ամէն հաւատացեալ իր քով պէտք է ուռկան մը ունենայ, Ամէն հաւատացեալ իր քով պէտք է ուռկան մը ունենայ, 
զորս կարենայ գործածել զորս կարենայ գործածել զորս կարենայ գործածել զորս կարենայ գործածել մարդիկը Աստուծոյ բերելու համարմարդիկը Աստուծոյ բերելու համարմարդիկը Աստուծոյ բերելու համարմարդիկը Աստուծոյ բերելու համար::::    
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Մէկուն ուռկանը կրնայ իր ծառայութեան շնորհքը ըլլալՄէկուն ուռկանը կրնայ իր ծառայութեան շնորհքը ըլլալՄէկուն ուռկանը կրնայ իր ծառայութեան շնորհքը ըլլալՄէկուն ուռկանը կրնայ իր ծառայութեան շնորհքը ըլլալ::::    
Մարդիկ կրնան մեր ծառայութիւնը տեսնել եւ դարձի գալՄարդիկ կրնան մեր ծառայութիւնը տեսնել եւ դարձի գալՄարդիկ կրնան մեր ծառայութիւնը տեսնել եւ դարձի գալՄարդիկ կրնան մեր ծառայութիւնը տեսնել եւ դարձի գալ::::    
Ուրիշի մը ուռկանը կրնայ խոնարհութիւնը ըլլալՈւրիշի մը ուռկանը կրնայ խոնարհութիւնը ըլլալՈւրիշի մը ուռկանը կրնայ խոնարհութիւնը ըլլալՈւրիշի մը ուռկանը կրնայ խոնարհութիւնը ըլլալ::::    Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ 
երբ խոնարհութիւն տեսնեն մեր մօտ` կրնան ազդուիլ եւ երբ խոնարհութիւն տեսնեն մեր մօտ` կրնան ազդուիլ եւ երբ խոնարհութիւն տեսնեն մեր մօտ` կրնան ազդուիլ եւ երբ խոնարհութիւն տեսնեն մեր մօտ` կրնան ազդուիլ եւ 
կեանքի փոփոխութիւն ակեանքի փոփոխութիւն ակեանքի փոփոխութիւն ակեանքի փոփոխութիւն ապրիլպրիլպրիլպրիլ::::    Կարելի Կարելի Կարելի Կարելի է օրինակները է օրինակները է օրինակները է օրինակները 
բազմացնելբազմացնելբազմացնելբազմացնել::::    Ինչ շնորհք կամ պարգեւ որ ունինք, ինչ ձիրք Ինչ շնորհք կամ պարգեւ որ ունինք, ինչ ձիրք Ինչ շնորհք կամ պարգեւ որ ունինք, ինչ ձիրք Ինչ շնորհք կամ պարգեւ որ ունինք, ինչ ձիրք 
կամ կարողութիւն որ ունինք, ինչ հարստութիւն կամ դիրք որ կամ կարողութիւն որ ունինք, ինչ հարստութիւն կամ դիրք որ կամ կարողութիւն որ ունինք, ինչ հարստութիւն կամ դիրք որ կամ կարողութիւն որ ունինք, ինչ հարստութիւն կամ դիրք որ 
ունինք, ինչ պաշտօն կամ գործ որ ունինք, անոնք մեր ունինք, ինչ պաշտօն կամ գործ որ ունինք, անոնք մեր ունինք, ինչ պաշտօն կամ գործ որ ունինք, անոնք մեր ունինք, ինչ պաշտօն կամ գործ որ ունինք, անոնք մեր 
ուռկանները կը սեպուին. զանոնք պէտք է գործածել մարդիկը ուռկանները կը սեպուին. զանոնք պէտք է գործածել մարդիկը ուռկանները կը սեպուին. զանոնք պէտք է գործածել մարդիկը ուռկանները կը սեպուին. զանոնք պէտք է գործածել մարդիկը 
Աստուծոյ մօտեցնելուԱստուծոյ մօտեցնելուԱստուծոյ մօտեցնելուԱստուծոյ մօտեցնելու    համար, զանոնք արքայութեան զաւակ համար, զանոնք արքայութեան զաւակ համար, զանոնք արքայութեան զաւակ համար, զանոնք արքայութեան զաւակ 
դարձնելու համարդարձնելու համարդարձնելու համարդարձնելու համար::::    

Եթէ չնետենք մեր ուռկանները` չեԵթէ չնետենք մեր ուռկանները` չեԵթէ չնետենք մեր ուռկանները` չեԵթէ չնետենք մեր ուռկանները` չե´́́́նք կրնար ձուկ որսալնք կրնար ձուկ որսալնք կրնար ձուկ որսալնք կրնար ձուկ որսալ::::    
ԵթէԵթէԵթէԵթէ    Աստուծոյ խօսքինԱստուծոյ խօսքինԱստուծոյ խօսքինԱստուծոյ խօսքին    պատմիչները չըլլանքպատմիչները չըլլանքպատմիչները չըլլանքպատմիչները չըլլանք` ` ` ` չեչեչեչե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
մարդիկ շահիլ Քրիստոսի թագաւորութեան համարմարդիկ շահիլ Քրիստոսի թագաւորութեան համարմարդիկ շահիլ Քրիստոսի թագաւորութեան համարմարդիկ շահիլ Քրիստոսի թագաւորութեան համար::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
չտարածենք Քրիստոսի փրկագործութիւնը` չեչտարածենք Քրիստոսի փրկագործութիւնը` չեչտարածենք Քրիստոսի փրկագործութիւնը` չեչտարածենք Քրիստոսի փրկագործութիւնը` չե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը    փրկութեան առաջնորդելփրկութեան առաջնորդելփրկութեան առաջնորդելփրկութեան առաջնորդել::::    

5.5.5.5.----    Տիրոջ հրահանգն է որ մեր նաւակները աւելի խորը Տիրոջ հրահանգն է որ մեր նաւակները աւելի խորը Տիրոջ հրահանգն է որ մեր նաւակները աւելի խորը Տիրոջ հրահանգն է որ մեր նաւակները աւելի խորը 
տանինք եւ մեր ուռկանները նետենք խորունկ տեղերըտանինք եւ մեր ուռկանները նետենք խորունկ տեղերըտանինք եւ մեր ուռկանները նետենք խորունկ տեղերըտանինք եւ մեր ուռկանները նետենք խորունկ տեղերը::::    
Չվախնանք մեր ուռկանները նետելու խորունկ տեղերըՉվախնանք մեր ուռկանները նետելու խորունկ տեղերըՉվախնանք մեր ուռկանները նետելու խորունկ տեղերըՉվախնանք մեր ուռկանները նետելու խորունկ տեղերը::::    Այդ Այդ Այդ Այդ 
««««խորունկ տեղերըխորունկ տեղերըխորունկ տեղերըխորունկ տեղերը» » » » կրնան մեղքի մէջ կորսուած մարդիկը կրնան մեղքի մէջ կորսուած մարդիկը կրնան մեղքի մէջ կորսուած մարդիկը կրնան մեղքի մէջ կորսուած մարդիկը 
ըլլալ, կրնան մոռցուած ու անտեսուածըլլալ, կրնան մոռցուած ու անտեսուածըլլալ, կրնան մոռցուած ու անտեսուածըլլալ, կրնան մոռցուած ու անտեսուած    մարդիկը ըլլալ, մարդիկը ըլլալ, մարդիկը ըլլալ, մարդիկը ըլլալ, 
կրնան հեթանոս կամ անհաւատ մարդիկը ըլլալկրնան հեթանոս կամ անհաւատ մարդիկը ըլլալկրնան հեթանոս կամ անհաւատ մարդիկը ըլլալկրնան հեթանոս կամ անհաւատ մարդիկը ըլլալ::::    Մեր կոչումն Մեր կոչումն Մեր կոչումն Մեր կոչումն 
է այէ այէ այէ այս բոլորին կեանքին մէջ նետելս բոլորին կեանքին մէջ նետելս բոլորին կեանքին մէջ նետելս բոլորին կեանքին մէջ նետել    ԱստԱստԱստԱստուծոյ խօսքին ուռկաուծոյ խօսքին ուռկաուծոյ խօսքին ուռկաուծոյ խօսքին ուռկա----
նը, եւ նետելնը, եւ նետելնը, եւ նետելնը, եւ նետել    քաքաքաքա´́́́ջաբար, անվաջաբար, անվաջաբար, անվաջաբար, անվա´́́́խօրէն, մնայոխօրէն, մնայոխօրէն, մնայոխօրէն, մնայո´́́́ւն կերպովւն կերպովւն կերպովւն կերպով::::    

6.6.6.6.----    Յիսուս պատուիրեց որ նաւակը աւելի խորը տանին, Յիսուս պատուիրեց որ նաւակը աւելի խորը տանին, Յիսուս պատուիրեց որ նաւակը աւելի խորը տանին, Յիսուս պատուիրեց որ նաւակը աւելի խորը տանին, 
բայց ինք եւս անոնց ընկերացաւբայց ինք եւս անոնց ընկերացաւբայց ինք եւս անոնց ընկերացաւբայց ինք եւս անոնց ընկերացաւ::::    ԶաԶաԶաԶանոնք առանձին չղրկեց նոնք առանձին չղրկեց նոնք առանձին չղրկեց նոնք առանձին չղրկեց 
ծովուն խորերըծովուն խորերըծովուն խորերըծովուն խորերը::::    Տէրը երբեք մեզ առանձին չի ղրկեր, Տէրը երբեք մեզ առանձին չի ղրկեր, Տէրը երբեք մեզ առանձին չի ղրկեր, Տէրը երբեք մեզ առանձին չի ղրկեր, 
մանաւանդ հոն` ուր խորունկ ջուրեր կան, այլ խօսքով` ուր մանաւանդ հոն` ուր խորունկ ջուրեր կան, այլ խօսքով` ուր մանաւանդ հոն` ուր խորունկ ջուրեր կան, այլ խօսքով` ուր մանաւանդ հոն` ուր խորունկ ջուրեր կան, այլ խօսքով` ուր 
դժուարութիւնները շատ են, փորձութիւնները` բազմատեդժուարութիւնները շատ են, փորձութիւնները` բազմատեդժուարութիւնները շատ են, փորձութիւնները` բազմատեդժուարութիւնները շատ են, փորձութիւնները` բազմատե----
սսսսակ, մարտահրաւէրները` մեծակ, մարտահրաւէրները` մեծակ, մարտահրաւէրները` մեծակ, մարտահրաւէրները` մեծ::::    Առանց Տիրոջ գործակցուԱռանց Տիրոջ գործակցուԱռանց Տիրոջ գործակցուԱռանց Տիրոջ գործակցու----
թեան, ընկերակցութեան եւ առաջնորդութեթեան, ընկերակցութեան եւ առաջնորդութեթեան, ընկերակցութեան եւ առաջնորդութեթեան, ընկերակցութեան եւ առաջնորդութեան, մենք չենք ան, մենք չենք ան, մենք չենք ան, մենք չենք 
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կրնար խորունկ ջուրերուն մէջ ապրող մարդիկ կրնար խորունկ ջուրերուն մէջ ապրող մարդիկ կրնար խորունկ ջուրերուն մէջ ապրող մարդիկ կրնար խորունկ ջուրերուն մէջ ապրող մարդիկ ««««որսալորսալորսալորսալ» » » » իր իր իր իր 
արքայութեան համարարքայութեան համարարքայութեան համարարքայութեան համար::::    

««««Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.----    
""""ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ տ, ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ 

որսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք"որսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք"որսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք"որսացինք, բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք"»»»»    
((((Ղկ 5.5)Ղկ 5.5)Ղկ 5.5)Ղկ 5.5)::::    

1.1.1.1.----    ««««Ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացիԱմբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացիԱմբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացիԱմբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինքնքնքնք»:»:»:»:    
Ձկնորսներ սովորաբար գիշեր ատեն է որ ձուկ կՁկնորսներ սովորաբար գիշեր ատեն է որ ձուկ կՁկնորսներ սովորաբար գիշեր ատեն է որ ձուկ կՁկնորսներ սովորաբար գիշեր ատեն է որ ձուկ կ’’’’որսային որսային որսային որսային 
Գալիլեայի լիճին վրայԳալիլեայի լիճին վրայԳալիլեայի լիճին վրայԳալիլեայի լիճին վրայ::::    ՄենՄենՄենՄենք կրնա՞նք մեղքի մութին մէջ ք կրնա՞նք մեղքի մութին մէջ ք կրնա՞նք մեղքի մութին մէջ ք կրնա՞նք մեղքի մութին մէջ 
թափառթափառթափառթափառող մարդոց ետեւէն երթալ, գտնել զանոնք եւ Տիրոջ ող մարդոց ետեւէն երթալ, գտնել զանոնք եւ Տիրոջ ող մարդոց ետեւէն երթալ, գտնել զանոնք եւ Տիրոջ ող մարդոց ետեւէն երթալ, գտնել զանոնք եւ Տիրոջ 
դարձնելդարձնելդարձնելդարձնել::::    Գիշերով ձուկ որսալը աւելի դիւրին է, որովհետեւ Գիշերով ձուկ որսալը աւելի դիւրին է, որովհետեւ Գիշերով ձուկ որսալը աւելի դիւրին է, որովհետեւ Գիշերով ձուկ որսալը աւելի դիւրին է, որովհետեւ 
անոնք գիշեր ատեն խմբովին կը թափառին եւ կերանոնք գիշեր ատեն խմբովին կը թափառին եւ կերանոնք գիշեր ատեն խմբովին կը թափառին եւ կերանոնք գիշեր ատեն խմբովին կը թափառին եւ կեր    կը կը կը կը 
փնտռենփնտռենփնտռենփնտռեն::::    Այսօր աշխարհի մէջ որքաԱյսօր աշխարհի մէջ որքաԱյսօր աշխարհի մէջ որքաԱյսօր աշխարհի մէջ որքա՜՜՜՜ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք ն մարդիկ կան որոնք 
գիշերով հոս ու հոն կը թափառին, իրենց համար գիշերով հոս ու հոն կը թափառին, իրենց համար գիշերով հոս ու հոն կը թափառին, իրենց համար գիշերով հոս ու հոն կը թափառին, իրենց համար ««««կերկերկերկեր» » » » 
փնտռելու մեղքի հաճոյքներուն մէջ, որպէսզի անով յագեցնեն փնտռելու մեղքի հաճոյքներուն մէջ, որպէսզի անով յագեցնեն փնտռելու մեղքի հաճոյքներուն մէջ, որպէսզի անով յագեցնեն փնտռելու մեղքի հաճոյքներուն մէջ, որպէսզի անով յագեցնեն 
իրենց ներսիդին գոյութիւն ունեցող անօթութիւնըիրենց ներսիդին գոյութիւն ունեցող անօթութիւնըիրենց ներսիդին գոյութիւն ունեցող անօթութիւնըիրենց ներսիդին գոյութիւն ունեցող անօթութիւնը::::    Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ 
հովիւ ունինք աշխարհի մէջ, որոնք այս դասակարգի հովիւ ունինք աշխարհի մէջ, որոնք այս դասակարգի հովիւ ունինք աշխարհի մէջ, որոնք այս դասակարգի հովիւ ունինք աշխարհի մէջ, որոնք այս դասակարգի 
մարդիկը կը փնտռեն եւ անոնց ազատագրութիւնն ու մարդիկը կը փնտռեն եւ անոնց ազատագրութիւնն ու մարդիկը կը փնտռեն եւ անոնց ազատագրութիւնն ու մարդիկը կը փնտռեն եւ անոնց ազատագրութիւնն ու 
փրկութիւնը կը հետապնդենփրկութիւնը կը հետապնդենփրկութիւնը կը հետապնդենփրկութիւնը կը հետապնդեն::::    

2.2.2.2.----    ««««Ամբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինքԱմբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինքԱմբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինքԱմբողջ գիշերը յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ մէկը կրնայ ամբողջ կեանք մը մէկը կրնայ ամբողջ կեանք մը մէկը կրնայ ամբողջ կեանք մը մէկը կրնայ ամբողջ կեանք մը 
աշխատիլ Աստուծոյ այգիին մէջ եւ արդիւնք չտալ, անպտուղ աշխատիլ Աստուծոյ այգիին մէջ եւ արդիւնք չտալ, անպտուղ աշխատիլ Աստուծոյ այգիին մէջ եւ արդիւնք չտալ, անպտուղ աշխատիլ Աստուծոյ այգիին մէջ եւ արդիւնք չտալ, անպտուղ 
մնալմնալմնալմնալ::::    Որո՞նք են աշխատող բՈրո՞նք են աշխատող բՈրո՞նք են աշխատող բՈրո՞նք են աշխատող բայց անպտուղ եւ աայց անպտուղ եւ աայց անպտուղ եւ աայց անպտուղ եւ ապարդիւն պարդիւն պարդիւն պարդիւն 
կեանք ունեցող մարդիկըկեանք ունեցող մարդիկըկեանք ունեցող մարդիկըկեանք ունեցող մարդիկը::::    Անոնք են` որոնք կԱնոնք են` որոնք կԱնոնք են` որոնք կԱնոնք են` որոնք կ’’’’աշխատին աշխատին աշխատին աշխատին 
առանց Տիրոջ ընկերակցութեան, կը գործեն առանց Տիրոջ առանց Տիրոջ ընկերակցութեան, կը գործեն առանց Տիրոջ առանց Տիրոջ ընկերակցութեան, կը գործեն առանց Տիրոջ առանց Տիրոջ ընկերակցութեան, կը գործեն առանց Տիրոջ 
գործակցութեան, կը վազեն առանց Տիրոջ ճանապարհորդակգործակցութեան, կը վազեն առանց Տիրոջ ճանապարհորդակգործակցութեան, կը վազեն առանց Տիրոջ ճանապարհորդակգործակցութեան, կը վազեն առանց Տիրոջ ճանապարհորդակ----
ցութեանցութեանցութեանցութեան::::    Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս որ ճիւղը ինք առանձին պտուղ Ինչպէս որ ճիւղը ինք առանձին պտուղ Ինչպէս որ ճիւղը ինք առանձին պտուղ Ինչպէս որ ճիւղը ինք առանձին պտուղ 
չի տար` եթէ որթատունկին միաչի տար` եթէ որթատունկին միաչի տար` եթէ որթատունկին միաչի տար` եթէ որթատունկին միացած չըլլայ, նոյնպէս ալ դուք ցած չըլլայ, նոյնպէս ալ դուք ցած չըլլայ, նոյնպէս ալ դուք ցած չըլլայ, նոյնպէս ալ դուք 
չէք կրնար պտուղ տալ` եթէ ինծի միացած չըլլաքչէք կրնար պտուղ տալ` եթէ ինծի միացած չըլլաքչէք կրնար պտուղ տալ` եթէ ինծի միացած չըլլաքչէք կրնար պտուղ տալ` եթէ ինծի միացած չըլլաք»»»» ( ( ( (Յհ 15.4)Յհ 15.4)Յհ 15.4)Յհ 15.4)::::    
Յիսուսի խօսքերը շատ յստակ ենՅիսուսի խօսքերը շատ յստակ ենՅիսուսի խօսքերը շատ յստակ ենՅիսուսի խօսքերը շատ յստակ են::::    Պտղատու առաքելութիւն Պտղատու առաքելութիւն Պտղատու առաքելութիւն Պտղատու առաքելութիւն 
ունենալու համար, պէտք է միացած ըլլալ Քրիստոսի, ճիշդ ունենալու համար, պէտք է միացած ըլլալ Քրիստոսի, ճիշդ ունենալու համար, պէտք է միացած ըլլալ Քրիստոսի, ճիշդ ունենալու համար, պէտք է միացած ըլլալ Քրիստոսի, ճիշդ 
ինչպէս ճիւղը միացած է ծառինինչպէս ճիւղը միացած է ծառինինչպէս ճիւղը միացած է ծառինինչպէս ճիւղը միացած է ծառին::::    Ձեր ուշադրութիւնը կը Ձեր ուշադրութիւնը կը Ձեր ուշադրութիւնը կը Ձեր ուշադրութիւնը կը 
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հրաւիրեմ հրաւիրեմ հրաւիրեմ հրաւիրեմ ««««միացածմիացածմիացածմիացած» » » » բբբբառին վրայառին վրայառին վրայառին վրայ::::    Քրիստոսի միացած ըլլալ, Քրիստոսի միացած ըլլալ, Քրիստոսի միացած ըլլալ, Քրիստոսի միացած ըլլալ, 
կը նշանակէ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ, 
միութեան մէջ ըլլալմիութեան մէջ ըլլալմիութեան մէջ ըլլալմիութեան մէջ ըլլալ::::    Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը նշանակէ 
Քրիստոսի կամքին ենթակայ ըլլալ, Քրիստոսի կամքին Քրիստոսի կամքին ենթակայ ըլլալ, Քրիստոսի կամքին Քրիստոսի կամքին ենթակայ ըլլալ, Քրիստոսի կամքին Քրիստոսի կամքին ենթակայ ըլլալ, Քրիստոսի կամքին 
կատարիչը ըլլալկատարիչը ըլլալկատարիչը ըլլալկատարիչը ըլլալ::::    Տակաւին, Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը Տակաւին, Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը Տակաւին, Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը Տակաւին, Քրիստոսի միացած ըլլալ, կը 
նշանակէ Քրիստոսի սինշանակէ Քրիստոսի սինշանակէ Քրիստոսի սինշանակէ Քրիստոսի սիրոյն ու հաւատքին, քաղցրութեան ու րոյն ու հաւատքին, քաղցրութեան ու րոյն ու հաւատքին, քաղցրութեան ու րոյն ու հաւատքին, քաղցրութեան ու 
սրբութեան ըմբոշխնիչը ըլլալսրբութեան ըմբոշխնիչը ըլլալսրբութեան ըմբոշխնիչը ըլլալսրբութեան ըմբոշխնիչը ըլլալ::::    Կարեւոր է նկատի առնել եւ Կարեւոր է նկատի առնել եւ Կարեւոր է նկատի առնել եւ Կարեւոր է նկատի առնել եւ 
գիտնալ, թէ այն կեագիտնալ, թէ այն կեագիտնալ, թէ այն կեագիտնալ, թէ այն կեանքը որ գոյութիւն ունի ծառին մէջ,նքը որ գոյութիւն ունի ծառին մէջ,նքը որ գոյութիւն ունի ծառին մէջ,նքը որ գոյութիւն ունի ծառին մէջ,    նոյն նոյն նոյն նոյն 
կեանքն է որ գոյութիւն ունի ծառին վրայ հաստատուած կեանքն է որ գոյութիւն ունի ծառին վրայ հաստատուած կեանքն է որ գոյութիւն ունի ծառին վրայ հաստատուած կեանքն է որ գոյութիւն ունի ծառին վրայ հաստատուած 
ճիւղին մէջճիւղին մէջճիւղին մէջճիւղին մէջ::::    Ըսել կԸսել կԸսել կԸսել կ’’’’ուզեմ, թէ այն կեանքն ու զօրութիւնը որուզեմ, թէ այն կեանքն ու զօրութիւնը որուզեմ, թէ այն կեանքն ու զօրութիւնը որուզեմ, թէ այն կեանքն ու զօրութիւնը որոնքոնքոնքոնք    
գոյուգոյուգոյուգոյութիւն ունիթիւն ունիթիւն ունիթիւն ունինննն    Քրիստոսի անձին մէջ, նոյն այդ կեանքն ու Քրիստոսի անձին մէջ, նոյն այդ կեանքն ու Քրիստոսի անձին մէջ, նոյն այդ կեանքն ու Քրիստոսի անձին մէջ, նոյն այդ կեանքն ու 
զօրութիւնը կը փոխանցուիզօրութիւնը կը փոխանցուիզօրութիւնը կը փոխանցուիզօրութիւնը կը փոխանցուինննն    բոլոր անոնցբոլոր անոնցբոլոր անոնցբոլոր անոնց,,,,    որոնք ճիւղի մը որոնք ճիւղի մը որոնք ճիւղի մը որոնք ճիւղի մը 
նման հաստատուած են Քրիստոսի անձին վրայնման հաստատուած են Քրիստոսի անձին վրայնման հաստատուած են Քրիստոսի անձին վրայնման հաստատուած են Քրիստոսի անձին վրայ::::    

3.3.3.3.----    ««««Ամբողջ գիշերը յոգնեցանքԱմբողջ գիշերը յոգնեցանքԱմբողջ գիշերը յոգնեցանքԱմբողջ գիշերը յոգնեցանք»»»»::::    Յատկանշական է Յատկանշական է Յատկանշական է Յատկանշական է 
««««յոգնեցանքյոգնեցանքյոգնեցանքյոգնեցանք» » » » բառը, որ մեզի կը յիշեցնէ քանի մը ճշմարտուբառը, որ մեզի կը յիշեցնէ քանի մը ճշմարտուբառը, որ մեզի կը յիշեցնէ քանի մը ճշմարտուբառը, որ մեզի կը յիշեցնէ քանի մը ճշմարտու----
թիւններ.թիւններ.թիւններ.թիւններ.----    

ա) Աա) Աա) Աա) Առանց Տիրոջ օգնութեան կատարուած գործ մը` ռանց Տիրոջ օգնութեան կատարուած գործ մը` ռանց Տիրոջ օգնութեան կատարուած գործ մը` ռանց Տիրոջ օգնութեան կատարուած գործ մը` 
յոգնեցուցիչ գործ էյոգնեցուցիչ գործ էյոգնեցուցիչ գործ էյոգնեցուցիչ գործ է::::    Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքն է որ կը նորոգէ մեր նքն է որ կը նորոգէ մեր նքն է որ կը նորոգէ մեր նքն է որ կը նորոգէ մեր 
զօրութիւնը, որպէսզի կարենանք աշխատիլ իր անուանը զօրութիւնը, որպէսզի կարենանք աշխատիլ իր անուանը զօրութիւնը, որպէսզի կարենանք աշխատիլ իր անուանը զօրութիւնը, որպէսզի կարենանք աշխատիլ իր անուանը 
փառքին համարփառքին համարփառքին համարփառքին համար::::    

բ) Երբեմն կրնանք յոգնիլ, բայց արդիւնքի չհասնիլբ) Երբեմն կրնանք յոգնիլ, բայց արդիւնքի չհասնիլբ) Երբեմն կրնանք յոգնիլ, բայց արդիւնքի չհասնիլբ) Երբեմն կրնանք յոգնիլ, բայց արդիւնքի չհասնիլ::::    Նման Նման Նման Նման 
պարագայի յուսախաբ պէտք չէ ըլլանք եւ գործը պէտք չէ պարագայի յուսախաբ պէտք չէ ըլլանք եւ գործը պէտք չէ պարագայի յուսախաբ պէտք չէ ըլլանք եւ գործը պէտք չէ պարագայի յուսախաբ պէտք չէ ըլլանք եւ գործը պէտք չէ 
դդդդադրեցնենքադրեցնենքադրեցնենքադրեցնենք::::    

գ) Քրիստոսի գործը դիւրին չէգ) Քրիստոսի գործը դիւրին չէգ) Քրիստոսի գործը դիւրին չէգ) Քրիստոսի գործը դիւրին չէ::::    Անոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կԱնոնք որոնք կ’’’’աշխատին աշխատին աշխատին աշխատին 
Տիրոջ այգիին մէջ, պէտք է պատրաՏիրոջ այգիին մէջ, պէտք է պատրաՏիրոջ այգիին մէջ, պէտք է պատրաՏիրոջ այգիին մէջ, պէտք է պատրա´́́́ստ ըլլան յոգնելուստ ըլլան յոգնելուստ ըլլան յոգնելուստ ըլլան յոգնելու::::    

4.4.4.4.----    ««««ՅոգնեցանքՅոգնեցանքՅոգնեցանքՅոգնեցանք    եւեւեւեւ    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    որսացինքորսացինքորսացինքորսացինք»»»»::::    ԵրբԵրբԵրբԵրբ    առաքեալնեառաքեալնեառաքեալնեառաքեալնե----
րունրունրունրուն    ջանքերըջանքերըջանքերըջանքերը    իիիի    դերեւդերեւդերեւդերեւ    ելանելանելանելան    եւեւեւեւ    երբերբերբերբ    խոստովանեցանխոստովանեցանխոստովանեցանխոստովանեցան    թէթէթէթէ    ոչինչոչինչոչինչոչինչ    
կրցածկրցածկրցածկրցած    էինէինէինէին    ընելընելընելընել, , , , միայնմիայնմիայնմիայն    աաաա´́́́յնյնյնյն    ատենատենատենատեն    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    միջմիջմիջմիջամտեցամտեցամտեցամտեց    եւեւեւեւ    օրհնեցօրհնեցօրհնեցօրհնեց    
իրենցիրենցիրենցիրենց    կատարածկատարածկատարածկատարած    գործըգործըգործըգործը::::    ՄենքՄենքՄենքՄենք    եւսեւսեւսեւս    երբերբերբերբ    խոստովանինքխոստովանինքխոստովանինքխոստովանինք    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    
առջեւառջեւառջեւառջեւ    թէթէթէթէ    ոչինոչինոչինոչինչչչչ    կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    ընելընելընելընել,,,,    միայնմիայնմիայնմիայն    աաաա´́́́յնյնյնյն    ատենատենատենատեն    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    պիտիպիտիպիտիպիտի    
գործէգործէգործէգործէ    մերմերմերմեր    կեանքինկեանքինկեանքինկեանքին    մէջմէջմէջմէջ::::    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    նպատակընպատակընպատակընպատակը    աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն    
աշխատանքինաշխատանքինաշխատանքինաշխատանքին    եռանդըեռանդըեռանդըեռանդը    ջլատելջլատելջլատելջլատել    չէրչէրչէրչէր, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    ալալալալ    անոնցանոնցանոնցանոնց    
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ժրաջանութիւնըժրաջանութիւնըժրաջանութիւնըժրաջանութիւնը    ստորագնահատելստորագնահատելստորագնահատելստորագնահատել    էրէրէրէր, , , , այլայլայլայլ    աաաանոնցնոնցնոնցնոնց    սորվեցնելսորվեցնելսորվեցնելսորվեցնել` ` ` ` 
իրեիրեիրեիրե´́́́նննն    վստահիլվստահիլվստահիլվստահիլ, , , , եւեւեւեւ    միմիմիմի´́́́այնայնայնայն    իրենիրենիրենիրեն::::    ԱյսԱյսԱյսԱյս    իրողութենէնիրողութենէնիրողութենէնիրողութենէն    կըկըկըկը    
սորվինքսորվինքսորվինքսորվինք, , , , որորորոր    արդիւնքիարդիւնքիարդիւնքիարդիւնքի    ձեռքբերումըձեռքբերումըձեռքբերումըձեռքբերումը    մերմերմերմեր    ժրաջանժրաջանժրաջանժրաջան    աշխաաշխաաշխաաշխա----
տանքէնտանքէնտանքէնտանքէն    կախումկախումկախումկախում    չունիչունիչունիչունի, , , , այլ՝այլ՝այլ՝այլ՝    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    գործակցութեանգործակցութեանգործակցութեանգործակցութեան    
ապաւինելէնապաւինելէնապաւինելէնապաւինելէն::::    ԵւԵւԵւԵւ    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ, , , , կըկըկըկը    սորվինքսորվինքսորվինքսորվինք, , , , թէթէթէթէ    երբերբերբերբ    մարդկայինմարդկայինմարդկայինմարդկային    
ամէնամէնամէնամէն    կարելիութիւնկարելիութիւնկարելիութիւնկարելիութիւն    ուուուու    միջոցմիջոցմիջոցմիջոց    կըկըկըկը    սպառիսպառիսպառիսպառի, , , , այնայնայնայն    աաաատենտենտենտեն    էէէէ    որորորոր    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    
կըկըկըկը    միջամտէմիջամտէմիջամտէմիջամտէ, , , , ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ԳրիգորԳրիգորԳրիգորԳրիգոր    ՆարեկացիՆարեկացիՆարեկացիՆարեկացինննն    կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««ՔուՔուՔուՔու    
այցելութեանդայցելութեանդայցելութեանդայցելութեանդ    վայրըվայրըվայրըվայրը    այնայնայնայն    էէէէ, , , , ուրուրուրուր    աաաա´́́́լլլլ    բնաւբնաւբնաւբնաւ    հնարքհնարքհնարքհնարք    չէչէչէչէ    մնացածմնացածմնացածմնացած»»»»::::    
ԵթէԵթէԵթէԵթէ    կըկըկըկը    զգասզգասզգասզգաս    թէթէթէթէ    ամէնամէնամէնամէն    դուռդուռդուռդուռ    գոցուածգոցուածգոցուածգոցուած    էէէէ    առջեւդառջեւդառջեւդառջեւդ, , , , եկոեկոեկոեկո´́́́ւրւրւրւր    անորանորանորանոր    
որորորոր    ըսաւըսաւըսաւըսաւ. . . . ««««ԵսԵսԵսԵս    եմեմեմեմ    դուռըդուռըդուռըդուռը»»»» ( ( ( (ՅհՅհՅհՅհ 10.7) 10.7) 10.7) 10.7)::::    ԱյդԱյդԱյդԱյդ    ԴՈՒՌԻՆԴՈՒՌԻՆԴՈՒՌԻՆԴՈՒՌԻՆ    քովնքովնքովնքովն    էէէէ    բոլորբոլորբոլորբոլոր    
դռներունդռներունդռներունդռներուն    բանալիներբանալիներբանալիներբանալիներըըըը::::    

5.5.5.5.---- « « « «Յոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինքՅոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինքՅոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինքՅոգնեցանք եւ ոչինչ որսացինք»:»:»:»:    Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը 
միաժամանակ կը յիշեցնեն մեզի, որ երբեմն կրնանք յոգնիլ եւ միաժամանակ կը յիշեցնեն մեզի, որ երբեմն կրնանք յոգնիլ եւ միաժամանակ կը յիշեցնեն մեզի, որ երբեմն կրնանք յոգնիլ եւ միաժամանակ կը յիշեցնեն մեզի, որ երբեմն կրնանք յոգնիլ եւ 
ոչինչ ոչինչ ոչինչ ոչինչ ««««որսալորսալորսալորսալ»»»»::::    Կրնանք ժրաջանօրէն աշխատիլ եւ ակնկալԿրնանք ժրաջանօրէն աշխատիլ եւ ակնկալԿրնանք ժրաջանօրէն աշխատիլ եւ ակնկալԿրնանք ժրաջանօրէն աշխատիլ եւ ակնկալ----
ուած արդիւնքը չքաղելուած արդիւնքը չքաղելուած արդիւնքը չքաղելուած արդիւնքը չքաղել::::    Տէրը չՏէրը չՏէրը չՏէրը չ’’’’ուզեր որ մեր աշխատասիուզեր որ մեր աշխատասիուզեր որ մեր աշխատասիուզեր որ մեր աշխատասի----
րութեան թափը կտրի, երբ յուսախաբութիւններու հանդիրութեան թափը կտրի, երբ յուսախաբութիւններու հանդիրութեան թափը կտրի, երբ յուսախաբութիւններու հանդիրութեան թափը կտրի, երբ յուսախաբութիւններու հանդի----
պինքպինքպինքպինք::::    Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ուզէ որ հաւատարմօրէն շարունակենք աշխաուզէ որ հաւատարմօրէն շարունակենք աշխաուզէ որ հաւատարմօրէն շարունակենք աշխաուզէ որ հաւատարմօրէն շարունակենք աշխա----
տիլ, նոյնիսկ եթէ չենք տեսներ մեր առաքելութեան արդիւտիլ, նոյնիսկ եթէ չենք տեսներ մեր առաքելութեան արդիւտիլ, նոյնիսկ եթէ չենք տեսներ մեր առաքելութեան արդիւտիլ, նոյնիսկ եթէ չենք տեսներ մեր առաքելութեան արդիւ----
նաւորումընաւորումընաւորումընաւորումը::::    Ժրաջանօրէն աշխատիլը իր վարձքը ունի, Ժրաջանօրէն աշխատիլը իր վարձքը ունի, Ժրաջանօրէն աշխատիլը իր վարձքը ունի, Ժրաջանօրէն աշխատիլը իր վարձքը ունի, 
նոյնիսկ եթէ անոյնիսկ եթէ անոյնիսկ եթէ անոյնիսկ եթէ ապարդիւն պարդիւն պարդիւն պարդիւն աշխատանք մը ըլլայ ատիկաաշխատանք մը ըլլայ ատիկաաշխատանք մը ըլլայ ատիկաաշխատանք մը ըլլայ ատիկա::::    

6.6.6.6.----    ««««ՈչինչՈչինչՈչինչՈչինչ    որսացինքորսացինքորսացինքորսացինք»»»»::::    ԵթէԵթէԵթէԵթէ    ճարտարճարտարճարտարճարտար    որսորդորսորդորսորդորսորդ    եղողեղողեղողեղող    
առաքեալներառաքեալներառաքեալներառաքեալներ, , , , անկանկանկանկարողարողարողարող    եղանեղանեղանեղան    մէկմէկմէկմէկ    ձուկձուկձուկձուկ    իսկիսկիսկիսկ    որսալուորսալուորսալուորսալու, , , , կըկըկըկը    
կարծե՞սկարծե՞սկարծե՞սկարծե՞ս    որորորոր    դունդունդունդուն    քուքուքուքու    ճաճաճաճարրրրտարութեամբդտարութեամբդտարութեամբդտարութեամբդ    պիտիպիտիպիտիպիտի    կարենասկարենասկարենասկարենաս    
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ « « « «որսալորսալորսալորսալ» » » » ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    արքայութեանարքայութեանարքայութեանարքայութեան    համարհամարհամարհամար::::    ԵթէԵթէԵթէԵթէ    
ձուկերըձուկերըձուկերըձուկերը    առանցառանցառանցառանց    ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի    թոյլտուութեանթոյլտուութեանթոյլտուութեանթոյլտուութեան    չորսացուեցանչորսացուեցանչորսացուեցանչորսացուեցան, , , , կըկըկըկը    
կարծե՞սկարծե՞սկարծե՞սկարծե՞ս    որորորոր    դունդունդունդուն    առանցառանցառանցառանց    իրիրիրիր    գործակցութեանգործակցութեանգործակցութեանգործակցութեան    պիտիպիտիպիտիպիտի    յաջողիսյաջողիսյաջողիսյաջողիս    
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ « « « «որսալորսալորսալորսալ» » » » փրկութփրկութփրկութփրկութեանեանեանեան    համարհամարհամարհամար::::    ՔուՔուՔուՔու    բաժինդբաժինդբաժինդբաժինդ    
փրկութեանփրկութեանփրկութեանփրկութեան    մասինմասինմասինմասին    խօսիլնխօսիլնխօսիլնխօսիլն    էէէէ, , , , բայցբայցբայցբայց    ՓրկիչըՓրկիչըՓրկիչըՓրկիչը    իիիի´́́́նքննքննքննքն    էէէէ    որորորոր    պիտիպիտիպիտիպիտի    
փրկէփրկէփրկէփրկէ    եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    դունդունդունդուն. . . . իիիի´́́́րրրր    խօսքնխօսքնխօսքնխօսքն    էէէէ    որորորոր    սիրտերսիրտերսիրտերսիրտեր    պիտիպիտիպիտիպիտի    նորոգէնորոգէնորոգէնորոգէ    եւեւեւեւ    
ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    քուքուքուքու    խօսքդխօսքդխօսքդխօսքդ::::    ԴունԴունԴունԴուն    գործիքգործիքգործիքգործիք    մընմընմընմըն    եսեսեսես    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    ձեռքինձեռքինձեռքինձեռքին    մէջմէջմէջմէջ    եւեւեւեւ    
ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    գործատէրգործատէրգործատէրգործատէր::::    ԳործատէրըԳործատէրըԳործատէրըԳործատէրը    ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    իիիի´́́́նքննքննքննքն    էէէէ::::    ՈւստիՈւստիՈւստիՈւստի, , , , 
խոնարհէխոնարհէխոնարհէխոնարհէ´́́́    ԳործատիրԳործատիրԳործատիրԳործատիրոջդոջդոջդոջդ    ձեռքինձեռքինձեռքինձեռքին    տակտակտակտակ    ինչպէսինչպէսինչպէսինչպէս    առաքեալնեառաքեալնեառաքեալնեառաքեալնե----
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րըրըրըրը    խոնարհեցանխոնարհեցանխոնարհեցանխոնարհեցան, , , , եւեւեւեւ    տեստեստեստես    թէթէթէթէ    իիիի՜՜՜՜նչնչնչնչ    գործերգործերգործերգործեր    պիտիպիտիպիտիպիտի    կատարէկատարէկատարէկատարէ    քուքուքուքու    
միջոցաւդմիջոցաւդմիջոցաւդմիջոցաւդ    եւեւեւեւ    քուքուքուքու    կեանքիդկեանքիդկեանքիդկեանքիդ    մէջմէջմէջմէջ::::    

7.7.7.7.----    ««««Բայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենքԲայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենքԲայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենքԲայց քու խօսքիդ համար ուռկանները նետենք»»»»::::    
Աշակերտները հնազանդեցան Տիրոջ պատուէրին, չնայած որ Աշակերտները հնազանդեցան Տիրոջ պատուէրին, չնայած որ Աշակերտները հնազանդեցան Տիրոջ պատուէրին, չնայած որ Աշակերտները հնազանդեցան Տիրոջ պատուէրին, չնայած որ 
իրենք իրենք իրենք իրենք ««««չէին հաւատարչէին հաւատարչէին հաւատարչէին հաւատար» » » » Տիրոջ խօսքին, եւ գուցէ Տիրոջ խօսքին, եւ գուցէ Տիրոջ խօսքին, եւ գուցէ Տիրոջ խօսքին, եւ գուցէ զայն զայն զայն զայն 
անտրամաբանական գտանանտրամաբանական գտանանտրամաբանական գտանանտրամաբանական գտան::::    Անոնք մեզի սորվեցուցին, թէ Անոնք մեզի սորվեցուցին, թէ Անոնք մեզի սորվեցուցին, թէ Անոնք մեզի սորվեցուցին, թէ 
պէտք է հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին` նոյնիսկ եթէ անիկա պէտք է հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին` նոյնիսկ եթէ անիկա պէտք է հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին` նոյնիսկ եթէ անիկա պէտք է հնազանդիլ Տիրոջ խօսքին` նոյնիսկ եթէ անիկա 
անտեղի ու անտրամաբանական կը թուի մանտեղի ու անտրամաբանական կը թուի մանտեղի ու անտրամաբանական կը թուի մանտեղի ու անտրամաբանական կը թուի մեզի. պէտք է եզի. պէտք է եզի. պէտք է եզի. պէտք է 
կատարել Տիրոջ կամքը,կատարել Տիրոջ կամքը,կատարել Տիրոջ կամքը,կատարել Տիրոջ կամքը,    նոյնիսկ եթէ ատիկա մեր կամքը չէ նոյնիսկ եթէ ատիկա մեր կամքը չէ նոյնիսկ եթէ ատիկա մեր կամքը չէ նոյնիսկ եթէ ատիկա մեր կամքը չէ 
կամ մեր կամքին հակառակ էկամ մեր կամքին հակառակ էկամ մեր կամքին հակառակ էկամ մեր կամքին հակառակ է::::    

8.8.8.8.----    ««««ՔուՔուՔուՔու    խօսքիդխօսքիդխօսքիդխօսքիդ    համարհամարհամարհամար    ուռկաննեուռկաննեուռկաննեուռկաններըրըրըրը    նետենքնետենքնետենքնետենք»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , 
ՏիրոՏիրոՏիրոՏիրո´́́́ջջջջ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    ուուուու    հրահանգինհրահանգինհրահանգինհրահանգին    հնազանդելովհնազանդելովհնազանդելովհնազանդելով    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    նետենքնետենքնետենքնետենք    
մերմերմերմեր    քարոզութեանքարոզութեանքարոզութեանքարոզութեան    ուռկաններըուռկաններըուռկաններըուռկանները    աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    ծովունծովունծովունծովուն    մէջմէջմէջմէջ,,,,    եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    
թէթէթէթէ    որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    մեմեմեմե´́́́նքնքնքնք    անձնապէսանձնապէսանձնապէսանձնապէս    կըկըկըկը    փափաքինքփափաքինքփափաքինքփափաքինք::::    ԵրբԵրբԵրբԵրբ    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րըրըրըրը    
հրամայէ՝հրամայէ՝հրամայէ՝հրամայէ՝    աաաա´́́́յնյնյնյն    ատենատենատենատեն    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    շարժինքշարժինքշարժինքշարժինք, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    երբերբերբերբ    
եռանդովեռանդովեռանդովեռանդով    ենքենքենքենք::::    ԵրբԵրբԵրբԵրբ    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րըրըրըրը    առաքէ՝առաքէ՝առաքէ՝առաքէ՝    աաաա´́́́յնյնյնյն    ատենատենատենատեն    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    ոտքիոտքիոտքիոտքի    
ելլենքելլենքելլենքելլենք, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    երբերբերբերբ    մենքմենքմենքմենք    պատրաստպատրաստպատրաստպատրաստ    կըկըկըկը    զգանքզգանքզգանքզգանք::::    ՈւրՈւրՈւրՈւր    որորորոր    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րըրըրըրը    
ղրկէ՝ղրկէ՝ղրկէ՝ղրկէ՝    հոհոհոհո´́́́նննն    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    երթանքերթանքերթանքերթանք, , , , եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    ուրուրուրուր    որորորոր    մեմեմեմե´́́́նքնքնքնք    կըկըկըկը    
նախասիրենքնախասիրենքնախասիրենքնախասիրենք::::    ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    սորվածնիսսորվածնիսսորվածնիսսորվածնիս    պէտքպէտքպէտքպէտք    էէէէ    խօսինքխօսինքխօսինքխօսինք    եւեւեւեւ    ոոոո´́́́չչչչ    թէթէթէթէ    
գիրքերէնգիրքերէնգիրքերէնգիրքերէն    սորվածնիսսորվածնիսսորվածնիսսորվածնիս::::    ԸսեԸսեԸսեԸսե´́́́նքնքնքնք    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ. . . . ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր, , , , քուքուքուքու    խօսքիդխօսքիդխօսքիդխօսքիդ    
համարհամարհամարհամար, , , , քոքոքոքո´́́́ււււ    կամքիդկամքիդկամքիդկամքիդ    համարհամարհամարհամար, , , , քոքոքոքո´́́́ււււ    փառքիդփառքիդփառքիդփառքիդ    համարհամարհամարհամար, , , , քոքոքոքո´́́́ււււ    
գործակցութեամբդգործակցութեամբդգործակցութեամբդգործակցութեամբդ, , , , քոքոքոքո´́́́ււււ    հրամանովդհրամանովդհրամանովդհրամանովդ, , , , քոքոքոքո´́́́ււււ    առաջնորդուառաջնորդուառաջնորդուառաջնորդու----
թեամբդթեամբդթեամբդթեամբդ    էէէէ    որորորոր    եսեսեսես    գործիգործիգործիգործի    կկկկ’’’’երթամերթամերթամերթամ»»»»::::    ««««ՔոՔոՔոՔո´́́́ււււ    խօսքիդխօսքիդխօսքիդխօսքիդ    համարհամարհամարհամար»»»»    
ըսելը՝ըսելը՝ըսելը՝ըսելը՝    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    խօսքինխօսքինխօսքինխօսքին    վստահիլվստահիլվստահիլվստահիլ    էէէէ, , , , ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    կամքըկամքըկամքըկամքը    մերմերմերմեր    կամքէնկամքէնկամքէնկամքէն    
գերադասելգերադասելգերադասելգերադասել    էէէէ::::    ԵթէԵթէԵթէԵթէ    կըկըկըկը    վստահիսվստահիսվստահիսվստահիս    ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    խօսքին՝խօսքին՝խօսքին՝խօսքին՝    պիտիպիտիպիտիպիտի    
վայելեսվայելեսվայելեսվայելես    առատառատառատառատ    արդիւնքարդիւնքարդիւնքարդիւնք, , , , ինինինինչպէսչպէսչպէսչպէս    առաքեալներըառաքեալներըառաքեալներըառաքեալները    վայելեցինվայելեցինվայելեցինվայելեցին::::    

9.9.9.9.----    Սովորաբար երբ մարդիկ յուսախաբութիւն ապրին, կը Սովորաբար երբ մարդիկ յուսախաբութիւն ապրին, կը Սովորաբար երբ մարդիկ յուսախաբութիւն ապրին, կը Սովորաբար երբ մարդիկ յուսախաբութիւն ապրին, կը 
գայթակղին եւ չեն ուզեր ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին գայթակղին եւ չեն ուզեր ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին գայթակղին եւ չեն ուզեր ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին գայթակղին եւ չեն ուզեր ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին 
քարոզութեանքարոզութեանքարոզութեանքարոզութեան::::    Բայց աշակերտները թէպէտ ամբողԲայց աշակերտները թէպէտ ամբողԲայց աշակերտները թէպէտ ամբողԲայց աշակերտները թէպէտ ամբողջ գիշերը ջ գիշերը ջ գիշերը ջ գիշերը 
փորձած էին ձուկ որսալ ոփորձած էին ձուկ որսալ ոփորձած էին ձուկ որսալ ոփորձած էին ձուկ որսալ ու չէին կրցած, եւ սակայն, ատիկա ւ չէին կրցած, եւ սակայն, ատիկա ւ չէին կրցած, եւ սակայն, ատիկա ւ չէին կրցած, եւ սակայն, ատիկա 
պատճառ չեղաւ որ չուզեն լսպատճառ չեղաւ որ չուզեն լսպատճառ չեղաւ որ չուզեն լսպատճառ չեղաւ որ չուզեն լսել Քրիստոսի քարոզութիւնըել Քրիստոսի քարոզութիւնըել Քրիստոսի քարոզութիւնըել Քրիստոսի քարոզութիւնը::::    
Անոնք նաւակները եզերք քաշած էին եւ իրենց ուռկանները Անոնք նաւակները եզերք քաշած էին եւ իրենց ուռկանները Անոնք նաւակները եզերք քաշած էին եւ իրենց ուռկանները Անոնք նաւակները եզերք քաշած էին եւ իրենց ուռկանները 
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կը լուային եւ հաւանաբար կը պատրաստուէին տուն երթալու կը լուային եւ հաւանաբար կը պատրաստուէին տուն երթալու կը լուային եւ հաւանաբար կը պատրաստուէին տուն երթալու կը լուային եւ հաւանաբար կը պատրաստուէին տուն երթալու 
եւ հանգիստ ընելու, քանի ամբողջ գիշերը արթուն մնացած եւ հանգիստ ընելու, քանի ամբողջ գիշերը արթուն մնացած եւ հանգիստ ընելու, քանի ամբողջ գիշերը արթուն մնացած եւ հանգիստ ընելու, քանի ամբողջ գիշերը արթուն մնացած 
էին ձուկ որսալու համարէին ձուկ որսալու համարէին ձուկ որսալու համարէին ձուկ որսալու համար::::    Ճիշդ այդ միջոցին, Ճիշդ այդ միջոցին, Ճիշդ այդ միջոցին, Ճիշդ այդ միջոցին, ««««Յիսուս մտաւ Յիսուս մտաւ Յիսուս մտաւ Յիսուս մտաւ 
նաւակներէն մէկուն նաւակներէն մէկուն նաւակներէն մէկուն նաւակներէն մէկուն մէջ, որ Սիմոնին կը պատկանէր, եւ մէջ, որ Սիմոնին կը պատկանէր, եւ մէջ, որ Սիմոնին կը պատկանէր, եւ մէջ, որ Սիմոնին կը պատկանէր, եւ 
խնդրեց որ ցամաքէն քիչ մը հեռացնէ նաւակըխնդրեց որ ցամաքէն քիչ մը հեռացնէ նաւակըխնդրեց որ ցամաքէն քիչ մը հեռացնէ նաւակըխնդրեց որ ցամաքէն քիչ մը հեռացնէ նաւակը::::    Եւ նաւակին Եւ նաւակին Եւ նաւակին Եւ նաւակին 
մէջ նստած` սկսաւ ժողովուրդին ուսուցանելմէջ նստած` սկսաւ ժողովուրդին ուսուցանելմէջ նստած` սկսաւ ժողովուրդին ուսուցանելմէջ նստած` սկսաւ ժողովուրդին ուսուցանել»»»» ( ( ( (Ղկ 5.3)Ղկ 5.3)Ղկ 5.3)Ղկ 5.3)::::    
Աշակերտները, որոնք տակաւին չէին ընտրուած իբրեւ Աշակերտները, որոնք տակաւին չէին ընտրուած իբրեւ Աշակերտները, որոնք տակաւին չէին ընտրուած իբրեւ Աշակերտները, որոնք տակաւին չէին ընտրուած իբրեւ 
աշակերտ, իրեաշակերտ, իրեաշակերտ, իրեաշակերտ, իրե´́́́նք եւս մտիկ ըրին Աստուծոյ խօսքին նք եւս մտիկ ըրին Աստուծոյ խօսքին նք եւս մտիկ ըրին Աստուծոյ խօսքին նք եւս մտիկ ըրին Աստուծոյ խօսքին 
քարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնըքարոզութիւնը::::    Իր խօսքի աւարտԻր խօսքի աւարտԻր խօսքի աւարտԻր խօսքի աւարտին, Յիսուս պատուիրեց ին, Յիսուս պատուիրեց ին, Յիսուս պատուիրեց ին, Յիսուս պատուիրեց 
Պետրոսին, ձուկ որսալուՊետրոսին, ձուկ որսալուՊետրոսին, ձուկ որսալուՊետրոսին, ձուկ որսալու    համար քիչ մը աւելի խորը տանիլհամար քիչ մը աւելի խորը տանիլհամար քիչ մը աւելի խորը տանիլհամար քիչ մը աւելի խորը տանիլ    
նաւակընաւակընաւակընաւակը::::    Անոնք ձուկ չորսալնուն համար յուսախաբ եղած Անոնք ձուկ չորսալնուն համար յուսախաբ եղած Անոնք ձուկ չորսալնուն համար յուսախաբ եղած Անոնք ձուկ չորսալնուն համար յուսախաբ եղած 
էին, բայց յուսախաբ չըրին Տիրոջ. հնազանդեցան եւ նաւակը էին, բայց յուսախաբ չըրին Տիրոջ. հնազանդեցան եւ նաւակը էին, բայց յուսախաբ չըրին Տիրոջ. հնազանդեցան եւ նաւակը էին, բայց յուսախաբ չըրին Տիրոջ. հնազանդեցան եւ նաւակը 
աւելի խորը տարինաւելի խորը տարինաւելի խորը տարինաւելի խորը տարին::::    Մենք կրնա՞նք ականջ տալ Աստուծոյ Մենք կրնա՞նք ականջ տալ Աստուծոյ Մենք կրնա՞նք ականջ տալ Աստուծոյ Մենք կրնա՞նք ականջ տալ Աստուծոյ 
խօսքին, թէկուզ եթէ զօրաւոր յխօսքին, թէկուզ եթէ զօրաւոր յխօսքին, թէկուզ եթէ զօրաւոր յխօսքին, թէկուզ եթէ զօրաւոր յուսախաբութիւններ ապրած ուսախաբութիւններ ապրած ուսախաբութիւններ ապրած ուսախաբութիւններ ապրած 
ենք մեր կեանքին մէջենք մեր կեանքին մէջենք մեր կեանքին մէջենք մեր կեանքին մէջ::::    Կրնա՞նք հնազանդիլ Յիսուսի խօսքին, Կրնա՞նք հնազանդիլ Յիսուսի խօսքին, Կրնա՞նք հնազանդիլ Յիսուսի խօսքին, Կրնա՞նք հնազանդիլ Յիսուսի խօսքին, 
ինչպէս աշակերտները հնազանդեցան, նոյնիսկ եթէ ամբոինչպէս աշակերտները հնազանդեցան, նոյնիսկ եթէ ամբոինչպէս աշակերտները հնազանդեցան, նոյնիսկ եթէ ամբոինչպէս աշակերտները հնազանդեցան, նոյնիսկ եթէ ամբո´́́́ղջ ղջ ղջ ղջ 
օր մը, կամ ամբոօր մը, կամ ամբոօր մը, կամ ամբոօր մը, կամ ամբո´́́́ղջ գիշեր մը, կամ ամբողջ գիշեր մը, կամ ամբողջ գիշեր մը, կամ ամբողջ գիշեր մը, կամ ամբո´́́́ղջ տարի մը, ղջ տարի մը, ղջ տարի մը, ղջ տարի մը, 
աշխատած ենք եւ արդիւնք չենք քաղած, վազած ենք եւ չենք աշխատած ենք եւ արդիւնք չենք քաղած, վազած ենք եւ չենք աշխատած ենք եւ արդիւնք չենք քաղած, վազած ենք եւ չենք աշխատած ենք եւ արդիւնք չենք քաղած, վազած ենք եւ չենք 
հասած, ցանած ենք եւ չենհասած, ցանած ենք եւ չենհասած, ցանած ենք եւ չենհասած, ցանած ենք եւ չենք հնձած, տքնած ենք եւ չենք ք հնձած, տքնած ենք եւ չենք ք հնձած, տքնած ենք եւ չենք ք հնձած, տքնած ենք եւ չենք 
գնահատուածգնահատուածգնահատուածգնահատուած::::    

««««Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ Ուռկանները նետեցին եւ մեծ քանակութեամբ ձուկ 
բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը բռնեցին մէջը, այնքան` որ իրենց ուռկանները կը 
պատռտէինպատռտէինպատռտէինպատռտէին»»»» ( ( ( (Ղկ 5.6)Ղկ 5.6)Ղկ 5.6)Ղկ 5.6)::::    

1.1.1.1.----    ««««Ուռկանները նետեցինՈւռկանները նետեցինՈւռկանները նետեցինՈւռկանները նետեցին»»»»::::    Նետողները աշակերտներն Նետողները աշակերտներն Նետողները աշակերտներն Նետողները աշակերտներն 
էինէինէինէին::::    Յիսուս ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իրենք էին որ առաջին Յիսուս ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իրենք էին որ առաջին Յիսուս ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իրենք էին որ առաջին Յիսուս ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իրենք էին որ առաջին 
հեհեհեհերթինրթինրթինրթին,,,,    հետագային Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը պիտի հետագային Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը պիտի հետագային Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը պիտի հետագային Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը պիտի 
նետէին ծովածաւալ մարդկութեան կեանքին մէջնետէին ծովածաւալ մարդկութեան կեանքին մէջնետէին ծովածաւալ մարդկութեան կեանքին մէջնետէին ծովածաւալ մարդկութեան կեանքին մէջ::::    Ասկէ առաջ Ասկէ առաջ Ասկէ առաջ Ասկէ առաջ 
բացատրեցինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ պէտք է իր բացատրեցինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ պէտք է իր բացատրեցինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ պէտք է իր բացատրեցինք, թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ պէտք է իր 
տրամադրութեան տակ եղած տրամադրութեան տակ եղած տրամադրութեան տակ եղած տրամադրութեան տակ եղած ««««ուռկանըուռկանըուռկանըուռկանը» » » » նետէ իր նետէ իր նետէ իր նետէ իր 
շրջապատին մէջ եւ մարդիկ որսայ Քրիստոսի փառքին ու շրջապատին մէջ եւ մարդիկ որսայ Քրիստոսի փառքին ու շրջապատին մէջ եւ մարդիկ որսայ Քրիստոսի փառքին ու շրջապատին մէջ եւ մարդիկ որսայ Քրիստոսի փառքին ու 
արքայութեան համարքայութեան համարքայութեան համարքայութեան համարարարար::::    Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն 



 561 

մէկ պարգեւ կամ ամէն մէկ կարողութիւն, ուռկան մըն է զորս մէկ պարգեւ կամ ամէն մէկ կարողութիւն, ուռկան մըն է զորս մէկ պարգեւ կամ ամէն մէկ կարողութիւն, ուռկան մըն է զորս մէկ պարգեւ կամ ամէն մէկ կարողութիւն, ուռկան մըն է զորս 
պէտք է գործածել մարդոց փրկութեան ի խնդիրպէտք է գործածել մարդոց փրկութեան ի խնդիրպէտք է գործածել մարդոց փրկութեան ի խնդիրպէտք է գործածել մարդոց փրկութեան ի խնդիր::::    

2.2.2.2.----    ««««Մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցինՄեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցինՄեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցինՄեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցին»»»»::::    Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը 
պարզեն թէ հետագային մեծ թիւով մարդիկ դարձի պիտի պարզեն թէ հետագային մեծ թիւով մարդիկ դարձի պիտի պարզեն թէ հետագային մեծ թիւով մարդիկ դարձի պիտի պարզեն թէ հետագային մեծ թիւով մարդիկ դարձի պիտի 
գային աշակերտներուն միջոգային աշակերտներուն միջոգային աշակերտներուն միջոգային աշակերտներուն միջոցաւ եւ Քրիստոսի հաւատքը ցաւ եւ Քրիստոսի հաւատքը ցաւ եւ Քրիստոսի հաւատքը ցաւ եւ Քրիստոսի հաւատքը 
պիտի ընդգրկէինպիտի ընդգրկէինպիտի ընդգրկէինպիտի ընդգրկէին::::    Մեր միջոցաւ քանի՞ հոգիներ դարձի եկած Մեր միջոցաւ քանի՞ հոգիներ դարձի եկած Մեր միջոցաւ քանի՞ հոգիներ դարձի եկած Մեր միջոցաւ քանի՞ հոգիներ դարձի եկած 
ենենենեն::::    Դարձի եկած մարդը, անպայման որ պիտի կարենայ Դարձի եկած մարդը, անպայման որ պիտի կարենայ Դարձի եկած մարդը, անպայման որ պիտի կարենայ Դարձի եկած մարդը, անպայման որ պիտի կարենայ 
ուրիշներն ալ դարձի բերելուրիշներն ալ դարձի բերելուրիշներն ալ դարձի բերելուրիշներն ալ դարձի բերել::::    Ամէն հաւատացեալ որ Ամէն հաւատացեալ որ Ամէն հաւատացեալ որ Ամէն հաւատացեալ որ 
նուիրուած է Քրիստոսի, իր կարգին պէտք է օգնէ ուրիշին նուիրուած է Քրիստոսի, իր կարգին պէտք է օգնէ ուրիշին նուիրուած է Քրիստոսի, իր կարգին պէտք է օգնէ ուրիշին նուիրուած է Քրիստոսի, իր կարգին պէտք է օգնէ ուրիշին 
նուիրուելու Քրիստոսինուիրուելու Քրիստոսինուիրուելու Քրիստոսինուիրուելու Քրիստոսի::::    

3.3.3.3.----    ««««Մեծ քանաՄեծ քանաՄեծ քանաՄեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցինկութեամբ ձուկ բռնեցինկութեամբ ձուկ բռնեցինկութեամբ ձուկ բռնեցին»»»»    բառերը, մեզի կը բառերը, մեզի կը բառերը, մեզի կը բառերը, մեզի կը 
յիշեցնեն նաեւ, որ յիշեցնեն նաեւ, որ յիշեցնեն նաեւ, որ յիշեցնեն նաեւ, որ Տէրը առատօրէն կը շնորհէ մարդուն ինչ Տէրը առատօրէն կը շնորհէ մարդուն ինչ Տէրը առատօրէն կը շնորհէ մարդուն ինչ Տէրը առատօրէն կը շնորհէ մարդուն ինչ 
բանի կարիքը որ ունի անիկաբանի կարիքը որ ունի անիկաբանի կարիքը որ ունի անիկաբանի կարիքը որ ունի անիկա::::    Տէրը մեր ակնկալածէն Տէրը մեր ակնկալածէն Տէրը մեր ակնկալածէն Տէրը մեր ակնկալածէն 
աւելիաւելիաւելիաւելի´́́́ն կը շնորհէ մեզի, եթէ երբեք մենք իր ակնկալածին ն կը շնորհէ մեզի, եթէ երբեք մենք իր ակնկալածին ն կը շնորհէ մեզի, եթէ երբեք մենք իր ակնկալածին ն կը շնորհէ մեզի, եթէ երբեք մենք իր ակնկալածին 
պէս կեանք մը ապրինքպէս կեանք մը ապրինքպէս կեանք մը ապրինքպէս կեանք մը ապրինք::::    

4.4.4.4.----    Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, ««««մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցիմեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցիմեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցիմեծ քանակութեամբ ձուկ բռնեցինննն»»»»    
բառերը, մեզի կը յիշեցնեն թէ եկեղեցին իր մէջ պիտի ունենայ բառերը, մեզի կը յիշեցնեն թէ եկեղեցին իր մէջ պիտի ունենայ բառերը, մեզի կը յիշեցնեն թէ եկեղեցին իր մէջ պիտի ունենայ բառերը, մեզի կը յիշեցնեն թէ եկեղեցին իր մէջ պիտի ունենայ 
մեծ թիւով մարդիկմեծ թիւով մարդիկմեծ թիւով մարդիկմեծ թիւով մարդիկ::::    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս ուռկանին մէջ ուռկանին մէջ ուռկանին մէջ ուռկանին մէջ ««««ամէն տեսակ ձուկ ամէն տեսակ ձուկ ամէն տեսակ ձուկ ամէն տեսակ ձուկ 
կը բռնուիկը բռնուիկը բռնուիկը բռնուի»»»» ( ( ( (Մտ 13.47), այնպէս ալ եկեղեցին իր մէջ ունի ամէն Մտ 13.47), այնպէս ալ եկեղեցին իր մէջ ունի ամէն Մտ 13.47), այնպէս ալ եկեղեցին իր մէջ ունի ամէն Մտ 13.47), այնպէս ալ եկեղեցին իր մէջ ունի ամէն 
տեսակ մարդ, հաւատացեալ եւ անհաւատ, կեղծաւոր եւ տեսակ մարդ, հաւատացեալ եւ անհաւատ, կեղծաւոր եւ տեսակ մարդ, հաւատացեալ եւ անհաւատ, կեղծաւոր եւ տեսակ մարդ, հաւատացեալ եւ անհաւատ, կեղծաւոր եւ 
անկեղծ, բարեգործ եւ չարագործ, բարեխանկեղծ, բարեգործ եւ չարագործ, բարեխանկեղծ, բարեգործ եւ չարագործ, բարեխանկեղծ, բարեգործ եւ չարագործ, բարեխօս եւ չարախօս, օս եւ չարախօս, օս եւ չարախօս, օս եւ չարախօս, 
արդար եւ անարդարարդար եւ անարդարարդար եւ անարդարարդար եւ անարդար::::    Ժամանակներու աւարտին է որ Ժամանակներու աւարտին է որ Ժամանակներու աւարտին է որ Ժամանակներու աւարտին է որ 
հրեշտակները պիտի ելլեն եւ զանոնք զատեն իրարմէ. չար հրեշտակները պիտի ելլեն եւ զանոնք զատեն իրարմէ. չար հրեշտակները պիտի ելլեն եւ զանոնք զատեն իրարմէ. չար հրեշտակները պիտի ելլեն եւ զանոնք զատեն իրարմէ. չար 
մարդիկը պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, իսկ բարի մարդիկը պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, իսկ բարի մարդիկը պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, իսկ բարի մարդիկը պիտի նետեն բոցավառ հնոցին մէջ, իսկ բարի 
մարդիկը պիտի հաւաքեն արքայութեան մարդիկը պիտի հաւաքեն արքայութեան մարդիկը պիտի հաւաքեն արքայութեան մարդիկը պիտի հաւաքեն արքայութեան ««««ամաններուն մէջամաններուն մէջամաններուն մէջամաններուն մէջ» » » » 
((((Մտ 13.48)Մտ 13.48)Մտ 13.48)Մտ 13.48)::::    

5.5.5.5.----    ««««ԲռնեցինԲռնեցինԲռնեցինԲռնեցին»»»»::::    Ձուկը բռնողը ուռկանն Ձուկը բռնողը ուռկանն Ձուկը բռնողը ուռկանն Ձուկը բռնողը ուռկանն է, բայց եթէ է, բայց եթէ է, բայց եթէ է, բայց եթէ 
ուռկանին մէջ կեր չկայ` ձուկը չի բռնուիրուռկանին մէջ կեր չկայ` ձուկը չի բռնուիրուռկանին մէջ կեր չկայ` ձուկը չի բռնուիրուռկանին մէջ կեր չկայ` ձուկը չի բռնուիր::::    Ինչպէս կեր Ինչպէս կեր Ինչպէս կեր Ինչպէս կեր 
չունեցող ուռկանը չի կրնար դէպի իրեն քաշել ձուկերը, չունեցող ուռկանը չի կրնար դէպի իրեն քաշել ձուկերը, չունեցող ուռկանը չի կրնար դէպի իրեն քաշել ձուկերը, չունեցող ուռկանը չի կրնար դէպի իրեն քաշել ձուկերը, 
այնպէս ալ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը չունեցող եկեղեայնպէս ալ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը չունեցող եկեղեայնպէս ալ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը չունեցող եկեղեայնպէս ալ Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը չունեցող եկեղե----
ցին, չի կրնար գրաւել հաւատացեալներըցին, չի կրնար գրաւել հաւատացեալներըցին, չի կրնար գրաւել հաւատացեալներըցին, չի կրնար գրաւել հաւատացեալները:::: « « « «ԲռնելԲռնելԲռնելԲռնել» » » » բառը մեզի բառը մեզի բառը մեզի բառը մեզի 
կը յիշեցնէ, կը յիշեցնէ, կը յիշեցնէ, կը յիշեցնէ, թէ անգամ մը որ մարդ թէ անգամ մը որ մարդ թէ անգամ մը որ մարդ թէ անգամ մը որ մարդ արարածըարարածըարարածըարարածը    Փրկիչին ու Փրկիչին ու Փրկիչին ու Փրկիչին ու 
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փրկութեան համը առնէ` կը բռնուի եւ ալ չփրկութեան համը առնէ` կը բռնուի եւ ալ չփրկութեան համը առնէ` կը բռնուի եւ ալ չփրկութեան համը առնէ` կը բռնուի եւ ալ չ’’’’ուզեր բաժնուիլ ուզեր բաժնուիլ ուզեր բաժնուիլ ուզեր բաժնուիլ 
ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ::::    

6.6.6.6.----    ««««Իրենց ուռկանները կը պատռտէինԻրենց ուռկանները կը պատռտէինԻրենց ուռկանները կը պատռտէինԻրենց ուռկանները կը պատռտէին»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
հաստատումը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ օրհնութիւններն հաստատումը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ օրհնութիւններն հաստատումը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ օրհնութիւններն հաստատումը կը բացայայտէ, թէ Աստուծոյ օրհնութիւններն 
ու բարիքները կրնան մեր ակնկալածէն աու բարիքները կրնան մեր ակնկալածէն աու բարիքները կրնան մեր ակնկալածէն աու բարիքները կրնան մեր ակնկալածէն ա´́́́յնքան վեր եւ յնքան վեր եւ յնքան վեր եւ յնքան վեր եւ 
աաաա´́́́յնքան աւելի ըլլալ, որ չկարենանքյնքան աւելի ըլլալ, որ չկարենանքյնքան աւելի ըլլալ, որ չկարենանքյնքան աւելի ըլլալ, որ չկարենանք    զանոնք տանիլ, զանոնք տանիլ, զանոնք տանիլ, զանոնք տանիլ, 
չկարենանք այդ բոլորը միաժամանակ ընդգրկելչկարենանք այդ բոլորը միաժամանակ ընդգրկելչկարենանք այդ բոլորը միաժամանակ ընդգրկելչկարենանք այդ բոլորը միաժամանակ ընդգրկել::::    

««««Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք միւս Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք միւս Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք միւս Նշան ըրին իրենց գործի ընկերներուն, որոնք միւս 
նաւակին մէջ էիննաւակին մէջ էիննաւակին մէջ էիննաւակին մէջ էին,,,,    որպէսզի իրենց օգնութեան գանորպէսզի իրենց օգնութեան գանորպէսզի իրենց օգնութեան գանորպէսզի իրենց օգնութեան գան::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
եկան եւ երկու նաւակները աեկան եւ երկու նաւակները աեկան եւ երկու նաւակները աեկան եւ երկու նաւակները ա´́́́յնքան լեցուեցան, որ այլեւս յնքան լեցուեցան, որ այլեւս յնքան լեցուեցան, որ այլեւս յնքան լեցուեցան, որ այլեւս 
պիտի ընկղմէինպիտի ընկղմէինպիտի ընկղմէինպիտի ընկղմէին»»»» ( ( ( (Ղկ 5.7)Ղկ 5.7)Ղկ 5.7)Ղկ 5.7)::::    

1.1.1.1.----    Հրաշքը Պետրոսի եւ Հրաշքը Պետրոսի եւ Հրաշքը Պետրոսի եւ Հրաշքը Պետրոսի եւ Անդրէասի հետ էր որ պատաԱնդրէասի հետ էր որ պատաԱնդրէասի հետ էր որ պատաԱնդրէասի հետ էր որ պատա----
հեցաւհեցաւհեցաւհեցաւ::::    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսի նաւակը գործածեց եւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսի նաւակը գործածեց եւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսի նաւակը գործածեց եւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսի նաւակը գործածեց եւ 
ոոոո´́́́չ թէ ուրիշինչ թէ ուրիշինչ թէ ուրիշինչ թէ ուրիշին, , , , օրինակ` Յակոբոս եւ Յովհաննէս օրինակ` Յակոբոս եւ Յովհաննէս օրինակ` Յակոբոս եւ Յովհաննէս օրինակ` Յակոբոս եւ Յովհաննէս 
եղբայրներուն: Քանի մը պատճառներով.եղբայրներուն: Քանի մը պատճառներով.եղբայրներուն: Քանի մը պատճառներով.եղբայրներուն: Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Պետրոս կը հաւատար որ ինք վարպետ որսորդ մըն ա) Պետրոս կը հաւատար որ ինք վարպետ որսորդ մըն ա) Պետրոս կը հաւատար որ ինք վարպետ որսորդ մըն ա) Պետրոս կը հաւատար որ ինք վարպետ որսորդ մըն 
էր: Բայց ահա այս վարպետ որսորդը, ամբողջ գիշերը յոգնէր: Բայց ահա այս վարպետ որսորդը, ամբողջ գիշերը յոգնէր: Բայց ահա այս վարպետ որսորդը, ամբողջ գիշերը յոգնէր: Բայց ահա այս վարպետ որսորդը, ամբողջ գիշերը յոգնած ած ած ած 
ու ձուկ մը չէր բռնած: Յիսուս անոր նաւակը գործածեց եւ ու ձուկ մը չէր բռնած: Յիսուս անոր նաւակը գործածեց եւ ու ձուկ մը չէր բռնած: Յիսուս անոր նաւակը գործածեց եւ ու ձուկ մը չէր բռնած: Յիսուս անոր նաւակը գործածեց եւ 
անոր նաւակին միջոցաւ հրաշքը գործեց, որպէսզի ցոյց տար անոր նաւակին միջոցաւ հրաշքը գործեց, որպէսզի ցոյց տար անոր նաւակին միջոցաւ հրաշքը գործեց, որպէսզի ցոյց տար անոր նաւակին միջոցաւ հրաշքը գործեց, որպէսզի ցոյց տար 
Պետրոսին թէ իրմէ գերազանցօրէն աւելի վարպետը կար: Պետրոսին թէ իրմէ գերազանցօրէն աւելի վարպետը կար: Պետրոսին թէ իրմէ գերազանցօրէն աւելի վարպետը կար: Պետրոսին թէ իրմէ գերազանցօրէն աւելի վարպետը կար: 
Ասիկա գիտնալը, կրնար օգնել Պետրոսին ըլլալու համեստ, Ասիկա գիտնալը, կրնար օգնել Պետրոսին ըլլալու համեստ, Ասիկա գիտնալը, կրնար օգնել Պետրոսին ըլլալու համեստ, Ասիկա գիտնալը, կրնար օգնել Պետրոսին ըլլալու համեստ, 
հեզ եւ խոնարհ, եւ ինքզինք ուրիշէն ճարպիկ, ուրիհեզ եւ խոնարհ, եւ ինքզինք ուրիշէն ճարպիկ, ուրիհեզ եւ խոնարհ, եւ ինքզինք ուրիշէն ճարպիկ, ուրիհեզ եւ խոնարհ, եւ ինքզինք ուրիշէն ճարպիկ, ուրիշէն շէն շէն շէն 
ճարտար ու վարպետ չսեպէր:ճարտար ու վարպետ չսեպէր:ճարտար ու վարպետ չսեպէր:ճարտար ու վարպետ չսեպէր:    

բ) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ թէ Պետրոս բ) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ թէ Պետրոս բ) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ թէ Պետրոս բ) Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ թէ Պետրոս 
ինքզինք Գալիլեայի լիճին տէրը, մասնագէտը, եւ անոր բոլոր ինքզինք Գալիլեայի լիճին տէրը, մասնագէտը, եւ անոր բոլոր ինքզինք Գալիլեայի լիճին տէրը, մասնագէտը, եւ անոր բոլոր ինքզինք Գալիլեայի լիճին տէրը, մասնագէտը, եւ անոր բոլոր 
գաղտնիքները գիտցողը կը կարծէր: Յիսուս անոր նաւակը գաղտնիքները գիտցողը կը կարծէր: Յիսուս անոր նաւակը գաղտնիքները գիտցողը կը կարծէր: Յիսուս անոր նաւակը գաղտնիքները գիտցողը կը կարծէր: Յիսուս անոր նաւակը 
բարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, ցոյց տբարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, ցոյց տբարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, ցոյց տբարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, ցոյց տուաւ ուաւ ուաւ ուաւ Պետրոսին թէ Պետրոսին թէ Պետրոսին թէ Պետրոսին թէ 
իիիի´́́́նքննքննքննքն    էր տէրն ու տիրակաէր տէրն ու տիրակաէր տէրն ու տիրակաէր տէրն ու տիրականը լիճին եւ անոր մէջ ապրող նը լիճին եւ անոր մէջ ապրող նը լիճին եւ անոր մէջ ապրող նը լիճին եւ անոր մէջ ապրող 
բոլոր ձուկերուն եւ սողուններուն:բոլոր ձուկերուն եւ սողուններուն:բոլոր ձուկերուն եւ սողուններուն:բոլոր ձուկերուն եւ սողուններուն:    

գ)գ)գ)գ)    Պետրոս որոշ ժամանակի Պետրոս որոշ ժամանակի Պետրոս որոշ ժամանակի Պետրոս որոշ ժամանակի մը համար փորձած էր ձուկ մը համար փորձած էր ձուկ մը համար փորձած էր ձուկ մը համար փորձած էր ձուկ 
որսալ ոորսալ ոորսալ ոորսալ ու չէր կրցած, եւ ւ չէր կրցած, եւ ւ չէր կրցած, եւ ւ չէր կրցած, եւ ուստի ուստի ուստի ուստի լճափ քաշուած էր: Որոշ լճափ քաշուած էր: Որոշ լճափ քաշուած էր: Որոշ լճափ քաշուած էր: Որոշ 
մեկնիչներ Պետրոսի այս վերաբերմունքին մէջ տեսած են մեկնիչներ Պետրոսի այս վերաբերմունքին մէջ տեսած են մեկնիչներ Պետրոսի այս վերաբերմունքին մէջ տեսած են մեկնիչներ Պետրոսի այս վերաբերմունքին մէջ տեսած են 
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անոր անհամբեր նկարագիրը կամ բնաւորութիւնը: Ըստ անոր անհամբեր նկարագիրը կամ բնաւորութիւնը: Ըստ անոր անհամբեր նկարագիրը կամ բնաւորութիւնը: Ըստ անոր անհամբեր նկարագիրը կամ բնաւորութիւնը: Ըստ 
երեւոյթին ան պէտք եղած երկա՜րերեւոյթին ան պէտք եղած երկա՜րերեւոյթին ան պէտք եղած երկա՜րերեւոյթին ան պէտք եղած երկա՜ր    համբերութիւնը չունէր համբերութիւնը չունէր համբերութիւնը չունէր համբերութիւնը չունէր 
ձուկ որսաձուկ որսաձուկ որսաձուկ որսալուլուլուլու    համարհամարհամարհամար::::    Բոլորս ալ գիտենք որ ձկնորսները Բոլորս ալ գիտենք որ ձկնորսները Բոլորս ալ գիտենք որ ձկնորսները Բոլորս ալ գիտենք որ ձկնորսները 
պէտք է համբերող ըլլան, եթէ կպէտք է համբերող ըլլան, եթէ կպէտք է համբերող ըլլան, եթէ կպէտք է համբերող ըլլան, եթէ կ’’’’ուզեն ձուկ որսալ: Յիսուս ուզեն ձուկ որսալ: Յիսուս ուզեն ձուկ որսալ: Յիսուս ուզեն ձուկ որսալ: Յիսուս 
անոր նաւակը բարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, սորվեցուց անոր նաւակը բարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, սորվեցուց անոր նաւակը բարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, սորվեցուց անոր նաւակը բարձրանալով եւ հրաշքը գործելով, սորվեցուց 
Պետրոսին համբերող ըլլալ, մինչեւ արդիւնքի ձեռքբՊետրոսին համբերող ըլլալ, մինչեւ արդիւնքի ձեռքբՊետրոսին համբերող ըլլալ, մինչեւ արդիւնքի ձեռքբՊետրոսին համբերող ըլլալ, մինչեւ արդիւնքի ձեռքբերում:երում:երում:երում:    

դ)դ)դ)դ)    Պետրոս իր նաւակը տրամադրած էր Յիսուսին, Պետրոս իր նաւակը տրամադրած էր Յիսուսին, Պետրոս իր նաւակը տրամադրած էր Յիսուսին, Պետրոս իր նաւակը տրամադրած էր Յիսուսին, 
որպէսզի անոր մէջ նստած` ժողովուրդին ուսուցանէր (Ղկ որպէսզի անոր մէջ նստած` ժողովուրդին ուսուցանէր (Ղկ որպէսզի անոր մէջ նստած` ժողովուրդին ուսուցանէր (Ղկ որպէսզի անոր մէջ նստած` ժողովուրդին ուսուցանէր (Ղկ 
5.3): 5.3): 5.3): 5.3): Յիսուս գնահատելու համար Պետրոսի այս կեցուածքը, Յիսուս գնահատելու համար Պետրոսի այս կեցուածքը, Յիսուս գնահատելու համար Պետրոսի այս կեցուածքը, Յիսուս գնահատելու համար Պետրոսի այս կեցուածքը, 
անոր նաւակին մէջ ուզեց գործել հրաշքը: Այս մասին քիչ ետք անոր նաւակին մէջ ուզեց գործել հրաշքը: Այս մասին քիչ ետք անոր նաւակին մէջ ուզեց գործել հրաշքը: Այս մասին քիչ ետք անոր նաւակին մէջ ուզեց գործել հրաշքը: Այս մասին քիչ ետք 
դարձեալ պիտի խօսիմ:դարձեալ պիտի խօսիմ:դարձեալ պիտի խօսիմ:դարձեալ պիտի խօսիմ:    

ե)ե)ե)ե)    Պետրոս կապուած էր իր ձկՊետրոս կապուած էր իր ձկՊետրոս կապուած էր իր ձկՊետրոս կապուած էր իր ձկնորսութեան գործին. նորսութեան գործին. նորսութեան գործին. նորսութեան գործին. 
միայն զօրեղ հրաշք մը կրնար զինք իր նաւակէն, գործէն ու միայն զօրեղ հրաշք մը կրնար զինք իր նաւակէն, գործէն ու միայն զօրեղ հրաշք մը կրնար զինք իր նաւակէն, գործէն ու միայն զօրեղ հրաշք մը կրնար զինք իր նաւակէն, գործէն ու 
գործընկերներէն հեռացնել: Յիսուս ընտրեց անոր նաւակը գործընկերներէն հեռացնել: Յիսուս ընտրեց անոր նաւակը գործընկերներէն հեռացնել: Յիսուս ընտրեց անոր նաւակը գործընկերներէն հեռացնել: Յիսուս ընտրեց անոր նաւակը 
բարձրանալ, որպէսզի Պետրոս իր աչքերով տեսնէր գործուած բարձրանալ, որպէսզի Պետրոս իր աչքերով տեսնէր գործուած բարձրանալ, որպէսզի Պետրոս իր աչքերով տեսնէր գործուած բարձրանալ, որպէսզի Պետրոս իր աչքերով տեսնէր գործուած 
հրաշքը եւ ամէն ինչ ձգելով` Յիսուսի հետեւելու սէր ու հրաշքը եւ ամէն ինչ ձգելով` Յիսուսի հետեւելու սէր ու հրաշքը եւ ամէն ինչ ձգելով` Յիսուսի հետեւելու սէր ու հրաշքը եւ ամէն ինչ ձգելով` Յիսուսի հետեւելու սէր ու 
փափաք արթննար իր մէջ:փափաք արթննար իր մէջ:փափաք արթննար իր մէջ:փափաք արթննար իր մէջ:    

զ) զ) զ) զ) ԱւԱւԱւԱւետարաններուն հետագայ էջերը եւ Գաղատացինեետարաններուն հետագայ էջերը եւ Գաղատացինեետարաններուն հետագայ էջերը եւ Գաղատացինեետարաններուն հետագայ էջերը եւ Գաղատացինե----
րուն նամակին 2րուն նամակին 2րուն նամակին 2րուն նամակին 2----րդ գլուխը, ցոյց կու տան որ Պետրոս րդ գլուխը, ցոյց կու տան որ Պետրոս րդ գլուխը, ցոյց կու տան որ Պետրոս րդ գլուխը, ցոյց կու տան որ Պետրոս 
առաքեալը իր նկարագիրին մէջ ամենէն խախուտ առաքեալն առաքեալը իր նկարագիրին մէջ ամենէն խախուտ առաքեալն առաքեալը իր նկարագիրին մէջ ամենէն խախուտ առաքեալն առաքեալը իր նկարագիրին մէջ ամենէն խախուտ առաքեալն 
էր, եւ իր բնէր, եւ իր բնէր, եւ իր բնէր, եւ իր բնաւորութեան մէջ ամենէն անհասաւորութեան մէջ ամենէն անհասաւորութեան մէջ ամենէն անհասաւորութեան մէջ ամենէն անհաստատը: Յիսուստատը: Յիսուստատը: Յիսուստատը: Յիսուս    
գիտակցօրէն ընտրեց բարձրանալ գիտակցօրէն ընտրեց բարձրանալ գիտակցօրէն ընտրեց բարձրանալ գիտակցօրէն ընտրեց բարձրանալ անորանորանորանոր    նաւակընաւակընաւակընաւակը,,,,    եւ եւ եւ եւ կամեցաւկամեցաւկամեցաւկամեցաւ    
որ հրաշքը որ հրաշքը որ հրաշքը որ հրաշքը աաաանոր նոր նոր նոր նաւակին մէջ գործուէր, որպէսզի Պետրոսի նաւակին մէջ գործուէր, որպէսզի Պետրոսի նաւակին մէջ գործուէր, որպէսզի Պետրոսի նաւակին մէջ գործուէր, որպէսզի Պետրոսի 
մէջ ամուր մէջ ամուր մէջ ամուր մէջ ամուր եւ հաստատուն եւ հաստատուն եւ հաստատուն եւ հաստատուն նկարագիրնկարագիրնկարագիրնկարագիր    կերտկերտկերտկերտուէր:ուէր:ուէր:ուէր:    

2.2.2.2.----    Երբ Պետրոս եւ Անդրէաս տեսան, որ իրենց ուռկանը Երբ Պետրոս եւ Անդրէաս տեսան, որ իրենց ուռկանը Երբ Պետրոս եւ Անդրէաս տեսան, որ իրենց ուռկանը Երբ Պետրոս եւ Անդրէաս տեսան, որ իրենց ուռկանը 
աաաա´́́́յնքան լեցուեցաւ որ կրնար պատռուիլ, յնքան լեցուեցաւ որ կրնար պատռուիլ, յնքան լեցուեցաւ որ կրնար պատռուիլ, յնքան լեցուեցաւ որ կրնար պատռուիլ, ««««նշան ըրին իրենց նշան ըրին իրենց նշան ըրին իրենց նշան ըրին իրենց 
գործի ընկերներունգործի ընկերներունգործի ընկերներունգործի ընկերներուն»,»,»,»,    այսինքն` Յովհաննէս եւ Յակոբոս այսինքն` Յովհաննէս եւ Յակոբոս այսինքն` Յովհաննէս եւ Յակոբոս այսինքն` Յովհաննէս եւ Յակոբոս 
եղբայրներունեղբայրներունեղբայրներունեղբայրներուն,,,,    ««««որպորպորպորպէսզի իրենց օգնութեան գանէսզի իրենց օգնութեան գանէսզի իրենց օգնութեան գանէսզի իրենց օգնութեան գան::::    Անոնք եկան Անոնք եկան Անոնք եկան Անոնք եկան 
եւ երկու նաւակները աեւ երկու նաւակները աեւ երկու նաւակները աեւ երկու նաւակները ա´́́́յնքան լեցուեցան, որ այլեւս պիտի յնքան լեցուեցան, որ այլեւս պիտի յնքան լեցուեցան, որ այլեւս պիտի յնքան լեցուեցան, որ այլեւս պիտի 
ընկղմէինընկղմէինընկղմէինընկղմէին»»»»::::    Անոնք մեծապէս վայելեցին Աստուծոյ բարիքը, Անոնք մեծապէս վայելեցին Աստուծոյ բարիքը, Անոնք մեծապէս վայելեցին Աստուծոյ բարիքը, Անոնք մեծապէս վայելեցին Աստուծոյ բարիքը, 
բայց այդ բարիքը միայն իրենց անձերուն համար չպահեցին, բայց այդ բարիքը միայն իրենց անձերուն համար չպահեցին, բայց այդ բարիքը միայն իրենց անձերուն համար չպահեցին, բայց այդ բարիքը միայն իրենց անձերուն համար չպահեցին, 
այլ անկէ բաժին հանեցին իրենց գործընկերներունայլ անկէ բաժին հանեցին իրենց գործընկերներունայլ անկէ բաժին հանեցին իրենց գործընկերներունայլ անկէ բաժին հանեցին իրենց գործընկերներուն::::    Մեզմէ Մեզմէ Մեզմէ Մեզմէ 
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անոնք որոանոնք որոանոնք որոանոնք որոնք կը վայելեն Աստուծոյ այլազան բարիքները, նք կը վայելեն Աստուծոյ այլազան բարիքները, նք կը վայելեն Աստուծոյ այլազան բարիքները, նք կը վայելեն Աստուծոյ այլազան բարիքները, 
բաժին կը հանե՞ն անոնցմէ ուրիշներունբաժին կը հանե՞ն անոնցմէ ուրիշներունբաժին կը հանե՞ն անոնցմէ ուրիշներունբաժին կը հանե՞ն անոնցմէ ուրիշներուն::::    Ինչպէս Պետրոս իր Ինչպէս Պետրոս իր Ինչպէս Պետրոս իր Ինչպէս Պետրոս իր 
ուռկանի ձուկերով լեցուց դատարկ նաւակը Յովհաննէս եւ ուռկանի ձուկերով լեցուց դատարկ նաւակը Յովհաննէս եւ ուռկանի ձուկերով լեցուց դատարկ նաւակը Յովհաննէս եւ ուռկանի ձուկերով լեցուց դատարկ նաւակը Յովհաննէս եւ 
Յակոբոս եղբայրներուն, մենք պատրա՞ստ ենք մեր Յակոբոս եղբայրներուն, մենք պատրա՞ստ ենք մեր Յակոբոս եղբայրներուն, մենք պատրա՞ստ ենք մեր Յակոբոս եղբայրներուն, մենք պատրա՞ստ ենք մեր 
ունեցածէն բաշխել ուրիշին, պատրա՞ստ ենք մեր ունեցած ունեցածէն բաշխել ուրիշին, պատրա՞ստ ենք մեր ունեցած ունեցածէն բաշխել ուրիշին, պատրա՞ստ ենք մեր ունեցած ունեցածէն բաշխել ուրիշին, պատրա՞ստ ենք մեր ունեցած 
առատութենէն լեառատութենէն լեառատութենէն լեառատութենէն լեցնել ուրիշին դատարկութիւնըցնել ուրիշին դատարկութիւնըցնել ուրիշին դատարկութիւնըցնել ուրիշին դատարկութիւնը::::    

3.3.3.3.----    ««««Երկու նաւակները աԵրկու նաւակները աԵրկու նաւակները աԵրկու նաւակները ա´́́́յնքան լեցուեցան, որ այլեւս յնքան լեցուեցան, որ այլեւս յնքան լեցուեցան, որ այլեւս յնքան լեցուեցան, որ այլեւս 
պիտի ընկղմէինպիտի ընկղմէինպիտի ընկղմէինպիտի ընկղմէին»»»»::::    Տէրը կրնայ աՏէրը կրնայ աՏէրը կրնայ աՏէրը կրնայ ա´́́́յնքան ողողել մեր կեանքը յնքան ողողել մեր կեանքը յնքան ողողել մեր կեանքը յնքան ողողել մեր կեանքը 
իր բարիքներով, որ մենք կրնանք անոր բարիքներուն մէջ իր բարիքներով, որ մենք կրնանք անոր բարիքներուն մէջ իր բարիքներով, որ մենք կրնանք անոր բարիքներուն մէջ իր բարիքներով, որ մենք կրնանք անոր բարիքներուն մէջ 
««««խեղդուիլխեղդուիլխեղդուիլխեղդուիլ»»»»::::    Կարօտութեան մէջ խեղդուող մարդը, կրնայ Կարօտութեան մէջ խեղդուող մարդը, կրնայ Կարօտութեան մէջ խեղդուող մարդը, կրնայ Կարօտութեան մէջ խեղդուող մարդը, կրնայ 
յանկարծ առատութեան մէջ յանկարծ առատութեան մէջ յանկարծ առատութեան մէջ յանկարծ առատութեան մէջ ««««խեղդուիլխեղդուիլխեղդուիլխեղդուիլ»»»»::::    

4.4.4.4.----    Նախապէս բնաւ բան մը չէին բռնած, բայց երբ Տէրը Նախապէս բնաւ բան մը չէին բռնած, բայց երբ Տէրը Նախապէս բնաւ բան մը չէին բռնած, բայց երբ Տէրը Նախապէս բնաւ բան մը չէին բռնած, բայց երբ Տէրը 
առաջնորդեց նաւակը, յանկարծ անիկա լեցուեցաւառաջնորդեց նաւակը, յանկարծ անիկա լեցուեցաւառաջնորդեց նաւակը, յանկարծ անիկա լեցուեցաւառաջնորդեց նաւակը, յանկարծ անիկա լեցուեցաւ::::    Դատարկ Դատարկ Դատարկ Դատարկ 
կեանք մը մէկեանք մը մէկեանք մը մէկեանք մը մէ´́́́կ անգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջ կ անգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջ կ անգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջ կ անգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջ 
առաջնորդութեան յանձնուիառաջնորդութեան յանձնուիառաջնորդութեան յանձնուիառաջնորդութեան յանձնուի::::    Դատարկ սիրտ մը մէԴատարկ սիրտ մը մէԴատարկ սիրտ մը մէԴատարկ սիրտ մը մէ´́́́կ կ կ կ 
անգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջմով բնականգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջմով բնականգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջմով բնականգամէն կրնայ լեցուիլ, եթէ անիկա Տիրոջմով բնակուիուիուիուի::::    

5.5.5.5.----    Յիսուս ի՞նչ ուզեց ցոյց տալ այս հրաշագործութեան Յիսուս ի՞նչ ուզեց ցոյց տալ այս հրաշագործութեան Յիսուս ի՞նչ ուզեց ցոյց տալ այս հրաշագործութեան Յիսուս ի՞նչ ուզեց ցոյց տալ այս հրաշագործութեան 
ընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէն::::    Քանի մը բան.Քանի մը բան.Քանի մը բան.Քանի մը բան.----    

ա) Ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Տէա) Ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Տէա) Ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Տէա) Ուզեց ցոյց տալ թէ ինք Տէ´́́́րն է ծովերուն եւ անոնց մէջ րն է ծովերուն եւ անոնց մէջ րն է ծովերուն եւ անոնց մէջ րն է ծովերուն եւ անոնց մէջ 
ապրող բոլոր սողուններուն, երկրին ու երկրի վրայ ապրող ապրող բոլոր սողուններուն, երկրին ու երկրի վրայ ապրող ապրող բոլոր սողուններուն, երկրին ու երկրի վրայ ապրող ապրող բոլոր սողուններուն, երկրին ու երկրի վրայ ապրող 
բոլոր կենդանիներուն, երկինքին ու երկինքի անհուն բոլոր կենդանիներուն, երկինքին ու երկինքի անհուն բոլոր կենդանիներուն, երկինքին ու երկինքի անհուն բոլոր կենդանիներուն, երկինքին ու երկինքի անհուն 
դատարկութեան մէջ հասդատարկութեան մէջ հասդատարկութեան մէջ հասդատարկութեան մէջ հաստատուած համաստեղութեանց ու տատուած համաստեղութեանց ու տատուած համաստեղութեանց ու տատուած համաստեղութեանց ու 
բոլոր տեսակի մարմիններունբոլոր տեսակի մարմիններունբոլոր տեսակի մարմիններունբոլոր տեսակի մարմիններուն::::    

բ) Ուզեց ցոյց տալ իր աշակերտներուն, անոնց հետագայ բ) Ուզեց ցոյց տալ իր աշակերտներուն, անոնց հետագայ բ) Ուզեց ցոյց տալ իր աշակերտներուն, անոնց հետագայ բ) Ուզեց ցոյց տալ իր աշակերտներուն, անոնց հետագայ 
առաքելութեան պտղալից ըլլալըառաքելութեան պտղալից ըլլալըառաքելութեան պտղալից ըլլալըառաքելութեան պտղալից ըլլալը::::    

գ) Ուզեց ցոյց տալգ) Ուզեց ցոյց տալգ) Ուզեց ցոյց տալգ) Ուզեց ցոյց տալ    իր աշակերտներուն եւ մեզի, որ եթէ իր աշակերտներուն եւ մեզի, որ եթէ իր աշակերտներուն եւ մեզի, որ եթէ իր աշակերտներուն եւ մեզի, որ եթէ 
հնազանդինք իր կամքին ու խօսքին, պիտի լեցնէ մեր հնազանդինք իր կամքին ու խօսքին, պիտի լեցնէ մեր հնազանդինք իր կամքին ու խօսքին, պիտի լեցնէ մեր հնազանդինք իր կամքին ու խօսքին, պիտի լեցնէ մեր 
դատարկ ուռկանները անհամարդատարկ ուռկանները անհամարդատարկ ուռկանները անհամարդատարկ ուռկանները անհամար    փրկուածներովփրկուածներովփրկուածներովփրկուածներով::::    

դ) Ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ դ) Ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ դ) Ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ դ) Ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ 
անոնք որոնք իրենց նաւակին մէջ կանոնք որոնք իրենց նաւակին մէջ կանոնք որոնք իրենց նաւակին մէջ կանոնք որոնք իրենց նաւակին մէջ կ’’’’առնեն Յիսուսը, առնեն Յիսուսը, առնեն Յիսուսը, առնեն Յիսուսը, 
առատապէս պիտի վարձատրուինառատապէս պիտի վարձատրուինառատապէս պիտի վարձատրուինառատապէս պիտի վարձատրուին::::    Ան որ իր նաւակը, այլ Ան որ իր նաւակը, այլ Ան որ իր նաւակը, այլ Ան որ իր նաւակը, այլ 
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խօսքով` իր ունեցածը Քրիստոսի տրամադրութեան ներքեւ խօսքով` իր ունեցածը Քրիստոսի տրամադրութեան ներքեւ խօսքով` իր ունեցածը Քրիստոսի տրամադրութեան ներքեւ խօսքով` իր ունեցածը Քրիստոսի տրամադրութեան ներքեւ 
կը դնէ, Տէրը առատապէս զայն պիտի օրհնէկը դնէ, Տէրը առատապէս զայն պիտի օրհնէկը դնէ, Տէրը առատապէս զայն պիտի օրհնէկը դնէ, Տէրը առատապէս զայն պիտի օրհնէ::::    

ե) Աե) Աե) Աե) Անոնք որոնք թոյլ կու տան որ իրենց կեանքի նաւակը նոնք որոնք թոյլ կու տան որ իրենց կեանքի նաւակը նոնք որոնք թոյլ կու տան որ իրենց կեանքի նաւակը նոնք որոնք թոյլ կու տան որ իրենց կեանքի նաւակը 
Տիրոջ խօսքին բեմը ըլլայ, Տէրը կանգուն ու լեցուն պիտի Տիրոջ խօսքին բեմը ըլլայ, Տէրը կանգուն ու լեցուն պիտի Տիրոջ խօսքին բեմը ըլլայ, Տէրը կանգուն ու լեցուն պիտի Տիրոջ խօսքին բեմը ըլլայ, Տէրը կանգուն ու լեցուն պիտի 
պահէ այդ բեմըպահէ այդ բեմըպահէ այդ բեմըպահէ այդ բեմը::::    

««««Երբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ ասիկա, ինկաւ ՅիսԵրբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ ասիկա, ինկաւ ՅիսԵրբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ ասիկա, ինկաւ ՅիսԵրբ Սիմոն Պետրոս տեսաւ ասիկա, ինկաւ Յիսուսի ուսի ուսի ուսի 
ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.ծունկերուն առջեւ եւ ըսաւ.----    

""""ՀեռացիՀեռացիՀեռացիՀեռացի´́́́ր ինձմէ, Տէր ինձմէ, Տէր ինձմէ, Տէր ինձմէ, Տէ՜՜՜՜ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ ր, որովհետեւ ես մեղաւոր մարդ 
մըն եմ"մըն եմ"մըն եմ"մըն եմ"»»»» ( ( ( (Ղկ 5.8)Ղկ 5.8)Ղկ 5.8)Ղկ 5.8)::::    

1111....----    Պետրոսի այս արտայայտութիւնը, կը պարզէ որ ամէն Պետրոսի այս արտայայտութիւնը, կը պարզէ որ ամէն Պետրոսի այս արտայայտութիւնը, կը պարզէ որ ամէն Պետրոսի այս արտայայտութիւնը, կը պարզէ որ ամէն 
մարդ երբ կանգնի Տիրոջ ներկայութեան` ինքզինք անպայմարդ երբ կանգնի Տիրոջ ներկայութեան` ինքզինք անպայմարդ երբ կանգնի Տիրոջ ներկայութեան` ինքզինք անպայմարդ երբ կանգնի Տիրոջ ներկայութեան` ինքզինք անպայ----
ման որ մեղաւոր կը զգայման որ մեղաւոր կը զգայման որ մեղաւոր կը զգայման որ մեղաւոր կը զգայ::::    Ամենէն սուրբ մարդն անգամ պիղծ Ամենէն սուրբ մարդն անգամ պիղծ Ամենէն սուրբ մարդն անգամ պիղծ Ամենէն սուրբ մարդն անգամ պիղծ 
է երբ Յիսուսի դիմաց կը կանգնիէ երբ Յիսուսի դիմաց կը կանգնիէ երբ Յիսուսի դիմաց կը կանգնիէ երբ Յիսուսի դիմաց կը կանգնի::::    Իսկական սուրբերը անոնք Իսկական սուրբերը անոնք Իսկական սուրբերը անոնք Իսկական սուրբերը անոնք 
են` որոնք իրենց մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունինեն` որոնք իրենց մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունինեն` որոնք իրենց մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունինեն` որոնք իրենց մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունին, , , , եւ եւ եւ եւ 
ոոոո´́́́չ թէ անոնք` որոնք չ թէ անոնք` որոնք չ թէ անոնք` որոնք չ թէ անոնք` որոնք ««««մեղաւոր եմմեղաւոր եմմեղաւոր եմմեղաւոր եմ» » » » ըսելը սխալ կը համարեն:ըսելը սխալ կը համարեն:ըսելը սխալ կը համարեն:ըսելը սխալ կը համարեն:    

2.2.2.2.----    ««««ՀեռացիՀեռացիՀեռացիՀեռացի´́́́ր ինձմէր ինձմէր ինձմէր ինձմէ»»»»::::    Այս բառերը կը յիշեցնեն մեզի թէ Այս բառերը կը յիշեցնեն մեզի թէ Այս բառերը կը յիշեցնեն մեզի թէ Այս բառերը կը յիշեցնեն մեզի թէ 
մեղաւոր մարդը չի կրնար կանգնիլ Աստուծոյ սուրբ մեղաւոր մարդը չի կրնար կանգնիլ Աստուծոյ սուրբ մեղաւոր մարդը չի կրնար կանգնիլ Աստուծոյ սուրբ մեղաւոր մարդը չի կրնար կանգնիլ Աստուծոյ սուրբ 
ներկայութեան, եւ թէ` կը փախչի Աստուծոյ ներկայութենէններկայութեան, եւ թէ` կը փախչի Աստուծոյ ներկայութենէններկայութեան, եւ թէ` կը փախչի Աստուծոյ ներկայութենէններկայութեան, եւ թէ` կը փախչի Աստուծոյ ներկայութենէն, , , , 
ինչպէս Ադամն ու Եւան փախան Աստուծոյ ներկայինչպէս Ադամն ու Եւան փախան Աստուծոյ ներկայինչպէս Ադամն ու Եւան փախան Աստուծոյ ներկայինչպէս Ադամն ու Եւան փախան Աստուծոյ ներկայութենէն:ութենէն:ութենէն:ութենէն:    

3.3.3.3.----    Իր մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, Իր մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, Իր մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, Իր մեղաւորութեան գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, 
Պետրոսի նման ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ եւ իր Պետրոսի նման ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ եւ իր Պետրոսի նման ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ եւ իր Պետրոսի նման ծունկի կու գայ Յիսուսի առջեւ եւ իր 
մեղաւորութիւնը կը յայտարարէմեղաւորութիւնը կը յայտարարէմեղաւորութիւնը կը յայտարարէմեղաւորութիւնը կը յայտարարէ::::    Մեր մեղաւորութեան Մեր մեղաւորութեան Մեր մեղաւորութեան Մեր մեղաւորութեան 
յայտարարութիւնը` առաջին քայլն է դէպի սրբութիւն:յայտարարութիւնը` առաջին քայլն է դէպի սրբութիւն:յայտարարութիւնը` առաջին քայլն է դէպի սրբութիւն:յայտարարութիւնը` առաջին քայլն է դէպի սրբութիւն:    

4.4.4.4.----    Պետրոս ուզեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ, ոՊետրոս ուզեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ, ոՊետրոս ուզեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ, ոՊետրոս ուզեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ, ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
որովհորովհորովհորովհետեւ վախցած էր, եւ ոետեւ վախցած էր, եւ ոետեւ վախցած էր, եւ ոետեւ վախցած էր, եւ ո´́́́չ միայն որովհետեւ ինքզինք չ միայն որովհետեւ ինքզինք չ միայն որովհետեւ ինքզինք չ միայն որովհետեւ ինքզինք 
մեղաւոր կը զգար, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ մեղաւոր կը զգար, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ մեղաւոր կը զգար, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ մեղաւոր կը զգար, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ 
ինքզինք անարժան կը նկատէր այդքան մեծ բարիքի մըինքզինք անարժան կը նկատէր այդքան մեծ բարիքի մըինքզինք անարժան կը նկատէր այդքան մեծ բարիքի մըինքզինք անարժան կը նկատէր այդքան մեծ բարիքի մը::::    
Բոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կԲոլոր անոնք որոնք կ’’’’անդրադառնան իրենց մեղաւորուանդրադառնան իրենց մեղաւորուանդրադառնան իրենց մեղաւորուանդրադառնան իրենց մեղաւորու----
թեան, պիտի զգան ու գիտակցին, թէ իրենք արժանի չեն թեան, պիտի զգան ու գիտակցին, թէ իրենք արժանի չեն թեան, պիտի զգան ու գիտակցին, թէ իրենք արժանի չեն թեան, պիտի զգան ու գիտակցին, թէ իրենք արժանի չեն 
Աստուծոյ ձեռքէնԱստուծոյ ձեռքէնԱստուծոյ ձեռքէնԱստուծոյ ձեռքէն    ոեւէ բարիք ստանալուոեւէ բարիք ստանալուոեւէ բարիք ստանալուոեւէ բարիք ստանալու::::    

5.5.5.5.----    Պետրոս առաջին անձն էր որ Յիսուսի դիմաց Պետրոս առաջին անձն էր որ Յիսուսի դիմաց Պետրոս առաջին անձն էր որ Յիսուսի դիմաց Պետրոս առաջին անձն էր որ Յիսուսի դիմաց 
խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնըխոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնըխոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնըխոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը::::    Բոլոր մարդիկը, ՊետԲոլոր մարդիկը, ՊետԲոլոր մարդիկը, ՊետԲոլոր մարդիկը, Պետ----
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րոսի նման պէտք է ծունկի գան Տէր Յիսուս Քրիստոսի առջեւ րոսի նման պէտք է ծունկի գան Տէր Յիսուս Քրիստոսի առջեւ րոսի նման պէտք է ծունկի գան Տէր Յիսուս Քրիստոսի առջեւ րոսի նման պէտք է ծունկի գան Տէր Յիսուս Քրիստոսի առջեւ 
եւ խոստովանին ու յայտարարեն իրենց մեղաւորութիւնըեւ խոստովանին ու յայտարարեն իրենց մեղաւորութիւնըեւ խոստովանին ու յայտարարեն իրենց մեղաւորութիւնըեւ խոստովանին ու յայտարարեն իրենց մեղաւորութիւնը::::    
Պետրոս խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնՊետրոս խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնՊետրոս խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնՊետրոս խոստովանեցաւ իր մեղաւորութիւնը եւ թողութիւն ը եւ թողութիւն ը եւ թողութիւն ը եւ թողութիւն 
գտաւգտաւգտաւգտաւ    ու աշակերտ ըլլալու կոչում ստացաւու աշակերտ ըլլալու կոչում ստացաւու աշակերտ ըլլալու կոչում ստացաւու աշակերտ ըլլալու կոչում ստացաւ::::    Անոնք որոնք կը Անոնք որոնք կը Անոնք որոնք կը Անոնք որոնք կը 
խոստովանին իրենց մեղքերը Տիրոջ առջեւ` ներում կը խոստովանին իրենց մեղքերը Տիրոջ առջեւ` ներում կը խոստովանին իրենց մեղքերը Տիրոջ առջեւ` ներում կը խոստովանին իրենց մեղքերը Տիրոջ առջեւ` ներում կը 
ստանանստանանստանանստանան    եւ իր աշակերտները կը դառնան:եւ իր աշակերտները կը դառնան:եւ իր աշակերտները կը դառնան:եւ իր աշակերտները կը դառնան:    

6.6.6.6.----    Ուշագրաւ էՈւշագրաւ էՈւշագրաւ էՈւշագրաւ է,,,,    որ ոոր ոոր ոոր ո´́́́չ թէ Պետրոս ինք հեռացաւ չ թէ Պետրոս ինք հեռացաւ չ թէ Պետրոս ինք հեռացաւ չ թէ Պետրոս ինք հեռացաւ 
Յիսուսէն, այլ ուզեց որ Յիսուս իՅիսուսէն, այլ ուզեց որ Յիսուս իՅիսուսէն, այլ ուզեց որ Յիսուս իՅիսուսէն, այլ ուզեց որ Յիսուս ի´́́́նք հեռանայ իրմէ. նք հեռանայ իրմէ. նք հեռանայ իրմէ. նք հեռանայ իրմէ. 
««««ՀեռացիՀեռացիՀեռացիՀեռացի´́́́րրրր    ինձմէինձմէինձմէինձմէ»»»»::::    Սա կը պարզէ թէ ժամանակ պիտի գայ Սա կը պարզէ թէ ժամանակ պիտի գայ Սա կը պարզէ թէ ժամանակ պիտի գայ Սա կը պարզէ թէ ժամանակ պիտի գայ 
երբ Յիսուս յաւերժապէս պիտի հեռանայ բոլոր այն երբ Յիսուս յաւերժապէս պիտի հեռանայ բոլոր այն երբ Յիսուս յաւերժապէս պիտի հեռանայ բոլոր այն երբ Յիսուս յաւերժապէս պիտի հեռանայ բոլոր այն 
մեղաւորներէն, որոնց կողքին կանգնած էր երկամեղաւորներէն, որոնց կողքին կանգնած էր երկամեղաւորներէն, որոնց կողքին կանգնած էր երկամեղաւորներէն, որոնց կողքին կանգնած էր երկա՜՜՜՜ր ր ր ր 
ժամանակ, որպէսզի զանոնք դարձի բերէրժամանակ, որպէսզի զանոնք դարձի բերէրժամանակ, որպէսզի զանոնք դարձի բերէրժամանակ, որպէսզի զանոնք դարձի բերէր::::    

««««Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, Քանի ինք եւ իրեն հետ եղողները շատ վախցած էին, 
տեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուտեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուտեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուտեսնելով իրենց բռնած մեծ քանակութեամբ ձուկերըկերըկերըկերը::::    Նոյն Նոյն Նոյն Նոյն 
վիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբոսն ու վիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբոսն ու վիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբոսն ու վիճակին մատնուած էին Զեբեդէոսի որդիները` Յակոբոսն ու 
Յովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էինՅովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էինՅովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էինՅովհաննէսը, որոնք Սիմոնի գործընկեր էին»»»» ( ( ( (Ղկ 5.9Ղկ 5.9Ղկ 5.9Ղկ 5.9----10)10)10)10)::::    

1.1.1.1.----    Պետրոս եւ Պետրոս եւ Պետրոս եւ Պետրոս եւ ««««իրեն հետ եղողները շատ վախցած էինիրեն հետ եղողները շատ վախցած էինիրեն հետ եղողները շատ վախցած էինիրեն հետ եղողները շատ վախցած էին»»»»    ի ի ի ի 
տես Յիսուսի կատարած տես Յիսուսի կատարած տես Յիսուսի կատարած տես Յիսուսի կատարած հրաշահրաշահրաշահրաշագործգործգործգործութեանութեանութեանութեան::::    Տիրոջ գործերը Տիրոջ գործերը Տիրոջ գործերը Տիրոջ գործերը 
եւ գործելակերպը աեւ գործելակերպը աեւ գործելակերպը աեւ գործելակերպը ա´́́́յնքան տարբեր են մերյնքան տարբեր են մերյնքան տարբեր են մերյնքան տարբեր են մեր    գործէն ու գործէն ու գործէն ու գործէն ու 
գործելակերպէն, որ վախ ու զարմանք կրնան ազդել մեր գործելակերպէն, որ վախ ու զարմանք կրնան ազդել մեր գործելակերպէն, որ վախ ու զարմանք կրնան ազդել մեր գործելակերպէն, որ վախ ու զարմանք կրնան ազդել մեր 
վրայվրայվրայվրայ::::    

2.2.2.2.----    Աշակերտները տակաւին մօտէն չէին ճանչնար Աշակերտները տակաւին մօտէն չէին ճանչնար Աշակերտները տակաւին մօտէն չէին ճանչնար Աշակերտները տակաւին մօտէն չէին ճանչնար 
Յիսուսը, Յիսուսը, Յիսուսը, Յիսուսը, եւ տակաւին անոր մնայուն հետեւորդները չէին եւ տակաւին անոր մնայուն հետեւորդները չէին եւ տակաւին անոր մնայուն հետեւորդները չէին եւ տակաւին անոր մնայուն հետեւորդները չէին 
դարձած, դարձած, դարձած, դարձած, եւ ատիկա էր հիմնական պատճառը անոնց վախինեւ ատիկա էր հիմնական պատճառը անոնց վախինեւ ատիկա էր հիմնական պատճառը անոնց վախինեւ ատիկա էր հիմնական պատճառը անոնց վախին::::    
Հետագային շատ հրաշքներու ականատես եղան բայց Հետագային շատ հրաշքներու ականատես եղան բայց Հետագային շատ հրաշքներու ականատես եղան բայց Հետագային շատ հրաշքներու ականատես եղան բայց 
չվչվչվչվախցան, քանի արդէն մտերմացած էին Յիսուսի հետախցան, քանի արդէն մտերմացած էին Յիսուսի հետախցան, քանի արդէն մտերմացած էին Յիսուսի հետախցան, քանի արդէն մտերմացած էին Յիսուսի հետ::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
որոնք չեն ճանչնար Յիսուսը, մանաւանդ, անոնք որոնք զայն որոնք չեն ճանչնար Յիսուսը, մանաւանդ, անոնք որոնք զայն որոնք չեն ճանչնար Յիսուսը, մանաւանդ, անոնք որոնք զայն որոնք չեն ճանչնար Յիսուսը, մանաւանդ, անոնք որոնք զայն 
չեն ճանչնար իբրեւ իրենց Տէրն ու Փրկիչը, ամէն պատճառ չեն ճանչնար իբրեւ իրենց Տէրն ու Փրկիչը, ամէն պատճառ չեն ճանչնար իբրեւ իրենց Տէրն ու Փրկիչը, ամէն պատճառ չեն ճանչնար իբրեւ իրենց Տէրն ու Փրկիչը, ամէն պատճառ 
ունին վախնալու Յիսուսէն, որովհետեւ ունին վախնալու Յիսուսէն, որովհետեւ ունին վախնալու Յիսուսէն, որովհետեւ ունին վախնալու Յիսուսէն, որովհետեւ ««««սարսափելի բան է սարսափելի բան է սարսափելի բան է սարսափելի բան է 
կենդանի Աստուծոյ ձեռքը իյնալըկենդանի Աստուծոյ ձեռքը իյնալըկենդանի Աստուծոյ ձեռքը իյնալըկենդանի Աստուծոյ ձեռքը իյնալը»»»»    անապաշխար վիճակոանապաշխար վիճակոանապաշխար վիճակոանապաշխար վիճակով վ վ վ 
((((Եբր 10.31)Եբր 10.31)Եբր 10.31)Եբր 10.31)::::    
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3.3.3.3.----    Պետրոսի, Անդրէասի, Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի Պետրոսի, Անդրէասի, Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի Պետրոսի, Անդրէասի, Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի Պետրոսի, Անդրէասի, Յակոբոսի եւ Յովհաննէսի 
վախն ու զարմանքը աւելի ուշագրաւ ու յատկանշական կը վախն ու զարմանքը աւելի ուշագրաւ ու յատկանշական կը վախն ու զարմանքը աւելի ուշագրաւ ու յատկանշական կը վախն ու զարմանքը աւելի ուշագրաւ ու յատկանշական կը 
դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ անոնք երկար դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ անոնք երկար դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ անոնք երկար դառնայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ անոնք երկար 
տարիներու ձկնորսներ էին, եւ լաւ գիտէին Գալիլեայի լիճին տարիներու ձկնորսներ էին, եւ լաւ գիտէին Գալիլեայի լիճին տարիներու ձկնորսներ էին, եւ լաւ գիտէին Գալիլեայի լիճին տարիներու ձկնորսներ էին, եւ լաւ գիտէին Գալիլեայի լիճին 
եւ անոր գաղտնիքներուն մասինեւ անոր գաղտնիքներուն մասինեւ անոր գաղտնիքներուն մասինեւ անոր գաղտնիքներուն մասին::::    Գիտէին որ երբեքԳիտէին որ երբեքԳիտէին որ երբեքԳիտէին որ երբեք    չէր եղած չէր եղած չէր եղած չէր եղած 
որ մէկը այդքան քանակութեամբ ձուկ բռնէր մէոր մէկը այդքան քանակութեամբ ձուկ բռնէր մէոր մէկը այդքան քանակութեամբ ձուկ բռնէր մէոր մէկը այդքան քանակութեամբ ձուկ բռնէր մէ´́́́կ անգամէնկ անգամէնկ անգամէնկ անգամէն::::    
Մանաւանդ, գիտէին որ առաւօտեան այդ ժամուն ձուկերը Մանաւանդ, գիտէին որ առաւօտեան այդ ժամուն ձուկերը Մանաւանդ, գիտէին որ առաւօտեան այդ ժամուն ձուկերը Մանաւանդ, գիտէին որ առաւօտեան այդ ժամուն ձուկերը 
կեր չէին փնտռեր, որովհետեւ ձուկերը սովորաբար կեր չէին փնտռեր, որովհետեւ ձուկերը սովորաբար կեր չէին փնտռեր, որովհետեւ ձուկերը սովորաբար կեր չէին փնտռեր, որովհետեւ ձուկերը սովորաբար 
երեկոյեան եւ մանաւանդ գիշեր ատեն կեր կը փնտռեներեկոյեան եւ մանաւանդ գիշեր ատեն կեր կը փնտռեներեկոյեան եւ մանաւանդ գիշեր ատեն կեր կը փնտռեներեկոյեան եւ մանաւանդ գիշեր ատեն կեր կը փնտռեն::::    
Յիսուս սակայն կրնար ձուկերը հաւաքել ուր որ ուզէրՅիսուս սակայն կրնար ձուկերը հաւաքել ուր որ ուզէրՅիսուս սակայն կրնար ձուկերը հաւաքել ուր որ ուզէրՅիսուս սակայն կրնար ձուկերը հաւաքել ուր որ ուզէր::::    
ԿԿԿԿրնար զանոնք մէկտեղել ուռկանին մէջ, երբ անոնք կրնար զանոնք մէկտեղել ուռկանին մէջ, երբ անոնք կրնար զանոնք մէկտեղել ուռկանին մէջ, երբ անոնք կրնար զանոնք մէկտեղել ուռկանին մէջ, երբ անոնք կ’’’’ուզէին ուզէին ուզէին ուզէին 
մէկտեղուիլ ջուրին ժայռերունմէկտեղուիլ ջուրին ժայռերունմէկտեղուիլ ջուրին ժայռերունմէկտեղուիլ ջուրին ժայռերուն    ներքեւներքեւներքեւներքեւ::::    Յիսուս իրաւունք ունի, Յիսուս իրաւունք ունի, Յիսուս իրաւունք ունի, Յիսուս իրաւունք ունի, 
ուզածը` ուզած ժամանակ պահանջելուուզածը` ուզած ժամանակ պահանջելուուզածը` ուզած ժամանակ պահանջելուուզածը` ուզած ժամանակ պահանջելու::::    Յիսուս իրաւունք Յիսուս իրաւունք Յիսուս իրաւունք Յիսուս իրաւունք 
ունի թուզ պահանջելու թզենիէն, նոյնիսկ եթէ թուզի ունի թուզ պահանջելու թզենիէն, նոյնիսկ եթէ թուզի ունի թուզ պահանջելու թզենիէն, նոյնիսկ եթէ թուզի ունի թուզ պահանջելու թզենիէն, նոյնիսկ եթէ թուզի 
ժամանակը չէժամանակը չէժամանակը չէժամանակը չէ ( ( ( (Մր 11.13)Մր 11.13)Մր 11.13)Մր 11.13)::::    

««««Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.Յիսուս ըսաւ Սիմոնի.----    
""""ՄիՄիՄիՄի´́́́    վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` վախնար, ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` 

կեանքի համար"կեանքի համար"կեանքի համար"կեանքի համար"»»»» ( ( ( (Ղկ 5.10)Ղկ 5.10)Ղկ 5.10)Ղկ 5.10)::::    
1.1.1.1.----    ««««Մի վախնարՄի վախնարՄի վախնարՄի վախնար»»»»::::    Շատ կարեւոր էր որ Պետրոսը եւ միւս Շատ կարեւոր էր որ Պետրոսը եւ միւս Շատ կարեւոր էր որ Պետրոսը եւ միւս Շատ կարեւոր էր որ Պետրոսը եւ միւս 

բոլոր աշակերտները, ամէն տեսակի վախ կամ մտահոգուբոլոր աշակերտները, ամէն տեսակի վախ կամ մտահոգուբոլոր աշակերտները, ամէն տեսակի վախ կամ մտահոգուբոլոր աշակերտները, ամէն տեսակի վախ կամ մտահոգու----
թիւն մէկ կողմ դնէինթիւն մէկ կողմ դնէինթիւն մէկ կողմ դնէինթիւն մէկ կողմ դնէին::::    Անոնց հետագայ առաքելութիւնը Անոնց հետագայ առաքելութիւնը Անոնց հետագայ առաքելութիւնը Անոնց հետագայ առաքելութիւնը 
հեզասահ պիտի չըլլարհեզասահ պիտի չըլլարհեզասահ պիտի չըլլարհեզասահ պիտի չըլլար::::    Անոնց քարոզութեան ուԱնոնց քարոզութեան ուԱնոնց քարոզութեան ուԱնոնց քարոզութեան ուռկանները ռկանները ռկանները ռկանները 
պատռտել ուզողներ պիտի ըլլայինպատռտել ուզողներ պիտի ըլլայինպատռտել ուզողներ պիտի ըլլայինպատռտել ուզողներ պիտի ըլլային::::    Անոնք քաԱնոնք քաԱնոնք քաԱնոնք քա´́́́ջ պէտք էր ջ պէտք էր ջ պէտք էր ջ պէտք էր 
ըլլայինըլլայինըլլայինըլլային::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́, , , , արքայութեան զինուորները քաարքայութեան զինուորները քաարքայութեան զինուորները քաարքայութեան զինուորները քա´́́́ջ պէտք է ջ պէտք է ջ պէտք է ջ պէտք է 
ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    

2.2.2.2.----    ««««Ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համարԱսկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համարԱսկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համարԱսկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համար»»»»::::    
Այս խօսքը գործնական գետնի վրայ առաջին անգամ Այս խօսքը գործնական գետնի վրայ առաջին անգամ Այս խօսքը գործնական գետնի վրայ առաջին անգամ Այս խօսքը գործնական գետնի վրայ առաջին անգամ 
իրականացաւ Պետրոսի կեանքին մէջ, երբ Հոգեգալուստիրականացաւ Պետրոսի կեանքին մէջ, երբ Հոգեգալուստիրականացաւ Պետրոսի կեանքին մէջ, երբ Հոգեգալուստիրականացաւ Պետրոսի կեանքին մէջ, երբ Հոգեգալուստէն էն էն էն 
ետք իր առաջին պատգամը ուղղեց մէկտեղուած ետք իր առաջին պատգամը ուղղեց մէկտեղուած ետք իր առաջին պատգամը ուղղեց մէկտեղուած ետք իր առաջին պատգամը ուղղեց մէկտեղուած 
ժողովուրդին եւ անոնցմէ շուրջ երեք հազար հոգի դարձի ժողովուրդին եւ անոնցմէ շուրջ երեք հազար հոգի դարձի ժողովուրդին եւ անոնցմէ շուրջ երեք հազար հոգի դարձի ժողովուրդին եւ անոնցմէ շուրջ երեք հազար հոգի դարձի 
եկան (Գրծ 2.41)եկան (Գրծ 2.41)եկան (Գրծ 2.41)եկան (Գրծ 2.41)::::    Յիսուս խոստացաւ Պետրոսին որ զայն Յիսուս խոստացաւ Պետրոսին որ զայն Յիսուս խոստացաւ Պետրոսին որ զայն Յիսուս խոստացաւ Պետրոսին որ զայն 
մարդու որսորդ պիտի դարձնէ եւ դարձուցմարդու որսորդ պիտի դարձնէ եւ դարձուցմարդու որսորդ պիտի դարձնէ եւ դարձուցմարդու որսորդ պիտի դարձնէ եւ դարձուց::::    Գալով մեզի, ի՞նչ Գալով մեզի, ի՞նչ Գալով մեզի, ի՞նչ Գալով մեզի, ի՞նչ 
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են այն խոստումները են այն խոստումները են այն խոստումները են այն խոստումները զզզզորորորորսսսս    Յիսուս կատարած է քեզի կամ Յիսուս կատարած է քեզի կամ Յիսուս կատարած է քեզի կամ Յիսուս կատարած է քեզի կամ 
ինծի. կինծի. կինծի. կինծի. կը հետապնդե՞նք իր խոստումներուն կատարումըը հետապնդե՞նք իր խոստումներուն կատարումըը հետապնդե՞նք իր խոստումներուն կատարումըը հետապնդե՞նք իր խոստումներուն կատարումը::::    

3.3.3.3.----    ««««Ասկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համարԱսկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համարԱսկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համարԱսկէ ետք մարդիկ պիտի որսաս` կեանքի համար»»»»::::    
Ինչո՞ւ համար Յիսուս իր աշակերտները կը նմանցնէ Ինչո՞ւ համար Յիսուս իր աշակերտները կը նմանցնէ Ինչո՞ւ համար Յիսուս իր աշակերտները կը նմանցնէ Ինչո՞ւ համար Յիսուս իր աշակերտները կը նմանցնէ որսորդի որսորդի որսորդի որսորդի 
կամ կամ կամ կամ ձկնորսի.ձկնորսի.ձկնորսի.ձկնորսի.----    

ա.ա.ա.ա.----    Մենք գիտենք որ ձկնորսը այն մարդն է, որ իր յոյսը Մենք գիտենք որ ձկնորսը այն մարդն է, որ իր յոյսը Մենք գիտենք որ ձկնորսը այն մարդն է, որ իր յոյսը Մենք գիտենք որ ձկնորսը այն մարդն է, որ իր յոյսը 
ընդհանրապէս իր ճարտարութենէն աւելի՝ Աստուծոյ վընդհանրապէս իր ճարտարութենէն աւելի՝ Աստուծոյ վընդհանրապէս իր ճարտարութենէն աւելի՝ Աստուծոյ վընդհանրապէս իր ճարտարութենէն աւելի՝ Աստուծոյ վրայ է րայ է րայ է րայ է 
որ կը դնէոր կը դնէոր կը դնէոր կը դնէ::::    Ուստի, ան կարծէք Աստուծոյ մօտիկ եղող մարդն Ուստի, ան կարծէք Աստուծոյ մօտիկ եղող մարդն Ուստի, ան կարծէք Աստուծոյ մօտիկ եղող մարդն Ուստի, ան կարծէք Աստուծոյ մօտիկ եղող մարդն 
էէէէ::::    Ինչպէս ձկնորսին յոյսն ու ապաւէնը Աստուած ինքն է, Ինչպէս ձկնորսին յոյսն ու ապաւէնը Աստուած ինքն է, Ինչպէս ձկնորսին յոյսն ու ապաւէնը Աստուած ինքն է, Ինչպէս ձկնորսին յոյսն ու ապաւէնը Աստուած ինքն է, 
նոյնպէս ալ Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը տարածողնոյնպէս ալ Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը տարածողնոյնպէս ալ Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը տարածողնոյնպէս ալ Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը տարածող----
ներուն յոյսը Աստուած իներուն յոյսը Աստուած իներուն յոյսը Աստուած իներուն յոյսը Աստուած ի´́́́նք պէտք է ըլլայնք պէտք է ըլլայնք պէտք է ըլլայնք պէտք է ըլլայ::::    Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին 
տարածիչները, իրենց ճարտարութենէն եւ իմաստարածիչները, իրենց ճարտարութենէն եւ իմաստարածիչները, իրենց ճարտարութենէն եւ իմաստարածիչները, իրենց ճարտարութենէն եւ իմաստութենէն տութենէն տութենէն տութենէն 
աւելի՝ պէտք է Աստուծոաւելի՝ պէտք է Աստուծոաւելի՝ պէտք է Աստուծոաւելի՝ պէտք է Աստուծո´́́́յ վստահինյ վստահինյ վստահինյ վստահին::::    

բ.բ.բ.բ.----    Քրիստոսի փրկարար աւետարանին ու շնորհքին Քրիստոսի փրկարար աւետարանին ու շնորհքին Քրիստոսի փրկարար աւետարանին ու շնորհքին Քրիստոսի փրկարար աւետարանին ու շնորհքին 
քարոզիչները ձկնորսի կը նմանցուին, որպէսզի ցոյց տրուի քարոզիչները ձկնորսի կը նմանցուին, որպէսզի ցոյց տրուի քարոզիչները ձկնորսի կը նմանցուին, որպէսզի ցոյց տրուի քարոզիչները ձկնորսի կը նմանցուին, որպէսզի ցոյց տրուի 
մեզի, թէ ինչպէս ձկնորսութեան գացող ձկնորսներէն ոմանք մեզի, թէ ինչպէս ձկնորսութեան գացող ձկնորսներէն ոմանք մեզի, թէ ինչպէս ձկնորսութեան գացող ձկնորսներէն ոմանք մեզի, թէ ինչպէս ձկնորսութեան գացող ձկնորսներէն ոմանք 
ձեռքերնին պարապ կը դառնան, իսկ ուրիշներ՝ ձեռքերնին ձեռքերնին պարապ կը դառնան, իսկ ուրիշներ՝ ձեռքերնին ձեռքերնին պարապ կը դառնան, իսկ ուրիշներ՝ ձեռքերնին ձեռքերնին պարապ կը դառնան, իսկ ուրիշներ՝ ձեռքերնին 
լեցուն, այնպէլեցուն, այնպէլեցուն, այնպէլեցուն, այնպէս ալ, Քրիստոսի խօսքերուն տարածիչներէն ս ալ, Քրիստոսի խօսքերուն տարածիչներէն ս ալ, Քրիստոսի խօսքերուն տարածիչներէն ս ալ, Քրիստոսի խօսքերուն տարածիչներէն 
ոմանք հոգիներ չեն վաստկիր արքայութեան համար, իսկ ոմանք հոգիներ չեն վաստկիր արքայութեան համար, իսկ ոմանք հոգիներ չեն վաստկիր արքայութեան համար, իսկ ոմանք հոգիներ չեն վաստկիր արքայութեան համար, իսկ 
ուրիշներ՝ կը վաստկինուրիշներ՝ կը վաստկինուրիշներ՝ կը վաստկինուրիշներ՝ կը վաստկին::::    Պատճա՞ռըՊատճա՞ռըՊատճա՞ռըՊատճա՞ռը::::    Պատճառը վստահաբար Պատճառը վստահաբար Պատճառը վստահաբար Պատճառը վստահաբար 
հովիւները իրենք ենհովիւները իրենք ենհովիւները իրենք ենհովիւները իրենք են::::    Եթէ հովիւ մը իր հօտին համար աղօթող Եթէ հովիւ մը իր հօտին համար աղօթող Եթէ հովիւ մը իր հօտին համար աղօթող Եթէ հովիւ մը իր հօտին համար աղօթող 
ու տքնող է, բնականօրէն կրնայ արքայութեան համար ու տքնող է, բնականօրէն կրնայ արքայութեան համար ու տքնող է, բնականօրէն կրնայ արքայութեան համար ու տքնող է, բնականօրէն կրնայ արքայութեան համար 
հոգիներ շահիլ, իսհոգիներ շահիլ, իսհոգիներ շահիլ, իսհոգիներ շահիլ, իսկ մէկը որ հեռու է աղօթքէն ու հաւատքէն՝ կ մէկը որ հեռու է աղօթքէն ու հաւատքէն՝ կ մէկը որ հեռու է աղօթքէն ու հաւատքէն՝ կ մէկը որ հեռու է աղօթքէն ու հաւատքէն՝ 
չի կրնարչի կրնարչի կրնարչի կրնար::::    

գ.գ.գ.գ.----    Երբեմն Քրիստոս բանաւոր հօտի հովիւները կը կոչէ Երբեմն Քրիստոս բանաւոր հօտի հովիւները կը կոչէ Երբեմն Քրիստոս բանաւոր հօտի հովիւները կը կոչէ Երբեմն Քրիստոս բանաւոր հօտի հովիւները կը կոչէ 
««««հովիւհովիւհովիւհովիւ» » » » եւ երբեմն ալ կը կոչէ եւ երբեմն ալ կը կոչէ եւ երբեմն ալ կը կոչէ եւ երբեմն ալ կը կոչէ ««««ձկնորսձկնորսձկնորսձկնորս»»»»::::    Յիշենք որ թէՅիշենք որ թէՅիշենք որ թէՅիշենք որ թէ´́́́    հովիւը հովիւը հովիւը հովիւը 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´́́́    ձկնորսը, երկուքն ալ, աշխարհի աղմուկէն հեռու եւ ձկնորսը, երկուքն ալ, աշխարհի աղմուկէն հեռու եւ ձկնորսը, երկուքն ալ, աշխարհի աղմուկէն հեռու եւ ձկնորսը, երկուքն ալ, աշխարհի աղմուկէն հեռու եւ 
բնութեան մօտիկ կբնութեան մօտիկ կբնութեան մօտիկ կբնութեան մօտիկ կ’’’’ըլլանըլլանըլլանըլլան::::    Հետեւաբար, Քրիստոս Հետեւաբար, Քրիստոս Հետեւաբար, Քրիստոս Հետեւաբար, Քրիստոս իր խօսքի իր խօսքի իր խօսքի իր խօսքի 
քարոզիչները հովիւ կամ ձկնորս կոչելով՝ խորքին մէջ, կոչ քարոզիչները հովիւ կամ ձկնորս կոչելով՝ խորքին մէջ, կոչ քարոզիչները հովիւ կամ ձկնորս կոչելով՝ խորքին մէջ, կոչ քարոզիչները հովիւ կամ ձկնորս կոչելով՝ խորքին մէջ, կոչ 
մըն է որ ուղղած կմըն է որ ուղղած կմըն է որ ուղղած կմըն է որ ուղղած կ’’’’ըլլայ անոնցըլլայ անոնցըլլայ անոնցըլլայ անոնց,,,,    հեռու ըլլալու եւ հեռու ըլլալու եւ հեռու ըլլալու եւ հեռու ըլլալու եւ հեռու մնալու հեռու մնալու հեռու մնալու հեռու մնալու 
աշխարհի տաղտուկէն ոաշխարհի տաղտուկէն ոաշխարհի տաղտուկէն ոաշխարհի տաղտուկէն ու մօտենալու բնութեան, ուր ւ մօտենալու բնութեան, ուր ւ մօտենալու բնութեան, ուր ւ մօտենալու բնութեան, ուր 



 569 

Աստուծոյ ներկայութիւնը աւելի կարելի է զգալ, տեսնել ու Աստուծոյ ներկայութիւնը աւելի կարելի է զգալ, տեսնել ու Աստուծոյ ներկայութիւնը աւելի կարելի է զգալ, տեսնել ու Աստուծոյ ներկայութիւնը աւելի կարելի է զգալ, տեսնել ու 
ապրիլ քան քաղաքի իրարանցումին մէջապրիլ քան քաղաքի իրարանցումին մէջապրիլ քան քաղաքի իրարանցումին մէջապրիլ քան քաղաքի իրարանցումին մէջ::::    

դ.դ.դ.դ.----    Տրուած ըլլալով որ ձկնորսին գործը ծովուն հետ է, ան Տրուած ըլլալով որ ձկնորսին գործը ծովուն հետ է, ան Տրուած ըլլալով որ ձկնորսին գործը ծովուն հետ է, ան Տրուած ըլլալով որ ձկնորսին գործը ծովուն հետ է, ան 
բնականօրէն քաջ ու անվախ կբնականօրէն քաջ ու անվախ կբնականօրէն քաջ ու անվախ կբնականօրէն քաջ ու անվախ կ’’’’ըլլայ, որովհետեւ վարժ է ըլլայ, որովհետեւ վարժ է ըլլայ, որովհետեւ վարժ է ըլլայ, որովհետեւ վարժ է 
հանդիպելու մրրկալից փոթորիկներու, ալիքներու, հովերուհանդիպելու մրրկալից փոթորիկներու, ալիքներու, հովերուհանդիպելու մրրկալից փոթորիկներու, ալիքներու, հովերուհանդիպելու մրրկալից փոթորիկներու, ալիքներու, հովերու::::    
Ան այս բոլորը քաջօրէն կը դիմագրաւէԱն այս բոլորը քաջօրէն կը դիմագրաւէԱն այս բոլորը քաջօրէն կը դիմագրաւէԱն այս բոլորը քաջօրէն կը դիմագրաւէ::::    Յիսուս իր խօսքի Յիսուս իր խօսքի Յիսուս իր խօսքի Յիսուս իր խօսքի 
տարածիչները տարածիչները տարածիչները տարածիչները ««««ձկնորսձկնորսձկնորսձկնորս» » » » կոչելով, կոչ ուղղած կկոչելով, կոչ ուղղած կկոչելով, կոչ ուղղած կկոչելով, կոչ ուղղած կ’’’’ըըըըլլայ անոնց լլայ անոնց լլայ անոնց լլայ անոնց 
քաքաքաքա´́́́ջ ըլլալու եւ քաջ ըլլալու եւ քաջ ըլլալու եւ քաջ ըլլալու եւ քա´́́́ջօրէն տանելու կեանքի դժուարին ջօրէն տանելու կեանքի դժուարին ջօրէն տանելու կեանքի դժուարին ջօրէն տանելու կեանքի դժուարին 
պահերը, փոթորկալից ժամերըպահերը, փոթորկալից ժամերըպահերը, փոթորկալից ժամերըպահերը, փոթորկալից ժամերը::::    

««««Անոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչԱնոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչԱնոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչԱնոնք նաւակները ցամաք հանեցին եւ ամէն ինչ    
ձձձձգելով` հետեւեցան Յիսուսիգելով` հետեւեցան Յիսուսիգելով` հետեւեցան Յիսուսիգելով` հետեւեցան Յիսուսի»»»» ( ( ( (Ղկ 5.11)Ղկ 5.11)Ղկ 5.11)Ղկ 5.11)::::    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար նաւակները ցամաք հանելէ ետք միայն Ինչո՞ւ համար նաւակները ցամաք հանելէ ետք միայն Ինչո՞ւ համար նաւակները ցամաք հանելէ ետք միայն Ինչո՞ւ համար նաւակները ցամաք հանելէ ետք միայն 
հհհհեեեետեւեցան Յիսուսիտեւեցան Յիսուսիտեւեցան Յիսուսիտեւեցան Յիսուսի::::    Չէի՞ն կրնար նաւակնեՉէի՞ն կրնար նաւակնեՉէի՞ն կրնար նաւակնեՉէի՞ն կրնար նաւակները ձգել րը ձգել րը ձգել րը ձգել լիճին լիճին լիճին լիճին 
եզերքեզերքեզերքեզերքը ը ը ը եւ հետեւիլ Տիրոջեւ հետեւիլ Տիրոջեւ հետեւիլ Տիրոջեւ հետեւիլ Տիրոջ::::    Անոնք նաւակները ցամաք հանեԱնոնք նաւակները ցամաք հանեԱնոնք նաւակները ցամաք հանեԱնոնք նաւակները ցամաք հանե----
ցին, որպէսզի իրենց ծառաները եւ ուրիշներ օգտուէին ցին, որպէսզի իրենց ծառաները եւ ուրիշներ օգտուէին ցին, որպէսզի իրենց ծառաները եւ ուրիշներ օգտուէին ցին, որպէսզի իրենց ծառաները եւ ուրիշներ օգտուէին 
ձուկերէնձուկերէնձուկերէնձուկերէն::::    Պատմութեան ընթացքին որքաՊատմութեան ընթացքին որքաՊատմութեան ընթացքին որքաՊատմութեան ընթացքին որքա՜՜՜՜ն մարդիկ երբ ն մարդիկ երբ ն մարդիկ երբ ն մարդիկ երբ 
տեսած են Տիրոջ հրաշքը, բաժնած են իրենց ունեցածը տեսած են Տիրոջ հրաշքը, բաժնած են իրենց ունեցածը տեսած են Տիրոջ հրաշքը, բաժնած են իրենց ունեցածը տեսած են Տիրոջ հրաշքը, բաժնած են իրենց ունեցածը 
աղքատներուն եւ հետեւած են Տիրոջաղքատներուն եւ հետեւած են Տիրոջաղքատներուն եւ հետեւած են Տիրոջաղքատներուն եւ հետեւած են Տիրոջ::::    Շատեր իրենց Շատեր իրենց Շատեր իրենց Շատեր իրենց ամբողջ ամբողջ ամբողջ ամբողջ 
ունեցուածքէն հրաժարեցան, որպէսզի կարենային Յիսուսի ունեցուածքէն հրաժարեցան, որպէսզի կարենային Յիսուսի ունեցուածքէն հրաժարեցան, որպէսզի կարենային Յիսուսի ունեցուածքէն հրաժարեցան, որպէսզի կարենային Յիսուսի 
ընկերակցութիւնը վընկերակցութիւնը վընկերակցութիւնը վընկերակցութիւնը վայելել, իսկ այսօր հաւատացեալներայելել, իսկ այսօր հաւատացեալներայելել, իսկ այսօր հաւատացեալներայելել, իսկ այսօր հաւատացեալներ    
պատրաստ չեն իրենց նուազագոյն հաճոյքէն իսկ հրաժարեպատրաստ չեն իրենց նուազագոյն հաճոյքէն իսկ հրաժարեպատրաստ չեն իրենց նուազագոյն հաճոյքէն իսկ հրաժարեպատրաստ չեն իրենց նուազագոյն հաճոյքէն իսկ հրաժարե----
լու, ի խնդիր Քրիստոսիլու, ի խնդիր Քրիստոսիլու, ի խնդիր Քրիստոսիլու, ի խնդիր Քրիստոսի::::    

2.2.2.2.----    Անոնք կրնային նաւակները ցամաք քաշելէ ետք, Անոնք կրնային նաւակները ցամաք քաշելէ ետք, Անոնք կրնային նաւակները ցամաք քաշելէ ետք, Անոնք կրնային նաւակները ցամաք քաշելէ ետք, 
ձուկերը շուկայ տանիլ եւ վաճառեձուկերը շուկայ տանիլ եւ վաճառեձուկերը շուկայ տանիլ եւ վաճառեձուկերը շուկայ տանիլ եւ վաճառել, բայց այդպիսի բան լ, բայց այդպիսի բան լ, բայց այդպիսի բան լ, բայց այդպիսի բան 
չըրինչըրինչըրինչըրին::::    Անոնք իրենց տեսած հրաշքէն այնքաԱնոնք իրենց տեսած հրաշքէն այնքաԱնոնք իրենց տեսած հրաշքէն այնքաԱնոնք իրենց տեսած հրաշքէն այնքա´́́́ն ազդուեցան, ն ազդուեցան, ն ազդուեցան, ն ազդուեցան, 
որ ամէն ինչ ձգեցինոր ամէն ինչ ձգեցինոր ամէն ինչ ձգեցինոր ամէն ինչ ձգեցին,,,,    իրենց ստացած բարիքը ձգեցինիրենց ստացած բարիքը ձգեցինիրենց ստացած բարիքը ձգեցինիրենց ստացած բարիքը ձգեցին,,,,    եւ եւ եւ եւ 
հետեւեցան հետեւեցան հետեւեցան հետեւեցան ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի::::    Երբ մենք ականատես կԵրբ մենք ականատես կԵրբ մենք ականատես կԵրբ մենք ականատես կ’’’’ըլլանք Տիրոջ ըլլանք Տիրոջ ըլլանք Տիրոջ ըլլանք Տիրոջ 
հրաշքներուն, կը ձգե՞նք ամէն ինչ եւ կը հետեւի՞նք անորհրաշքներուն, կը ձգե՞նք ամէն ինչ եւ կը հետեւի՞նք անորհրաշքներուն, կը ձգե՞նք ամէն ինչ եւ կը հետեւի՞նք անորհրաշքներուն, կը ձգե՞նք ամէն ինչ եւ կը հետեւի՞նք անոր::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
մեր կեանքի նաւակները կըմեր կեանքի նաւակները կըմեր կեանքի նաւակները կըմեր կեանքի նաւակները կը    լեցուին բարիքներով, կրնա՞նք լեցուին բարիքներով, կրնա՞նք լեցուին բարիքներով, կրնա՞նք լեցուին բարիքներով, կրնա՞նք 
յօժար սյօժար սյօժար սյօժար սիիիիրտով թողուլ զանոնք եւ հետեւիլ Յիսուսիրտով թողուլ զանոնք եւ հետեւիլ Յիսուսիրտով թողուլ զանոնք եւ հետեւիլ Յիսուսիրտով թողուլ զանոնք եւ հետեւիլ Յիսուսի::::    Երբ Երբ Երբ Երբ 
առատ շահ ու շահաբեր աղբիւրներ ունինք մեր դիմաց, առատ շահ ու շահաբեր աղբիւրներ ունինք մեր դիմաց, առատ շահ ու շահաբեր աղբիւրներ ունինք մեր դիմաց, առատ շահ ու շահաբեր աղբիւրներ ունինք մեր դիմաց, 
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կրնա՞նք ուրախութեամբ հրաժարիլ անոնցմէ եւ աշակերտիլ կրնա՞նք ուրախութեամբ հրաժարիլ անոնցմէ եւ աշակերտիլ կրնա՞նք ուրախութեամբ հրաժարիլ անոնցմէ եւ աշակերտիլ կրնա՞նք ուրախութեամբ հրաժարիլ անոնցմէ եւ աշակերտիլ 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի::::    

3.3.3.3.----    ««««Ամէն ինչ ձգելովԱմէն ինչ ձգելովԱմէն ինչ ձգելովԱմէն ինչ ձգելով»»»»::::    Կարեւոր է նկատի առնել, որ Կարեւոր է նկատի առնել, որ Կարեւոր է նկատի առնել, որ Կարեւոր է նկատի առնել, որ 
անոնք Յիսուսի հետեանոնք Յիսուսի հետեանոնք Յիսուսի հետեանոնք Յիսուսի հետեւելու համար կարգ մը բաներ միայն ւելու համար կարգ մը բաներ միայն ւելու համար կարգ մը բաներ միայն ւելու համար կարգ մը բաներ միայն 
չձգեցին, այլ` չձգեցին, այլ` չձգեցին, այլ` չձգեցին, այլ` ««««ամէն ինչամէն ինչամէն ինչամէն ինչ»»»»::::    Անոնք որոնք ամբողջապէս կԱնոնք որոնք ամբողջապէս կԱնոնք որոնք ամբողջապէս կԱնոնք որոնք ամբողջապէս կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
հետեւիլ Տիրոջ` պէտք է ամբոհետեւիլ Տիրոջ` պէտք է ամբոհետեւիլ Տիրոջ` պէտք է ամբոհետեւիլ Տիրոջ` պէտք է ամբո´́́́ղջը թողունղջը թողունղջը թողունղջը թողուն::::    Կատարեալին Կատարեալին Կատարեալին Կատարեալին 
նուիրուած կեանք մը` կատարելապէնուիրուած կեանք մը` կատարելապէնուիրուած կեանք մը` կատարելապէնուիրուած կեանք մը` կատարելապէ´́́́ս պէտք է նուիրուած ս պէտք է նուիրուած ս պէտք է նուիրուած ս պէտք է նուիրուած 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ::::    Քիչ բան ունենալ եւ այդ քիչէն հրաժարիլը աւելի Քիչ բան ունենալ եւ այդ քիչէն հրաժարիլը աւելի Քիչ բան ունենալ եւ այդ քիչէն հրաժարիլը աւելի Քիչ բան ունենալ եւ այդ քիչէն հրաժարիլը աւելի 
դիւրին է քան շադիւրին է քան շադիւրին է քան շադիւրին է քան շատ բան ունենալ եւ անկէ հրաժարիլըտ բան ունենալ եւ անկէ հրաժարիլըտ բան ունենալ եւ անկէ հրաժարիլըտ բան ունենալ եւ անկէ հրաժարիլը::::    
Աշակերտները շաԱշակերտները շաԱշակերտները շաԱշակերտները շա´́́́տ ունեցան, բայց յանձն առին հրաժարիտ ունեցան, բայց յանձն առին հրաժարիտ ունեցան, բայց յանձն առին հրաժարիտ ունեցան, բայց յանձն առին հրաժարի´́́́լ լ լ լ 
այդ շատայդ շատայդ շատայդ շատ----էնէնէնէն::::    

4.4.4.4.----    Երբ մարդը մէԵրբ մարդը մէԵրբ մարդը մէԵրբ մարդը մէ´́́́կ անգամէն հարստանայ` կրնայ մէկ անգամէն հարստանայ` կրնայ մէկ անգամէն հարստանայ` կրնայ մէկ անգամէն հարստանայ` կրնայ մէ´́́́կ կ կ կ 
անգամէն դրամասէր եւ նիւթապաշտ դառնալանգամէն դրամասէր եւ նիւթապաշտ դառնալանգամէն դրամասէր եւ նիւթապաշտ դառնալանգամէն դրամասէր եւ նիւթապաշտ դառնալ::::    Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները 
չինկան այդ ծուղակին մէջչինկան այդ ծուղակին մէջչինկան այդ ծուղակին մէջչինկան այդ ծուղակին մէջ::::    Մենք ալ չիյնանքՄենք ալ չիյնանքՄենք ալ չիյնանքՄենք ալ չիյնանք::::    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալ կը հառաքեալ կը հառաքեալ կը հառաքեալ կը հաստատէ թէ դրամասիրութիւնը մեզ աստատէ թէ դրամասիրութիւնը մեզ աստատէ թէ դրամասիրութիւնը մեզ աստատէ թէ դրամասիրութիւնը մեզ ««««փորձուփորձուփորձուփորձու----
թեան եւ թակարդի մէջ կթեան եւ թակարդի մէջ կթեան եւ թակարդի մէջ կթեան եւ թակարդի մէջ կ’’’’իյնացնէիյնացնէիյնացնէիյնացնէ»»»» ( ( ( (Ա.Տմ 6.9): Ա.Տմ 6.9): Ա.Տմ 6.9): Ա.Տմ 6.9): Երբ առատ Երբ առատ Երբ առատ Երբ առատ 
դրամ անցնի մեր ձեռքը, զգոդրամ անցնի մեր ձեռքը, զգոդրամ անցնի մեր ձեռքը, զգոդրամ անցնի մեր ձեռքը, զգո´́́́յշ ըլլանք, Սատանան դիւրաւ յշ ըլլանք, Սատանան դիւրաւ յշ ըլլանք, Սատանան դիւրաւ յշ ըլլանք, Սատանան դիւրաւ 
կրնայ դրամասիրութեան քանդիչ կրնայ դրամասիրութեան քանդիչ կրնայ դրամասիրութեան քանդիչ կրնայ դրամասիրութեան քանդիչ ու քայքայիչ ու քայքայիչ ու քայքայիչ ու քայքայիչ թոյնը խմցնել թոյնը խմցնել թոյնը խմցնել թոյնը խմցնել 
մեզմեզմեզմեզիիիի::::    Սիրտ մը որ կապուած է երկրաւորին` չիՍիրտ մը որ կապուած է երկրաւորին` չիՍիրտ մը որ կապուած է երկրաւորին` չիՍիրտ մը որ կապուած է երկրաւորին` չի´́́́    կրնար կրնար կրնար կրնար 
կապուիլ երկնկապուիլ երկնկապուիլ երկնկապուիլ երկնաւորինաւորինաւորինաւորին::::    Սիրտ մը որ դրաՍիրտ մը որ դրաՍիրտ մը որ դրաՍիրտ մը որ դրա´́́́մ կը սիրէ` չիմ կը սիրէ` չիմ կը սիրէ` չիմ կը սիրէ` չի´ ´ ´ ´ 
կրնար սիրել զԱստուած եւ իր նմանը:կրնար սիրել զԱստուած եւ իր նմանը:կրնար սիրել զԱստուած եւ իր նմանը:կրնար սիրել զԱստուած եւ իր նմանը:    

5.5.5.5.----    Պետրոս ու Անդրէաս, ՅակՊետրոս ու Անդրէաս, ՅակՊետրոս ու Անդրէաս, ՅակՊետրոս ու Անդրէաս, Յակոբոս ու Յովհաննէս, առաոբոս ու Յովհաննէս, առաոբոս ու Յովհաննէս, առաոբոս ու Յովհաննէս, առա----
ջին չորս աշակերտներն էին, որոնք ընտրուեցան Յիսուսի ջին չորս աշակերտներն էին, որոնք ընտրուեցան Յիսուսի ջին չորս աշակերտներն էին, որոնք ընտրուեցան Յիսուսի ջին չորս աշակերտներն էին, որոնք ընտրուեցան Յիսուսի 
կողմէկողմէկողմէկողմէ::::    Ինչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց զանոնք.Ինչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց զանոնք.Ինչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց զանոնք.Ինչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց զանոնք.----    

ա) Յիսուս ընտրեց զանոնք, որովհետեւ հնազանա) Յիսուս ընտրեց զանոնք, որովհետեւ հնազանա) Յիսուս ընտրեց զանոնք, որովհետեւ հնազանա) Յիսուս ընտրեց զանոնք, որովհետեւ հնազանդութեան դութեան դութեան դութեան 
հոգիհոգիհոգիհոգի´́́́    տեսաւ անոնց մէջտեսաւ անոնց մէջտեսաւ անոնց մէջտեսաւ անոնց մէջ::::    Պատուիրեց որ քիչ մը աւելի խորը Պատուիրեց որ քիչ մը աւելի խորը Պատուիրեց որ քիչ մը աւելի խորը Պատուիրեց որ քիչ մը աւելի խորը 
տանին նաւակը, եւ անոնք իսկոյն հնազանդեցանտանին նաւակը, եւ անոնք իսկոյն հնազանդեցանտանին նաւակը, եւ անոնք իսկոյն հնազանդեցանտանին նաւակը, եւ անոնք իսկոյն հնազանդեցան::::    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
իսկական հետեւորդները` ամէն պարագաներու մէջ Քրիստոիսկական հետեւորդները` ամէն պարագաներու մէջ Քրիստոիսկական հետեւորդները` ամէն պարագաներու մէջ Քրիստոիսկական հետեւորդները` ամէն պարագաներու մէջ Քրիստո----
սի հնազանդ եղող մարդիկն են:սի հնազանդ եղող մարդիկն են:սի հնազանդ եղող մարդիկն են:սի հնազանդ եղող մարդիկն են:    

բ) բ) բ) բ) Զանոնք ըԶանոնք ըԶանոնք ըԶանոնք ընտրեց, որովհետեւ յուսախաբութեանց նտրեց, որովհետեւ յուսախաբութեանց նտրեց, որովհետեւ յուսախաբութեանց նտրեց, որովհետեւ յուսախաբութեանց 
դիմաց յուսախաբ չըլլադիմաց յուսախաբ չըլլադիմաց յուսախաբ չըլլադիմաց յուսախաբ չըլլալու առաքինութիւնը տեսաւ անոնց լու առաքինութիւնը տեսաւ անոնց լու առաքինութիւնը տեսաւ անոնց լու առաքինութիւնը տեսաւ անոնց 
մօտմօտմօտմօտ::::    Ամբողջ գիշերը բան մը չորսացին, բայց վերստին յանձն Ամբողջ գիշերը բան մը չորսացին, բայց վերստին յանձն Ամբողջ գիշերը բան մը չորսացին, բայց վերստին յանձն Ամբողջ գիշերը բան մը չորսացին, բայց վերստին յանձն 
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առին նաւակը աւելի խորը տանիլառին նաւակը աւելի խորը տանիլառին նաւակը աւելի խորը տանիլառին նաւակը աւելի խորը տանիլ::::    Տիրոջ գործին Տիրոջ գործին Տիրոջ գործին Տիրոջ գործին 
նուիրուածները երբեք պէտք չէ յոյսի իրենց զէնքերը վար նուիրուածները երբեք պէտք չէ յոյսի իրենց զէնքերը վար նուիրուածները երբեք պէտք չէ յոյսի իրենց զէնքերը վար նուիրուածները երբեք պէտք չէ յոյսի իրենց զէնքերը վար 
դնեն, երբ կը հանդիպին Թշնամիին զօրեղ յարձակումներուն դնեն, երբ կը հանդիպին Թշնամիին զօրեղ յարձակումներուն դնեն, երբ կը հանդիպին Թշնամիին զօրեղ յարձակումներուն դնեն, երբ կը հանդիպին Թշնամիին զօրեղ յարձակումներուն 
եւ մխացող նետերուն: եւ մխացող նետերուն: եւ մխացող նետերուն: եւ մխացող նետերուն:     

գ)գ)գ)գ)    Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գործը սիրող, գործէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գործը սիրող, գործէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գործը սիրող, գործէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գործը սիրող, գործէն 
չվախցող մարդիկ էինչվախցող մարդիկ էինչվախցող մարդիկ էինչվախցող մարդիկ էին::::    Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնք Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնք Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնք Կարեւոր է նկատի առնել որ անոնք 
գործի վրայ էին երբ ընտրուեցան (Մտ 4.18գործի վրայ էին երբ ընտրուեցան (Մտ 4.18գործի վրայ էին երբ ընտրուեցան (Մտ 4.18գործի վրայ էին երբ ընտրուեցան (Մտ 4.18----22)22)22)22)::::    Տէրը չի Տէրը չի Տէրը չի Տէրը չի 
փնտռեր վկափնտռեր վկափնտռեր վկափնտռեր վկայական ունեցող մարդիկ, այլ` գործըյական ունեցող մարդիկ, այլ` գործըյական ունեցող մարդիկ, այլ` գործըյական ունեցող մարդիկ, այլ` գործը    սիրող սիրող սիրող սիրող 
մարդիկ:մարդիկ:մարդիկ:մարդիկ:    

դ) դ) դ) դ) Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գիշերային մութէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գիշերային մութէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գիշերային մութէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնք գիշերային մութէն 
չվախցողչվախցողչվախցողչվախցող    եւ գիշեր ատեն գործի վրայ եղող անձեր էին: Յիսուս եւ գիշեր ատեն գործի վրայ եղող անձեր էին: Յիսուս եւ գիշեր ատեն գործի վրայ եղող անձեր էին: Յիսուս եւ գիշեր ատեն գործի վրայ եղող անձեր էին: Յիսուս 
անոնց մէջ տեսաւ իսկական հովիւի պատկերը: Երբ անոնց մէջ տեսաւ իսկական հովիւի պատկերը: Երբ անոնց մէջ տեսաւ իսկական հովիւի պատկերը: Երբ անոնց մէջ տեսաւ իսկական հովիւի պատկերը: Երբ 
ոչխարները գիշերը քնանան` անդին հովիւները անքուն կը ոչխարները գիշերը քնանան` անդին հովիւները անքուն կը ոչխարները գիշերը քնանան` անդին հովիւները անքուն կը ոչխարները գիշերը քնանան` անդին հովիւները անքուն կը 
հսկեն: Իսկական հովիւները գիշեր ատեն արթուն հսկեն: Իսկական հովիւները գիշեր ատեն արթուն հսկեն: Իսկական հովիւները գիշեր ատեն արթուն հսկեն: Իսկական հովիւները գիշեր ատեն արթուն կը կը կը կը մնամնամնամնանննն    եւ եւ եւ եւ 
արցունքարցունքարցունքարցունք    կը թափեն, մեղքի մութին մէջ կորսուածներուն կը թափեն, մեղքի մութին մէջ կորսուածներուն կը թափեն, մեղքի մութին մէջ կորսուածներուն կը թափեն, մեղքի մութին մէջ կորսուածներուն 
համար:համար:համար:համար:    

եեեե) ) ) ) Ընտրեց, որովհետեւ դժուարին ու ծանր գործեր Ընտրեց, որովհետեւ դժուարին ու ծանր գործեր Ընտրեց, որովհետեւ դժուարին ու ծանր գործեր Ընտրեց, որովհետեւ դժուարին ու ծանր գործեր 
կատարելու կակատարելու կակատարելու կակատարելու կա´́́́մք տեսաւ անոնց մօտ: Ձկնորսութիւնը մք տեսաւ անոնց մօտ: Ձկնորսութիւնը մք տեսաւ անոնց մօտ: Ձկնորսութիւնը մք տեսաւ անոնց մօտ: Ձկնորսութիւնը 
դիւրին գործ մը չէր: Ամբողջ գիշերը արթուն մդիւրին գործ մը չէր: Ամբողջ գիշերը արթուն մդիւրին գործ մը չէր: Ամբողջ գիշերը արթուն մդիւրին գործ մը չէր: Ամբողջ գիշերը արթուն մնալնալնալնալը, ուռկանը ը, ուռկանը ը, ուռկանը ը, ուռկանը 
նետելը, ձուկերով լեցուն ուռկանը քաշելը, նստիլ եւ նետելը, ձուկերով լեցուն ուռկանը քաշելը, նստիլ եւ նետելը, ձուկերով լեցուն ուռկանը քաշելը, նստիլ եւ նետելը, ձուկերով լեցուն ուռկանը քաշելը, նստիլ եւ 
ուռկանները կարկտուռկանները կարկտուռկանները կարկտուռկանները կարկտննննելը, ձուկերը մաքրելն ուելը, ձուկերը մաքրելն ուելը, ձուկերը մաքրելն ուելը, ձուկերը մաքրելն ու    զանոնք շուկայ զանոնք շուկայ զանոնք շուկայ զանոնք շուկայ 
փոխադփոխադփոխադփոխադրելը, այս բոլորը ծանր աշխատանքներ էին: Արքայուրելը, այս բոլորը ծանր աշխատանքներ էին: Արքայուրելը, այս բոլորը ծանր աշխատանքներ էին: Արքայուրելը, այս բոլորը ծանր աշխատանքներ էին: Արքայու----
թեան համար աշխատողները` ծանր աշխատանքներէն թեան համար աշխատողները` ծանր աշխատանքներէն թեան համար աշխատողները` ծանր աշխատանքներէն թեան համար աշխատողները` ծանր աշխատանքներէն 
չվախցող մարդիկ պէտք է ըլլան:չվախցող մարդիկ պէտք է ըլլան:չվախցող մարդիկ պէտք է ըլլան:չվախցող մարդիկ պէտք է ըլլան:    

զ) Ընտրեց, ինչպէս վերեւ ըսինք, որովհետեւ քաջ մարդիկ զ) Ընտրեց, ինչպէս վերեւ ըսինք, որովհետեւ քաջ մարդիկ զ) Ընտրեց, ինչպէս վերեւ ըսինք, որովհետեւ քաջ մարդիկ զ) Ընտրեց, ինչպէս վերեւ ըսինք, որովհետեւ քաջ մարդիկ 
էին: Գալիլեայի լիճին վրայ ամբողջ գիշեր մը մութին մէջ էին: Գալիլեայի լիճին վրայ ամբողջ գիշեր մը մութին մէջ էին: Գալիլեայի լիճին վրայ ամբողջ գիշեր մը մութին մէջ էին: Գալիլեայի լիճին վրայ ամբողջ գիշեր մը մութին մէջ 
անցնելը` վախկոտ մարդու գործ չէր:անցնելը` վախկոտ մարդու գործ չէր:անցնելը` վախկոտ մարդու գործ չէր:անցնելը` վախկոտ մարդու գործ չէր:    Իրենց քաջութիւնը Իրենց քաջութիւնը Իրենց քաջութիւնը Իրենց քաջութիւնը 
առաւել եւս հանդէս կու գայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ առաւել եւս հանդէս կու գայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ առաւել եւս հանդէս կու գայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ առաւել եւս հանդէս կու գայ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ 
Գալիլեայի լիճը յանկարծական փոթորկումի պահեր կԳալիլեայի լիճը յանկարծական փոթորկումի պահեր կԳալիլեայի լիճը յանկարծական փոթորկումի պահեր կԳալիլեայի լիճը յանկարծական փոթորկումի պահեր կ’’’’ունեունեունեունե----
նար, մանաւանդ գիշեր ատեն: Քրիստոսի արքայութեան տանար, մանաւանդ գիշեր ատեն: Քրիստոսի արքայութեան տանար, մանաւանդ գիշեր ատեն: Քրիստոսի արքայութեան տանար, մանաւանդ գիշեր ատեն: Քրիստոսի արքայութեան տա----
րածիչը կրնայ յանկարծահաս փորձութիւններու հանդիպիլ, րածիչը կրնայ յանկարծահաս փորձութիւններու հանդիպիլ, րածիչը կրնայ յանկարծահաս փորձութիւններու հանդիպիլ, րածիչը կրնայ յանկարծահաս փորձութիւններու հանդիպիլ, 
որոնց դիմաց պէտք է անդրդուելի մնաորոնց դիմաց պէտք է անդրդուելի մնաորոնց դիմաց պէտք է անդրդուելի մնաորոնց դիմաց պէտք է անդրդուելի մնայ:յ:յ:յ:    
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էէէէ) ) ) ) Ընտրեց, որովհետեւ անոնց մօտ տեսաւ ամենէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնց մօտ տեսաւ ամենէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնց մօտ տեսաւ ամենէն Ընտրեց, որովհետեւ անոնց մօտ տեսաւ ամենէն 
կարեւոր առաքինութիւններէն մին` համբերութիւնըկարեւոր առաքինութիւններէն մին` համբերութիւնըկարեւոր առաքինութիւններէն մին` համբերութիւնըկարեւոր առաքինութիւններէն մին` համբերութիւնը::::    Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք 
մէկմէկմէկմէկ----երկու ժամ չէր որ լիճին վրայ մնացեր էին, այլ երկու ժամ չէր որ լիճին վրայ մնացեր էին, այլ երկու ժամ չէր որ լիճին վրայ մնացեր էին, այլ երկու ժամ չէր որ լիճին վրայ մնացեր էին, այլ ««««ամբողջ ամբողջ ամբողջ ամբողջ 
գիշերըգիշերըգիշերըգիշերը»»»»::::    Ձկնորսի մը ամենէն կարեւոր յատկանիշը` Ձկնորսի մը ամենէն կարեւոր յատկանիշը` Ձկնորսի մը ամենէն կարեւոր յատկանիշը` Ձկնորսի մը ամենէն կարեւոր յատկանիշը` 
համբերութիւնն էհամբերութիւնն էհամբերութիւնն էհամբերութիւնն է::::    Աւետարանի տարածիչը պէտք է լայն Աւետարանի տարածիչը պէտք է լայն Աւետարանի տարածիչը պէտք է լայն Աւետարանի տարածիչը պէտք է լայն 
համբերոհամբերոհամբերոհամբերութիւն ունենայ, որպէսզի կարենայ փրկութեան ւթիւն ունենայ, որպէսզի կարենայ փրկութեան ւթիւն ունենայ, որպէսզի կարենայ փրկութեան ւթիւն ունենայ, որպէսզի կարենայ փրկութեան 
Աւետարանը տարածել: Առաքեալը կԱւետարանը տարածել: Առաքեալը կԱւետարանը տարածել: Առաքեալը կԱւետարանը տարածել: Առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ամէն բանի կը Ամէն բանի կը Ամէն բանի կը Ամէն բանի կը 
համբերենք, որպէսզի ոեւէ բանով արգելք չըլլանք Քրիստոսի համբերենք, որպէսզի ոեւէ բանով արգելք չըլլանք Քրիստոսի համբերենք, որպէսզի ոեւէ բանով արգելք չըլլանք Քրիստոսի համբերենք, որպէսզի ոեւէ բանով արգելք չըլլանք Քրիստոսի 
Աւետարանին տարածմանԱւետարանին տարածմանԱւետարանին տարածմանԱւետարանին տարածման»»»» ( ( ( (Ա.Կր 9.12):Ա.Կր 9.12):Ա.Կր 9.12):Ա.Կր 9.12):    

ըըըը) ) ) ) Ընտրեց, որովհետեւ Յիսուս գիտէր որ ձկնորսները Ընտրեց, որովհետեւ Յիսուս գիտէր որ ձկնորսները Ընտրեց, որովհետեւ Յիսուս գիտէր որ ձկնորսները Ընտրեց, որովհետեւ Յիսուս գիտէր որ ձկնորսները 
իրենց գործին բերումով, Աստուծոիրենց գործին բերումով, Աստուծոիրենց գործին բերումով, Աստուծոիրենց գործին բերումով, Աստուծոյ աւելիյ աւելիյ աւելիյ աւելի´́́́    մօտիկ կմօտիկ կմօտիկ կմօտիկ կ’’’’ըլլային ըլլային ըլլային ըլլային 
քան ուրիշներ, քանի իրենց առօրեայ ապրուստը բնութենէն, քան ուրիշներ, քանի իրենց առօրեայ ապրուստը բնութենէն, քան ուրիշներ, քանի իրենց առօրեայ ապրուստը բնութենէն, քան ուրիշներ, քանի իրենց առօրեայ ապրուստը բնութենէն, 
եւ ուստի` Աստուծմէ կախեալ էրեւ ուստի` Աստուծմէ կախեալ էրեւ ուստի` Աստուծմէ կախեալ էրեւ ուստի` Աստուծմէ կախեալ էր::::    Քրիստոսի հաւատքին Քրիստոսի հաւատքին Քրիստոսի հաւատքին Քրիստոսի հաւատքին 
ջահակիրները, պէտք է իրենք զիրենք միշտ կախեալ զգան ջահակիրները, պէտք է իրենք զիրենք միշտ կախեալ զգան ջահակիրները, պէտք է իրենք զիրենք միշտ կախեալ զգան ջահակիրները, պէտք է իրենք զիրենք միշտ կախեալ զգան 
իրենց հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուս Քրիստոսէն, իրենց հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուս Քրիստոսէն, իրենց հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուս Քրիստոսէն, իրենց հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուս Քրիստոսէն, 
որովհետեւ անով պայմանաւորուած է որովհետեւ անով պայմանաւորուած է որովհետեւ անով պայմանաւորուած է որովհետեւ անով պայմանաւորուած է իրենց առաքելութեան իրենց առաքելութեան իրենց առաքելութեան իրենց առաքելութեան 
յաջողութիւնը:յաջողութիւնը:յաջողութիւնը:յաջողութիւնը:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ԲարիԲարիԲարիԲարի´ ´ ´ ´ ննննաւապետ` Տէր Յիսուս Քրիստոս,աւապետ` Տէր Յիսուս Քրիստոս,աւապետ` Տէր Յիսուս Քրիստոս,աւապետ` Տէր Յիսուս Քրիստոս,    
Զիս առանձին միԶիս առանձին միԶիս առանձին միԶիս առանձին մի´ ´ ´ ´ ղրկեր դէպի խորերը կեանքի ալեղրկեր դէպի խորերը կեանքի ալեղրկեր դէպի խորերը կեանքի ալեղրկեր դէպի խորերը կեանքի ալե----

կոծ ծովուն, այլ բարձրացիր հաւատքիս անպտուղ նաւակը, կոծ ծովուն, այլ բարձրացիր հաւատքիս անպտուղ նաւակը, կոծ ծովուն, այլ բարձրացիր հաւատքիս անպտուղ նաւակը, կոծ ծովուն, այլ բարձրացիր հաւատքիս անպտուղ նաւակը, 
եւ Դոեւ Դոեւ Դոեւ Դո´́́́ւն զիս առաջնորդէ նաւարկելու դէպի աւելի խորը, ւն զիս առաջնորդէ նաւարկելու դէպի աւելի խորը, ւն զիս առաջնորդէ նաւարկելու դէպի աւելի խորը, ւն զիս առաջնորդէ նաւարկելու դէպի աւելի խորը, 
որպէսզի կարենամ մարդիկ որսալ թագաւորութեանդ որպէսզի կարենամ մարդիկ որսալ թագաւորութեանդ որպէսզի կարենամ մարդիկ որսալ թագաւորութեանդ որպէսզի կարենամ մարդիկ որսալ թագաւորութեանդ 
համար, եւ որպէսզի անոնց հետ միասին, եհամար, եւ որպէսզի անոնց հետ միասին, եհամար, եւ որպէսզի անոնց հետ միասին, եհամար, եւ որպէսզի անոնց հետ միասին, ե´́́́ս ալ գովերգեմ ս ալ գովերգեմ ս ալ գովերգեմ ս ալ գովերգեմ 
ու օրհներգեմ մեծութիւնդ, մեծափառութիւնդ, եւ անչափ ու օրհներգեմ մեծութիւնդ, մեծափառութիւնդ, եւ անչափ ու օրհներգեմ մեծութիւնդ, մեծափառութիւնդ, եւ անչափ ու օրհներգեմ մեծութիւնդ, մեծափառութիւնդ, եւ անչափ 
իմաստութիւնդ: Ամէն:իմաստութիւնդ: Ամէն:իմաստութիւնդ: Ամէն:իմաստութիւնդ: Ամէն:    
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Գերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնըԳերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնըԳերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնըԳերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնը    
((((Մարկոս 5.1Մարկոս 5.1Մարկոս 5.1Մարկոս 5.1----20)20)20)20)    

    
    
    
    
    

Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկանՅետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկանՅետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկանՅետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկան: : : : 
Յիսուս հազիւ Յիսուս հազիւ Յիսուս հազիւ Յիսուս հազիւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեցաւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեցաւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեցաւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեցաւ 
մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: Այս մարդը մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: Այս մարդը մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: Այս մարդը մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: Այս մարդը 
չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը 
բնակէր: Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: բնակէր: Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: բնակէր: Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: բնակէր: Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: 
Շատ անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած Շատ անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած Շատ անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած Շատ անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած 
էին, բայց անիկա խորտէին, բայց անիկա խորտէին, բայց անիկա խորտէին, բայց անիկա խորտակեր էր շղթաները եւ կտրտեր ակեր էր շղթաները եւ կտրտեր ակեր էր շղթաները եւ կտրտեր ակեր էր շղթաները եւ կտրտեր 
ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու 
ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէր ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէր ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէր ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէր 
ու կու կու կու կ’’’’աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէր: Երբ աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէր: Երբ աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէր: Երբ աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէր: Երբ 
հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւ 
եւ բարձր ձայնով աղաղակեցեւ բարձր ձայնով աղաղակեցեւ բարձր ձայնով աղաղակեցեւ բարձր ձայնով աղաղակեց....----    

««««Ինձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կ’’’’ուզես, Յիսոուզես, Յիսոուզես, Յիսոուզես, Յիսո´́́́ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ 
Որդին, Աստուծոյ սիրոյն, զիս միՈրդին, Աստուծոյ սիրոյն, զիս միՈրդին, Աստուծոյ սիրոյն, զիս միՈրդին, Աստուծոյ սիրոյն, զիս մի´ ´ ´ ´ տանջերտանջերտանջերտանջեր»:»:»:»:    

Ասիկա կԱսիկա կԱսիկա կԱսիկա կ’’’’ըսէր, որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ըսէր, որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ըսէր, որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ըսէր, որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար 
ոգիին` ըսելով.ոգիին` ըսելով.ոգիին` ըսելով.ոգիին` ըսելով.---- « « « «Չար ոգի, եՉար ոգի, եՉար ոգի, եՉար ոգի, ե´́́́լ այդ մարդուն մէջէնլ այդ մարդուն մէջէնլ այդ մարդուն մէջէնլ այդ մարդուն մէջէն»:»:»:»:    

Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.----    
««««Ի՞նչ է անունդԻ՞նչ է անունդԻ՞նչ է անունդԻ՞նչ է անունդ»:»:»:»:    
Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.----    
««««Անունս ԼԱնունս ԼԱնունս ԼԱնունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենքէգէոն է, որովհետեւ շատ ենքէգէոն է, որովհետեւ շատ ենքէգէոն է, որովհետեւ շատ ենք»:»:»:»:    



 574 

    
    
««««Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկանՅետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկանՅետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկանՅետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը եկան»»»»    

((((Մր 5.1):Մր 5.1):Մր 5.1):Մր 5.1):    
1.1.1.1.----    Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին ««««ԳերգեսաԳերգեսաԳերգեսաԳերգեսա----

ցիներու երկիրը եկանցիներու երկիրը եկանցիներու երկիրը եկանցիներու երկիրը եկան»,»,»,»,    որպէսզի ազատագրէր որպէսզի ազատագրէր որպէսզի ազատագրէր որպէսզի ազատագրէր դեւերու դեւերու դեւերու դեւերու 
ներբնակութենէն ու տիրապետութենէն այն երկու մարդիկը, ներբնակութենէն ու տիրապետութենէն այն երկու մարդիկը, ներբնակութենէն ու տիրապետութենէն այն երկու մարդիկը, ներբնակութենէն ու տիրապետութենէն այն երկու մարդիկը, 

Չար ոգիները շատ կՉար ոգիները շատ կՉար ոգիները շատ կՉար ոգիները շատ կ’’’’աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք 
աշխարհէն դուրս չղրկէ: Հոն, լերան մօտիկ, խոզերու մեծ աշխարհէն դուրս չղրկէ: Հոն, լերան մօտիկ, խոզերու մեծ աշխարհէն դուրս չղրկէ: Հոն, լերան մօտիկ, խոզերու մեծ աշխարհէն դուրս չղրկէ: Հոն, լերան մօտիկ, խոզերու մեծ 
երամակ մը կերամակ մը կերամակ մը կերամակ մը կ’’’’արածէր: Չար ոգիները բոլորն ալ աղաչեցին արածէր: Չար ոգիները բոլորն ալ աղաչեցին արածէր: Չար ոգիները բոլորն ալ աղաչեցին արածէր: Չար ոգիները բոլորն ալ աղաչեցին 
Յիսուսի եւ ըսին.Յիսուսի եւ ըսին.Յիսուսի եւ ըսին.Յիսուսի եւ ըսին.----    

««««Մեզ խոզերուն ղրկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենքՄեզ խոզերուն ղրկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենքՄեզ խոզերուն ղրկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենքՄեզ խոզերուն ղրկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենք»:»:»:»:    
Եւ Յիսուս արտԵւ Յիսուս արտԵւ Յիսուս արտԵւ Յիսուս արտօնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն օնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն օնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն օնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն 

ելան եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ ելան եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ ելան եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ ելան եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ 
շուրջ երկու հազար կը հաշուէր, զառիթափէն վար խուժեց շուրջ երկու հազար կը հաշուէր, զառիթափէն վար խուժեց շուրջ երկու հազար կը հաշուէր, զառիթափէն վար խուժեց շուրջ երկու հազար կը հաշուէր, զառիթափէն վար խուժեց 
դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցաւ:դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցաւ:դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցաւ:դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցաւ:    

Խոզարածները փախան եւ քաղաքին ու ագարակներու Խոզարածները փախան եւ քաղաքին ու ագարակներու Խոզարածները փախան եւ քաղաքին ու ագարակներու Խոզարածները փախան եւ քաղաքին ու ագարակներու 
մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու 
թէ թէ թէ թէ իիիի´́́́նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ 
սարսափեցան, երբ տեսան դիւահարը, որ նախապէս սարսափեցան, երբ տեսան դիւահարը, որ նախապէս սարսափեցան, երբ տեսան դիւահարը, որ նախապէս սարսափեցան, երբ տեսան դիւահարը, որ նախապէս 
բազմաթիւ չար ոգիներ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ բազմաթիւ չար ոգիներ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ բազմաթիւ չար ոգիներ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ բազմաթիւ չար ոգիներ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ 
հագուստները հագած էր եւ զգաստացած: Ականատեսները հագուստները հագած էր եւ զգաստացած: Ականատեսները հագուստները հագած էր եւ զգաստացած: Ականատեսները հագուստները հագած էր եւ զգաստացած: Ականատեսները 
անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած էր դիւահարին եւ անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած էր դիւահարին եւ անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած էր դիւահարին եւ անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած էր դիւահարին եւ 
խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ աղաչել Յիսուսի աղաչել Յիսուսի աղաչել Յիսուսի աղաչել Յիսուսի 
որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:    

Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ 
միասին երթայ: Բայց Յիսուս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.միասին երթայ: Բայց Յիսուս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.միասին երթայ: Բայց Յիսուս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.միասին երթայ: Բայց Յիսուս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.----    

««««Տունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէՏունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէՏունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէՏունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէ´ ´ ´ ´ 
ինչ որ Տէրը ըրաւ քեզի եւ իինչ որ Տէրը ըրաւ քեզի եւ իինչ որ Տէրը ըրաւ քեզի եւ իինչ որ Տէրը ըրաւ քեզի եւ ի´́́́նչպէս ողորմեցաւ քեզինչպէս ողորմեցաւ քեզինչպէս ողորմեցաւ քեզինչպէս ողորմեցաւ քեզի»:»:»:»:    

Անիկա գնաց եւ ինչԱնիկա գնաց եւ ինչԱնիկա գնաց եւ ինչԱնիկա գնաց եւ ինչ    որ Յիսուս ըրած էր` պատմեց որ Յիսուս ըրած էր` պատմեց որ Յիսուս ըրած էր` պատմեց որ Յիսուս ըրած էր` պատմեց 
Դեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային:Դեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային:Դեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային:Դեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային:    
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որոնք երկար ժամանակէ ի վեր կը տառապէին դեւերու որոնք երկար ժամանակէ ի վեր կը տառապէին դեւերու որոնք երկար ժամանակէ ի վեր կը տառապէին դեւերու որոնք երկար ժամանակէ ի վեր կը տառապէին դեւերու 
իշխանութեան ներքեւ (Ղկ 8.29): Համաձայն Մատթէոսիիշխանութեան ներքեւ (Ղկ 8.29): Համաձայն Մատթէոսիիշխանութեան ներքեւ (Ղկ 8.29): Համաձայն Մատթէոսիիշխանութեան ներքեւ (Ղկ 8.29): Համաձայն Մատթէոսի,,,,    
դիւահարները երկու հոգի էին, իսկ ըստ Մարկոսի եւ դիւահարները երկու հոգի էին, իսկ ըստ Մարկոսի եւ դիւահարները երկու հոգի էին, իսկ ըստ Մարկոսի եւ դիւահարները երկու հոգի էին, իսկ ըստ Մարկոսի եւ 
Ղուկասի` մէկ հոգի: Հակասութիւն չկայ: Դիւահարները Ղուկասի` մէկ հոգի: Հակասութիւն չկայ: Դիւահարները Ղուկասի` մէկ հոգի: Հակասութիւն չկայ: Դիւահարները Ղուկասի` մէկ հոգի: Հակասութիւն չկայ: Դիւահարները 
երկոերկոերկոերկու հոգի էին, բայց Յիսուսի հետ խօսողը կամ ւ հոգի էին, բայց Յիսուսի հետ խօսողը կամ ւ հոգի էին, բայց Յիսուսի հետ խօսողը կամ ւ հոգի էին, բայց Յիսուսի հետ խօսողը կամ 
խօսակցութիւնը առաջնորդողը անոնցմէ մէկն էր միայն: խօսակցութիւնը առաջնորդողը անոնցմէ մէկն էր միայն: խօսակցութիւնը առաջնորդողը անոնցմէ մէկն էր միայն: խօսակցութիւնը առաջնորդողը անոնցմէ մէկն էր միայն: 
Մարկոս եւ Ղուկաս խօսակցութիւնը առաջնորդոՄարկոս եւ Ղուկաս խօսակցութիւնը առաջնորդոՄարկոս եւ Ղուկաս խօսակցութիւնը առաջնորդոՄարկոս եւ Ղուկաս խօսակցութիւնը առաջնորդո´́́́ղը միայն ղը միայն ղը միայն ղը միայն 
կը յիշեկը յիշեկը յիշեկը յիշեն, իսկ Մատթէոս` երկուքը կը յիշէն, իսկ Մատթէոս` երկուքը կը յիշէն, իսկ Մատթէոս` երկուքը կը յիշէն, իսկ Մատթէոս` երկուքը կը յիշէ: : : : Ոմանք նկատի Ոմանք նկատի Ոմանք նկատի Ոմանք նկատի 
առնելով այս իրողութիւնը, ենթադրեր են որ այս երկու առնելով այս իրողութիւնը, ենթադրեր են որ այս երկու առնելով այս իրողութիւնը, ենթադրեր են որ այս երկու առնելով այս իրողութիւնը, ենթադրեր են որ այս երկու 
անձերը կին եւ աանձերը կին եւ աանձերը կին եւ աանձերը կին եւ ամուսին պէտք է մուսին պէտք է մուսին պէտք է մուսին պէտք է եղածեղածեղածեղած    ըլլաըլլաըլլաըլլայիյիյիյին, եւ ն, եւ ն, եւ ն, եւ 
բնականօրէն Յիսուսի հետ խօսողը` ամուսինը ինք:բնականօրէն Յիսուսի հետ խօսողը` ամուսինը ինք:բնականօրէն Յիսուսի հետ խօսողը` ամուսինը ինք:բնականօրէն Յիսուսի հետ խօսողը` ամուսինը ինք:    

2.2.2.2.----    Յիսուս Գերգեսացիներու երկիրը եկաւ, յատուկ Յիսուս Գերգեսացիներու երկիրը եկաւ, յատուկ Յիսուս Գերգեսացիներու երկիրը եկաւ, յատուկ Յիսուս Գերգեսացիներու երկիրը եկաւ, յատուկ 
կերպով հանդիպելու այս դիւահարներուն եւ բժշկելու կերպով հանդիպելու այս դիւահարներուն եւ բժշկելու կերպով հանդիպելու այս դիւահարներուն եւ բժշկելու կերպով հանդիպելու այս դիւահարներուն եւ բժշկելու 
զանոնք: Յիսուս կը գտնուէր Կափառնաում: Հոն որոշ ուսուզանոնք: Յիսուս կը գտնուէր Կափառնաում: Հոն որոշ ուսուզանոնք: Յիսուս կը գտնուէր Կափառնաում: Հոն որոշ ուսուզանոնք: Յիսուս կը գտնուէր Կափառնաում: Հոն որոշ ուսու----
ցումներ փոխանցելէ ետք ժողովուրդինցումներ փոխանցելէ ետք ժողովուրդինցումներ փոխանցելէ ետք ժողովուրդինցումներ փոխանցելէ ետք ժողովուրդին, , , , նաւակ բարձրացաւ նաւակ բարձրացաւ նաւակ բարձրացաւ նաւակ բարձրացաւ 
եւ Գալիլեայի լիճին վրայով եկաւ Գերգեսացիներու երկիրը, եւ Գալիլեայի լիճին վրայով եկաւ Գերգեսացիներու երկիրը, եւ Գալիլեայի լիճին վրայով եկաւ Գերգեսացիներու երկիրը, եւ Գալիլեայի լիճին վրայով եկաւ Գերգեսացիներու երկիրը, 
որպէսզի քանդէր այն կապանքը զորս Սատանան հաստաորպէսզի քանդէր այն կապանքը զորս Սատանան հաստաորպէսզի քանդէր այն կապանքը զորս Սատանան հաստաորպէսզի քանդէր այն կապանքը զորս Սատանան հաստա----
տած էր այս երկու մարդոց վրայ: Զանոնք բժշկելէ ետք, տած էր այս երկու մարդոց վրայ: Զանոնք բժշկելէ ետք, տած էր այս երկու մարդոց վրայ: Զանոնք բժշկելէ ետք, տած էր այս երկու մարդոց վրայ: Զանոնք բժշկելէ ետք, 
դարձեալ նաւակ բարձրացաւ եւ դարձաւ դարձեալ նաւակ բարձրացաւ եւ դարձաւ դարձեալ նաւակ բարձրացաւ եւ դարձաւ դարձեալ նաւակ բարձրացաւ եւ դարձաւ ««««իր քաղաքըիր քաղաքըիր քաղաքըիր քաղաքը», », », », 
այսինքն` Կափառնաում (Մտ 9.1: Մր 5.21): Յիայսինքն` Կափառնաում (Մտ 9.1: Մր 5.21): Յիայսինքն` Կափառնաում (Մտ 9.1: Մր 5.21): Յիայսինքն` Կափառնաում (Մտ 9.1: Մր 5.21): Յիսուս որ սուս որ սուս որ սուս որ 
երկինքը ձգելով` երկիր եկած էր մարդոց փրկութեան համար, երկինքը ձգելով` երկիր եկած էր մարդոց փրկութեան համար, երկինքը ձգելով` երկիր եկած էր մարդոց փրկութեան համար, երկինքը ձգելով` երկիր եկած էր մարդոց փրկութեան համար, 
ի՞նչպէս պիտի չձգէր Կափառնաումը, գալու համար Գերգեի՞նչպէս պիտի չձգէր Կափառնաումը, գալու համար Գերգեի՞նչպէս պիտի չձգէր Կափառնաումը, գալու համար Գերգեի՞նչպէս պիտի չձգէր Կափառնաումը, գալու համար Գերգե----
սասասասացիներու երկիրը եւ ազատելուցիներու երկիրը եւ ազատելուցիներու երկիրը եւ ազատելուցիներու երկիրը եւ ազատելու    դեւերու ձեռքին տակ դեւերու ձեռքին տակ դեւերու ձեռքին տակ դեւերու ձեռքին տակ 
տանջուող իր զաւակները: Սա կը պարզէ որ Քրիստոս տանջուող իր զաւակները: Սա կը պարզէ որ Քրիստոս տանջուող իր զաւակները: Սա կը պարզէ որ Քրիստոս տանջուող իր զաւակները: Սա կը պարզէ որ Քրիստոս 
բոլորին փրկութիւնը կը հետապնդէ: Իւրաքանչիւր մարդ բոլորին փրկութիւնը կը հետապնդէ: Իւրաքանչիւր մարդ բոլորին փրկութիւնը կը հետապնդէ: Իւրաքանչիւր մարդ բոլորին փրկութիւնը կը հետապնդէ: Իւրաքանչիւր մարդ 
յյյյատուկ արժէք ունի Քրիստոսի համար: Այս երկոատուկ արժէք ունի Քրիստոսի համար: Այս երկոատուկ արժէք ունի Քրիստոսի համար: Այս երկոատուկ արժէք ունի Քրիստոսի համար: Այս երկու ւ ւ ւ 
դիւահարներուն սիրոյնդիւահարներուն սիրոյնդիւահարներուն սիրոյնդիւահարներուն սիրոյն,,,,    ամբողջ Գալիլեայի լիճը նաւարկուամբողջ Գալիլեայի լիճը նաւարկուամբողջ Գալիլեայի լիճը նաւարկուամբողջ Գալիլեայի լիճը նաւարկու----
թեամբ կտրելը, թեամբ կտրելը, թեամբ կտրելը, թեամբ կտրելը, մէկ կողմէ կը պարզէ թէ Քրիստոս որքա՜ն կը մէկ կողմէ կը պարզէ թէ Քրիստոս որքա՜ն կը մէկ կողմէ կը պարզէ թէ Քրիստոս որքա՜ն կը մէկ կողմէ կը պարզէ թէ Քրիստոս որքա՜ն կը 
փափաքի ազատագրել մարդիկը Չարին ստրկութենէն, իսկ փափաքի ազատագրել մարդիկը Չարին ստրկութենէն, իսկ փափաքի ազատագրել մարդիկը Չարին ստրկութենէն, իսկ փափաքի ազատագրել մարդիկը Չարին ստրկութենէն, իսկ 
միւս կողմէ, միւս կողմէ, միւս կողմէ, միւս կողմէ, կը բացայայտէ Քրիստոսի անչափ սէրն ու կը բացայայտէ Քրիստոսի անչափ սէրն ու կը բացայայտէ Քրիստոսի անչափ սէրն ու կը բացայայտէ Քրիստոսի անչափ սէրն ու 
գուրգուրանգուրգուրանգուրգուրանգուրգուրանքը ամէն մէկ անհատի հանդէպ: Ճիշդ այս էր որ քը ամէն մէկ անհատի հանդէպ: Ճիշդ այս էր որ քը ամէն մէկ անհատի հանդէպ: Ճիշդ այս էր որ քը ամէն մէկ անհատի հանդէպ: Ճիշդ այս էր որ 
Յիսուս ուզեց պատկերացնել երբ պատմեց կորսուած միակ Յիսուս ուզեց պատկերացնել երբ պատմեց կորսուած միակ Յիսուս ուզեց պատկերացնել երբ պատմեց կորսուած միակ Յիսուս ուզեց պատկերացնել երբ պատմեց կորսուած միակ 
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ոչխարին առակը: Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ինք ամէն ոչխարին առակը: Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ինք ամէն ոչխարին առակը: Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ինք ամէն ոչխարին առակը: Յիսուս ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ինք ամէն 
մէկ ոչխարի փրկութիւնը առանձնապէս մէկ ոչխարի փրկութիւնը առանձնապէս մէկ ոչխարի փրկութիւնը առանձնապէս մէկ ոչխարի փրկութիւնը առանձնապէս եւ անձնապէս եւ անձնապէս եւ անձնապէս եւ անձնապէս կը կը կը կը 
հետապնդէ: Հեղինակ մը կհետապնդէ: Հեղինակ մը կհետապնդէ: Հեղինակ մը կհետապնդէ: Հեղինակ մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եթէ համայն մարդկութեան Եթէ համայն մարդկութեան Եթէ համայն մարդկութեան Եթէ համայն մարդկութեան 
մէջ միայնմէջ միայնմէջ միայնմէջ միայն    մէմէմէմէ´́́́կ հոգի մեղք գործէր, եւ այդ մէկ հոգին միայն կ հոգի մեղք գործէր, եւ այդ մէկ հոգին միայն կ հոգի մեղք գործէր, եւ այդ մէկ հոգին միայն կ հոգի մեղք գործէր, եւ այդ մէկ հոգին միայն 
մէմէմէմէ´́́́կ մեղք գործէր, Աստուծոյ Որդին դարձեալ աշխարհ պիտի կ մեղք գործէր, Աստուծոյ Որդին դարձեալ աշխարհ պիտի կ մեղք գործէր, Աստուծոյ Որդին դարձեալ աշխարհ պիտի կ մեղք գործէր, Աստուծոյ Որդին դարձեալ աշխարհ պիտի 
գար եւ իր արիւնը թափէր զայն փրկելու համարգար եւ իր արիւնը թափէր զայն փրկելու համարգար եւ իր արիւնը թափէր զայն փրկելու համարգար եւ իր արիւնը թափէր զայն փրկելու համար»:»:»:»:    Ինչպէս որ Ինչպէս որ Ինչպէս որ Ինչպէս որ 
Յիսուսի համար բոՅիսուսի համար բոՅիսուսի համար բոՅիսուսի համար բոլոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնելոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնելոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնելոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնեն, ն, ն, ն, 
մեզի համար ալ բոլոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնե՞ն: մեզի համար ալ բոլոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնե՞ն: մեզի համար ալ բոլոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնե՞ն: մեզի համար ալ բոլոր մարդիկը արժէք կը ներկայացնե՞ն: 
ՄՄՄՄարդը անարգողը` անարգած կարդը անարգողը` անարգած կարդը անարգողը` անարգած կարդը անարգողը` անարգած կ’’’’ըլլայ զԱստուած, որ մարդը ըլլայ զԱստուած, որ մարդը ըլլայ զԱստուած, որ մարդը ըլլայ զԱստուած, որ մարդը 
պատուելու համար իր փառքն ու պատկերը հաստատեց պատուելու համար իր փառքն ու պատկերը հաստատեց պատուելու համար իր փառքն ու պատկերը հաստատեց պատուելու համար իր փառքն ու պատկերը հաստատեց 
անոր մէջ:անոր մէջ:անոր մէջ:անոր մէջ:    

3.3.3.3.----    Գերգեսացիներու երկիրը կը գտնուէր Գալիլեայի Գերգեսացիներու երկիրը կը գտնուէր Գալիլեայի Գերգեսացիներու երկիրը կը գտնուէր Գալիլեայի Գերգեսացիներու երկիրը կը գտնուէր Գալիլեայի 
լիճին արեւելեան ափին, Դեկապոլիս կոչուած նահանգին մէջ: լիճին արեւելեան ափին, Դեկապոլիս կոչուած նահանգին մէջ: լիճին արեւելեան ափին, Դեկապոլիս կոչուած նահանգին մէջ: լիճին արեւելեան ափին, Դեկապոլիս կոչուած նահանգին մէջ: 
Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէԶարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէ,,,,    թէ թէ թէ թէ ««««""""ԴեկապոլիսԴեկապոլիսԴեկապոլիսԴեկապոլիս" " " " 
բառը Յունարէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ` տասը քաղաք: բառը Յունարէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ` տասը քաղաք: բառը Յունարէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ` տասը քաղաք: բառը Յունարէն անուն մըն է, որ կը նշանակէ` տասը քաղաք: 
Այդպէս կը կոչուէր, որովհետեւ կը տարածուէր Գալիլեայի Այդպէս կը կոչուէր, որովհետեւ կը տարածուէր Գալիլեայի Այդպէս կը կոչուէր, որովհետեւ կը տարածուէր Գալիլեայի Այդպէս կը կոչուէր, որովհետեւ կը տարածուէր Գալիլեայի 
լիճէն դէպի հարաւլիճէն դէպի հարաւլիճէն դէպի հարաւլիճէն դէպի հարաւ----արեւելք, եւ իր մէջ կարեւելք, եւ իր մէջ կարեւելք, եւ իր մէջ կարեւելք, եւ իր մէջ կ’’’’առնէր տասը առնէր տասը առնէր տասը առնէր տասը 
քաղաքներ, որոնք գլխաւորաբար հեթանոսներով բնակուած քաղաքներ, որոնք գլխաւորաբար հեթանոսներով բնակուած քաղաքներ, որոնք գլխաւորաբար հեթանոսներով բնակուած քաղաքներ, որոնք գլխաւորաբար հեթանոսներով բնակուած 
եւ հելլենիստական մշակոյթով յատկանշուած էինեւ հելլենիստական մշակոյթով յատկանշուած էինեւ հելլենիստական մշակոյթով յատկանշուած էինեւ հելլենիստական մշակոյթով յատկանշուած էին»:»:»:»:    Սա ցոյՍա ցոյՍա ցոյՍա ցոյց ց ց ց 
կու տայ թէ Գերգեսացիներու երկիրը հեթանոսներով կու տայ թէ Գերգեսացիներու երկիրը հեթանոսներով կու տայ թէ Գերգեսացիներու երկիրը հեթանոսներով կու տայ թէ Գերգեսացիներու երկիրը հեթանոսներով 
բնակուած էր: Ինչո՞ւ կարեւոր է ասիկա գիտնալը: Կարեւոր է, բնակուած էր: Ինչո՞ւ կարեւոր է ասիկա գիտնալը: Կարեւոր է, բնակուած էր: Ինչո՞ւ կարեւոր է ասիկա գիտնալը: Կարեւոր է, բնակուած էր: Ինչո՞ւ կարեւոր է ասիկա գիտնալը: Կարեւոր է, 
որովհետեւ մենք գիտենք որ Յիսուս առիթով մը պիտի որովհետեւ մենք գիտենք որ Յիսուս առիթով մը պիտի որովհետեւ մենք գիտենք որ Յիսուս առիթով մը պիտի որովհետեւ մենք գիտենք որ Յիսուս առիթով մը պիտի 
յայտարարէր թէ ինք միայն յայտարարէր թէ ինք միայն յայտարարէր թէ ինք միայն յայտարարէր թէ ինք միայն ««««Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած Իսրայէլի ժողովուրդին կորսուած 
ոչխարներուն համարոչխարներուն համարոչխարներուն համարոչխարներուն համար»»»»    ղրկուած էր (Մտ 15.24), եւ նոյնիղրկուած էր (Մտ 15.24), եւ նոյնիղրկուած էր (Մտ 15.24), եւ նոյնիղրկուած էր (Մտ 15.24), եւ նոյնիսկ երբ սկ երբ սկ երբ սկ երբ 
առաջին անգամ իր աշակերտները առաքելութեան պիտի առաջին անգամ իր աշակերտները առաքելութեան պիտի առաջին անգամ իր աշակերտները առաքելութեան պիտի առաջին անգամ իր աշակերտները առաքելութեան պիտի 
ղրկէր, անոնց պիտի պատուիրէր` ղրկէր, անոնց պիտի պատուիրէր` ղրկէր, անոնց պիտի պատուիրէր` ղրկէր, անոնց պիտի պատուիրէր` ««««հեթանոսներուն շրջանհեթանոսներուն շրջանհեթանոսներուն շրջանհեթանոսներուն շրջան----
ները եւ Սամարացիներուն քաղաքներըները եւ Սամարացիներուն քաղաքներըները եւ Սամարացիներուն քաղաքներըները եւ Սամարացիներուն քաղաքները»»»»    չմտնել, այլ մասնաչմտնել, այլ մասնաչմտնել, այլ մասնաչմտնել, այլ մասնա----
ւորաբար երթալ ւորաբար երթալ ւորաբար երթալ ւորաբար երթալ ««««Իսրայէլի կորսուած ոչխարներունԻսրայէլի կորսուած ոչխարներունԻսրայէլի կորսուած ոչխարներունԻսրայէլի կորսուած ոչխարներուն»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
10.510.510.510.5----6): 6): 6): 6): Յիսուս իր աշակերտներուն կը պատուիրէր չմտնեՅիսուս իր աշակերտներուն կը պատուիրէր չմտնեՅիսուս իր աշակերտներուն կը պատուիրէր չմտնեՅիսուս իր աշակերտներուն կը պատուիրէր չմտնել լ լ լ 
հեթանոսական շրջանները, ոհեթանոսական շրջանները, ոհեթանոսական շրջանները, ոհեթանոսական շրջանները, ո´́́́չ միայն որովհետեւ իր երկրաչ միայն որովհետեւ իր երկրաչ միայն որովհետեւ իր երկրաչ միայն որովհետեւ իր երկրա----
ւոր կեանքի ընթացքին միայն հրեայ կեանքին մէջ քարոզելու ւոր կեանքի ընթացքին միայն հրեայ կեանքին մէջ քարոզելու ւոր կեանքի ընթացքին միայն հրեայ կեանքին մէջ քարոզելու ւոր կեանքի ընթացքին միայն հրեայ կեանքին մէջ քարոզելու 
կոչուած էր, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ աշակերտկոչուած էր, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ աշակերտկոչուած էր, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ աշակերտկոչուած էր, այլ նաեւ ու մանաւանդ, որովհետեւ աշակերտ----
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ները տակաւին պատրաստ չէին ընդունելու թէ հեթանոսները ները տակաւին պատրաստ չէին ընդունելու թէ հեթանոսները ները տակաւին պատրաստ չէին ընդունելու թէ հեթանոսները ները տակաւին պատրաստ չէին ընդունելու թէ հեթանոսները 
իրենք նաեւ կրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրիրենք նաեւ կրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրիրենք նաեւ կրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրիրենք նաեւ կրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրկութեան կութեան կութեան կութեան 
ծրագիրին մէջ: Ի՞նչ է մեր կեցուածքը կամ տեսակէտը ծրագիրին մէջ: Ի՞նչ է մեր կեցուածքը կամ տեսակէտը ծրագիրին մէջ: Ի՞նչ է մեր կեցուածքը կամ տեսակէտը ծրագիրին մէջ: Ի՞նչ է մեր կեցուածքը կամ տեսակէտը 
փրկութեան հարցին գծով: Փրկութիւնը մեր կամ ոմանց փրկութեան հարցին գծով: Փրկութիւնը մեր կամ ոմանց փրկութեան հարցին գծով: Փրկութիւնը մեր կամ ոմանց փրկութեան հարցին գծով: Փրկութիւնը մեր կամ ոմանց 
առանձնաշնորհո՞ւմը կը նկատենք, թէառանձնաշնորհո՞ւմը կը նկատենք, թէառանձնաշնորհո՞ւմը կը նկատենք, թէառանձնաշնորհո՞ւմը կը նկատենք, թէ`̀̀̀    կը խորհինք որ կը խորհինք որ կը խորհինք որ կը խորհինք որ 
անիկա բոլորին համար է, բոլոանիկա բոլորին համար է, բոլոանիկա բոլորին համար է, բոլոանիկա բոլորին համար է, բոլո´́́́րը կանչուած են փրկութեան:րը կանչուած են փրկութեան:րը կանչուած են փրկութեան:րը կանչուած են փրկութեան:    

4.4.4.4.----    Յիսուս Գերգեսացիներու շրջանը երթալով եւ երկու Յիսուս Գերգեսացիներու շրջանը երթալով եւ երկու Յիսուս Գերգեսացիներու շրջանը երթալով եւ երկու Յիսուս Գերգեսացիներու շրջանը երթալով եւ երկու 
դիւահարները ազատագրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք դիւահարները ազատագրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք դիւահարները ազատագրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք դիւահարները ազատագրելով, ուզեց ցոյց տալ թէ ինք 
աշխարհ եկած էր կործանելու այն տիրապետութիւնն ու իշաշխարհ եկած էր կործանելու այն տիրապետութիւնն ու իշաշխարհ եկած էր կործանելու այն տիրապետութիւնն ու իշաշխարհ եկած էր կործանելու այն տիրապետութիւնն ու իշ----
խանութիւնը որ Սատանան եւ իր պիղծ ոգիները հաստատած խանութիւնը որ Սատանան եւ իր պիղծ ոգիները հաստատած խանութիւնը որ Սատանան եւ իր պիղծ ոգիները հաստատած խանութիւնը որ Սատանան եւ իր պիղծ ոգիները հաստատած 
էին հեթանոս աշխարհին մէջ:էին հեթանոս աշխարհին մէջ:էին հեթանոս աշխարհին մէջ:էին հեթանոս աշխարհին մէջ:    Ամէն հաւատացեալ որ Ամէն հաւատացեալ որ Ամէն հաւատացեալ որ Ամէն հաւատացեալ որ 
ինքզինք կինքզինք կինքզինք կինքզինք կ’’’’ըմբռնէ ըմբռնէ ըմբռնէ ըմբռնէ իբրեւ իբրեւ իբրեւ իբրեւ Քրիստոսի զինուորը, կոչումը ունի Քրիստոսի զինուորը, կոչումը ունի Քրիստոսի զինուորը, կոչումը ունի Քրիստոսի զինուորը, կոչումը ունի 
հարուածեհարուածեհարուածեհարուածելու Չարին թագաւորութիւնը, կոչումը ունի խափալու Չարին թագաւորութիւնը, կոչումը ունի խափալու Չարին թագաւորութիւնը, կոչումը ունի խափալու Չարին թագաւորութիւնը, կոչումը ունի խափա----
նելու անոր տիրապետութիւնը մարդոց կեանքին մէջ:նելու անոր տիրապետութիւնը մարդոց կեանքին մէջ:նելու անոր տիրապետութիւնը մարդոց կեանքին մէջ:նելու անոր տիրապետութիւնը մարդոց կեանքին մէջ:    

5.5.5.5.----    ««««Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը Յետոյ լիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը 
եկանեկանեկանեկան»:»:»:»:    Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ ««««յետոյյետոյյետոյյետոյ» » » » բառը: բառը: բառը: բառը: ««««ՅետոյՅետոյՅետոյՅետոյ» » » » բառը կը բառը կը բառը կը բառը կը 
պարզէ թէ Յիսուս որոշ դէպքէ մը եպարզէ թէ Յիսուս որոշ դէպքէ մը եպարզէ թէ Յիսուս որոշ դէպքէ մը եպարզէ թէ Յիսուս որոշ դէպքէ մը ե´́́́տք եկաւ Գետք եկաւ Գետք եկաւ Գետք եկաւ Գերրրրգեսացիգեսացիգեսացիգեսացի----
ներու երկիրը: ներու երկիրը: ներու երկիրը: ներու երկիրը: Այդ դէպքը փոթորկած լիճին հանդարտեցումն Այդ դէպքը փոթորկած լիճին հանդարտեցումն Այդ դէպքը փոթորկած լիճին հանդարտեցումն Այդ դէպքը փոթորկած լիճին հանդարտեցումն 
էր: Երբ խօսեցանք էր: Երբ խօսեցանք էր: Երբ խօսեցանք էր: Երբ խօսեցանք ««««Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը» » » » 
հատուածին մասին, բացատրեցինքհատուածին մասին, բացատրեցինքհատուածին մասին, բացատրեցինքհատուածին մասին, բացատրեցինք,,,,    թէ երբ Տէրը Գալիլեայի թէ երբ Տէրը Գալիլեայի թէ երբ Տէրը Գալիլեայի թէ երբ Տէրը Գալիլեայի 
լիճին վրայով Կափառնաումէն Գերգեսացիներու երկիրը լիճին վրայով Կափառնաումէն Գերգեսացիներու երկիրը լիճին վրայով Կափառնաումէն Գերգեսացիներու երկիրը լիճին վրայով Կափառնաումէն Գերգեսացիներու երկիրը 
պիտի գար, փոթորիկ տեղի ունեցաւ լիճին վրայ եւ Յիսուս պիտի գար, փոթորիկ տեղի ունեցաւ լիճին վրայ եւ Յիսուս պիտի գար, փոթորիկ տեղի ունեցաւ լիճին վրայ եւ Յիսուս պիտի գար, փոթորիկ տեղի ունեցաւ լիճին վրայ եւ Յիսուս 
զայն խաղաղեցուց (զայն խաղաղեցուց (զայն խաղաղեցուց (զայն խաղաղեցուց (Մր 5.35Մր 5.35Մր 5.35Մր 5.35----41): 41): 41): 41): Ի՞նչ կը պարզէ այս Ի՞նչ կը պարզէ այս Ի՞նչ կը պարզէ այս Ի՞նչ կը պարզէ այս 
իրողութիւնը: Կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ փոթորկել մեր իրողութիւնը: Կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ փոթորկել մեր իրողութիւնը: Կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ փոթորկել մեր իրողութիւնը: Կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ փոթորկել մեր 
կեանքի խաղաղ ծովը, երբ տեսնէ որ կկեանքի խաղաղ ծովը, երբ տեսնէ որ կկեանքի խաղաղ ծովը, երբ տեսնէ որ կկեանքի խաղաղ ծովը, երբ տեսնէ որ կ’’’’աշխատինք մարդիկը աշխատինք մարդիկը աշխատինք մարդիկը աշխատինք մարդիկը 
ազատազատազատազատագրագրագրագրելու իր ձեռքէն: Անոնք որոնք կելու իր ձեռքէն: Անոնք որոնք կելու իր ձեռքէն: Անոնք որոնք կելու իր ձեռքէն: Անոնք որոնք կ’’’’աշխատին աշխատին աշխատին աշխատին 
մարդիկը Տիրոջ մօտեցնել, եւ սակայն, նեղութիւններու չեն մարդիկը Տիրոջ մօտեցնել, եւ սակայն, նեղութիւններու չեն մարդիկը Տիրոջ մօտեցնել, եւ սակայն, նեղութիւններու չեն մարդիկը Տիրոջ մօտեցնել, եւ սակայն, նեղութիւններու չեն 
հանդիպիր, պէտք է քննեն հանդիպիր, պէտք է քննեն հանդիպիր, պէտք է քննեն հանդիպիր, պէտք է քննեն իրենց աղօթական կեանքը եւ իրենց աղօթական կեանքը եւ իրենց աղօթական կեանքը եւ իրենց աղօթական կեանքը եւ 
հաւատքի բծախնդրութիւնը, որովհետեւ իր աղօթական հաւատքի բծախնդրութիւնը, որովհետեւ իր աղօթական հաւատքի բծախնդրութիւնը, որովհետեւ իր աղօթական հաւատքի բծախնդրութիւնը, որովհետեւ իր աղօթական 
կեանքին մէջ լուրջ եղողը եւ իր հաւատքին մէջ բծախնդիր կեանքին մէջ լուրջ եղողը եւ իր հաւատքին մէջ բծախնդիր կեանքին մէջ լուրջ եղողը եւ իր հաւատքին մէջ բծախնդիր կեանքին մէջ լուրջ եղողը եւ իր հաւատքին մէջ բծախնդիր 
եղողը, անկասկած որ հալածանքի ու փորձութեան պիտի եղողը, անկասկած որ հալածանքի ու փորձութեան պիտի եղողը, անկասկած որ հալածանքի ու փորձութեան պիտի եղողը, անկասկած որ հալածանքի ու փորձութեան պիտի 
ենթարկուի Չարին ու չար մարդոց կողմէ: Հեղինակ մը ըսած ենթարկուի Չարին ու չար մարդոց կողմէ: Հեղինակ մը ըսած ենթարկուի Չարին ու չար մարդոց կողմէ: Հեղինակ մը ըսած ենթարկուի Չարին ու չար մարդոց կողմէ: Հեղինակ մը ըսած 



 578 

է. է. է. է. ««««Եթէ դուն մարդիկը Տիրոջ պարգեԵթէ դուն մարդիկը Տիրոջ պարգեԵթէ դուն մարդիկը Տիրոջ պարգեԵթէ դուն մարդիկը Տիրոջ պարգեւած հանգիստին չես ւած հանգիստին չես ւած հանգիստին չես ւած հանգիստին չես 
առաջնորդեր, Սատանան երբեք պիտի չուզէ քեզ անհանգառաջնորդեր, Սատանան երբեք պիտի չուզէ քեզ անհանգառաջնորդեր, Սատանան երբեք պիտի չուզէ քեզ անհանգառաջնորդեր, Սատանան երբեք պիտի չուզէ քեզ անհանգըըըըսսսս----
տացնել փորձութիւններովտացնել փորձութիւններովտացնել փորձութիւններովտացնել փորձութիւններով»:»:»:»:    

6.6.6.6.----    Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սովորաբար հաւաԱսկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սովորաբար հաւաԱսկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սովորաբար հաւաԱսկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սովորաբար հաւա----
տացեալներ Չարին դէմ յարձակում գործելու չեն ձեռնարկեր: տացեալներ Չարին դէմ յարձակում գործելու չեն ձեռնարկեր: տացեալներ Չարին դէմ յարձակում գործելու չեն ձեռնարկեր: տացեալներ Չարին դէմ յարձակում գործելու չեն ձեռնարկեր: 
Անոնց ըրածը ընդհանրապէս ինքնապաշտպանութիւն է Անոնց ըրածը ընդհանրապէս ինքնապաշտպանութիւն է Անոնց ըրածը ընդհանրապէս ինքնապաշտպանութիւն է Անոնց ըրածը ընդհանրապէս ինքնապաշտպանութիւն է 
Չարին յարձակումներոՉարին յարձակումներոՉարին յարձակումներոՉարին յարձակումներուն դէմ: Բայց երբ կը դիտենք Յիսուսի ւն դէմ: Բայց երբ կը դիտենք Յիսուսի ւն դէմ: Բայց երբ կը դիտենք Յիսուսի ւն դէմ: Բայց երբ կը դիտենք Յիսուսի 
կեանքն ու գործելակերպը, կեանքն ու գործելակերպը, կեանքն ու գործելակերպը, կեանքն ու գործելակերպը, կը տեսնենք որ անիկա տարբեր է կը տեսնենք որ անիկա տարբեր է կը տեսնենք որ անիկա տարբեր է կը տեսնենք որ անիկա տարբեր է 
մեզմէ: մեզմէ: մեզմէ: մեզմէ: Երթալ Երթալ Երթալ Երթալ ««««լլլլիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրըիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրըիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրըիճին դիմացը, Գերգեսացիներու երկիրը»»»»,,,,    
դիւահարներուն հանդիպելու նպատակով, Չարին դէմ դիւահարներուն հանդիպելու նպատակով, Չարին դէմ դիւահարներուն հանդիպելու նպատակով, Չարին դէմ դիւահարներուն հանդիպելու նպատակով, Չարին դէմ 
յարձակիլյարձակիլյարձակիլյարձակիլ    կը նշանակէրկը նշանակէրկը նշանակէրկը նշանակէր::::    Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի Պօղոս առաքեալ կը խօսի ««««չարին չարին չարին չարին 
դէմ յարձակելուդէմ յարձակելուդէմ յարձակելուդէմ յարձակելու» » » » մասիմասիմասիմասին ն ն ն ((((Բ.Կր 6.7)Բ.Կր 6.7)Բ.Կր 6.7)Բ.Կր 6.7), , , , որովհետեւ չորովհետեւ չորովհետեւ չորովհետեւ չ’’’’ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ 
Քրիստոսի հետեւորդները իրենց հաւատքին մէջ ըլլան չէզոք Քրիստոսի հետեւորդները իրենց հաւատքին մէջ ըլլան չէզոք Քրիստոսի հետեւորդները իրենց հաւատքին մէջ ըլլան չէզոք Քրիստոսի հետեւորդները իրենց հաւատքին մէջ ըլլան չէզոք 
ու սառնարիւն, անյանդուգն ու անհամարձակ, այլ ըլլան` ու սառնարիւն, անյանդուգն ու անհամարձակ, այլ ըլլան` ու սառնարիւն, անյանդուգն ու անհամարձակ, այլ ըլլան` ու սառնարիւն, անյանդուգն ու անհամարձակ, այլ ըլլան` 
յանդուգն ու համարձակ, մարտնչող ու դիմադրող, յարձակույանդուգն ու համարձակ, մարտնչող ու դիմադրող, յարձակույանդուգն ու համարձակ, մարտնչող ու դիմադրող, յարձակույանդուգն ու համարձակ, մարտնչող ու դիմադրող, յարձակու----
նակ ու խիզախ:նակ ու խիզախ:նակ ու խիզախ:նակ ու խիզախ:    Բայց անխոհեմութիւն է Չարին դէմ յարձաԲայց անխոհեմութիւն է Չարին դէմ յարձաԲայց անխոհեմութիւն է Չարին դէմ յարձաԲայց անխոհեմութիւն է Չարին դէմ յարձա----
կում գործելկում գործելկում գործելկում գործել,,,,    երբ ամբողջութեամբ չենք յանձնուած Քրիստոսի: երբ ամբողջութեամբ չենք յանձնուած Քրիստոսի: երբ ամբողջութեամբ չենք յանձնուած Քրիստոսի: երբ ամբողջութեամբ չենք յանձնուած Քրիստոսի: 
Անխոհեմութիւն է յարձակիլ Չարին դէմԱնխոհեմութիւն է յարձակիլ Չարին դէմԱնխոհեմութիւն է յարձակիլ Չարին դէմԱնխոհեմութիւն է յարձակիլ Չարին դէմ,,,,    երբ ինքնապաշտերբ ինքնապաշտերբ ինքնապաշտերբ ինքնապաշտ----
պանութեապանութեապանութեապանութեան բոլոր կերպերը չենք իւրացուցած, եւ երբ ն բոլոր կերպերը չենք իւրացուցած, եւ երբ ն բոլոր կերպերը չենք իւրացուցած, եւ երբ ն բոլոր կերպերը չենք իւրացուցած, եւ երբ 
հաւատքի զէնքերով չեն սպառազինուած:հաւատքի զէնքերով չեն սպառազինուած:հաւատքի զէնքերով չեն սպառազինուած:հաւատքի զէնքերով չեն սպառազինուած:    

7777....----    Վերջապէս, նՎերջապէս, նՎերջապէս, նՎերջապէս, նաւակ նստելով եւ աշակերտներուն հետ աւակ նստելով եւ աշակերտներուն հետ աւակ նստելով եւ աշակերտներուն հետ աւակ նստելով եւ աշակերտներուն հետ 
Գերգեսացիներուն երկիրը երթալով,Գերգեսացիներուն երկիրը երթալով,Գերգեսացիներուն երկիրը երթալով,Գերգեսացիներուն երկիրը երթալով,    Յիսուս ուզեց ցոյց տալ Յիսուս ուզեց ցոյց տալ Յիսուս ուզեց ցոյց տալ Յիսուս ուզեց ցոյց տալ 
իր աշակերտներուն, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ իրեիր աշակերտներուն, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ իրեիր աշակերտներուն, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ իրեիր աշակերտներուն, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ իրե´́́́նք նք նք նք 
պիտի երթան դէպի հեթանոս աշխարհը, դէպի հոն` ուր պիտի երթան դէպի հեթանոս աշխարհը, դէպի հոն` ուր պիտի երթան դէպի հեթանոս աշխարհը, դէպի հոն` ուր պիտի երթան դէպի հեթանոս աշխարհը, դէպի հոն` ուր 
Սատանան իր խաւար թագաւորութիւնը հաստատած է:Սատանան իր խաւար թագաւորութիւնը հաստատած է:Սատանան իր խաւար թագաւորութիւնը հաստատած է:Սատանան իր խաւար թագաւորութիւնը հաստատած է:    

««««Յիսուս հազիւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեՅիսուս հազիւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեՅիսուս հազիւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպեՅիսուս հազիւ նաւակէն ելած էր, ահա իրեն հանդիպե----
ցաւ մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: ցաւ մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: ցաւ մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: ցաւ մէկը, որ ժայռափոր գերեզմաններէն եկած էր: Այս մարդը Այս մարդը Այս մարդը Այս մարդը 
չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը չար ոգի ունէր իր ներսիդին եւ գերեզմաններու մէջ կը 
բնակէրբնակէրբնակէրբնակէր»»»» ( ( ( (Մր 5.2Մր 5.2Մր 5.2Մր 5.2----3):3):3):3):    

Վերեւ ցոյց տուինք թէ չար ոգի ունեցողները եՎերեւ ցոյց տուինք թէ չար ոգի ունեցողները եՎերեւ ցոյց տուինք թէ չար ոգի ունեցողները եՎերեւ ցոյց տուինք թէ չար ոգի ունեցողները երկու րկու րկու րկու 
հոգիներ էին, բայց հիմահոգիներ էին, բայց հիմահոգիներ էին, բայց հիմահոգիներ էին, բայց հիմա    կը կը կը կը խօսինք միայն մէկ հոգիի մասին, խօսինք միայն մէկ հոգիի մասին, խօսինք միայն մէկ հոգիի մասին, խօսինք միայն մէկ հոգիի մասին, 
քանի Մարկոսի հատուածն է որ կը քննենք:քանի Մարկոսի հատուածն է որ կը քննենք:քանի Մարկոսի հատուածն է որ կը քննենք:քանի Մարկոսի հատուածն է որ կը քննենք:    
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1.1.1.1.----    Առաջին իրողութիւնը զոր պէտք է մԱռաջին իրողութիւնը զոր պէտք է մԱռաջին իրողութիւնը զոր պէտք է մԱռաջին իրողութիւնը զոր պէտք է մեր ուշադրութիւնը եր ուշադրութիւնը եր ուշադրութիւնը եր ուշադրութիւնը 
գրաւէ, այն է, որ չար ոգի ունեցող մարդը իգրաւէ, այն է, որ չար ոգի ունեցող մարդը իգրաւէ, այն է, որ չար ոգի ունեցող մարդը իգրաւէ, այն է, որ չար ոգի ունեցող մարդը ի´́́́նքն էր որ Յիսուսի նքն էր որ Յիսուսի նքն էր որ Յիսուսի նքն էր որ Յիսուսի 
մօտ եկաւ երբ ան տակաւին մօտ եկաւ երբ ան տակաւին մօտ եկաւ երբ ան տակաւին մօտ եկաւ երբ ան տակաւին ««««հազիւ նաւակէն ելած էրհազիւ նաւակէն ելած էրհազիւ նաւակէն ելած էրհազիւ նաւակէն ելած էր»:»:»:»:    Չար Չար Չար Չար 
ոգին փորձեց իր յարձակողականին մէջ ընդդէմ Յիսուսիոգին փորձեց իր յարձակողականին մէջ ընդդէմ Յիսուսիոգին փորձեց իր յարձակողականին մէջ ընդդէմ Յիսուսիոգին փորձեց իր յարձակողականին մէջ ընդդէմ Յիսուսի,,,,    
ըլլալ ուժեըլլալ ուժեըլլալ ուժեըլլալ ուժե´́́́ղ, յանկարծակաղ, յանկարծակաղ, յանկարծակաղ, յանկարծակա´́́́ն եւ կտրոն եւ կտրոն եւ կտրոն եւ կտրո´́́́ւկ, որպէսզի Յիսուս ւկ, որպէսզի Յիսուս ւկ, որպէսզի Յիսուս ւկ, որպէսզի Յիսուս 
ետ նաւակ նստէր եւ վերադետ նաւակ նստէր եւ վերադետ նաւակ նստէր եւ վերադետ նաւակ նստէր եւ վերադառնար հոն ուր նախապէս կը առնար հոն ուր նախապէս կը առնար հոն ուր նախապէս կը առնար հոն ուր նախապէս կը 
գտնուէր, բայց ձախոգտնուէր, բայց ձախոգտնուէր, բայց ձախոգտնուէր, բայց ձախո´́́́ղ փորձ մըն էրղ փորձ մըն էրղ փորձ մըն էրղ փորձ մըն էր    ըրածըըրածըըրածըըրածը: : : : Մեր Տէրը ետ Մեր Տէրը ետ Մեր Տէրը ետ Մեր Տէրը ետ 
դարձ չիդարձ չիդարձ չիդարձ չի´ ´ ´ ´ ճանչնար: Մեր Տէրը նահանջ չճանչնար: Մեր Տէրը նահանջ չճանչնար: Մեր Տէրը նահանջ չճանչնար: Մեր Տէրը նահանջ չ’’’’աաաա´́́́րձանագրեր երբ րձանագրեր երբ րձանագրեր երբ րձանագրեր երբ 
Փորձիչին հետ բաՓորձիչին հետ բաՓորձիչին հետ բաՓորձիչին հետ բախում կխում կխում կխում կ’’’’ունենայ: Իսկ մե՞նք: Ի՞նչ կունենայ: Իսկ մե՞նք: Ի՞նչ կունենայ: Իսկ մե՞նք: Ի՞նչ կունենայ: Իսկ մե՞նք: Ի՞նչ կ’’’’ընենք ընենք ընենք ընենք 
երբ փորձութիւնները տեղատարափ անձրեւի նման կը երբ փորձութիւնները տեղատարափ անձրեւի նման կը երբ փորձութիւնները տեղատարափ անձրեւի նման կը երբ փորձութիւնները տեղատարափ անձրեւի նման կը 
թափին մեր վրայ: Նահա՞նջ կթափին մեր վրայ: Նահա՞նջ կթափին մեր վրայ: Նահա՞նջ կթափին մեր վրայ: Նահա՞նջ կ’’’’աաաարձանագրենք: Ի՞նչ կրձանագրենք: Ի՞նչ կրձանագրենք: Ի՞նչ կրձանագրենք: Ի՞նչ կ’’’’ընենք ընենք ընենք ընենք 
երբ Չարը կատաղօրէն կը պայքարի մեր հաւատքին դէմ: Կը երբ Չարը կատաղօրէն կը պայքարի մեր հաւատքին դէմ: Կը երբ Չարը կատաղօրէն կը պայքարի մեր հաւատքին դէմ: Կը երբ Չարը կատաղօրէն կը պայքարի մեր հաւատքին դէմ: Կը 
յանձնե՞նք մեր հաւատքի վահանը: Հաւատքի զօրեղ դիմայանձնե՞նք մեր հաւատքի վահանը: Հաւատքի զօրեղ դիմայանձնե՞նք մեր հաւատքի վահանը: Հաւատքի զօրեղ դիմայանձնե՞նք մեր հաւատքի վահանը: Հաւատքի զօրեղ դիմա----
դրութիւնը չէ՞ որ կդրութիւնը չէ՞ որ կդրութիւնը չէ՞ որ կդրութիւնը չէ՞ որ կ’’’’ընկճէ ընդդիմութիւնը Չարին:ընկճէ ընդդիմութիւնը Չարին:ընկճէ ընդդիմութիւնը Չարին:ընկճէ ընդդիմութիւնը Չարին:    ՍատանաՍատանաՍատանաՍատանա----
յին դէմ դնելը չէ՞ որ զայն հեռու կը վանէ մեզմէ յին դէմ դնելը չէ՞ որ զայն հեռու կը վանէ մեզմէ յին դէմ դնելը չէ՞ որ զայն հեռու կը վանէ մեզմէ յին դէմ դնելը չէ՞ որ զայն հեռու կը վանէ մեզմէ ((((Յկ 4.8): Յկ 4.8): Յկ 4.8): Յկ 4.8): 
Սատանան կը խուսաՍատանան կը խուսաՍատանան կը խուսաՍատանան կը խուսափի բափի բափի բափի բախում ունենալխում ունենալխում ունենալխում ունենալէէէէ    Քրիստոսի լուրջ Քրիստոսի լուրջ Քրիստոսի լուրջ Քրիստոսի լուրջ 
զինուորներուն հետ:զինուորներուն հետ:զինուորներուն հետ:զինուորներուն հետ:    

2.2.2.2.----    Չար ոգի ունեցող այս մարդը ոչ միայն Չար ոգի ունեցող այս մարդը ոչ միայն Չար ոգի ունեցող այս մարդը ոչ միայն Չար ոգի ունեցող այս մարդը ոչ միայն ««««ժայռափոր ժայռափոր ժայռափոր ժայռափոր 
գերեզմաններէն եկած էրգերեզմաններէն եկած էրգերեզմաններէն եկած էրգերեզմաններէն եկած էր»,»,»,»,    այլեւ` այլեւ` այլեւ` այլեւ` ««««գերեզմաններու մէջ կը գերեզմաններու մէջ կը գերեզմաններու մէջ կը գերեզմաններու մէջ կը 
բնակէրբնակէրբնակէրբնակէր»:»:»:»:    Հարկաւ չար ոգիով բնակուած մարդը ինք իր ազատ Հարկաւ չար ոգիով բնակուած մարդը ինք իր ազատ Հարկաւ չար ոգիով բնակուած մարդը ինք իր ազատ Հարկաւ չար ոգիով բնակուած մարդը ինք իր ազատ 
կամքով չէր որ գերեզմանոցին մէջ կը բնակէր: Չար ոգին կամքով չէր որ գերեզմանոցին մէջ կը բնակէր: Չար ոգին կամքով չէր որ գերեզմանոցին մէջ կը բնակէր: Չար ոգին կամքով չէր որ գերեզմանոցին մէջ կը բնակէր: Չար ոգին իիիի´́́́նք նք նք նք 
զզզզայնայնայնայն    հոն տարած էր: Ինչո՞ւ համար: Հին Կտակարանեան հոն տարած էր: Ինչո՞ւ համար: Հին Կտակարանեան հոն տարած էր: Ինչո՞ւ համար: Հին Կտակարանեան հոն տարած էր: Ինչո՞ւ համար: Հին Կտակարանեան 
օրէնքին համաձայն, անոնք որոնք մեռելի մը մարմինին օրէնքին համաձայն, անոնք որոնք մեռելի մը մարմինին օրէնքին համաձայն, անոնք որոնք մեռելի մը մարմինին օրէնքին համաձայն, անոնք որոնք մեռելի մը մարմինին 
դպչէին` եօթը օր անմաքուր կը սեպուէին (Թւ 19.16): Չար դպչէին` եօթը օր անմաքուր կը սեպուէին (Թւ 19.16): Չար դպչէին` եօթը օր անմաքուր կը սեպուէին (Թւ 19.16): Չար դպչէին` եօթը օր անմաքուր կը սեպուէին (Թւ 19.16): Չար 
ոգին մարդը հոն առաջնորդելով, նախ ցոյց կու տայ թէ ինք ոգին մարդը հոն առաջնորդելով, նախ ցոյց կու տայ թէ ինք ոգին մարդը հոն առաջնորդելով, նախ ցոյց կու տայ թէ ինք ոգին մարդը հոն առաջնորդելով, նախ ցոյց կու տայ թէ ինք 
պիղծ արարած մըն է, եւ երկրորդ, ցոյց կու տայ թէ ինպիղծ արարած մըն է, եւ երկրորդ, ցոյց կու տայ թէ ինպիղծ արարած մըն է, եւ երկրորդ, ցոյց կու տայ թէ ինպիղծ արարած մըն է, եւ երկրորդ, ցոյց կու տայ թէ ինք ք ք ք 
մարդիկը դէպի պղծութիւն եւ դէպի պղծալից ու մեղսալից մարդիկը դէպի պղծութիւն եւ դէպի պղծալից ու մեղսալից մարդիկը դէպի պղծութիւն եւ դէպի պղծալից ու մեղսալից մարդիկը դէպի պղծութիւն եւ դէպի պղծալից ու մեղսալից 
վայրեր առաջնորդող արարած մըն է: Անշուշտ ըսել չեմ ուզերվայրեր առաջնորդող արարած մըն է: Անշուշտ ըսել չեմ ուզերվայրեր առաջնորդող արարած մըն է: Անշուշտ ըսել չեմ ուզերվայրեր առաջնորդող արարած մըն է: Անշուշտ ըսել չեմ ուզեր    
թէ գերեզմանոցը պիղծ վայր մըն է, այլ թէ գերեզմանոցը պիղծ վայր մըն է, այլ թէ գերեզմանոցը պիղծ վայր մըն է, այլ թէ գերեզմանոցը պիղծ վայր մըն է, այլ պարզապէս Հին պարզապէս Հին պարզապէս Հին պարզապէս Հին 
ԿտակարանեանԿտակարանեանԿտակարանեանԿտակարանեան    հասկացողութիւնն է որ կը պարզեմ, ինչպէս հասկացողութիւնն է որ կը պարզեմ, ինչպէս հասկացողութիւնն է որ կը պարզեմ, ինչպէս հասկացողութիւնն է որ կը պարզեմ, ինչպէս 
նաեւ հրէական մտայնութիւնը, որուն համաձայն գերեզմնաեւ հրէական մտայնութիւնը, որուն համաձայն գերեզմնաեւ հրէական մտայնութիւնը, որուն համաձայն գերեզմնաեւ հրէական մտայնութիւնը, որուն համաձայն գերեզմաաաա----
նոցները նոցները նոցները նոցները ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » կը նկատուէին:կը նկատուէին:կը նկատուէին:կը նկատուէին:    
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3.3.3.3.----    Այն ատենուանԱյն ատենուանԱյն ատենուանԱյն ատենուան    աշխարհին մէջ, որոշ ցեղեր կը աշխարհին մէջ, որոշ ցեղեր կը աշխարհին մէջ, որոշ ցեղեր կը աշխարհին մէջ, որոշ ցեղեր կը 
հաւատային որ մեռած մարդոց հոգիները կը վերածուէին չար հաւատային որ մեռած մարդոց հոգիները կը վերածուէին չար հաւատային որ մեռած մարդոց հոգիները կը վերածուէին չար հաւատային որ մեռած մարդոց հոգիները կը վերածուէին չար 
ոգիներու: Հաւանաբար, յիշեալ չար ոգին մարդը տարած էր ոգիներու: Հաւանաբար, յիշեալ չար ոգին մարդը տարած էր ոգիներու: Հաւանաբար, յիշեալ չար ոգին մարդը տարած էր ոգիներու: Հաւանաբար, յիշեալ չար ոգին մարդը տարած էր 
գերեզմաններու կողմը, որպէսզի համոզէր ուրիշներուն թէ գերեզմաններու կողմը, որպէսզի համոզէր ուրիշներուն թէ գերեզմաններու կողմը, որպէսզի համոզէր ուրիշներուն թէ գերեզմաններու կողմը, որպէսզի համոզէր ուրիշներուն թէ 
ինք նախապէս մարդու ինք նախապէս մարդու ինք նախապէս մարդու ինք նախապէս մարդու մը հոգին էր, որ վերածուած էր պիղծ մը հոգին էր, որ վերածուած էր պիղծ մը հոգին էր, որ վերածուած էր պիղծ մը հոգին էր, որ վերածուած էր պիղծ 
ոգիի, եւ ատիկա պատճառ դառնար որ ահ ու սարսափ ոգիի, եւ ատիկա պատճառ դառնար որ ահ ու սարսափ ոգիի, եւ ատիկա պատճառ դառնար որ ահ ու սարսափ ոգիի, եւ ատիկա պատճառ դառնար որ ահ ու սարսափ 
տարածուէր մարդոց մէջ: Հարկաւ ասիկա շիտակ չէր եւ չէ: տարածուէր մարդոց մէջ: Հարկաւ ասիկա շիտակ չէր եւ չէ: տարածուէր մարդոց մէջ: Հարկաւ ասիկա շիտակ չէր եւ չէ: տարածուէր մարդոց մէջ: Հարկաւ ասիկա շիտակ չէր եւ չէ: 
Բայց պէտք է յիշել, թէ բոլոր անոնք որոնք չարիք գործած են Բայց պէտք է յիշել, թէ բոլոր անոնք որոնք չարիք գործած են Բայց պէտք է յիշել, թէ բոլոր անոնք որոնք չարիք գործած են Բայց պէտք է յիշել, թէ բոլոր անոնք որոնք չարիք գործած են 
երկրի վրայ, եւ բոլոր անոնք որոնք ուրախացեր են մարդոց երկրի վրայ, եւ բոլոր անոնք որոնք ուրախացեր են մարդոց երկրի վրայ, եւ բոլոր անոնք որոնք ուրախացեր են մարդոց երկրի վրայ, եւ բոլոր անոնք որոնք ուրախացեր են մարդոց 
պատահած չարիքին պատահած չարիքին պատահած չարիքին պատահած չարիքին համար, չար ոգիներու նմահամար, չար ոգիներու նմահամար, չար ոգիներու նմահամար, չար ոգիներու նման պիղծ ու ն պիղծ ու ն պիղծ ու ն պիղծ ու 
տգեղ պիտի ըլլան գեհենտգեղ պիտի ըլլան գեհենտգեղ պիտի ըլլան գեհենտգեղ պիտի ըլլան գեհեն    նետուելէ ետք:նետուելէ ետք:նետուելէ ետք:նետուելէ ետք:    

4.4.4.4.----    Յիսուս ազատագրելով ու բուժելով գերեզմանՅիսուս ազատագրելով ու բուժելով գերեզմանՅիսուս ազատագրելով ու բուժելով գերեզմանՅիսուս ազատագրելով ու բուժելով գերեզմանի մէջ ի մէջ ի մէջ ի մէջ 
բնակբնակբնակբնակողողողող    այս մարդը, ցոյց տուաւ թէ իայս մարդը, ցոյց տուաւ թէ իայս մարդը, ցոյց տուաւ թէ իայս մարդը, ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է որ հոգեպէս նքն է որ հոգեպէս նքն է որ հոգեպէս նքն է որ հոգեպէս 
մեռածները կեանքի մեռածները կեանքի մեռածները կեանքի մեռածները կեանքի կը կոչէ, եւ մեղքի գերեզմանին մէջ կը կոչէ, եւ մեղքի գերեզմանին մէջ կը կոչէ, եւ մեղքի գերեզմանին մէջ կը կոչէ, եւ մեղքի գերեզմանին մէջ 
գերեզմանուածները` կեանքի եւ յարութեանգերեզմանուածները` կեանքի եւ յարութեանգերեզմանուածները` կեանքի եւ յարութեանգերեզմանուածները` կեանքի եւ յարութեան    լոյսին կը բերէ:լոյսին կը բերէ:լոյսին կը բերէ:լոյսին կը բերէ:    

««««Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: Շատ Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: Շատ Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: Շատ Նոյնիսկ շղթաներով չէին կրնար զինք կապել: Շատ 
անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էին, անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էին, անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էին, անգամ անոր ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էին, 
բայց անիկա խորտակեր էր շղթաները եւ կտրտեր բայց անիկա խորտակեր էր շղթաները եւ կտրտեր բայց անիկա խորտակեր էր շղթաները եւ կտրտեր բայց անիկա խորտակեր էր շղթաները եւ կտրտեր 
ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու ոտնակապերը: Ոչ ոք կրնար զինք զսպել: Միշտ, գիշեր ու 
ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու վրայ կը թափառէր ու ր ու ր ու ր ու 
կկկկ’’’’աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէրաղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէրաղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէրաղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը վիրաւորէր»»»» ( ( ( (Մր 5.3Մր 5.3Մր 5.3Մր 5.3----5):5):5):5):    

1.1.1.1.----    Այս տողերը կը պարզեն թէ որքան անգութ կերպով Այս տողերը կը պարզեն թէ որքան անգութ կերպով Այս տողերը կը պարզեն թէ որքան անգութ կերպով Այս տողերը կը պարզեն թէ որքան անգութ կերպով 
Սատանան կը վարուի անոնց հետ` որոնք կՍատանան կը վարուի անոնց հետ` որոնք կՍատանան կը վարուի անոնց հետ` որոնք կՍատանան կը վարուի անոնց հետ` որոնք կ’’’’իյնան իր տիրաիյնան իր տիրաիյնան իր տիրաիյնան իր տիրա----
պետութեան տակ: Այոպետութեան տակ: Այոպետութեան տակ: Այոպետութեան տակ: Այո´, ´, ´, ´, Սատանան անողորմ բռնակալ մըն է, Սատանան անողորմ բռնակալ մըն է, Սատանան անողորմ բռնակալ մըն է, Սատանան անողորմ բռնակալ մըն է, 
որ կը ստրկացնէ ու կը չարչարէ այն հոգիները որոնոր կը ստրկացնէ ու կը չարչարէ այն հոգիները որոնոր կը ստրկացնէ ու կը չարչարէ այն հոգիները որոնոր կը ստրկացնէ ու կը չարչարէ այն հոգիները որոնք իրեն կը ք իրեն կը ք իրեն կը ք իրեն կը 
յանձնուին: Այս մասին զօրեղապէս կը վկայէ Բարի Սամարայանձնուին: Այս մասին զօրեղապէս կը վկայէ Բարի Սամարայանձնուին: Այս մասին զօրեղապէս կը վկայէ Բարի Սամարայանձնուին: Այս մասին զօրեղապէս կը վկայէ Բարի Սամարա----
ցիին առակը: Առակին մէջ յիշուած աւազակները կը ներկացիին առակը: Առակին մէջ յիշուած աւազակները կը ներկացիին առակը: Առակին մէջ յիշուած աւազակները կը ներկացիին առակը: Առակին մէջ յիշուած աւազակները կը ներկա----
յացնեն չար ոգիները, կյացնեն չար ոգիները, կյացնեն չար ոգիները, կյացնեն չար ոգիները, կ’’’’ըսէ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին: ըսէ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին: ըսէ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին: ըսէ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին: 
Անոնք յարձակեցան Երուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն Անոնք յարձակեցան Երուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն Անոնք յարձակեցան Երուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն Անոնք յարձակեցան Երուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն 
վրայ, կողոպտեցին զինք, մերկացուցին, վիրաւորվրայ, կողոպտեցին զինք, մերկացուցին, վիրաւորվրայ, կողոպտեցին զինք, մերկացուցին, վիրաւորվրայ, կողոպտեցին զինք, մերկացուցին, վիրաւորեցին եւ եցին եւ եցին եւ եցին եւ 
կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացին (Ղկ 10.30): Անոնք կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացին (Ղկ 10.30): Անոնք կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացին (Ղկ 10.30): Անոնք կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացին (Ղկ 10.30): Անոնք 
կոչուած են կոչուած են կոչուած են կոչուած են ««««աւազակաւազակաւազակաւազակ»: »: »: »: Աւազակն ու գողը նոյնը չեն: Գողը լոկ Աւազակն ու գողը նոյնը չեն: Գողը լոկ Աւազակն ու գողը նոյնը չեն: Գողը լոկ Աւազակն ու գողը նոյնը չեն: Գողը լոկ 
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գողնալու կու գայ, բայց աւազակըգողնալու կու գայ, բայց աւազակըգողնալու կու գայ, բայց աւազակըգողնալու կու գայ, բայց աւազակը,,,,    թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ գգգգողնալու եւ թէողնալու եւ թէողնալու եւ թէողնալու եւ թէ´ ´ ´ ´ 
սպաննելուսպաննելուսպաննելուսպաննելու: : : : Սատանան ու իր չար ոգիները մարդասպան են: Սատանան ու իր չար ոգիները մարդասպան են: Սատանան ու իր չար ոգիները մարդասպան են: Սատանան ու իր չար ոգիները մարդասպան են: 
Անոնք կը փորձեն սպաննել մարդուն սիրԱնոնք կը փորձեն սպաննել մարդուն սիրԱնոնք կը փորձեն սպաննել մարդուն սիրԱնոնք կը փորձեն սպաննել մարդուն սիրտն ու հոգին, տն ու հոգին, տն ու հոգին, տն ու հոգին, 
սպաննել մարդուն հաւատքի կեանքը, սպաննել մարդուն սպաննել մարդուն հաւատքի կեանքը, սպաննել մարդուն սպաննել մարդուն հաւատքի կեանքը, սպաննել մարդուն սպաննել մարդուն հաւատքի կեանքը, սպաննել մարդուն 
աղօթքի ախորժակը, սպաննել մարդուն ծառայելու պատրասաղօթքի ախորժակը, սպաննել մարդուն ծառայելու պատրասաղօթքի ախորժակը, սպաննել մարդուն ծառայելու պատրասաղօթքի ախորժակը, սպաննել մարդուն ծառայելու պատրաս----
տակամութիւնը, սպաննել մարդուն մէջ մարդասիրութիւնը, տակամութիւնը, սպաննել մարդուն մէջ մարդասիրութիւնը, տակամութիւնը, սպաննել մարդուն մէջ մարդասիրութիւնը, տակամութիւնը, սպաննել մարդուն մէջ մարդասիրութիւնը, 
սպաննել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ գոյութիւն ունեցող սպաննել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ գոյութիւն ունեցող սպաննել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ գոյութիւն ունեցող սպաննել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ գոյութիւն ունեցող 
քաղցր ու փոխադարձ յարաբերութիւնը:քաղցր ու փոխադարձ յարաբերութիւնը:քաղցր ու փոխադարձ յարաբերութիւնը:քաղցր ու փոխադարձ յարաբերութիւնը:    

2.2.2.2.----    Հոս Հոս Հոս Հոս յիշուած չար ոգին միւս չար ոգիներուն նման չէր: յիշուած չար ոգին միւս չար ոգիներուն նման չէր: յիշուած չար ոգին միւս չար ոգիներուն նման չէր: յիշուած չար ոգին միւս չար ոգիներուն նման չէր: 
Այս չար ոգին զօրաւոԱյս չար ոգին զօրաւոԱյս չար ոգին զօրաւոԱյս չար ոգին զօրաւո´́́́ր էր, կատաղիր էր, կատաղիր էր, կատաղիր էր, կատաղի´ ´ ´ ´ էր, մոլեգիէր, մոլեգիէր, մոլեգիէր, մոլեգի´́́́ն էր, ն էր, ն էր, ն էր, 
խիխիխիխի´́́́ստ վայրագ էր, շաստ վայրագ էր, շաստ վայրագ էր, շաստ վայրագ էր, շա´́́́տ անողորմ էր, անչափօրէն տ անողորմ էր, անչափօրէն տ անողորմ էր, անչափօրէն տ անողորմ էր, անչափօրէն 
մարդատեամարդատեամարդատեամարդատեա´́́́ց էր: Անիկա այնքան կատաղի ու զօրեղ էր, որ ց էր: Անիկա այնքան կատաղի ու զօրեղ էր, որ ց էր: Անիկա այնքան կատաղի ու զօրեղ էր, որ ց էր: Անիկա այնքան կատաղի ու զօրեղ էր, որ 
մարդիկ ստիպուած շղթաներով կը կապէին այն անձը որուն մարդիկ ստիպուած շղթաներով կը կապէին այն անձը որուն մարդիկ ստիպուած շղթաներով կը կապէին այն անձը որուն մարդիկ ստիպուած շղթաներով կը կապէին այն անձը որուն 
մէջ կը բնակէրմէջ կը բնակէրմէջ կը բնակէրմէջ կը բնակէր: : : : Բայց մարդը, չար ոգիին կողմէ զօրացուած, կը Բայց մարդը, չար ոգիին կողմէ զօրացուած, կը Բայց մարդը, չար ոգիին կողմէ զօրացուած, կը Բայց մարդը, չար ոգիին կողմէ զօրացուած, կը 
խորտակէր շղթաները ու կը կտրտէր ոտնակապերը: Ասիկա խորտակէր շղթաները ու կը կտրտէր ոտնակապերը: Ասիկա խորտակէր շղթաները ու կը կտրտէր ոտնակապերը: Ասիկա խորտակէր շղթաները ու կը կտրտէր ոտնակապերը: Ասիկա 
կը բացայայտէ թէ բոլոր չար ոգիները նոյն զօրութիւնը չունին: կը բացայայտէ թէ բոլոր չար ոգիները նոյն զօրութիւնը չունին: կը բացայայտէ թէ բոլոր չար ոգիները նոյն զօրութիւնը չունին: կը բացայայտէ թէ բոլոր չար ոգիները նոյն զօրութիւնը չունին: 
Անոնք տարբեր են իրարմէ: Կան շատ զօրաւորները, կան Անոնք տարբեր են իրարմէ: Կան շատ զօրաւորները, կան Անոնք տարբեր են իրարմէ: Կան շատ զօրաւորները, կան Անոնք տարբեր են իրարմէ: Կան շատ զօրաւորները, կան 
նուազ զօրաւորները: Չար ոգիներ կան որոնք մէկնուազ զօրաւորները: Չար ոգիներ կան որոնք մէկնուազ զօրաւորները: Չար ոգիներ կան որոնք մէկնուազ զօրաւորները: Չար ոգիներ կան որոնք մէկ----երկու երկու երկու երկու 
աղօթքնաղօթքնաղօթքնաղօթքներով կրնան մարդէն դուրս վտարուիլ, չար ոգիներ ալ երով կրնան մարդէն դուրս վտարուիլ, չար ոգիներ ալ երով կրնան մարդէն դուրս վտարուիլ, չար ոգիներ ալ երով կրնան մարդէն դուրս վտարուիլ, չար ոգիներ ալ 
կան որոնք երկա՜ր ժական որոնք երկա՜ր ժական որոնք երկա՜ր ժական որոնք երկա՜ր ժամանակի վրայ մատուցուած աղօթքմանակի վրայ մատուցուած աղօթքմանակի վրայ մատուցուած աղօթքմանակի վրայ մատուցուած աղօթք----
ներով հազիւ կրնան վտարուիլներով հազիւ կրնան վտարուիլներով հազիւ կրնան վտարուիլներով հազիւ կրնան վտարուիլ    մարդէն: Ինչպէս մեղքերը մարդէն: Ինչպէս մեղքերը մարդէն: Ինչպէս մեղքերը մարդէն: Ինչպէս մեղքերը 
իրենց ծանրութեանը մէջ տարբեր են իրարմէ, նոյնպէս ալ չար իրենց ծանրութեանը մէջ տարբեր են իրարմէ, նոյնպէս ալ չար իրենց ծանրութեանը մէջ տարբեր են իրարմէ, նոյնպէս ալ չար իրենց ծանրութեանը մէջ տարբեր են իրարմէ, նոյնպէս ալ չար 
ոգիները իրենց հաստատած տիրապետուոգիները իրենց հաստատած տիրապետուոգիները իրենց հաստատած տիրապետուոգիները իրենց հաստատած տիրապետութեանը մէջ տարբեր թեանը մէջ տարբեր թեանը մէջ տարբեր թեանը մէջ տարբեր 
են իրեն իրեն իրեն իրարմէ: Որքան մէկը խորունկ կերպով տիրապետուած արմէ: Որքան մէկը խորունկ կերպով տիրապետուած արմէ: Որքան մէկը խորունկ կերպով տիրապետուած արմէ: Որքան մէկը խորունկ կերպով տիրապետուած 
ըլլայ մեղքին կողմէ, այնքան խորունկ կերպով կըըլլայ մեղքին կողմէ, այնքան խորունկ կերպով կըըլլայ մեղքին կողմէ, այնքան խորունկ կերպով կըըլլայ մեղքին կողմէ, այնքան խորունկ կերպով կը    տիրատիրատիրատիրա----
պետուի չար ոգիներուն կողմէ, եւ բնականօրէն դիւպետուի չար ոգիներուն կողմէ, եւ բնականօրէն դիւպետուի չար ոգիներուն կողմէ, եւ բնականօրէն դիւպետուի չար ոգիներուն կողմէ, եւ բնականօրէն դիւրին րին րին րին 
չչչչ’’’’ըլլար անոր ազատագրութիւնը:ըլլար անոր ազատագրութիւնը:ըլլար անոր ազատագրութիւնը:ըլլար անոր ազատագրութիւնը:    ԲայցԲայցԲայցԲայց    կարեւոր է գիտնալ, որ կարեւոր է գիտնալ, որ կարեւոր է գիտնալ, որ կարեւոր է գիտնալ, որ 
չար ոգիներուն ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ, միշտ ալ չար ոգիներուն ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ, միշտ ալ չար ոգիներուն ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ, միշտ ալ չար ոգիներուն ներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ, միշտ ալ 
մեր գմեր գմեր գմեր գործած մեղքերուն արդիւնքը չէ: Մէկը կրնայ լաւ ու բարի ործած մեղքերուն արդիւնքը չէ: Մէկը կրնայ լաւ ու բարի ործած մեղքերուն արդիւնքը չէ: Մէկը կրնայ լաւ ու բարի ործած մեղքերուն արդիւնքը չէ: Մէկը կրնայ լաւ ու բարի 
անձ ըլլալ, եւ սակայն զօրաւոր յարձակումներու ենթարկուիլ անձ ըլլալ, եւ սակայն զօրաւոր յարձակումներու ենթարկուիլ անձ ըլլալ, եւ սակայն զօրաւոր յարձակումներու ենթարկուիլ անձ ըլլալ, եւ սակայն զօրաւոր յարձակումներու ենթարկուիլ 
Չարին կողմէ, եւ նոյնիսկ բնակուիլ չար ոգիի մը կողմէ: Ինչո՞ւ Չարին կողմէ, եւ նոյնիսկ բնակուիլ չար ոգիի մը կողմէ: Ինչո՞ւ Չարին կողմէ, եւ նոյնիսկ բնակուիլ չար ոգիի մը կողմէ: Ինչո՞ւ Չարին կողմէ, եւ նոյնիսկ բնակուիլ չար ոգիի մը կողմէ: Ինչո՞ւ 
համար: Որովհետեւ կհամար: Որովհետեւ կհամար: Որովհետեւ կհամար: Որովհետեւ կ’’’’ապրինք չար ապրինք չար ապրինք չար ապրինք չար աշխարհի մը մէջաշխարհի մը մէջաշխարհի մը մէջաշխարհի մը մէջ    եւ եւ եւ եւ 
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շրջապատուած ենք չար մարդոցմով, որոնք ամէն շրջապատուած ենք չար մարդոցմով, որոնք ամէն շրջապատուած ենք չար մարդոցմով, որոնք ամէն շրջապատուած ենք չար մարդոցմով, որոնք ամէն գնով գնով գնով գնով 
կկկկ’’’’ուզեն վնաս հասցնել մեզի: ուզեն վնաս հասցնել մեզի: ուզեն վնաս հասցնել մեզի: ուզեն վնաս հասցնել մեզի: Մէկը կրնայ հաւատացեալ ու Մէկը կրնայ հաւատացեալ ու Մէկը կրնայ հաւատացեալ ու Մէկը կրնայ հաւատացեալ ու 
հաւատացեալ ծնողներու զաւակ ըլլալ, բայց յարձակումներու հաւատացեալ ծնողներու զաւակ ըլլալ, բայց յարձակումներու հաւատացեալ ծնողներու զաւակ ըլլալ, բայց յարձակումներու հաւատացեալ ծնողներու զաւակ ըլլալ, բայց յարձակումներու 
ենթարկուիլ չար ոգիներու կողմէ, եւ ինչո՞ւ կամ ի՞նչ ենթարկուիլ չար ոգիներու կողմէ, եւ ինչո՞ւ կամ ի՞նչ ենթարկուիլ չար ոգիներու կողմէ, եւ ինչո՞ւ կամ ի՞նչ ենթարկուիլ չար ոգիներու կողմէ, եւ ինչո՞ւ կամ ի՞նչ 
պատճառով. պարզապէս որովհետեւ մէկը կայ որ զայն չի պատճառով. պարզապէս որովհետեւ մէկը կայ որ զայն չի պատճառով. պարզապէս որովհետեւ մէկը կայ որ զայն չի պատճառով. պարզապէս որովհետեւ մէկը կայ որ զայն չի 
սիրեր, կը նախանձի իրմէ ու կսիրեր, կը նախանձի իրմէ ու կսիրեր, կը նախանձի իրմէ ու կսիրեր, կը նախանձի իրմէ ու կ’’’’ատէ զայն, եւ դիմածատէ զայն, եւ դիմածատէ զայն, եւ դիմածատէ զայն, եւ դիմած    է է է է 
կախարդներու, բախտագուշակներու, դիւային գործերով կախարդներու, բախտագուշակներու, դիւային գործերով կախարդներու, բախտագուշակներու, դիւային գործերով կախարդներու, բախտագուշակներու, դիւային գործերով 
զբաղողներու, որպէսզի քանդէ զայն, կործանէ զայն, թշուառ զբաղողներու, որպէսզի քանդէ զայն, կործանէ զայն, թշուառ զբաղողներու, որպէսզի քանդէ զայն, կործանէ զայն, թշուառ զբաղողներու, որպէսզի քանդէ զայն, կործանէ զայն, թշուառ 
կեանքի մը մատնէ: Այոկեանքի մը մատնէ: Այոկեանքի մը մատնէ: Այոկեանքի մը մատնէ: Այո´, ´, ´, ´, արդար մարդիկ կրնան անարդաարդար մարդիկ կրնան անարդաարդար մարդիկ կրնան անարդաարդար մարդիկ կրնան անարդա----
րութեան զոհ երթալ, բարի մարդիկ կրնան տառապիլ չար րութեան զոհ երթալ, բարի մարդիկ կրնան տառապիլ չար րութեան զոհ երթալ, բարի մարդիկ կրնան տառապիլ չար րութեան զոհ երթալ, բարի մարդիկ կրնան տառապիլ չար 
մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց`̀̀̀    չար գործերուն չար գործերուն չար գործերուն չար գործերուն պատճառով, ուստի, պէտք է զգոպատճառով, ուստի, պէտք է զգոպատճառով, ուստի, պէտք է զգոպատճառով, ուստի, պէտք է զգո´́́́յշ յշ յշ յշ 
ըլլալ մտածելու թէ ամէն յարձակում` գործուած մեղքի մը ըլլալ մտածելու թէ ամէն յարձակում` գործուած մեղքի մը ըլլալ մտածելու թէ ամէն յարձակում` գործուած մեղքի մը ըլլալ մտածելու թէ ամէն յարձակում` գործուած մեղքի մը 
կամ գործուած մեղքերու հետեւանք է:կամ գործուած մեղքերու հետեւանք է:կամ գործուած մեղքերու հետեւանք է:կամ գործուած մեղքերու հետեւանք է:    

3.3.3.3.----    ««««Շղթաներով չէին կրնար զինք կապելՇղթաներով չէին կրնար զինք կապելՇղթաներով չէին կրնար զինք կապելՇղթաներով չէին կրնար զինք կապել»:»:»:»:    Ոմանք հոս Ոմանք հոս Ոմանք հոս Ոմանք հոս 
յիշուած շղթան խորհրդանիշ նկատած են Օրէնքին: Արդարեւ, յիշուած շղթան խորհրդանիշ նկատած են Օրէնքին: Արդարեւ, յիշուած շղթան խորհրդանիշ նկատած են Օրէնքին: Արդարեւ, յիշուած շղթան խորհրդանիշ նկատած են Օրէնքին: Արդարեւ, 
Օրէնքը չէր կրնար կապել ու զսպել մեղքի կեանքին սիրահար Օրէնքը չէր կրնար կապել ու զսպել մեղքի կեանքին սիրահար Օրէնքը չէր կրնար կապել ու զսպել մեղքի կեանքին սիրահար Օրէնքը չէր կրնար կապել ու զսպել մեղքի կեանքին սիրահար 
մարդուն սիրտը:մարդուն սիրտը:մարդուն սիրտը:մարդուն սիրտը:    Սատանան անսանձելի ու անզսպելի Սատանան անսանձելի ու անզսպելի Սատանան անսանձելի ու անզսպելի Սատանան անսանձելի ու անզսպելի 
կերպով կը գործէ բոլոր անոնց կեանքին մէջ` որոնք կը սիրեն կերպով կը գործէ բոլոր անոնց կեանքին մէջ` որոնք կը սիրեն կերպով կը գործէ բոլոր անոնց կեանքին մէջ` որոնք կը սիրեն կերպով կը գործէ բոլոր անոնց կեանքին մէջ` որոնք կը սիրեն 
մեղքը, անօրէն կեանքը, անիրաւութիւնը: Օրէնքը չի կրնար մեղքը, անօրէն կեանքը, անիրաւութիւնը: Օրէնքը չի կրնար մեղքը, անօրէն կեանքը, անիրաւութիւնը: Օրէնքը չի կրնար մեղքը, անօրէն կեանքը, անիրաւութիւնը: Օրէնքը չի կրնար 
շղթայել ու զսպել այսպիսիները: Օրէնքը շղթայ ունի բայց չիշղթայել ու զսպել այսպիսիները: Օրէնքը շղթայ ունի բայց չիշղթայել ու զսպել այսպիսիները: Օրէնքը շղթայ ունի բայց չիշղթայել ու զսպել այսպիսիները: Օրէնքը շղթայ ունի բայց չի´ ´ ´ ´ 
կրնար շղթայել: Կապ ունի բայց չիկրնար շղթայել: Կապ ունի բայց չիկրնար շղթայել: Կապ ունի բայց չիկրնար շղթայել: Կապ ունի բայց չի´ ´ ´ ´ կրնար կապել: Իսկ կրնար կապել: Իսկ կրնար կապել: Իսկ կրնար կապել: Իսկ 
նոյնիսկ ենոյնիսկ ենոյնիսկ ենոյնիսկ եթէ շղթայէ, ատիկա չի կրնար հեռացնել մարդը թէ շղթայէ, ատիկա չի կրնար հեռացնել մարդը թէ շղթայէ, ատիկա չի կրնար հեռացնել մարդը թէ շղթայէ, ատիկա չի կրնար հեռացնել մարդը 
մեղքէն, կամ մեղքը մարդէն: Օրէնքը կրնայ արգիլել որ մեղք մեղքէն, կամ մեղքը մարդէն: Օրէնքը կրնայ արգիլել որ մեղք մեղքէն, կամ մեղքը մարդէն: Օրէնքը կրնայ արգիլել որ մեղք մեղքէն, կամ մեղքը մարդէն: Օրէնքը կրնայ արգիլել որ մեղք 
գործենք, բայց չիգործենք, բայց չիգործենք, բայց չիգործենք, բայց չի´ ´ ´ ´ կրնար մեղքիկրնար մեղքիկրնար մեղքիկրնար մեղքինննն    սէրը վերցնել մեր սրտէն: սէրը վերցնել մեր սրտէն: սէրը վերցնել մեր սրտէն: սէրը վերցնել մեր սրտէն: 
ՇնոՇնոՇնոՇնո´́́́րհքն է որ մեղքի սէրը կը հեռացնէ մեզմէ:րհքն է որ մեղքի սէրը կը հեռացնէ մեզմէ:րհքն է որ մեղքի սէրը կը հեռացնէ մեզմէ:րհքն է որ մեղքի սէրը կը հեռացնէ մեզմէ:    

4.4.4.4.----    ««««Ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էինՁեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էինՁեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էինՁեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապած էին»:»:»:»:    
Նայեցէք թէ որքա՜նՆայեցէք թէ որքա՜նՆայեցէք թէ որքա՜նՆայեցէք թէ որքա՜ն    ողորմելի վիճակի կըողորմելի վիճակի կըողորմելի վիճակի կըողորմելի վիճակի կը    մատնուի մարդը մատնուի մարդը մատնուի մարդը մատնուի մարդը 
երբ Չարին ձեռքը երբ Չարին ձեռքը երբ Չարին ձեռքը երբ Չարին ձեռքը իյնայ: Սատանան կիյնայ: Սատանան կիյնայ: Սատանան կիյնայ: Սատանան կ’’’’ուզէ շղթայել մարդուն ուզէ շղթայել մարդուն ուզէ շղթայել մարդուն ուզէ շղթայել մարդուն 
ձեռքերը, որպէսզի անիկա իր ձեռքերով բարիք չգործէ, իր ձեռքերը, որպէսզի անիկա իր ձեռքերով բարիք չգործէ, իր ձեռքերը, որպէսզի անիկա իր ձեռքերով բարիք չգործէ, իր ձեռքերը, որպէսզի անիկա իր ձեռքերով բարիք չգործէ, իր 
ձեռքերով չօգնէ տկարին ու չվերականգնէ գլորածը: Ան կձեռքերով չօգնէ տկարին ու չվերականգնէ գլորածը: Ան կձեռքերով չօգնէ տկարին ու չվերականգնէ գլորածը: Ան կձեռքերով չօգնէ տկարին ու չվերականգնէ գլորածը: Ան կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
շղթայել մարդուն ոտքերը, որպէսզի անիկա չհետեւի Քրիսշղթայել մարդուն ոտքերը, որպէսզի անիկա չհետեւի Քրիսշղթայել մարդուն ոտքերը, որպէսզի անիկա չհետեւի Քրիսշղթայել մարդուն ոտքերը, որպէսզի անիկա չհետեւի Քրիս----
տոսի, չքատոսի, չքատոսի, չքատոսի, չքալէ արդարութեան ու սրբութեան ճամբայէն: լէ արդարութեան ու սրբութեան ճամբայէն: լէ արդարութեան ու սրբութեան ճամբայէն: լէ արդարութեան ու սրբութեան ճամբայէն: 
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««««ՇղթայՇղթայՇղթայՇղթայ» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք կը սիրեն բառը ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք կը սիրեն բառը ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք կը սիրեն բառը ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք կը սիրեն 
մեղքը` շղթայուամեղքը` շղթայուամեղքը` շղթայուամեղքը` շղթայուա´́́́ծ են Չարին կողմէ: ծ են Չարին կողմէ: ծ են Չարին կողմէ: ծ են Չարին կողմէ: ««««ՇղթայՇղթայՇղթայՇղթայ» » » » բառը կը բառը կը բառը կը բառը կը 
պարզէ նաեւպարզէ նաեւպարզէ նաեւպարզէ նաեւ,,,,    որ Սատանան կապանքի տակ կոր Սատանան կապանքի տակ կոր Սատանան կապանքի տակ կոր Սատանան կապանքի տակ կ’’’’առնէ ոեւէ մադ առնէ ոեւէ մադ առնէ ոեւէ մադ առնէ ոեւէ մադ 
որ հետեւորդ մըն է անօրէն կեանքին:որ հետեւորդ մըն է անօրէն կեանքին:որ հետեւորդ մըն է անօրէն կեանքին:որ հետեւորդ մըն է անօրէն կեանքին:    

5.5.5.5.----    Ձեռքերն ու ոտքերը շղթայելըՁեռքերն ու ոտքերը շղթայելըՁեռքերն ու ոտքերը շղթայելըՁեռքերն ու ոտքերը շղթայելը,,,,    մարդուն ձեռքէն մարդուն ձեռքէն մարդուն ձեռքէն մարդուն ձեռքէն 
ազատութիւնը խլել կը նշանակէ: Աստուած մարդը ազատ ազատութիւնը խլել կը նշանակէ: Աստուած մարդը ազատ ազատութիւնը խլել կը նշանակէ: Աստուած մարդը ազատ ազատութիւնը խլել կը նշանակէ: Աստուած մարդը ազատ 
կամքով ստեղծած է: Սատանային իշխանութեան տակ կամքով ստեղծած է: Սատանային իշխանութեան տակ կամքով ստեղծած է: Սատանային իշխանութեան տակ կամքով ստեղծած է: Սատանային իշխանութեան տակ 
գտնուող մարդը չունիգտնուող մարդը չունիգտնուող մարդը չունիգտնուող մարդը չունի´ ´ ´ ´ ազատութիւն: Սատանան չունիազատութիւն: Սատանան չունիազատութիւն: Սատանան չունիազատութիւն: Սատանան չունի´ ´ ´ ´ 
ազատ զաւակներ, այլ` պարզապէս ստրուկներ: Մարդը կը ազատ զաւակներ, այլ` պարզապէս ստրուկներ: Մարդը կը ազատ զաւակներ, այլ` պարզապէս ստրուկներ: Մարդը կը ազատ զաւակներ, այլ` պարզապէս ստրուկներ: Մարդը կը 
վայելէ Աստուածատուր իր ազատութիւնը այնքան ատեն որ վայելէ Աստուածատուր իր ազատութիւնը այնքան ատեն որ վայելէ Աստուածատուր իր ազատութիւնը այնքան ատեն որ վայելէ Աստուածատուր իր ազատութիւնը այնքան ատեն որ 
կկկկ’’’’ապրի Աստուծոյ կամքին ներքեւ,ապրի Աստուծոյ կամքին ներքեւ,ապրի Աստուծոյ կամքին ներքեւ,ապրի Աստուծոյ կամքին ներքեւ,    բայց երբ մերժէ Աստուծոյ բայց երբ մերժէ Աստուծոյ բայց երբ մերժէ Աստուծոյ բայց երբ մերժէ Աստուծոյ 
կամքը եկամքը եկամքը եկամքը եւ հեռանայ Աստուծմէ` կը կորսնցնէ իր ազատոււ հեռանայ Աստուծմէ` կը կորսնցնէ իր ազատոււ հեռանայ Աստուծմէ` կը կորսնցնէ իր ազատոււ հեռանայ Աստուծմէ` կը կորսնցնէ իր ազատու----
թիւնը: Քրիստոս յայտարարեց, որ եթէ ինք մեզ ազատէ, այն թիւնը: Քրիստոս յայտարարեց, որ եթէ ինք մեզ ազատէ, այն թիւնը: Քրիստոս յայտարարեց, որ եթէ ինք մեզ ազատէ, այն թիւնը: Քրիստոս յայտարարեց, որ եթէ ինք մեզ ազատէ, այն 
ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլանք (Յհ 8.36): Յիսուս մեր ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլանք (Յհ 8.36): Յիսուս մեր ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլանք (Յհ 8.36): Յիսուս մեր ատեն իրապէս ազատ պիտի ըլլանք (Յհ 8.36): Յիսուս մեր 
Ազատարար Փրկիչն է: Ազատարարէն հեռացող մարդը` կը Ազատարար Փրկիչն է: Ազատարարէն հեռացող մարդը` կը Ազատարար Փրկիչն է: Ազատարարէն հեռացող մարդը` կը Ազատարար Փրկիչն է: Ազատարարէն հեռացող մարդը` կը 
կոկոկոկորսնցնէ իր ազատութիւնը:րսնցնէ իր ազատութիւնը:րսնցնէ իր ազատութիւնը:րսնցնէ իր ազատութիւնը:    

6.6.6.6.----    Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’ենթադրեն որ դիւահար մարդուն ձեռքերն ու ենթադրեն որ դիւահար մարդուն ձեռքերն ու ենթադրեն որ դիւահար մարդուն ձեռքերն ու ենթադրեն որ դիւահար մարդուն ձեռքերն ու 
ոտքերը կը կապուէին շղթաներով, որպէսզի չվնասէր ոտքերը կը կապուէին շղթաներով, որպէսզի չվնասէր ոտքերը կը կապուէին շղթաներով, որպէսզի չվնասէր ոտքերը կը կապուէին շղթաներով, որպէսզի չվնասէր 
ուրիշներուն կամ ինքնիրեն: Ի՜նչ դժբախտութիւն է սակայն, ուրիշներուն կամ ինքնիրեն: Ի՜նչ դժբախտութիւն է սակայն, ուրիշներուն կամ ինքնիրեն: Ի՜նչ դժբախտութիւն է սակայն, ուրիշներուն կամ ինքնիրեն: Ի՜նչ դժբախտութիւն է սակայն, 
մտածել թէ պէտք է կապել մարդը որպէսզի վնաս չհասցնէ իր մտածել թէ պէտք է կապել մարդը որպէսզի վնաս չհասցնէ իր մտածել թէ պէտք է կապել մարդը որպէսզի վնաս չհասցնէ իր մտածել թէ պէտք է կապել մարդը որպէսզի վնաս չհասցնէ իր 
նմանին: Բայց երբ կը նայինք մենմանին: Բայց երբ կը նայինք մենմանին: Բայց երբ կը նայինք մենմանին: Բայց երբ կը նայինք մեր շուրջ եւ կը տեսնենք ր շուրջ եւ կը տեսնենք ր շուրջ եւ կը տեսնենք ր շուրջ եւ կը տեսնենք 
այնպիսի մարդիկ որոնք մեծ վնասներ կը հասցնեն իրենց այնպիսի մարդիկ որոնք մեծ վնասներ կը հասցնեն իրենց այնպիսի մարդիկ որոնք մեծ վնասներ կը հասցնեն իրենց այնպիսի մարդիկ որոնք մեծ վնասներ կը հասցնեն իրենց 
նմաններուն, իրաւունք կու տանք զիրենք շղթայողներուն:նմաններուն, իրաւունք կու տանք զիրենք շղթայողներուն:նմաններուն, իրաւունք կու տանք զիրենք շղթայողներուն:նմաններուն, իրաւունք կու տանք զիրենք շղթայողներուն:    

7.7.7.7.----    ««««Միշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ Միշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ Միշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ Միշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ 
լեռներու վրայ կը թափառէր ու կլեռներու վրայ կը թափառէր ու կլեռներու վրայ կը թափառէր ու կլեռներու վրայ կը թափառէր ու կ’’’’աղաղակէր եւ ինքզինք աղաղակէր եւ ինքզինք աղաղակէր եւ ինքզինք աղաղակէր եւ ինքզինք 
քարով կը վիրաւորէրքարով կը վիրաւորէրքարով կը վիրաւորէրքարով կը վիրաւորէր»:»:»:»:    Այս համարը ցոյԱյս համարը ցոյԱյս համարը ցոյԱյս համարը ցոյց կու տայ թէ ց կու տայ թէ ց կու տայ թէ ց կու տայ թէ 
Սատանան դադար ու հանգիստ չի տար իր իշխանութեան Սատանան դադար ու հանգիստ չի տար իր իշխանութեան Սատանան դադար ու հանգիստ չի տար իր իշխանութեան Սատանան դադար ու հանգիստ չի տար իր իշխանութեան 
տակ  գտնուող մարդուն: Յիշեալ դիւաբնակ մարդը, ոտակ  գտնուող մարդուն: Յիշեալ դիւաբնակ մարդը, ոտակ  գտնուող մարդուն: Յիշեալ դիւաբնակ մարդը, ոտակ  գտնուող մարդուն: Յիշեալ դիւաբնակ մարդը, ո´́́́չ չ չ չ 
գիշերը կրնար հանգիստ ընել եւ ոգիշերը կրնար հանգիստ ընել եւ ոգիշերը կրնար հանգիստ ընել եւ ոգիշերը կրնար հանգիստ ընել եւ ո´́́́չ ալ ցերեկը կրնար դադար չ ալ ցերեկը կրնար դադար չ ալ ցերեկը կրնար դադար չ ալ ցերեկը կրնար դադար 
առնել: Բացայայտօրէն ան կը վազէր դէպի լեռները եւ առնել: Բացայայտօրէն ան կը վազէր դէպի լեռները եւ առնել: Բացայայտօրէն ան կը վազէր դէպի լեռները եւ առնել: Բացայայտօրէն ան կը վազէր դէպի լեռները եւ 
անոնցմէ դէպի գերեզմանոց: Գերեզմանոցները քաղաանոնցմէ դէպի գերեզմանոց: Գերեզմանոցները քաղաանոնցմէ դէպի գերեզմանոց: Գերեզմանոցները քաղաանոնցմէ դէպի գերեզմանոց: Գերեզմանոցները քաղաքքքքներէն ներէն ներէն ներէն 
դուրս ու լեռներէն հեռու կդուրս ու լեռներէն հեռու կդուրս ու լեռներէն հեռու կդուրս ու լեռներէն հեռու կ’’’’ըլլային: Ուստի ան մէկ տեղէն միւըլլային: Ուստի ան մէկ տեղէն միւըլլային: Ուստի ան մէկ տեղէն միւըլլային: Ուստի ան մէկ տեղէն միւսսսս    
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տեղը կը վազէր, տեղը կը վազէր, տեղը կը վազէր, տեղը կը վազէր, ««««կը թափառէր ու կկը թափառէր ու կկը թափառէր ու կկը թափառէր ու կ’’’’աղաղակէր եւ ինքզինք աղաղակէր եւ ինքզինք աղաղակէր եւ ինքզինք աղաղակէր եւ ինքզինք 
քարով կը վիրաւորէրքարով կը վիրաւորէրքարով կը վիրաւորէրքարով կը վիրաւորէր»:»:»:»:    

8.8.8.8.----    ««««Ինքզինք քարով կը վիրաւորէրԻնքզինք քարով կը վիրաւորէրԻնքզինք քարով կը վիրաւորէրԻնքզինք քարով կը վիրաւորէր»:»:»:»:    Այս բառերը ոմանք Այս բառերը ոմանք Այս բառերը ոմանք Այս բառերը ոմանք 
բառացիօրէն հասկցած են, ըսելու համար թէ չար ոգին կը բառացիօրէն հասկցած են, ըսելու համար թէ չար ոգին կը բառացիօրէն հասկցած են, ըսելու համար թէ չար ոգին կը բառացիօրէն հասկցած են, ըսելու համար թէ չար ոգին կը 
գրգռէր մարդը քագրգռէր մարդը քագրգռէր մարդը քագրգռէր մարդը քարերով ինքզինք վիրաւորելու, իսկ ուրիշներ րերով ինքզինք վիրաւորելու, իսկ ուրիշներ րերով ինքզինք վիրաւորելու, իսկ ուրիշներ րերով ինքզինք վիրաւորելու, իսկ ուրիշներ 
կը կարծեն որ ակնարկութիւնը պարզապէս այն վէրքերուն էր, կը կարծեն որ ակնարկութիւնը պարզապէս այն վէրքերուն էր, կը կարծեն որ ակնարկութիւնը պարզապէս այն վէրքերուն էր, կը կարծեն որ ակնարկութիւնը պարզապէս այն վէրքերուն էր, 
որ ան կը ստանար իր ոտքերուն երբ բոպիկ կը վազէր որ ան կը ստանար իր ոտքերուն երբ բոպիկ կը վազէր որ ան կը ստանար իր ոտքերուն երբ բոպիկ կը վազէր որ ան կը ստանար իր ոտքերուն երբ բոպիկ կը վազէր 
քարերուն վրայ եւ կը թափառէր ասդին անդին: Այսօր բոպիկ քարերուն վրայ եւ կը թափառէր ասդին անդին: Այսօր բոպիկ քարերուն վրայ եւ կը թափառէր ասդին անդին: Այսօր բոպիկ քարերուն վրայ եւ կը թափառէր ասդին անդին: Այսօր բոպիկ 
քալող կամ վազող չկայ, բայց հոգեւոր իմաստով մը, բոպիկ կը քալող կամ վազող չկայ, բայց հոգեւոր իմաստով մը, բոպիկ կը քալող կամ վազող չկայ, բայց հոգեւոր իմաստով մը, բոպիկ կը քալող կամ վազող չկայ, բայց հոգեւոր իմաստով մը, բոպիկ կը 
նկատունկատունկատունկատուին բոլոր անոնք` որոնք խաղաղութեան Աւետարանը ին բոլոր անոնք` որոնք խաղաղութեան Աւետարանը ին բոլոր անոնք` որոնք խաղաղութեան Աւետարանը ին բոլոր անոնք` որոնք խաղաղութեան Աւետարանը 
քարոզելու պատրաստակամութիւնը չեն հագած կօշիկի պէս քարոզելու պատրաստակամութիւնը չեն հագած կօշիկի պէս քարոզելու պատրաստակամութիւնը չեն հագած կօշիկի պէս քարոզելու պատրաստակամութիւնը չեն հագած կօշիկի պէս 
((((Եփ 6.15): Բոպիկ ու մերկ կը նկատուին բոլոր անոնք` որոնք Եփ 6.15): Բոպիկ ու մերկ կը նկատուին բոլոր անոնք` որոնք Եփ 6.15): Բոպիկ ու մերկ կը նկատուին բոլոր անոնք` որոնք Եփ 6.15): Բոպիկ ու մերկ կը նկատուին բոլոր անոնք` որոնք 
մեր երկնաւոր Հօրը ձեռքէն չեն ստացած լաւագոյն պատմումեր երկնաւոր Հօրը ձեռքէն չեն ստացած լաւագոյն պատմումեր երկնաւոր Հօրը ձեռքէն չեն ստացած լաւագոյն պատմումեր երկնաւոր Հօրը ձեռքէն չեն ստացած լաւագոյն պատմու----
ճանը, մատանիճանը, մատանիճանը, մատանիճանը, մատանինննն    եւ կօշիկեւ կօշիկեւ կօշիկեւ կօշիկըըըը ( ( ( (Ղկ 15.22): Քիչ ետք այս մասին Ղկ 15.22): Քիչ ետք այս մասին Ղկ 15.22): Քիչ ետք այս մասին Ղկ 15.22): Քիչ ետք այս մասին 
յաւելեալ մանրամասնութեամբ մը պիտի խօսիմ, երբ անդրայաւելեալ մանրամասնութեամբ մը պիտի խօսիմ, երբ անդրայաւելեալ մանրամասնութեամբ մը պիտի խօսիմ, երբ անդրայաւելեալ մանրամասնութեամբ մը պիտի խօսիմ, երբ անդրա----
դառնամ դառնամ դառնամ դառնամ ««««հագուստները հագածհագուստները հագածհագուստները հագածհագուստները հագած» » » » բառերուն:բառերուն:բառերուն:բառերուն:    

9.9.9.9.----    ««««Ինքզինք քարով կը վիրաւորէրԻնքզինք քարով կը վիրաւորէրԻնքզինք քարով կը վիրաւորէրԻնքզինք քարով կը վիրաւորէր»:»:»:»:    Գուցէ այսօր մարդիկ Գուցէ այսօր մարդիկ Գուցէ այսօր մարդիկ Գուցէ այսօր մարդիկ 
իրենք զիրենք չեն վիրաւորեր քարերով, բայց չկա՞ն մարդիկ իրենք զիրենք չեն վիրաւորեր քարերով, բայց չկա՞ն մարդիկ իրենք զիրենք չեն վիրաւորեր քարերով, բայց չկա՞ն մարդիկ իրենք զիրենք չեն վիրաւորեր քարերով, բայց չկա՞ն մարդիկ 
որոնք իրենք զիրենք կը վիրաւորեն մեղքի քարերով: Չկա՞ն որոնք իրենք զիրենք կը վիրաւորեն մեղքի քարերով: Չկա՞ն որոնք իրենք զիրենք կը վիրաւորեն մեղքի քարերով: Չկա՞ն որոնք իրենք զիրենք կը վիրաւորեն մեղքի քարերով: Չկա՞ն 
մարդիկ ոմարդիկ ոմարդիկ ոմարդիկ որոնք ամէն օր եւ ամէն ժամ կը վիրաւորեն Յիսուսի րոնք ամէն օր եւ ամէն ժամ կը վիրաւորեն Յիսուսի րոնք ամէն օր եւ ամէն ժամ կը վիրաւորեն Յիսուսի րոնք ամէն օր եւ ամէն ժամ կը վիրաւորեն Յիսուսի 
սիրտը: Չկա՞ն մարդիկ որոնք կը վիրաւորեն Սուրբ Հոգին եւ սիրտը: Չկա՞ն մարդիկ որոնք կը վիրաւորեն Սուրբ Հոգին եւ սիրտը: Չկա՞ն մարդիկ որոնք կը վիրաւորեն Սուրբ Հոգին եւ սիրտը: Չկա՞ն մարդիկ որոնք կը վիրաւորեն Սուրբ Հոգին եւ 
Սուրբ Հոգիին տաճարը` մարդ արարածը: Այսօր մարդոց Սուրբ Հոգիին տաճարը` մարդ արարածը: Այսօր մարդոց Սուրբ Հոգիին տաճարը` մարդ արարածը: Այսօր մարդոց Սուրբ Հոգիին տաճարը` մարդ արարածը: Այսօր մարդոց 
ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապող չկայ, նոյնիսկ եթէ այդ ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապող չկայ, նոյնիսկ եթէ այդ ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապող չկայ, նոյնիսկ եթէ այդ ձեռքերն ու ոտքերը շղթաներով կապող չկայ, նոյնիսկ եթէ այդ 
մարդիկը իրենց մէջ չար ոգի ունենան կամ չար ոգիներու մարդիկը իրենց մէջ չար ոգի ունենան կամ չար ոգիներու մարդիկը իրենց մէջ չար ոգի ունենան կամ չար ոգիներու մարդիկը իրենց մէջ չար ոգի ունենան կամ չար ոգիներու 
իիիիշխանութեան տակ ըլլան: Բայց չկա՞ն մարդիկ Չարին կողմէ շխանութեան տակ ըլլան: Բայց չկա՞ն մարդիկ Չարին կողմէ շխանութեան տակ ըլլան: Բայց չկա՞ն մարդիկ Չարին կողմէ շխանութեան տակ ըլլան: Բայց չկա՞ն մարդիկ Չարին կողմէ 
կապուած. կապուած որոշ մեղքի մը կամ մոլութեան մը:կապուած. կապուած որոշ մեղքի մը կամ մոլութեան մը:կապուած. կապուած որոշ մեղքի մը կամ մոլութեան մը:կապուած. կապուած որոշ մեղքի մը կամ մոլութեան մը:    

««««Երբ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր Երբ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր Երբ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր Երբ հեռուէն Յիսուսը տեսաւ, վազեց, ծունկի եկաւ անոր 
աաաառջեւ եւ բարձր ձայնով աղաղակեց.ռջեւ եւ բարձր ձայնով աղաղակեց.ռջեւ եւ բարձր ձայնով աղաղակեց.ռջեւ եւ բարձր ձայնով աղաղակեց.----    

""""Ինձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կ’’’’ուզես, Յիսոուզես, Յիսոուզես, Յիսոուզես, Յիսո´́́́ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ 
Որդին, ԱսՈրդին, ԱսՈրդին, ԱսՈրդին, Աստուծոյ սիրոյնտուծոյ սիրոյնտուծոյ սիրոյնտուծոյ սիրոյն, , , , զիս միզիս միզիս միզիս մի´ ´ ´ ´ տանջեր":տանջեր":տանջեր":տանջեր":    

Ասիկա կԱսիկա կԱսիկա կԱսիկա կ’’’’ըսէր, որովհետեւ Յիսուս ըսէր, որովհետեւ Յիսուս ըսէր, որովհետեւ Յիսուս ըսէր, որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար հրամայած էր չար հրամայած էր չար հրամայած էր չար 
ոգիին` ըսելով.ոգիին` ըսելով.ոգիին` ըսելով.ոգիին` ըսելով.----    
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""""Չար ոգի, եՉար ոգի, եՉար ոգի, եՉար ոգի, ե´́́́լ այդ մարդուն մէջէն"լ այդ մարդուն մէջէն"լ այդ մարդուն մէջէն"լ այդ մարդուն մէջէն"»»»» ( ( ( (Մր 5.6Մր 5.6Մր 5.6Մր 5.6----8):8):8):8):    
1.1.1.1.----    Սովորաբար չար ոգիները երբ տեսնեն անձ մը եկած է Սովորաբար չար ոգիները երբ տեսնեն անձ մը եկած է Սովորաբար չար ոգիները երբ տեսնեն անձ մը եկած է Սովորաբար չար ոգիները երբ տեսնեն անձ մը եկած է 

պայքարելու իրենց դէմ, կը յարձակին անոր վրայ, կը պայքարելու իրենց դէմ, կը յարձակին անոր վրայ, կը պայքարելու իրենց դէմ, կը յարձակին անոր վրայ, կը պայքարելու իրենց դէմ, կը յարձակին անոր վրայ, կը 
վախցնեն, եւ նոյնիսկ կը փորձենվախցնեն, եւ նոյնիսկ կը փորձենվախցնեն, եւ նոյնիսկ կը փորձենվախցնեն, եւ նոյնիսկ կը փորձեն    վիրաւորել զայն, բայց հոս վիրաւորել զայն, բայց հոս վիրաւորել զայն, բայց հոս վիրաւորել զայն, բայց հոս 
կը տեսնենք, որ երբ չար ոգին կը տեսնենք, որ երբ չար ոգին կը տեսնենք, որ երբ չար ոգին կը տեսնենք, որ երբ չար ոգին ««««Յիսուսը տեսաւ, վազեց, Յիսուսը տեսաւ, վազեց, Յիսուսը տեսաւ, վազեց, Յիսուսը տեսաւ, վազեց, 
ծունկի եկաւ անոր առջեւծունկի եկաւ անոր առջեւծունկի եկաւ անոր առջեւծունկի եկաւ անոր առջեւ»:»:»:»:    Չար ոգիները կրնան վիրաւորել Չար ոգիները կրնան վիրաւորել Չար ոգիները կրնան վիրաւորել Չար ոգիները կրնան վիրաւորել 
մարդուն, բայց երբ կարգը կու գայ Յիսուսի, անոնք պարտամարդուն, բայց երբ կարգը կու գայ Յիսուսի, անոնք պարտամարդուն, բայց երբ կարգը կու գայ Յիսուսի, անոնք պարտամարդուն, բայց երբ կարգը կու գայ Յիսուսի, անոնք պարտա----
դրաբար ծունկի կու գան Յիսուսի առջեւ եւ պաշտամունք ու դրաբար ծունկի կու գան Յիսուսի առջեւ եւ պաշտամունք ու դրաբար ծունկի կու գան Յիսուսի առջեւ եւ պաշտամունք ու դրաբար ծունկի կու գան Յիսուսի առջեւ եւ պաշտամունք ու 
երկրպագութիւն կը մատերկրպագութիւն կը մատերկրպագութիւն կը մատերկրպագութիւն կը մատուցանեն անոր: Չար ոգիները կը ուցանեն անոր: Չար ոգիները կը ուցանեն անոր: Չար ոգիները կը ուցանեն անոր: Չար ոգիները կը 
սարսափին անոնցմէ` որոնք Աստուծոյ նուիրեալ զաւակներն սարսափին անոնցմէ` որոնք Աստուծոյ նուիրեալ զաւակներն սարսափին անոնցմէ` որոնք Աստուծոյ նուիրեալ զաւակներն սարսափին անոնցմէ` որոնք Աստուծոյ նուիրեալ զաւակներն 
են: Եւ ոեն: Եւ ոեն: Եւ ոեն: Եւ ո´́́́չ միայն կը սարսափին, այլեւ` պարտուած ծունկի չ միայն կը սարսափին, այլեւ` պարտուած ծունկի չ միայն կը սարսափին, այլեւ` պարտուած ծունկի չ միայն կը սարսափին, այլեւ` պարտուած ծունկի 
կու գան անոնց առջեւ: Մենք ի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ կու գան անոնց առջեւ: Մենք ի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ կու գան անոնց առջեւ: Մենք ի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ կու գան անոնց առջեւ: Մենք ի՞նչ տեսակ հաւատացեալներ 
ենք: Չարին կողմէ յարձակումի՞ ենթարկուող, թէ` Չարին դէմ ենք: Չարին կողմէ յարձակումի՞ ենթարկուող, թէ` Չարին դէմ ենք: Չարին կողմէ յարձակումի՞ ենթարկուող, թէ` Չարին դէմ ենք: Չարին կողմէ յարձակումի՞ ենթարկուող, թէ` Չարին դէմ 
յարձակող: Հաւատքյարձակող: Հաւատքյարձակող: Հաւատքյարձակող: Հաւատքով Չարը մեր առջեւ ծունկի՞ բերող, թէ` ով Չարը մեր առջեւ ծունկի՞ բերող, թէ` ով Չարը մեր առջեւ ծունկի՞ բերող, թէ` ով Չարը մեր առջեւ ծունկի՞ բերող, թէ` 
տկարութեամբ Չարին առջեւ ծունկի եկող:տկարութեամբ Չարին առջեւ ծունկի եկող:տկարութեամբ Չարին առջեւ ծունկի եկող:տկարութեամբ Չարին առջեւ ծունկի եկող:    

2.2.2.2.----    Ոմանք կը խորհին որ մարդը Յիսուսը տեսնելով, Ոմանք կը խորհին որ մարդը Յիսուսը տեսնելով, Ոմանք կը խորհին որ մարդը Յիսուսը տեսնելով, Ոմանք կը խորհին որ մարդը Յիսուսը տեսնելով, 
««««վազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւվազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւվազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւվազեց, ծունկի եկաւ անոր առջեւ»,»,»,»,    իր անձին ազատութիւն իր անձին ազատութիւն իր անձին ազատութիւն իր անձին ազատութիւն 
աղերսելու համար. բայց կը կարծեմ որ չար ոգին իաղերսելու համար. բայց կը կարծեմ որ չար ոգին իաղերսելու համար. բայց կը կարծեմ որ չար ոգին իաղերսելու համար. բայց կը կարծեմ որ չար ոգին ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
մարդուն միջոցաւ ծունկի եկամարդուն միջոցաւ ծունկի եկամարդուն միջոցաւ ծունկի եկամարդուն միջոցաւ ծունկի եկաւ Տէր Յիսուսի առջեւ, եւ ւ Տէր Յիսուսի առջեւ, եւ ւ Տէր Յիսուսի առջեւ, եւ ւ Տէր Յիսուսի առջեւ, եւ 
ատիկա ուրիշ բան չէր նշանակերատիկա ուրիշ բան չէր նշանակերատիկա ուրիշ բան չէր նշանակերատիկա ուրիշ բան չէր նշանակեր, , , , եթէ ոչ իր պարտութեան եթէ ոչ իր պարտութեան եթէ ոչ իր պարտութեան եթէ ոչ իր պարտութեան 
խոստովանութիւնըխոստովանութիւնըխոստովանութիւնըխոստովանութիւնը    Յիսուսի զօրութեան դիմաց: Բառերուն Յիսուսի զօրութեան դիմաց: Բառերուն Յիսուսի զօրութեան դիմաց: Բառերուն Յիսուսի զօրութեան դիմաց: Բառերուն 
շարունակութիւնը թոյլ չի տար մեզի շարունակութիւնը թոյլ չի տար մեզի շարունակութիւնը թոյլ չի տար մեզի շարունակութիւնը թոյլ չի տար մեզի մտածելու թէ մարդը մտածելու թէ մարդը մտածելու թէ մարդը մտածելու թէ մարդը 
ինքն էր, ինքն էր, ինքն էր, ինքն էր, որ կամաւորապէս որ կամաւորապէս որ կամաւորապէս որ կամաւորապէս եւ գիտակցօրէն եւ գիտակցօրէն եւ գիտակցօրէն եւ գիտակցօրէն ծունկի եկաւ ծունկի եկաւ ծունկի եկաւ ծունկի եկաւ 
Յիսուսի առջեւ:Յիսուսի առջեւ:Յիսուսի առջեւ:Յիսուսի առջեւ:    

3.3.3.3.----    ՀետաքրքրակաՀետաքրքրակաՀետաքրքրակաՀետաքրքրական է որ մարդը չէր զսպուեր շղթաներով, ն է որ մարդը չէր զսպուեր շղթաներով, ն է որ մարդը չէր զսպուեր շղթաներով, ն է որ մարդը չէր զսպուեր շղթաներով, 
բայց Յիսուսի պարզ ներկայութիւնը բաւարար էր զինք բայց Յիսուսի պարզ ներկայութիւնը բաւարար էր զինք բայց Յիսուսի պարզ ներկայութիւնը բաւարար էր զինք բայց Յիսուսի պարզ ներկայութիւնը բաւարար էր զինք 
զսպելու: Մենք ի՞նչպիսի ներկայութիւն ենք Սատանային զսպելու: Մենք ի՞նչպիսի ներկայութիւն ենք Սատանային զսպելու: Մենք ի՞նչպիսի ներկայութիւն ենք Սատանային զսպելու: Մենք ի՞նչպիսի ներկայութիւն ենք Սատանային 
համար: Զինք ինքնազսպումի առաջնորդո՞ղ ներկայութիւն համար: Զինք ինքնազսպումի առաջնորդո՞ղ ներկայութիւն համար: Զինք ինքնազսպումի առաջնորդո՞ղ ներկայութիւն համար: Զինք ինքնազսպումի առաջնորդո՞ղ ներկայութիւն 
ենք, թէ` ներկայութենք, թէ` ներկայութենք, թէ` ներկայութենք, թէ` ներկայութիւն մը, որ իրեն համար արժէք,իւն մը, որ իրեն համար արժէք,իւն մը, որ իրեն համար արժէք,իւն մը, որ իրեն համար արժէք,    սարսափ սարսափ սարսափ սարսափ 
կամ մտահոգութիւն չկամ մտահոգութիւն չկամ մտահոգութիւն չկամ մտահոգութիւն չի ներկայացներ:ի ներկայացներ:ի ներկայացներ:ի ներկայացներ:    

4.4.4.4.----    ««««Ինձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կԻնձմէ ի՞նչ կ’’’’ուզեսուզեսուզեսուզես»,»,»,»,    տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` ««««Դուն ինծի հետ Դուն ինծի հետ Դուն ինծի հետ Դուն ինծի հետ 
ի՞նչ գործ ունիսի՞նչ գործ ունիսի՞նչ գործ ունիսի՞նչ գործ ունիս»:»:»:»:    Արդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ո´́́́չ մէկ գործ կամ գործակցութիւն չ մէկ գործ կամ գործակցութիւն չ մէկ գործ կամ գործակցութիւն չ մէկ գործ կամ գործակցութիւն 
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կայ կամ կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ: կայ կամ կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ: կայ կամ կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ: կայ կամ կրնայ ըլլալ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ: 
Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ի՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ ՔրիսԻ՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ ՔրիսԻ՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ ՔրիսԻ՞նչ համաձայնութիւն կրնայ ըլլալ Քրիս----
տոսի եւ Սատանային միջեւտոսի եւ Սատանային միջեւտոսի եւ Սատանային միջեւտոսի եւ Սատանային միջեւ»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....Կր 6.15): Ինչպէս որ ոԿր 6.15): Ինչպէս որ ոԿր 6.15): Ինչպէս որ ոԿր 6.15): Ինչպէս որ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
կապ կայ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, այնպէս ալ, ոկապ կայ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, այնպէս ալ, ոկապ կայ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, այնպէս ալ, ոկապ կայ Քրիստոսի եւ Սատանային միջեւ, այնպէս ալ, ո´́́́չ չ չ չ 
մէկ կապ պէտք է ըլլայ Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ Սամէկ կապ պէտք է ըլլայ Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ Սամէկ կապ պէտք է ըլլայ Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ Սամէկ կապ պէտք է ըլլայ Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ Սա----
տանայի հետեւորդներուն միջեւ: Դարձեալ, Պօղոս առաքեալ տանայի հետեւորդներուն միջեւ: Դարձեալ, Պօղոս առաքեալ տանայի հետեւորդներուն միջեւ: Դարձեալ, Պօղոս առաքեալ տանայի հետեւորդներուն միջեւ: Դարձեալ, Պօղոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Բնաւ անհաւատներուն լծակից միԲնաւ անհաւատներուն լծակից միԲնաւ անհաւատներուն լծակից միԲնաւ անհաւատներուն լծակից մի´ ´ ´ ´ ըլլաք: Ի՞նչ կապ ըլլաք: Ի՞նչ կապ ըլլաք: Ի՞նչ կապ ըլլաք: Ի՞նչ կապ 
կրնայ ունենալ արդակրնայ ունենալ արդակրնայ ունենալ արդակրնայ ունենալ արդարը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ նոյնութեան րը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ նոյնութեան րը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ նոյնութեան րը անօրէնին հետ, կամ ի՞նչ նոյնութեան 
եզր կրնայ ըլլալ լոյսին ու խաւարին միջեւեզր կրնայ ըլլալ լոյսին ու խաւարին միջեւեզր կրնայ ըլլալ լոյսին ու խաւարին միջեւեզր կրնայ ըլլալ լոյսին ու խաւարին միջեւ»»»» ( ( ( (Բ.Կր 6.14):Բ.Կր 6.14):Բ.Կր 6.14):Բ.Կր 6.14):    

««««Դուն ինծի հետ ի՞նչ գործ ունիսԴուն ինծի հետ ի՞նչ գործ ունիսԴուն ինծի հետ ի՞նչ գործ ունիսԴուն ինծի հետ ի՞նչ գործ ունիս»:»:»:»:    Չար ոգին այս բառերով Չար ոգին այս բառերով Չար ոգին այս բառերով Չար ոգին այս բառերով 
կարծէք ըսել կկարծէք ըսել կկարծէք ըսել կկարծէք ըսել կ’’’’ուզէր Յիսուսին. ուզէր Յիսուսին. ուզէր Յիսուսին. ուզէր Յիսուսին. ««««Մենք չենք կրնար իրարու Մենք չենք կրնար իրարու Մենք չենք կրնար իրարու Մենք չենք կրնար իրարու 
հետ ոեւէ կապ ունենալ, որովհետեւ ես չար մէկն եմ, իսկ հետ ոեւէ կապ ունենալ, որովհետեւ ես չար մէկն եմ, իսկ հետ ոեւէ կապ ունենալ, որովհետեւ ես չար մէկն եմ, իսկ հետ ոեւէ կապ ունենալ, որովհետեւ ես չար մէկն եմ, իսկ 
դուն`դուն`դուն`դուն`    բարի: Ես մարդոց չարիքը կբարի: Ես մարդոց չարիքը կբարի: Ես մարդոց չարիքը կբարի: Ես մարդոց չարիքը կ’’’’ուզեմ, իսկ դուն` ոուզեմ, իսկ դուն` ոուզեմ, իսկ դուն` ոուզեմ, իսկ դուն` ո´́́́վ վ վ վ 
Յիսուս, միայն բարին կը ցանկաս ու կը գործես մարդոց Յիսուս, միայն բարին կը ցանկաս ու կը գործես մարդոց Յիսուս, միայն բարին կը ցանկաս ու կը գործես մարդոց Յիսուս, միայն բարին կը ցանկաս ու կը գործես մարդոց 
համար: Ես մարդիկը կը մղեմ դէպի մեղքը, իսկ դուն` անոնց համար: Ես մարդիկը կը մղեմ դէպի մեղքը, իսկ դուն` անոնց համար: Ես մարդիկը կը մղեմ դէպի մեղքը, իսկ դուն` անոնց համար: Ես մարդիկը կը մղեմ դէպի մեղքը, իսկ դուն` անոնց 
մէջ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը հաստատես: Ես մէջ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը հաստատես: Ես մէջ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը հաստատես: Ես մէջ սուրբ կեանք ապրելու փափաք կը հաստատես: Ես 
կկկկ’’’’ատեմ մարդիկը, իսկ դուն կը սիրես զանոնք: Ես թակարդատեմ մարդիկը, իսկ դուն կը սիրես զանոնք: Ես թակարդատեմ մարդիկը, իսկ դուն կը սիրես զանոնք: Ես թակարդատեմ մարդիկը, իսկ դուն կը սիրես զանոնք: Ես թակարդ----
ներ կը ներ կը ներ կը ներ կը պատրաստեմ անոնց համար, իսկ դուն` օրհնութիւնպատրաստեմ անոնց համար, իսկ դուն` օրհնութիւնպատրաստեմ անոնց համար, իսկ դուն` օրհնութիւնպատրաստեմ անոնց համար, իսկ դուն` օրհնութիւն----
ներ կը պատրաստեսներ կը պատրաստեսներ կը պատրաստեսներ կը պատրաստես»:»:»:»:    

5.5.5.5.----    ««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսո´́́́ւս, Բարձրեալ Աստուծոյ Որդինւս, Բարձրեալ Աստուծոյ Որդինւս, Բարձրեալ Աստուծոյ Որդինւս, Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին»:»:»:»:    Սատանան Սատանան Սատանան Սատանան 
Սատանայ ըլլալով, կը խոստովանի թէ Յիսուս Բարձրեալ Սատանայ ըլլալով, կը խոստովանի թէ Յիսուս Բարձրեալ Սատանայ ըլլալով, կը խոստովանի թէ Յիսուս Բարձրեալ Սատանայ ըլլալով, կը խոստովանի թէ Յիսուս Բարձրեալ 
Աստուծոյ Որդին է: Այս իրողութիւնը պէտք է մեզ ինքնագիԱստուծոյ Որդին է: Այս իրողութիւնը պէտք է մեզ ինքնագիԱստուծոյ Որդին է: Այս իրողութիւնը պէտք է մեզ ինքնագիԱստուծոյ Որդին է: Այս իրողութիւնը պէտք է մեզ ինքնագի----
տակցութեան հրաւիրէ: Ամէն մարդ որ կը խոստովատակցութեան հրաւիրէ: Ամէն մարդ որ կը խոստովատակցութեան հրաւիրէ: Ամէն մարդ որ կը խոստովատակցութեան հրաւիրէ: Ամէն մարդ որ կը խոստովանի նի նի նի 
Յիսուս Քրիստոսը` չիՅիսուս Քրիստոսը` չիՅիսուս Քրիստոսը` չիՅիսուս Քրիստոսը` չի´ ´ ´ ´ ննննշշշշանակեր որ հաւատացեալ է: Ամէն անակեր որ հաւատացեալ է: Ամէն անակեր որ հաւատացեալ է: Ամէն անակեր որ հաւատացեալ է: Ամէն 
անձ որ կը յայտարարէ թէ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ անձ որ կը յայտարարէ թէ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ անձ որ կը յայտարարէ թէ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ անձ որ կը յայտարարէ թէ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ 
Որդին է` չիՈրդին է` չիՈրդին է` չիՈրդին է` չի´ ´ ´ ´ նշանակեր որ ուղիղ ընթացքի մէջ է: Սատանան նշանակեր որ ուղիղ ընթացքի մէջ է: Սատանան նշանակեր որ ուղիղ ընթացքի մէջ է: Սատանան նշանակեր որ ուղիղ ընթացքի մէջ է: Սատանան 
կը հաւատայ որ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց կը հաւատայ որ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց կը հաւատայ որ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց կը հաւատայ որ Յիսուս Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց 
չիչիչիչի´ ´ ´ ´ սիրեր ու չիսիրեր ու չիսիրեր ու չիսիրեր ու չի´ ´ ´ ´ հնազանդիր Յիսուսին: Ինչո՞վ կըհնազանդիր Յիսուսին: Ինչո՞վ կըհնազանդիր Յիսուսին: Ինչո՞վ կըհնազանդիր Յիսուսին: Ինչո՞վ կը    տարբերին տարբերին տարբերին տարբերին 
Սատանայէն այն մարդիկը, որոնք կը հաւատան որ Յիսուս Սատանայէն այն մարդիկը, որոնք կը հաւատան որ Յիսուս Սատանայէն այն մարդիկը, որոնք կը հաւատան որ Յիսուս Սատանայէն այն մարդիկը, որոնք կը հաւատան որ Յիսուս 
Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց չեԲարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց չեԲարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց չեԲարձրեալ Աստուծոյ Որդին է, բայց չե´́́́ն սիրեր զայն իրենց ն սիրեր զայն իրենց ն սիրեր զայն իրենց ն սիրեր զայն իրենց 
ամբողջ սամբողջ սամբողջ սամբողջ սիիիիրտով եւ չերտով եւ չերտով եւ չերտով եւ չե´́́́ն կատարեր անոր կամքը: Շատե՜ր կան ն կատարեր անոր կամքը: Շատե՜ր կան ն կատարեր անոր կամքը: Շատե՜ր կան ն կատարեր անոր կամքը: Շատե՜ր կան 
որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, կը սիրեն որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, կը սիրեն որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, կը սիրեն որոնք կը յայտարարեն թէ կը հաւատան Քրիստոսի, կը սիրեն 
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Քրիստոսը, բայց երբ անոնց կեանքին կը Քրիստոսը, բայց երբ անոնց կեանքին կը Քրիստոսը, բայց երբ անոնց կեանքին կը Քրիստոսը, բայց երբ անոնց կեանքին կը նայինք, երբեք չենք նայինք, երբեք չենք նայինք, երբեք չենք նայինք, երբեք չենք 
տեսներ այդ հաւատքն ու Քրիստոսասիրութիւնը գործնապէս տեսներ այդ հաւատքն ու Քրիստոսասիրութիւնը գործնապէս տեսներ այդ հաւատքն ու Քրիստոսասիրութիւնը գործնապէս տեսներ այդ հաւատքն ու Քրիստոսասիրութիւնը գործնապէս 
արտայայտուած իրենց կեանքին մէջ: Մեր Տէրը ըսաւ. արտայայտուած իրենց կեանքին մէջ: Մեր Տէրը ըսաւ. արտայայտուած իրենց կեանքին մէջ: Մեր Տէրը ըսաւ. արտայայտուած իրենց կեանքին մէջ: Մեր Տէրը ըսաւ. ««««Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը 
սիրէք զիս` պէտք է գործադրէք իմ պատուիրաններսսիրէք զիս` պէտք է գործադրէք իմ պատուիրաններսսիրէք զիս` պէտք է գործադրէք իմ պատուիրաններսսիրէք զիս` պէտք է գործադրէք իմ պատուիրաններս»»»» ( ( ( (Յհ Յհ Յհ Յհ 
14.15): 14.15): 14.15): 14.15): ՈՈՈՈ´́́́չ ոք թող ըսէ թէ կը սիրէ Յիսուսըչ ոք թող ըսէ թէ կը սիրէ Յիսուսըչ ոք թող ըսէ թէ կը սիրէ Յիսուսըչ ոք թող ըսէ թէ կը սիրէ Յիսուսը, , , , եթէ երբեք չի եթէ երբեք չի եթէ երբեք չի եթէ երբեք չի 
կատարեր անոր կամքը եւ չի կատարեր անոր կամքը եւ չի կատարեր անոր կամքը եւ չի կատարեր անոր կամքը եւ չի գործադրեր անոր պատուիգործադրեր անոր պատուիգործադրեր անոր պատուիգործադրեր անոր պատուի----
րանները:րանները:րանները:րանները:    Օրինակ, Յիսուս պատուիրեց որ սիրենք մեր Օրինակ, Յիսուս պատուիրեց որ սիրենք մեր Օրինակ, Յիսուս պատուիրեց որ սիրենք մեր Օրինակ, Յիսուս պատուիրեց որ սիրենք մեր 
թշնամիները. թշնամիները. թշնամիները. թշնամիները. մենք մենք մենք մենք կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Պատուիրեց կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Պատուիրեց կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Պատուիրեց կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Պատուիրեց 
որ օրհնենք մեզ անիծողները. որ օրհնենք մեզ անիծողները. որ օրհնենք մեզ անիծողները. որ օրհնենք մեզ անիծողները. մենք կմենք կմենք կմենք կ’’’’օրհնե՞նք մեզ անիծողօրհնե՞նք մեզ անիծողօրհնե՞նք մեզ անիծողօրհնե՞նք մեզ անիծող----
ները: Պատուիրեց որ ները: Պատուիրեց որ ները: Պատուիրեց որ ները: Պատուիրեց որ բարիք բարիք բարիք բարիք ընենք մեզ ատողներուն. ընենք մեզ ատողներուն. ընենք մեզ ատողներուն. ընենք մեզ ատողներուն. մենք մենք մենք մենք 
բարիք կբարիք կբարիք կբարիք կ’’’’ընեընեընեընե՞՞՞՞նք մեզ ատողներնք մեզ ատողներնք մեզ ատողներնք մեզ ատողներուն: ուն: ուն: ուն: Պատուիրեց որ աղօթենք Պատուիրեց որ աղօթենք Պատուիրեց որ աղօթենք Պատուիրեց որ աղօթենք 
անոնց համար, որոնք մեզ կը չարչարեն ու կը հալածենանոնց համար, որոնք մեզ կը չարչարեն ու կը հալածենանոնց համար, որոնք մեզ կը չարչարեն ու կը հալածենանոնց համար, որոնք մեզ կը չարչարեն ու կը հալածեն. . . . մենք մենք մենք մենք 
կկկկ’’’’աղօթեաղօթեաղօթեաղօթե՞՞՞՞նք մեզ չարչարողներուն ու հալածողներուն համար նք մեզ չարչարողներուն ու հալածողներուն համար նք մեզ չարչարողներուն ու հալածողներուն համար նք մեզ չարչարողներուն ու հալածողներուն համար 
((((Մտ 5.44):Մտ 5.44):Մտ 5.44):Մտ 5.44):    

6.6.6.6.----    ««««Բարձրեալ ԱստուածԲարձրեալ ԱստուածԲարձրեալ ԱստուածԲարձրեալ Աստուած»:»:»:»:    Իսրայէլը շրջապատող ազգեԻսրայէլը շրջապատող ազգեԻսրայէլը շրջապատող ազգեԻսրայէլը շրջապատող ազգե----
րը ունէին իրենց աստուածները, բայց զանոնք չէին կոչեր րը ունէին իրենց աստուածները, բայց զանոնք չէին կոչեր րը ունէին իրենց աստուածները, բայց զանոնք չէին կոչեր րը ունէին իրենց աստուածները, բայց զանոնք չէին կոչեր 
««««ԲարձրեալԲարձրեալԲարձրեալԲարձրեալ»:»:»:»:    Անոնց աստուածները Բարձրեալ աստուածներ Անոնց աստուածները Բարձրեալ աստուածներ Անոնց աստուածները Բարձրեալ աստուածներ Անոնց աստուածները Բարձրեալ աստուածներ 
չէին, այլ` չէին, այլ` չէին, այլ` չէին, այլ` քարաշէն ու փայտաշէն աստուածներ, քարաշէն ու փայտաշէն աստուածներ, քարաշէն ու փայտաշէն աստուածներ, քարաշէն ու փայտաշէն աստուածներ, պարտուած պարտուած պարտուած պարտուած 
ու խոնարհեցուած աստուածներ, գլորած ու ճզմուած աստու խոնարհեցուած աստուածներ, գլորած ու ճզմուած աստու խոնարհեցուած աստուածներ, գլորած ու ճզմուած աստու խոնարհեցուած աստուածներ, գլորած ու ճզմուած աստ----
ուածներ, մէկ ու միակ Բարձրեալ Աստուծոյ զօրութեան ուածներ, մէկ ու միակ Բարձրեալ Աստուծոյ զօրութեան ուածներ, մէկ ու միակ Բարձրեալ Աստուծոյ զօրութեան ուածներ, մէկ ու միակ Բարձրեալ Աստուծոյ զօրութեան 
դիմաց: Չար ոգին Յիսուսը կոչելով դիմաց: Չար ոգին Յիսուսը կոչելով դիմաց: Չար ոգին Յիսուսը կոչելով դիմաց: Չար ոգին Յիսուսը կոչելով ««««Բարձրեալ Աստուծոյ Բարձրեալ Աստուծոյ Բարձրեալ Աստուծոյ Բարձրեալ Աստուծոյ 
ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին», », », », իրականոիրականոիրականոիրականութեան մէջ, բոլոր սուտ աստուածներուն ւթեան մէջ, բոլոր սուտ աստուածներուն ւթեան մէջ, բոլոր սուտ աստուածներուն ւթեան մէջ, բոլոր սուտ աստուածներուն 
պարտութիւնն է որ յայտարարած եղաւ անոր սրբութեան ու պարտութիւնն է որ յայտարարած եղաւ անոր սրբութեան ու պարտութիւնն է որ յայտարարած եղաւ անոր սրբութեան ու պարտութիւնն է որ յայտարարած եղաւ անոր սրբութեան ու 
զօրութեան դիմաց:զօրութեան դիմաց:զօրութեան դիմաց:զօրութեան դիմաց:    Յիսուսը կոչելով Յիսուսը կոչելով Յիսուսը կոչելով Յիսուսը կոչելով ««««Բարձրեալ Աստուծոյ Բարձրեալ Աստուծոյ Բարձրեալ Աստուծոյ Բարձրեալ Աստուծոյ 
ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին», », », », Յիսուսի աստուածային էութեան բացայայտումն էր Յիսուսի աստուածային էութեան բացայայտումն էր Յիսուսի աստուածային էութեան բացայայտումն էր Յիսուսի աստուածային էութեան բացայայտումն էր 
որ կատարեց ընդդէմ հին ու նոր աստուածներու ստութեան որ կատարեց ընդդէմ հին ու նոր աստուածներու ստութեան որ կատարեց ընդդէմ հին ու նոր աստուածներու ստութեան որ կատարեց ընդդէմ հին ու նոր աստուածներու ստութեան 
եւ ունայնութեաեւ ունայնութեաեւ ունայնութեաեւ ունայնութեան:ն:ն:ն:    

7.7.7.7.----    ԵսայեայիԵսայեայիԵսայեայիԵսայեայի    մարգարէութեան մէջ կը կարդանք թէ մարգարէութեան մէջ կը կարդանք թէ մարգարէութեան մէջ կը կարդանք թէ մարգարէութեան մէջ կը կարդանք թէ 
ինչպէս Արուսեակ քերովբէն` Սատանան, ուզեց ու փորձեց ինչպէս Արուսեակ քերովբէն` Սատանան, ուզեց ու փորձեց ինչպէս Արուսեակ քերովբէն` Սատանան, ուզեց ու փորձեց ինչպէս Արուսեակ քերովբէն` Սատանան, ուզեց ու փորձեց 
Աստուծոյ գահը գրաւել եւ յայտարարեց. Աստուծոյ գահը գրաւել եւ յայտարարեց. Աստուծոյ գահը գրաւել եւ յայտարարեց. Աստուծոյ գահը գրաւել եւ յայտարարեց. ««««Բարձրելոյն պիտի Բարձրելոյն պիտի Բարձրելոյն պիտի Բարձրելոյն պիտի 
նմանիմնմանիմնմանիմնմանիմ»»»» ( ( ( (Ես 14.13Ես 14.13Ես 14.13Ես 14.13----14), 14), 14), 14), բայց չկրցաբայց չկրցաբայց չկրցաբայց չկրցա´́́́ւ Աստուծոյ գահը գրաւել, ւ Աստուծոյ գահը գրաւել, ւ Աստուծոյ գահը գրաւել, ւ Աստուծոյ գահը գրաւել, 
չկրցաչկրցաչկրցաչկրցա´́́́ւ Բարձրելոյն նմանիլ, ընդհակառակը, դժու Բարձրելոյն նմանիլ, ընդհակառակը, դժու Բարձրելոյն նմանիլ, ընդհակառակը, դժու Բարձրելոյն նմանիլ, ընդհակառակը, դժո´́́́խքխքխքխք    իջաւ, իջաւ, իջաւ, իջաւ, 
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««««գուբին խորունկ տեղերըգուբին խորունկ տեղերըգուբին խորունկ տեղերըգուբին խորունկ տեղերը»»»» ( ( ( (Ես 14.15): Ան փորձեց Ես 14.15): Ան փորձեց Ես 14.15): Ան փորձեց Ես 14.15): Ան փորձեց 
Բարձրեալին տեղը առնել բայց չկրցաւ, եւ ահա հիմա իԲարձրեալին տեղը առնել բայց չկրցաւ, եւ ահա հիմա իԲարձրեալին տեղը առնել բայց չկրցաւ, եւ ահա հիմա իԲարձրեալին տեղը առնել բայց չկրցաւ, եւ ահա հիմա ի´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
խոստովանի Բարձրեալ Աստուածը, եւ կը խոստովանի խոստովանի Բարձրեալ Աստուածը, եւ կը խոստովանի խոստովանի Բարձրեալ Աստուածը, եւ կը խոստովանի խոստովանի Բարձրեալ Աստուածը, եւ կը խոստովանի 
Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին: Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին: Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին: Յիսուս Քրիստոսը իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդին: 
Սատանան զԱստուած Սատանան զԱստուած Սատանան զԱստուած Սատանան զԱստուած ««««ԲարձրեալԲարձրեալԲարձրեալԲարձրեալ» » » » կոչելով, անցեալին մէջ կոչելով, անցեալին մէջ կոչելով, անցեալին մէջ կոչելով, անցեալին մէջ 
գործածգործածգործածգործած    իր ըմբոստութեան մեղքն ու անօրէնութիւնն է որ իր ըմբոստութեան մեղքն ու անօրէնութիւնն է որ իր ըմբոստութեան մեղքն ու անօրէնութիւնն է որ իր ըմբոստութեան մեղքն ու անօրէնութիւնն է որ 
խոստովանած եղաւ անոր դիմաց:խոստովանած եղաւ անոր դիմաց:խոստովանած եղաւ անոր դիմաց:խոստովանած եղաւ անոր դիմաց:    

8888....----    ««««Աստուծոյ սիրոյն, զիս միԱստուծոյ սիրոյն, զիս միԱստուծոյ սիրոյն, զիս միԱստուծոյ սիրոյն, զիս մի´ ´ ´ ´ տանջերտանջերտանջերտանջեր»,»,»,»,    տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` 
««««Քեզ Աստուծմով կՔեզ Աստուծմով կՔեզ Աստուծմով կՔեզ Աստուծմով կ’’’’երդմնցնեմ, զիս միերդմնցնեմ, զիս միերդմնցնեմ, զիս միերդմնցնեմ, զիս մի´ ´ ´ ´ տանջերտանջերտանջերտանջեր»:»:»:»:    Ուշագրաւ Ուշագրաւ Ուշագրաւ Ուշագրաւ 
է է է է ««««տանջելտանջելտանջելտանջել» » » » բառը: Բառ մը, որ ցոյց կբառը: Բառ մը, որ ցոյց կբառը: Բառ մը, որ ցոյց կբառը: Բառ մը, որ ցոյց կու տայ թէ Յիսուսի ու տայ թէ Յիսուսի ու տայ թէ Յիսուսի ու տայ թէ Յիսուսի 
ներկայութիւնը,ներկայութիւնը,ներկայութիւնը,ներկայութիւնը,    կը տանջէ բոկը տանջէ բոկը տանջէ բոկը տանջէ բոլոր չար ոգիները եւ անոնց լոր չար ոգիները եւ անոնց լոր չար ոգիները եւ անոնց լոր չար ոգիները եւ անոնց 
ծնողը` Սատանան: Յիսուս սոծնողը` Սատանան: Յիսուս սոծնողը` Սատանան: Յիսուս սոծնողը` Սատանան: Յիսուս սո´́́́ւրբ ներկայութիւն է, ուստի ւրբ ներկայութիւն է, ուստի ւրբ ներկայութիւն է, ուստի ւրբ ներկայութիւն է, ուստի 
բնականաբար անոր ներկայութեան, կը տանջուին պիղծ բնականաբար անոր ներկայութեան, կը տանջուին պիղծ բնականաբար անոր ներկայութեան, կը տանջուին պիղծ բնականաբար անոր ներկայութեան, կը տանջուին պիղծ 
ոգիները: Բայց ասիկա իրականութիւն է մարդոց պարագային ոգիները: Բայց ասիկա իրականութիւն է մարդոց պարագային ոգիները: Բայց ասիկա իրականութիւն է մարդոց պարագային ոգիները: Բայց ասիկա իրականութիւն է մարդոց պարագային 
նաեւ: Պիղծ մարդիկ իրենաեւ: Պիղծ մարդիկ իրենաեւ: Պիղծ մարդիկ իրենաեւ: Պիղծ մարդիկ իրե´́́́նք եւս չեն կրնար Տիրոջ դիմաց նք եւս չեն կրնար Տիրոջ դիմաց նք եւս չեն կրնար Տիրոջ դիմաց նք եւս չեն կրնար Տիրոջ դիմաց 
կենալ: Դատաստանի օրը, անոնք ոկենալ: Դատաստանի օրը, անոնք ոկենալ: Դատաստանի օրը, անոնք ոկենալ: Դատաստանի օրը, անոնք ո´́́́չ միայն Տիրոչ միայն Տիրոչ միայն Տիրոչ միայն Տիրո´́́́ջ դիմաց ջ դիմաց ջ դիմաց ջ դիմաց 
պիտի չկրնան կենալ, այլեւ` Տիրոջ զաւակներուն դիմաց ալ պիտի չկրնան կենալ, այլեւ` Տիրոջ զաւակներուն դիմաց ալ պիտի չկրնան կենալ, այլեւ` Տիրոջ զաւակներուն դիմաց ալ պիտի չկրնան կենալ, այլեւ` Տիրոջ զաւակներուն դիմաց ալ 
պիտի չկրնան կպիտի չկրնան կպիտի չկրնան կպիտի չկրնան կենալ:ենալ:ենալ:ենալ:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, պիղծերը չեն կրնար սուրբերուն պիղծերը չեն կրնար սուրբերուն պիղծերը չեն կրնար սուրբերուն պիղծերը չեն կրնար սուրբերուն 
ներկայութեան կենալ: Չարագործները չեն հանդուներկայութեան կենալ: Չարագործները չեն հանդուներկայութեան կենալ: Չարագործները չեն հանդուներկայութեան կենալ: Չարագործները չեն հանդուրժեր րժեր րժեր րժեր 
բարեգործներուն ներկայութիւնըբարեգործներուն ներկայութիւնըբարեգործներուն ներկայութիւնըբարեգործներուն ներկայութիւնը::::    

9.9.9.9.----    ««««Աստուծոյ սիրոյն, զիս միԱստուծոյ սիրոյն, զիս միԱստուծոյ սիրոյն, զիս միԱստուծոյ սիրոյն, զիս մի´ ´ ´ ´ տանջերտանջերտանջերտանջեր»:»:»:»:    ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք չք չք չք չար ար ար ար 
ոգիին խորամանկութեան: Ան Աստուծոյ անունոոգիին խորամանկութեան: Ան Աստուծոյ անունոոգիին խորամանկութեան: Ան Աստուծոյ անունոոգիին խորամանկութեան: Ան Աստուծոյ անունո´́́́վ կը մօտեվ կը մօտեվ կը մօտեվ կը մօտե----
նայ Յիսուսի եւ Աստուծոյ անունոնայ Յիսուսի եւ Աստուծոյ անունոնայ Յիսուսի եւ Աստուծոյ անունոնայ Յիսուսի եւ Աստուծոյ անունո´́́́վ իր խնդրանքը կը վ իր խնդրանքը կը վ իր խնդրանքը կը վ իր խնդրանքը կը 
մատուցանէ: Ան գիտէր որ Յիսուս մեծ սէր ունէր իր երկնաւոր մատուցանէ: Ան գիտէր որ Յիսուս մեծ սէր ունէր իր երկնաւոր մատուցանէ: Ան գիտէր որ Յիսուս մեծ սէր ունէր իր երկնաւոր մատուցանէ: Ան գիտէր որ Յիսուս մեծ սէր ունէր իր երկնաւոր 
Հօր հանդէպ: Գիտէր որ Յիսուս չէր մերժեր խնդրանքը Հօր հանդէպ: Գիտէր որ Յիսուս չէր մերժեր խնդրանքը Հօր հանդէպ: Գիտէր որ Յիսուս չէր մերժեր խնդրանքը Հօր հանդէպ: Գիտէր որ Յիսուս չէր մերժեր խնդրանքը 
անոնց` որոնք Աստուծոյ անունով կը մօտենային իրեն: Չանոնց` որոնք Աստուծոյ անունով կը մօտենային իրեն: Չանոնց` որոնք Աստուծոյ անունով կը մօտենային իրեն: Չանոնց` որոնք Աստուծոյ անունով կը մօտենային իրեն: Չար ար ար ար 
ոգին Աստուծոյ անունը գործածեց իր սեփական հանգիստին ոգին Աստուծոյ անունը գործածեց իր սեփական հանգիստին ոգին Աստուծոյ անունը գործածեց իր սեփական հանգիստին ոգին Աստուծոյ անունը գործածեց իր սեփական հանգիստին 
համար, որովհետեւ տանջուիլ չէր ուզեր, չարչարուիլ չէր համար, որովհետեւ տանջուիլ չէր ուզեր, չարչարուիլ չէր համար, որովհետեւ տանջուիլ չէր ուզեր, չարչարուիլ չէր համար, որովհետեւ տանջուիլ չէր ուզեր, չարչարուիլ չէր 
ուզեր: Այսօր շա՜տ մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ անունով կը ուզեր: Այսօր շա՜տ մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ անունով կը ուզեր: Այսօր շա՜տ մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ անունով կը ուզեր: Այսօր շա՜տ մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ անունով կը 
խօսին, բայց իրենց սեփական հանգիստն ու շահն է որ կը խօսին, բայց իրենց սեփական հանգիստն ու շահն է որ կը խօսին, բայց իրենց սեփական հանգիստն ու շահն է որ կը խօսին, բայց իրենց սեփական հանգիստն ու շահն է որ կը 
փնտռեն եփնտռեն եփնտռեն եփնտռեն եւ ու ու ու ո´́́́չ թէ Աստուծոյ անուան փառքը:չ թէ Աստուծոյ անուան փառքը:չ թէ Աստուծոյ անուան փառքը:չ թէ Աստուծոյ անուան փառքը:    
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ՄեզմՄեզմՄեզմՄեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած մարդոց, որոնք կրօնքը շահի է ո՞վ չէ հանդիպած մարդոց, որոնք կրօնքը շահի է ո՞վ չէ հանդիպած մարդոց, որոնք կրօնքը շահի է ո՞վ չէ հանդիպած մարդոց, որոնք կրօնքը շահի 
աղբիւրի վերածած են (Ա.Տմ 6.5աղբիւրի վերածած են (Ա.Տմ 6.5աղբիւրի վերածած են (Ա.Տմ 6.5աղբիւրի վերածած են (Ա.Տմ 6.5----6): 6): 6): 6): Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած Մեզմէ ո՞վ չէ հանդիպած 
մարդոց, որոնք ընչաքաղցութենէ մղուած` կը շահագործեն մարդոց, որոնք ընչաքաղցութենէ մղուած` կը շահագործեն մարդոց, որոնք ընչաքաղցութենէ մղուած` կը շահագործեն մարդոց, որոնք ընչաքաղցութենէ մղուած` կը շահագործեն 
մարդիկը իրենց շինծու խօսքերով (Բ.Պտ 2.3): Մեզմէ ո՞վ չէ մարդիկը իրենց շինծու խօսքերով (Բ.Պտ 2.3): Մեզմէ ո՞վ չէ մարդիկը իրենց շինծու խօսքերով (Բ.Պտ 2.3): Մեզմէ ո՞վ չէ մարդիկը իրենց շինծու խօսքերով (Բ.Պտ 2.3): Մեզմէ ո՞վ չէ 
հանդիպած մարդոց, հանդիպած մարդոց, հանդիպած մարդոց, հանդիպած մարդոց, ««««որոնք Աստուծոյ խօսքը վաճառքի կը որոնք Աստուծոյ խօսքը վաճառքի կը որոնք Աստուծոյ խօսքը վաճառքի կը որոնք Աստուծոյ խօսքը վաճառքի կը 
հհհհանենանենանենանեն»»»» ( ( ( (Բ.Կր 2.17): Եւ այս բոլորը Աստուծոյ անունոԲ.Կր 2.17): Եւ այս բոլորը Աստուծոյ անունոԲ.Կր 2.17): Եւ այս բոլորը Աստուծոյ անունոԲ.Կր 2.17): Եւ այս բոլորը Աստուծոյ անունո´́́́վ տեղի վ տեղի վ տեղի վ տեղի 
կկկկ’’’’ունենան: Նայեցէունենան: Նայեցէունենան: Նայեցէունենան: Նայեցէ´́́́ք ք ք ք Եւրոպայի, բայց մանաւանդ Ամերիկայի Եւրոպայի, բայց մանաւանդ Ամերիկայի Եւրոպայի, բայց մանաւանդ Ամերիկայի Եւրոպայի, բայց մանաւանդ Ամերիկայի 
քարոզիչներուն: Աստուծոյ անունով դրամ կը պահանջեն, քարոզիչներուն: Աստուծոյ անունով դրամ կը պահանջեն, քարոզիչներուն: Աստուծոյ անունով դրամ կը պահանջեն, քարոզիչներուն: Աստուծոյ անունով դրամ կը պահանջեն, 
աղքատներուն անունով դրամ կը դիզեն, բայց անոնցմէ աղքատներուն անունով դրամ կը դիզեն, բայց անոնցմէ աղքատներուն անունով դրամ կը դիզեն, բայց անոնցմէ աղքատներուն անունով դրամ կը դիզեն, բայց անոնցմէ 
շատեր իրենց անձերուն փառքին ու հանգիստին համար շատեր իրենց անձերուն փառքին ու հանգիստին համար շատեր իրենց անձերուն փառքին ու հանգիստին համար շատեր իրենց անձերուն փառքին ու հանգիստին համար 
կկկկ’’’’ընեն ինչ որ կընեն ինչ որ կընեն ինչ որ կընեն ինչ որ կ’’’’ընեն: Քրիստոսի անունով խօսող բայց Քրիսընեն: Քրիստոսի անունով խօսող բայց Քրիսընեն: Քրիստոսի անունով խօսող բայց Քրիսընեն: Քրիստոսի անունով խօսող բայց Քրիս----
տոսի փառքին համար չգործող մարդիկը, տարբերութիւն տոսի փառքին համար չգործող մարդիկը, տարբերութիւն տոսի փառքին համար չգործող մարդիկը, տարբերութիւն տոսի փառքին համար չգործող մարդիկը, տարբերութիւն 
չունին այն չար ոգիներէն, որոնք Աստուծոյ անունով կը չունին այն չար ոգիներէն, որոնք Աստուծոյ անունով կը չունին այն չար ոգիներէն, որոնք Աստուծոյ անունով կը չունին այն չար ոգիներէն, որոնք Աստուծոյ անունով կը 
խօսէին բայց Աստուծոյ անունը չէին փառաւորեր:խօսէին բայց Աստուծոյ անունը չէին փառաւորեր:խօսէին բայց Աստուծոյ անունը չէին փառաւորեր:խօսէին բայց Աստուծոյ անունը չէին փառաւորեր:    

10.10.10.10.----    ««««Զիս միԶիս միԶիս միԶիս մի´ ´ ´ ´ տանջերտանջերտանջերտանջեր»:»:»:»:    Չար ոգիին համար տանջաՉար ոգիին համար տանջաՉար ոգիին համար տանջաՉար ոգիին համար տանջա´́́́նք էր նք էր նք էր նք էր 
հեռանալ հեռանալ հեռանալ հեռանալ այն մարդէն որուն մէջ կը բնակէր: Անոր համար այն մարդէն որուն մէջ կը բնակէր: Անոր համար այն մարդէն որուն մէջ կը բնակէր: Անոր համար այն մարդէն որուն մէջ կը բնակէր: Անոր համար 
տատատատաննննջաջաջաջա´́́́նք էր չտնք էր չտնք էր չտնք էր չտանջել մարդը: Ասիկա ցոյց կու տայ, անջել մարդը: Ասիկա ցոյց կու տայ, անջել մարդը: Ասիկա ցոյց կու տայ, անջել մարդը: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ թէ թէ թէ 
Սատանային համար հաճոյք է չարչարել մարդը: Սատանային համար հաճոյք է չարչարել մարդը: Սատանային համար հաճոյք է չարչարել մարդը: Սատանային համար հաճոյք է չարչարել մարդը: Երբ այդ Երբ այդ Երբ այդ Երբ այդ 
հաճոյքը խլուի իր ձեռքէն,հաճոյքը խլուի իր ձեռքէն,հաճոյքը խլուի իր ձեռքէն,հաճոյքը խլուի իր ձեռքէն,    կը սկսի տանջուիլ: Սատանան իր կը սկսի տանջուիլ: Սատանան իր կը սկսի տանջուիլ: Սատանան իր կը սկսի տանջուիլ: Սատանան իր 
ուրախութիւնը մարդուն տրտմութեան մէջ է որ կը գտնէ. իր ուրախութիւնը մարդուն տրտմութեան մէջ է որ կը գտնէ. իր ուրախութիւնը մարդուն տրտմութեան մէջ է որ կը գտնէ. իր ուրախութիւնը մարդուն տրտմութեան մէջ է որ կը գտնէ. իր 
երջանկոերջանկոերջանկոերջանկութիւնը մարդուն ապերջանկութեան մէջ է որ կը ւթիւնը մարդուն ապերջանկութեան մէջ է որ կը ւթիւնը մարդուն ապերջանկութեան մէջ է որ կը ւթիւնը մարդուն ապերջանկութեան մէջ է որ կը 
տեսնէ. իր յաջողութիւնը մարդուն դժբախտութեան մէջ է որ տեսնէ. իր յաջողութիւնը մարդուն դժբախտութեան մէջ է որ տեսնէ. իր յաջողութիւնը մարդուն դժբախտութեան մէջ է որ տեսնէ. իր յաջողութիւնը մարդուն դժբախտութեան մէջ է որ 
կը գտնէ. իր փառաւորութիւնը մարդուն ողորմելիութեան մէջ կը գտնէ. իր փառաւորութիւնը մարդուն ողորմելիութեան մէջ կը գտնէ. իր փառաւորութիւնը մարդուն ողորմելիութեան մէջ կը գտնէ. իր փառաւորութիւնը մարդուն ողորմելիութեան մէջ 
է որ կը տեսնէ: Խլել Սատանային ձեռքէն մարդը դժբախէ որ կը տեսնէ: Խլել Սատանային ձեռքէն մարդը դժբախէ որ կը տեսնէ: Խլել Սատանային ձեռքէն մարդը դժբախէ որ կը տեսնէ: Խլել Սատանային ձեռքէն մարդը դժբախ----
տացնելու առիթը` զայն տանջել կը նշանակէ: Խլել անոր տացնելու առիթը` զայն տանջել կը նշանակէ: Խլել անոր տացնելու առիթը` զայն տանջել կը նշանակէ: Խլել անոր տացնելու առիթը` զայն տանջել կը նշանակէ: Խլել անոր 
ձեռքէն մձեռքէն մձեռքէն մձեռքէն մարդը տրտմեցնելու առիթը` զայն չարչրկել կը արդը տրտմեցնելու առիթը` զայն չարչրկել կը արդը տրտմեցնելու առիթը` զայն չարչրկել կը արդը տրտմեցնելու առիթը` զայն չարչրկել կը 
նշանակէ: Ահա թէ ինչու նշանակէ: Ահա թէ ինչու նշանակէ: Ահա թէ ինչու նշանակէ: Ահա թէ ինչու Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին կկկկ’’’’ըսէըսէըսէըսէ` ` ` ` ««««Զիս միԶիս միԶիս միԶիս մի´ ´ ´ ´ տանջերտանջերտանջերտանջեր»»»»....    
սա խօսքով սա խօսքով սա խօսքով սա խօսքով կարծէքկարծէքկարծէքկարծէք    ըսելըսելըսելըսել    կկկկ’’’’ուզուզուզուզէէէէ. . . . ««««Մարդը չարչարելը հաճոՄարդը չարչարելը հաճոՄարդը չարչարելը հաճոՄարդը չարչարելը հաճո´́́́յք յք յք յք 
է ինծի համար. միէ ինծի համար. միէ ինծի համար. միէ ինծի համար. մի´ ´ ´ ´ տանջեր զիս` այդ հաճոյքը խլելով ձեռքէս: տանջեր զիս` այդ հաճոյքը խլելով ձեռքէս: տանջեր զիս` այդ հաճոյքը խլելով ձեռքէս: տանջեր զիս` այդ հաճոյքը խլելով ձեռքէս: 
Մարդուն մէջ բնակիլը ուրախութիՄարդուն մէջ բնակիլը ուրախութիՄարդուն մէջ բնակիլը ուրախութիՄարդուն մէջ բնակիլը ուրախութի´́́́ւն է ինծի համար. ւն է ինծի համար. ւն է ինծի համար. ւն է ինծի համար. զիս զիս զիս զիս 
մարդէն դուրս շպրտելով` այդ ուրախութիւնը միմարդէն դուրս շպրտելով` այդ ուրախութիւնը միմարդէն դուրս շպրտելով` այդ ուրախութիւնը միմարդէն դուրս շպրտելով` այդ ուրախութիւնը մի´ ´ ´ ´ խլեր խլեր խլեր խլեր 
ձեռքէսձեռքէսձեռքէսձեռքէս»:»:»:»:    
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Հաստատեցինք թէ Սատանան իր ուրախութիւնը, իր Հաստատեցինք թէ Սատանան իր ուրախութիւնը, իր Հաստատեցինք թէ Սատանան իր ուրախութիւնը, իր Հաստատեցինք թէ Սատանան իր ուրախութիւնը, իր 
երջանկութիւնը, իր յաջողութիւնը կը տեսնէ մարդուն երջանկութիւնը, իր յաջողութիւնը կը տեսնէ մարդուն երջանկութիւնը, իր յաջողութիւնը կը տեսնէ մարդուն երջանկութիւնը, իր յաջողութիւնը կը տեսնէ մարդուն 
ձախորդութեան մէջ: Նոյնն է պարագան Չարին հետեւող չար ձախորդութեան մէջ: Նոյնն է պարագան Չարին հետեւող չար ձախորդութեան մէջ: Նոյնն է պարագան Չարին հետեւող չար ձախորդութեան մէջ: Նոյնն է պարագան Չարին հետեւող չար 
մարդոց: Չար մարդիկ կմարդոց: Չար մարդիկ կմարդոց: Չար մարդիկ կմարդոց: Չար մարդիկ կ’’’’ուրախանան երբ կը տեսնեն իրենց ուրախանան երբ կը տեսնեն իրենց ուրախանան երբ կը տեսնեն իրենց ուրախանան երբ կը տեսնեն իրենց 
մրցակիցներուն կամ գործընկերներուն տապալումը, որովհեմրցակիցներուն կամ գործընկերներուն տապալումը, որովհեմրցակիցներուն կամ գործընկերներուն տապալումը, որովհեմրցակիցներուն կամ գործընկերներուն տապալումը, որովհե----
տեւ անոնց յաջողութիւնը սպառնալիք կը նկատեն իրենց տեւ անոնց յաջողութիւնը սպառնալիք կը նկատեն իրենց տեւ անոնց յաջողութիւնը սպառնալիք կը նկատեն իրենց տեւ անոնց յաջողութիւնը սպառնալիք կը նկատեն իրենց 
համար: Դիւայիհամար: Դիւայիհամար: Դիւայիհամար: Դիւայի´́́́ն է մտածել, որ մեր նմաններուն յաջողութիւն է մտածել, որ մեր նմաններուն յաջողութիւն է մտածել, որ մեր նմաններուն յաջողութիւն է մտածել, որ մեր նմաններուն յաջողութիւ----
նը կը վտանգէ մեր յաջողութիւնը, մեր ապագան: Դիւայինը կը վտանգէ մեր յաջողութիւնը, մեր ապագան: Դիւայինը կը վտանգէ մեր յաջողութիւնը, մեր ապագան: Դիւայինը կը վտանգէ մեր յաջողութիւնը, մեր ապագան: Դիւայի´́́́ն է ն է ն է ն է 
մտածել, որ մեր եղբայրներուն բարձրացումը կրնայ մտածել, որ մեր եղբայրներուն բարձրացումը կրնայ մտածել, որ մեր եղբայրներուն բարձրացումը կրնայ մտածել, որ մեր եղբայրներուն բարձրացումը կրնայ մերմերմերմեր    
նուաստացումինուաստացումինուաստացումինուաստացումին պատճառ դառնալ:ն պատճառ դառնալ:ն պատճառ դառնալ:ն պատճառ դառնալ:    

11.11.11.11.----    Չար ոգին Յիսուսէն խնդրած էր որ զինք չտանջէ, Չար ոգին Յիսուսէն խնդրած էր որ զինք չտանջէ, Չար ոգին Յիսուսէն խնդրած էր որ զինք չտանջէ, Չար ոգին Յիսուսէն խնդրած էր որ զինք չտանջէ, 
««««որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ոգիին` ըսելով.որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ոգիին` ըսելով.որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ոգիին` ըսելով.որովհետեւ Յիսուս հրամայած էր չար ոգիին` ըսելով.---- " " " "Չար Չար Չար Չար 
ոգի, եոգի, եոգի, եոգի, ե´́́́լ այդ մարդուն մէջէն"լ այդ մարդուն մէջէն"լ այդ մարդուն մէջէն"լ այդ մարդուն մէջէն"»:»:»:»:    Ճիշդ այս նպատակով Յիսուս Ճիշդ այս նպատակով Յիսուս Ճիշդ այս նպատակով Յիսուս Ճիշդ այս նպատակով Յիսուս 
աշխարհ եկած էր: Ան եկած էր, չար ոգին հեռացնելու մարդ աշխարհ եկած էր: Ան եկած էր, չար ոգին հեռացնելու մարդ աշխարհ եկած էր: Ան եկած էր, չար ոգին հեռացնելու մարդ աշխարհ եկած էր: Ան եկած էր, չար ոգին հեռացնելու մարդ 
արարածէն եւարարածէն եւարարածէն եւարարածէն եւ    Սուրբ ՀոգիոՍուրբ ՀոգիոՍուրբ ՀոգիոՍուրբ Հոգիո´́́́վ լեցնելու զայն: Ան եկած էր, վ լեցնելու զայն: Ան եկած էր, վ լեցնելու զայն: Ան եկած էր, վ լեցնելու զայն: Ան եկած էր, 
խորտակելու Չարին տիրապետութիւնը մարդուն սրտին մէջ խորտակելու Չարին տիրապետութիւնը մարդուն սրտին մէջ խորտակելու Չարին տիրապետութիւնը մարդուն սրտին մէջ խորտակելու Չարին տիրապետութիւնը մարդուն սրտին մէջ 
եւ հաստատելու իր սիրոյ թագաւորութիւնը: Ան եկած էր, իր եւ հաստատելու իր սիրոյ թագաւորութիւնը: Ան եկած էր, իր եւ հաստատելու իր սիրոյ թագաւորութիւնը: Ան եկած էր, իր եւ հաստատելու իր սիրոյ թագաւորութիւնը: Ան եկած էր, իր 
պատկերով ու նմանութեամբ ստեղծուած մարդը, ազատապատկերով ու նմանութեամբ ստեղծուած մարդը, ազատապատկերով ու նմանութեամբ ստեղծուած մարդը, ազատապատկերով ու նմանութեամբ ստեղծուած մարդը, ազատա----
գրելու իր դէմ ըմբոստացող չար Արուսեակէն: Ան եկած էր, իր գրելու իր դէմ ըմբոստացող չար Արուսեակէն: Ան եկած էր, իր գրելու իր դէմ ըմբոստացող չար Արուսեակէն: Ան եկած էր, իր գրելու իր դէմ ըմբոստացող չար Արուսեակէն: Ան եկած էր, իր 
հողեղէնհողեղէնհողեղէնհողեղէն    արարածները պաշտպանելու արարածները պաշտպանելու արարածները պաշտպանելու արարածները պաշտպանելու անկեալ անկեալ անկեալ անկեալ հրեղէն հրեղէն հրեղէն հրեղէն 
արարածներուն յարձակումներուն դէմ:արարածներուն յարձակումներուն դէմ:արարածներուն յարձակումներուն դէմ:արարածներուն յարձակումներուն դէմ:    

12.12.12.12.----    ««««Չար ոգի, եՉար ոգի, եՉար ոգի, եՉար ոգի, ե´́́́լ այդ մարդուն մէջէնլ այդ մարդուն մէջէնլ այդ մարդուն մէջէնլ այդ մարդուն մէջէն»:»:»:»:    Այսօր մեր Այսօր մեր Այսօր մեր Այսօր մեր 
ներսիդին ներսիդին ներսիդին ներսիդին գուցէ չկան չար ոգիներ, բայց արդեօք չկա՞ն գուցէ չկան չար ոգիներ, բայց արդեօք չկա՞ն գուցէ չկան չար ոգիներ, բայց արդեօք չկա՞ն գուցէ չկան չար ոգիներ, բայց արդեօք չկա՞ն 
տարբեր ոգիներ, օրինակ, նախանձի ոգի, անիրաւութեան տարբեր ոգիներ, օրինակ, նախանձի ոգի, անիրաւութեան տարբեր ոգիներ, օրինակ, նախանձի ոգի, անիրաւութեան տարբեր ոգիներ, օրինակ, նախանձի ոգի, անիրաւութեան 
ոգի, դրամասիրութեան ոգի, բամբասանքի ոգի, դրամասիրութեան ոգի, բամբասանքի ոգի, դրամասիրութեան ոգի, բամբասանքի ոգի, դրամասիրութեան ոգի, բամբասանքի ոգի, զրպարտուոգի, զրպարտուոգի, զրպարտուոգի, զրպարտու----
թեան ոգի, գոռոզութեան ոգի, աններողամտութեան ոգի: Եթէ թեան ոգի, գոռոզութեան ոգի, աններողամտութեան ոգի: Եթէ թեան ոգի, գոռոզութեան ոգի, աններողամտութեան ոգի: Եթէ թեան ոգի, գոռոզութեան ոգի, աններողամտութեան ոգի: Եթէ 
մէկը կը զգայ թէ իր մէջ նման ոգի մը ունի, թող խնդրէ մէկը կը զգայ թէ իր մէջ նման ոգի մը ունի, թող խնդրէ մէկը կը զգայ թէ իր մէջ նման ոգի մը ունի, թող խնդրէ մէկը կը զգայ թէ իր մէջ նման ոգի մը ունի, թող խնդրէ 
Տիրոջմէ որ հեռացնէ իրմէ այդ ոգին, եւ Տէրը պիտի հեռացնէ: Տիրոջմէ որ հեռացնէ իրմէ այդ ոգին, եւ Տէրը պիտի հեռացնէ: Տիրոջմէ որ հեռացնէ իրմէ այդ ոգին, եւ Տէրը պիտի հեռացնէ: Տիրոջմէ որ հեռացնէ իրմէ այդ ոգին, եւ Տէրը պիտի հեռացնէ: 
Մէկը կրնայ իր մէջ չար ոգի չունենալ, բայց կրնայ չար Մէկը կրնայ իր մէջ չար ոգի չունենալ, բայց կրնայ չար Մէկը կրնայ իր մէջ չար ոգի չունենալ, բայց կրնայ չար Մէկը կրնայ իր մէջ չար ոգի չունենալ, բայց կրնայ չար 
ոգիներու իշոգիներու իշոգիներու իշոգիներու իշխխխխանութեան եւ ազդեցուանութեան եւ ազդեցուանութեան եւ ազդեցուանութեան եւ ազդեցութեան տակ ըլլալ: Իւրաթեան տակ ըլլալ: Իւրաթեան տակ ըլլալ: Իւրաթեան տակ ըլլալ: Իւրա----
քանչիւր մեղք ունի իր չար ոգին, որուն պաշտօնն է տուեալ քանչիւր մեղք ունի իր չար ոգին, որուն պաշտօնն է տուեալ քանչիւր մեղք ունի իր չար ոգին, որուն պաշտօնն է տուեալ քանչիւր մեղք ունի իր չար ոգին, որուն պաշտօնն է տուեալ 
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մեղքին սէրը գրգռել մարդուն մէջ: Մեղքին ներկայութիւնը մեղքին սէրը գրգռել մարդուն մէջ: Մեղքին ներկայութիւնը մեղքին սէրը գրգռել մարդուն մէջ: Մեղքին ներկայութիւնը մեղքին սէրը գրգռել մարդուն մէջ: Մեղքին ներկայութիւնը 
ինքնին չար ոգիին ներկայութիւնն է մարդուն կեանքին մէջ:ինքնին չար ոգիին ներկայութիւնն է մարդուն կեանքին մէջ:ինքնին չար ոգիին ներկայութիւնն է մարդուն կեանքին մէջ:ինքնին չար ոգիին ներկայութիւնն է մարդուն կեանքին մէջ:    

««««Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.Յիսուս հարցուց անոր.----    
""""Ի՞նչ է անունդ":Ի՞նչ է անունդ":Ի՞նչ է անունդ":Ի՞նչ է անունդ":    
Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.----    
""""Անունս Լէգէոն Անունս Լէգէոն Անունս Լէգէոն Անունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենք"է, որովհետեւ շատ ենք"է, որովհետեւ շատ ենք"է, որովհետեւ շատ ենք"»»»» ( ( ( (Մր 5.9):Մր 5.9):Մր 5.9):Մր 5.9):    
Ամբողջ հատուածին գուցէ ամենէն հետաքրքրական Ամբողջ հատուածին գուցէ ամենէն հետաքրքրական Ամբողջ հատուածին գուցէ ամենէն հետաքրքրական Ամբողջ հատուածին գուցէ ամենէն հետաքրքրական 

համարը այս համարն է: Յիսուս չար ոգիին կը հարցնէ իր համարը այս համարն է: Յիսուս չար ոգիին կը հարցնէ իր համարը այս համարն է: Յիսուս չար ոգիին կը հարցնէ իր համարը այս համարն է: Յիսուս չար ոգիին կը հարցնէ իր 
անունին մասին, բայց չար ոգին իր անունը տալու փոխարէն` անունին մասին, բայց չար ոգին իր անունը տալու փոխարէն` անունին մասին, բայց չար ոգին իր անունը տալու փոխարէն` անունին մասին, բայց չար ոգին իր անունը տալու փոխարէն` 
««««Անունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենքԱնունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենքԱնունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենքԱնունս Լէգէոն է, որովհետեւ շատ ենք»»»»    կկկկ’’’’ըսէ: ըսէ: ըսէ: ըսէ: ««««ԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոն» » » » կը կը կը կը 
նշանակէ` զօրագունդ:նշանակէ` զօրագունդ:նշանակէ` զօրագունդ:նշանակէ` զօրագունդ:    Այս բառը կը գործածուէր Հռոմէական Այս բառը կը գործածուէր Հռոմէական Այս բառը կը գործածուէր Հռոմէական Այս բառը կը գործածուէր Հռոմէական 
զօրագունդերու համար: Իւրաքանչիւր լէգէոն, այլ խօսքով` զօրագունդերու համար: Իւրաքանչիւր լէգէոն, այլ խօսքով` զօրագունդերու համար: Իւրաքանչիւր լէգէոն, այլ խօսքով` զօրագունդերու համար: Իւրաքանչիւր լէգէոն, այլ խօսքով` 
զօրագունդ, 6000 զինուոր կը հաշուէր, իսկ ըստ ուրիշներուն` զօրագունդ, 6000 զինուոր կը հաշուէր, իսկ ըստ ուրիշներուն` զօրագունդ, 6000 զինուոր կը հաշուէր, իսկ ըստ ուրիշներուն` զօրագունդ, 6000 զինուոր կը հաշուէր, իսկ ըստ ուրիշներուն` 
12.500 12.500 12.500 12.500 զինուոր: Չար ոգիին կողմէ զինուոր: Չար ոգիին կողմէ զինուոր: Չար ոգիին կողմէ զինուոր: Չար ոգիին կողմէ ««««լէգէոնլէգէոնլէգէոնլէգէոն» » » » բառին գործածուբառին գործածուբառին գործածուբառին գործածու----
թիւնը, կարեւոր ճշմարտութիւններ կը բացայայտէ մեզի թիւնը, կարեւոր ճշմարտութիւններ կը բացայայտէ մեզի թիւնը, կարեւոր ճշմարտութիւններ կը բացայայտէ մեզի թիւնը, կարեւոր ճշմարտութիւններ կը բացայայտէ մեզի 
ՍատանայՍատանայՍատանայՍատանային եւ իր չար ոգիներուն գործունէութեան, գործեին եւ իր չար ոգիներուն գործունէութեան, գործեին եւ իր չար ոգիներուն գործունէութեան, գործեին եւ իր չար ոգիներուն գործունէութեան, գործե----
լակերպին եւ ինքնութեան մասին.լակերպին եւ ինքնութեան մասին.լակերպին եւ ինքնութեան մասին.լակերպին եւ ինքնութեան մասին.----    

1.1.1.1.---- « « « «ԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոն» » » » բառը, ըսինք, կը գործածուէր Հռոմէական բառը, ըսինք, կը գործածուէր Հռոմէական բառը, ըսինք, կը գործածուէր Հռոմէական բառը, ըսինք, կը գործածուէր Հռոմէական 
զօրագունդի մը համար: Սա ցոյց կու տայզօրագունդի մը համար: Սա ցոյց կու տայզօրագունդի մը համար: Սա ցոյց կու տայզօրագունդի մը համար: Սա ցոյց կու տայ,,,,    որ չար ոգիները որ չար ոգիները որ չար ոգիները որ չար ոգիները 
զինուորներ են, որոնց զօրավարը` Արուսեակ Սատանան է: զինուորներ են, որոնց զօրավարը` Արուսեակ Սատանան է: զինուորներ են, որոնց զօրավարը` Արուսեակ Սատանան է: զինուորներ են, որոնց զօրավարը` Արուսեակ Սատանան է: 
Անոնք իբրեւ Սատանային զինոԱնոնք իբրեւ Սատանային զինոԱնոնք իբրեւ Սատանային զինոԱնոնք իբրեւ Սատանային զինուորները` կը պատերազմին ւորները` կը պատերազմին ւորները` կը պատերազմին ւորները` կը պատերազմին 
Քրիստոսի թագաւորութեան դէմ, իսկ մենք իբրեւ Քրիստոսի Քրիստոսի թագաւորութեան դէմ, իսկ մենք իբրեւ Քրիստոսի Քրիստոսի թագաւորութեան դէմ, իսկ մենք իբրեւ Քրիստոսի Քրիստոսի թագաւորութեան դէմ, իսկ մենք իբրեւ Քրիստոսի 
զինուորները` կը պատերազմինք իրենց չար զօրավարին զինուորները` կը պատերազմինք իրենց չար զօրավարին զինուորները` կը պատերազմինք իրենց չար զօրավարին զինուորները` կը պատերազմինք իրենց չար զօրավարին 
թագաւորութեան դէմ: Անոնք կը պատերազմին Աստուծոյ թագաւորութեան դէմ: Անոնք կը պատերազմին Աստուծոյ թագաւորութեան դէմ: Անոնք կը պատերազմին Աստուծոյ թագաւորութեան դէմ: Անոնք կը պատերազմին Աստուծոյ 
սրբութեան դէմ, իսկ մենք Աստուծոյ Հոգիով զինուած` կը սրբութեան դէմ, իսկ մենք Աստուծոյ Հոգիով զինուած` կը սրբութեան դէմ, իսկ մենք Աստուծոյ Հոգիով զինուած` կը սրբութեան դէմ, իսկ մենք Աստուծոյ Հոգիով զինուած` կը 
պատերազմինք անոնց պղծալից գործերոպատերազմինք անոնց պղծալից գործերոպատերազմինք անոնց պղծալից գործերոպատերազմինք անոնց պղծալից գործերուն դէմ: Անոնք ւն դէմ: Անոնք ւն դէմ: Անոնք ւն դէմ: Անոնք 
Արուսեակ ՍատԱրուսեակ ՍատԱրուսեակ ՍատԱրուսեակ Սատանային սպառազինութեամբը զինուած,անային սպառազինութեամբը զինուած,անային սպառազինութեամբը զինուած,անային սպառազինութեամբը զինուած,    կը կը կը կը 
պայքարին մեր դէմ հնարքներով, իսկ մենք Ասպայքարին մեր դէմ հնարքներով, իսկ մենք Ասպայքարին մեր դէմ հնարքներով, իսկ մենք Ասպայքարին մեր դէմ հնարքներով, իսկ մենք Աստուծոյ տուծոյ տուծոյ տուծոյ 
սպառազինութեամբը զինուած,սպառազինութեամբը զինուած,սպառազինութեամբը զինուած,սպառազինութեամբը զինուած,    կը պայքարինք կը պայքարինք կը պայքարինք կը պայքարինք ««««Սատանային Սատանային Սատանային Սատանային 
հնարքներուն դէմհնարքներուն դէմհնարքներուն դէմհնարքներուն դէմ»»»» ( ( ( (Եփ 6.11): Անոնք որոնք Քրիստոսի Եփ 6.11): Անոնք որոնք Քրիստոսի Եփ 6.11): Անոնք որոնք Քրիստոսի Եփ 6.11): Անոնք որոնք Քրիստոսի 
բանակին զինուորագրուած են, անոնց համար յաղթանակըբանակին զինուորագրուած են, անոնց համար յաղթանակըբանակին զինուորագրուած են, անոնց համար յաղթանակըբանակին զինուորագրուած են, անոնց համար յաղթանակը    
անխուսափելի է:անխուսափելի է:անխուսափելի է:անխուսափելի է:    
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2.2.2.2.----    ««««Շատ ենքՇատ ենքՇատ ենքՇատ ենք»:»:»:»:    Թիւով շատ էին չար ոգԹիւով շատ էին չար ոգԹիւով շատ էին չար ոգԹիւով շատ էին չար ոգիիիիները, բայց երբ ները, բայց երբ ները, բայց երբ ները, բայց երբ 
Յիսուսի հետ խօսէին` իբրեւ մէՅիսուսի հետ խօսէին` իբրեւ մէՅիսուսի հետ խօսէին` իբրեւ մէՅիսուսի հետ խօսէին` իբրեւ մէ´́́́կ հոգի կը խօսէին, իբրեւ կ հոգի կը խօսէին, իբրեւ կ հոգի կը խօսէին, իբրեւ կ հոգի կը խօսէին, իբրեւ 
մէմէմէմէ´́́́կ ճակատ կը ներկայանային, ինչ որ ցոյց կու տան կ ճակատ կը ներկայանային, ինչ որ ցոյց կու տան կ ճակատ կը ներկայանային, ինչ որ ցոյց կու տան կ ճակատ կը ներկայանային, ինչ որ ցոյց կու տան ««««ինձմէ ինձմէ ինձմէ ինձմէ 
ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ուզես...,ուզես...,ուզես...,ուզես...,    զիս միզիս միզիս միզիս մի´ ´ ´ ´ տանջերտանջերտանջերտանջեր»»»»    բառերը: Անոնք շատ էին բառերը: Անոնք շատ էին բառերը: Անոնք շատ էին բառերը: Անոնք շատ էին 
բայց մէբայց մէբայց մէբայց մէ´́́́կ բերանով կը խօսէիկ բերանով կը խօսէիկ բերանով կը խօսէիկ բերանով կը խօսէին: Բաժանում չկան: Բաժանում չկան: Բաժանում չկան: Բաժանում չկա´́́́ր անոնց ր անոնց ր անոնց ր անոնց 
միջեւ, անհամաձայնութիւն չկամիջեւ, անհամաձայնութիւն չկամիջեւ, անհամաձայնութիւն չկամիջեւ, անհամաձայնութիւն չկա´́́́ր անոնց միջեւ, պայքար ր անոնց միջեւ, պայքար ր անոնց միջեւ, պայքար ր անոնց միջեւ, պայքար 
չկաչկաչկաչկա´́́́ր անոնց միջեւ, որովհետեւ մէր անոնց միջեւ, որովհետեւ մէր անոնց միջեւ, որովհետեւ մէր անոնց միջեւ, որովհետեւ մէ´́́́կ նպատակ կը հետապկ նպատակ կը հետապկ նպատակ կը հետապկ նպատակ կը հետապըըըընննն----
դէին` քանդել մարդը, կործանել զայն, դժբախտացնել զայն, եւ դէին` քանդել մարդը, կործանել զայն, դժբախտացնել զայն, եւ դէին` քանդել մարդը, կործանել զայն, դժբախտացնել զայն, եւ դէին` քանդել մարդը, կործանել զայն, դժբախտացնել զայն, եւ 
հեռհեռհեռհեռացնել զայն աղօթքէն ու հաւատքէն: ացնել զայն աղօթքէն ու հաւատքէն: ացնել զայն աղօթքէն ու հաւատքէն: ացնել զայն աղօթքէն ու հաւատքէն: Երանի Երանի Երանի Երանի մարդիկ այս մարդիկ այս մարդիկ այս մարդիկ այս 
չար ոգիներէնչար ոգիներէնչար ոգիներէնչար ոգիներէն    սորվին կոսորվին կոսորվին կոսորվին կողքղքղքղք----կողքի կանգնիլ, միասիկողքի կանգնիլ, միասիկողքի կանգնիլ, միասիկողքի կանգնիլ, միասի´́́́ն ըլլալ, ն ըլլալ, ն ըլլալ, ն ըլլալ, 
իրաիրաիրաիրա´́́́ր պաշտպանել: Բայց մանաւանդ, երանի իրենք զիրենք ր պաշտպանել: Բայց մանաւանդ, երանի իրենք զիրենք ր պաշտպանել: Բայց մանաւանդ, երանի իրենք զիրենք ր պաշտպանել: Բայց մանաւանդ, երանի իրենք զիրենք 
Քրիստոսի հետեւորդ դաւանողները չար ոգիներէն սորվին Քրիստոսի հետեւորդ դաւանողները չար ոգիներէն սորվին Քրիստոսի հետեւորդ դաւանողները չար ոգիներէն սորվին Քրիստոսի հետեւորդ դաւանողները չար ոգիներէն սորվին 
մէկդի դնել իրենց միջեւ եղող ամէն անհամաձայնութիւն, մէկդի դնել իրենց միջեւ եղող ամէն անհամաձայնութիւն, մէկդի դնել իրենց միջեւ եղող ամէն անհամաձայնութիւն, մէկդի դնել իրենց միջեւ եղող ամէն անհամաձայնութիւն, 
ամէն նախանձ ու անձնասիրութիւն, եւ միասնաբար աշխաամէն նախանձ ու անձնասիրութիւն, եւ միասնաբար աշխաամէն նախանձ ու անձնասիրութիւն, եւ միասնաբար աշխաամէն նախանձ ու անձնասիրութիւն, եւ միասնաբար աշխա----
տին Քրիստոսի անունով ոտին Քրիստոսի անունով ոտին Քրիստոսի անունով ոտին Քրիստոսի անունով ու Քրիստոսի փառքին համար: ւ Քրիստոսի փառքին համար: ւ Քրիստոսի փառքին համար: ւ Քրիստոսի փառքին համար: 
Քրիստոս սրտի ցաւոՔրիստոս սրտի ցաւոՔրիստոս սրտի ցաւոՔրիստոս սրտի ցաւո´́́́վ յայտարարեց թէ վ յայտարարեց թէ վ յայտարարեց թէ վ յայտարարեց թէ ««««այս աշխարհի այս աշխարհի այս աշխարհի այս աշխարհի 
մարդիկը իրարու հանդէպ իրենց վարմունքին մէջ աւելի մարդիկը իրարու հանդէպ իրենց վարմունքին մէջ աւելի մարդիկը իրարու հանդէպ իրենց վարմունքին մէջ աւելի մարդիկը իրարու հանդէպ իրենց վարմունքին մէջ աւելի 
ճարպիկ են քան լոյսի որդիներըճարպիկ են քան լոյսի որդիներըճարպիկ են քան լոյսի որդիներըճարպիկ են քան լոյսի որդիները»»»» ( ( ( (Ղկ 16.8): Մեզմէ ո՞վ չի Ղկ 16.8): Մեզմէ ո՞վ չի Ղկ 16.8): Մեզմէ ո՞վ չի Ղկ 16.8): Մեզմէ ո՞վ չի 
գիտեր որ խաւարի որդիները շատ անգամ կը պաշտպանեն գիտեր որ խաւարի որդիները շատ անգամ կը պաշտպանեն գիտեր որ խաւարի որդիները շատ անգամ կը պաշտպանեն գիտեր որ խաւարի որդիները շատ անգամ կը պաշտպանեն 
զզզզիրար, մինչդեռ լոյսի որդիները` շիրար, մինչդեռ լոյսի որդիները` շիրար, մինչդեռ լոյսի որդիները` շիրար, մինչդեռ լոյսի որդիները` շաաաատ քիչ անգամ տ քիչ անգամ տ քիչ անգամ տ քիչ անգամ կը պաշտկը պաշտկը պաշտկը պաշտ----
պանեն պանեն պանեն պանեն ու ու ու ու կը բարձրացնեն կը բարձրացնեն կը բարձրացնեն կը բարձրացնեն զզզզիրարիրարիրարիրար, , , , կը գովեն ուկը գովեն ուկը գովեն ուկը գովեն ու    կը մեծարեն կը մեծարեն կը մեծարեն կը մեծարեն 
զզզզիրար: Աշխարհը սիրող ու աշխարհին կապուած մարդոց իրար: Աշխարհը սիրող ու աշխարհին կապուած մարդոց իրար: Աշխարհը սիրող ու աշխարհին կապուած մարդոց իրար: Աշխարհը սիրող ու աշխարհին կապուած մարդոց 
միջեւ կը տեսնենք գործակցութիւն ու համաձայնումիջեւ կը տեսնենք գործակցութիւն ու համաձայնումիջեւ կը տեսնենք գործակցութիւն ու համաձայնումիջեւ կը տեսնենք գործակցութիւն ու համաձայնութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
մինչդեռ երբ կը նայինք Քրիստոսի եկեղեցիներուն, աշխարհի մինչդեռ երբ կը նայինք Քրիստոսի եկեղեցիներուն, աշխարհի մինչդեռ երբ կը նայինք Քրիստոսի եկեղեցիներուն, աշխարհի մինչդեռ երբ կը նայինք Քրիստոսի եկեղեցիներուն, աշխարհի 
մէջ գոյութիւն ունեցող հոգեւոր մէջ գոյութիւն ունեցող հոգեւոր մէջ գոյութիւն ունեցող հոգեւոր մէջ գոյութիւն ունեցող հոգեւոր խումբերուն, անոնց միջեւ ոխումբերուն, անոնց միջեւ ոխումբերուն, անոնց միջեւ ոխումբերուն, անոնց միջեւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ գործակցութիւն, այլ` թէ գործակցութիւն, այլ` թէ գործակցութիւն, այլ` թէ գործակցութիւն, այլ` բացասական բացասական բացասական բացասական մրցակցումրցակցումրցակցումրցակցութիթիթիթի´́́́ւն է որ կը ւն է որ կը ւն է որ կը ւն է որ կը 
տեսնենք, ոտեսնենք, ոտեսնենք, ոտեսնենք, ո´́́́չ թէ համաձայնութիւն, այլ` գժտութիչ թէ համաձայնութիւն, այլ` գժտութիչ թէ համաձայնութիւն, այլ` գժտութիչ թէ համաձայնութիւն, այլ` գժտութի´́́́ւն է որ կը ւն է որ կը ւն է որ կը ւն է որ կը 
գտնենք, ոգտնենք, ոգտնենք, ոգտնենք, ո´́́́չ թէ սէր, այլ` նախաչ թէ սէր, այլ` նախաչ թէ սէր, այլ` նախաչ թէ սէր, այլ` նախա´́́́նձ է որ կը տեսնենք:նձ է որ կը տեսնենք:նձ է որ կը տեսնենք:նձ է որ կը տեսնենք:    

3.3.3.3.---- « « « «ԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոն» » » » բառը ոբառը ոբառը ոբառը ո´́́́չ միայն կը պարզէչ միայն կը պարզէչ միայն կը պարզէչ միայն կը պարզէ,,,,    որ չար ոգիները որ չար ոգիները որ չար ոգիները որ չար ոգիները 
զինուորներ ենզինուորներ ենզինուորներ ենզինուորներ են    կամ զինուորներու նման են, այլեւ մտածել կու կամ զինուորներու նման են, այլեւ մտածել կու կամ զինուորներու նման են, այլեւ մտածել կու կամ զինուորներու նման են, այլեւ մտածել կու 
տայ մեզիտայ մեզիտայ մեզիտայ մեզի,,,,    որ անոնք զէնքեր ունին, զորս մեզի դէմ կը որ անոնք զէնքեր ունին, զորս մեզի դէմ կը որ անոնք զէնքեր ունին, զորս մեզի դէմ կը որ անոնք զէնքեր ունին, զորս մեզի դէմ կը 
գործածեն: Անոնց զէնքերը` գործածեն: Անոնց զէնքերը` գործածեն: Անոնց զէնքերը` գործածեն: Անոնց զէնքերը` չար չար չար չար հնարքներն են, մեղքերն են, հնարքներն են, մեղքերն են, հնարքներն են, մեղքերն են, հնարքներն են, մեղքերն են, 



 593 

մոլութիւններն ու մոլորութիւններն են, որոնցմով անոնք կը մոլութիւններն ու մոլորութիւններն են, որոնցմով անոնք կը մոլութիւններն ու մոլորութիւններն են, որոնցմով անոնք կը մոլութիւններն ու մոլորութիւններն են, որոնցմով անոնք կը 
փորձեն տապալել մարդը, իսկ մեր զէնքերը` արդարութեան փորձեն տապալել մարդը, իսկ մեր զէնքերը` արդարութեան փորձեն տապալել մարդը, իսկ մեր զէնքերը` արդարութեան փորձեն տապալել մարդը, իսկ մեր զէնքերը` արդարութեան 
զզզզրահն է (Եփ 6.14), հաւատքի վահանն է (Եփ 6.16), րահն է (Եփ 6.14), հաւատքի վահանն է (Եփ 6.16), րահն է (Եփ 6.14), հաւատքի վահանն է (Եփ 6.16), րահն է (Եփ 6.14), հաւատքի վահանն է (Եփ 6.16), 
փրկութեան սաղաւարտն է (Եփ 6.17), Սուրբ Հոգիին սուրն է, փրկութեան սաղաւարտն է (Եփ 6.17), Սուրբ Հոգիին սուրն է, փրկութեան սաղաւարտն է (Եփ 6.17), Սուրբ Հոգիին սուրն է, փրկութեան սաղաւարտն է (Եփ 6.17), Սուրբ Հոգիին սուրն է, 
այսինքն` Աստուծոյ խօսքը (Եփ 6.17), Քրիստոսի անունն է, այսինքն` Աստուծոյ խօսքը (Եփ 6.17), Քրիստոսի անունն է, այսինքն` Աստուծոյ խօսքը (Եփ 6.17), Քրիստոսի անունն է, այսինքն` Աստուծոյ խօսքը (Եփ 6.17), Քրիստոսի անունն է, 
Քրիստոսի խաչի նշանն է, Քրիստոսի արեան զօրութիւնն է: Քրիստոսի խաչի նշանն է, Քրիստոսի արեան զօրութիւնն է: Քրիստոսի խաչի նշանն է, Քրիստոսի արեան զօրութիւնն է: Քրիստոսի խաչի նշանն է, Քրիստոսի արեան զօրութիւնն է: 
Տակաւին, մեր զէնքերն են` Սուրբ Հոգիին ներգործութիՏակաւին, մեր զէնքերն են` Սուրբ Հոգիին ներգործութիՏակաւին, մեր զէնքերն են` Սուրբ Հոգիին ներգործութիՏակաւին, մեր զէնքերն են` Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը, ւնը, ւնը, ւնը, 
Աստուածամօր գօտեպնդող ներկայութիւնը, սուրբերուն Աստուածամօր գօտեպնդող ներկայութիւնը, սուրբերուն Աստուածամօր գօտեպնդող ներկայութիւնը, սուրբերուն Աստուածամօր գօտեպնդող ներկայութիւնը, սուրբերուն 
բարեխօսութիւնը,բարեխօսութիւնը,բարեխօսութիւնը,բարեխօսութիւնը,    հրեշտակներուն հրեշտակներուն հրեշտակներուն հրեշտակներուն զօրակցութիւնը, առաքզօրակցութիւնը, առաքզօրակցութիւնը, առաքզօրակցութիւնը, առաք----
եալներուն աղօթքները, նահատակներուն հաւատքի կրակը:եալներուն աղօթքները, նահատակներուն հաւատքի կրակը:եալներուն աղօթքները, նահատակներուն հաւատքի կրակը:եալներուն աղօթքները, նահատակներուն հաւատքի կրակը:    

4.4.4.4.----    ««««Շատ ենքՇատ ենքՇատ ենքՇատ ենք»:»:»:»:    Հաւանական է որ չար ոգին իր խումբը Հաւանական է որ չար ոգին իր խումբը Հաւանական է որ չար ոգին իր խումբը Հաւանական է որ չար ոգին իր խումբը 
««««ԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոնԼէգէոն» » » » կոչելով եւ կոչելով եւ կոչելով եւ կոչելով եւ ««««շատ ենքշատ ենքշատ ենքշատ ենք» » » » ըսելով, ըսել ուզեց Յիսուըսելով, ըսել ուզեց Յիսուըսելով, ըսել ուզեց Յիսուըսելով, ըսել ուզեց Յիսուսին. սին. սին. սին. 
««««Մենք մեծ բանակ մըն ենք, դուն ի՞նչպէս կրնաս դէմՄենք մեծ բանակ մըն ենք, դուն ի՞նչպէս կրնաս դէմՄենք մեծ բանակ մըն ենք, դուն ի՞նչպէս կրնաս դէմՄենք մեծ բանակ մըն ենք, դուն ի՞նչպէս կրնաս դէմ    դնել դնել դնել դնել 
մեզի, ի՞նչպէս կրնաս բոլորմեզի, ի՞նչպէս կրնաս բոլորմեզի, ի՞նչպէս կրնաս բոլորմեզի, ի՞նչպէս կրնաս բոլորս միասին վտարելս միասին վտարելս միասին վտարելս միասին վտարել»:»:»:»:    Չար ոգիները Չար ոգիները Չար ոգիները Չար ոգիները 
տեսած էին Յիսուսի զօրութիւնը, բայց թերեւս չէին տեսած էին Յիսուսի զօրութիւնը, բայց թերեւս չէին տեսած էին Յիսուսի զօրութիւնը, բայց թերեւս չէին տեսած էին Յիսուսի զօրութիւնը, բայց թերեւս չէին 
անդրադառնար որ Յիսուս լոկ բառով մը կրնար զիրենք անդրադառնար որ Յիսուս լոկ բառով մը կրնար զիրենք անդրադառնար որ Յիսուս լոկ բառով մը կրնար զիրենք անդրադառնար որ Յիսուս լոկ բառով մը կրնար զիրենք 
յաւիտենական կորուստի մատնել: Անոնք գիտէին որ Յիսյաւիտենական կորուստի մատնել: Անոնք գիտէին որ Յիսյաւիտենական կորուստի մատնել: Անոնք գիտէին որ Յիսյաւիտենական կորուստի մատնել: Անոնք գիտէին որ Յիսուս ուս ուս ուս 
զօրաւոր է եւ կարող, բայց տակաւին չէին համոզուած որ ան զօրաւոր է եւ կարող, բայց տակաւին չէին համոզուած որ ան զօրաւոր է եւ կարող, բայց տակաւին չէին համոզուած որ ան զօրաւոր է եւ կարող, բայց տակաւին չէին համոզուած որ ան 
ոոոո´́́́չ միայն զօրաւոր է եւ կարող, այլեւ` ամենազօր ու ամենաչ միայն զօրաւոր է եւ կարող, այլեւ` ամենազօր ու ամենաչ միայն զօրաւոր է եւ կարող, այլեւ` ամենազօր ու ամենաչ միայն զօրաւոր է եւ կարող, այլեւ` ամենազօր ու ամենա----
կարող: Մենք ամկարող: Մենք ամկարող: Մենք ամկարող: Մենք ամենազօր Յիսուսին զաւակներն ենք: Աենազօր Յիսուսին զաւակներն ենք: Աենազօր Յիսուսին զաւակներն ենք: Աենազօր Յիսուսին զաւակներն ենք: Ամենամենամենամենա----
զօր Յիսուսին զաւակները` զօրաւոր զաւակներ պէտք է ըլլան: զօր Յիսուսին զաւակները` զօրաւոր զաւակներ պէտք է ըլլան: զօր Յիսուսին զաւակները` զօրաւոր զաւակներ պէտք է ըլլան: զօր Յիսուսին զաւակները` զօրաւոր զաւակներ պէտք է ըլլան: 
Տկար մարդիկ չեն կրնար դէմ դնել չար ոգՏկար մարդիկ չեն կրնար դէմ դնել չար ոգՏկար մարդիկ չեն կրնար դէմ դնել չար ոգՏկար մարդիկ չեն կրնար դէմ դնել չար ոգիներուն եւ չեն իներուն եւ չեն իներուն եւ չեն իներուն եւ չեն 
կրնար իրենք զիրենք պաշտպանել անոնց արձակած կրակոտ կրնար իրենք զիրենք պաշտպանել անոնց արձակած կրակոտ կրնար իրենք զիրենք պաշտպանել անոնց արձակած կրակոտ կրնար իրենք զիրենք պաշտպանել անոնց արձակած կրակոտ 
նետերուն դէմ:նետերուն դէմ:նետերուն դէմ:նետերուն դէմ:    

5.5.5.5.----    ««««Շատ ենքՇատ ենքՇատ ենքՇատ ենք»:»:»:»:    Յիսուս չվախցաւ երբ լսեց այս բառերը: Յիսուս չվախցաւ երբ լսեց այս բառերը: Յիսուս չվախցաւ երբ լսեց այս բառերը: Յիսուս չվախցաւ երբ լսեց այս բառերը: 
Իրար չանցաւ երբ տեսաւ թէ ինք կը կանգնէր ամբողջ լէգէոնի Իրար չանցաւ երբ տեսաւ թէ ինք կը կանգնէր ամբողջ լէգէոնի Իրար չանցաւ երբ տեսաւ թէ ինք կը կանգնէր ամբողջ լէգէոնի Իրար չանցաւ երբ տեսաւ թէ ինք կը կանգնէր ամբողջ լէգէոնի 
մը առջեւ առանձին: Ան ինքնավստահ էր: Գիտէր իր անձին մը առջեւ առանձին: Ան ինքնավստահ էր: Գիտէր իր անձին մը առջեւ առանձին: Ան ինքնավստահ էր: Գիտէր իր անձին մը առջեւ առանձին: Ան ինքնավստահ էր: Գիտէր իր անձին 
զօրութիւնը: Գիտէր որզօրութիւնը: Գիտէր որզօրութիւնը: Գիտէր որզօրութիւնը: Գիտէր որ    աշխարհին իշխանը` Սատանան, աշխարհին իշխանը` Սատանան, աշխարհին իշխանը` Սատանան, աշխարհին իշխանը` Սատանան, 
իշխանութիւն չունէր իր անձին վրայ (Յհ 14.30): Գիտէր թէ ինք իշխանութիւն չունէր իր անձին վրայ (Յհ 14.30): Գիտէր թէ ինք իշխանութիւն չունէր իր անձին վրայ (Յհ 14.30): Գիտէր թէ ինք իշխանութիւն չունէր իր անձին վրայ (Յհ 14.30): Գիտէր թէ ինք 
զօրութիւնը ունէր զօրութիւնը ունէր զօրութիւնը ունէր զօրութիւնը ունէր ««««աշխարհի իշխանը դուրսաշխարհի իշխանը դուրսաշխարհի իշխանը դուրսաշխարհի իշխանը դուրս» » » » նետելու (Յհ նետելու (Յհ նետելու (Յհ նետելու (Յհ 
12.31): 12.31): 12.31): 12.31): Գալով մեզի, կը վախնա՞նք Չարէն երբ անոր բերանէն Գալով մեզի, կը վախնա՞նք Չարէն երբ անոր բերանէն Գալով մեզի, կը վախնա՞նք Չարէն երբ անոր բերանէն Գալով մեզի, կը վախնա՞նք Չարէն երբ անոր բերանէն 
կը լսենք կը լսենք կը լսենք կը լսենք ««««շատ ենքշատ ենքշատ ենքշատ ենք» » » » բառերը: Ինչո՞ւ համար վախնանք, երբ բառերը: Ինչո՞ւ համար վախնանք, երբ բառերը: Ինչո՞ւ համար վախնանք, երբ բառերը: Ինչո՞ւ համար վախնանք, երբ 
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Աստուած խոսԱստուած խոսԱստուած խոսԱստուած խոստացած է մեզ իր փետուրներովը ծածկել, մեզ տացած է մեզ իր փետուրներովը ծածկել, մեզ տացած է մեզ իր փետուրներովը ծածկել, մեզ տացած է մեզ իր փետուրներովը ծածկել, մեզ 
իր թեւերուն տակ պահել (Սղ 91.4): Ինչո՞ւ վախնանք իր թեւերուն տակ պահել (Սղ 91.4): Ինչո՞ւ վախնանք իր թեւերուն տակ պահել (Սղ 91.4): Ինչո՞ւ վախնանք իր թեւերուն տակ պահել (Սղ 91.4): Ինչո՞ւ վախնանք ««««շատ շատ շատ շատ 
ենքենքենքենք» » » » ըսող դեւերէն, երբ մեր Տէրը խոստացած է հազար հոգի ըսող դեւերէն, երբ մեր Տէրը խոստացած է հազար հոգի ըսող դեւերէն, երբ մեր Տէրը խոստացած է հազար հոգի ըսող դեւերէն, երբ մեր Տէրը խոստացած է հազար հոգի 
մեր քովէն եւմեր քովէն եւմեր քովէն եւմեր քովէն եւ    տասը հազար հոգի` մեր աջ կողմէն տապալելու տասը հազար հոգի` մեր աջ կողմէն տապալելու տասը հազար հոգի` մեր աջ կողմէն տապալելու տասը հազար հոգի` մեր աջ կողմէն տապալելու 
եւ եւ եւ եւ պարտութեան մատնելու (Սղ 91.7): Ինչո՞ւ վախնանք երբ պարտութեան մատնելու (Սղ 91.7): Ինչո՞ւ վախնանք երբ պարտութեան մատնելու (Սղ 91.7): Ինչո՞ւ վախնանք երբ պարտութեան մատնելու (Սղ 91.7): Ինչո՞ւ վախնանք երբ 
ԵսԵսԵսԵսայայայայի մարգարէն կը յայտարարէ թէ երկի մարգարէն կը յայտարարէ թէ երկի մարգարէն կը յայտարարէ թէ երկի մարգարէն կը յայտարարէ թէ երկիիիինքի ու երկրի նքի ու երկրի նքի ու երկրի նքի ու երկրի 
Արարիչ Աստուածը մեր առջեւէն պիտի երթայ եւ մեզի թիկԱրարիչ Աստուածը մեր առջեւէն պիտի երթայ եւ մեզի թիկԱրարիչ Աստուածը մեր առջեւէն պիտի երթայ եւ մեզի թիկԱրարիչ Աստուածը մեր առջեւէն պիտի երթայ եւ մեզի թիկ----
նապահ պիտի ըլլայ (Ես 52.12):նապահ պիտի ըլլայ (Ես 52.12):նապահ պիտի ըլլայ (Ես 52.12):նապահ պիտի ըլլայ (Ես 52.12):    

6.6.6.6.----    Եթէ երբեք յիշենք որ Հռոմէական լէգէոնները (զօրաԵթէ երբեք յիշենք որ Հռոմէական լէգէոնները (զօրաԵթէ երբեք յիշենք որ Հռոմէական լէգէոնները (զօրաԵթէ երբեք յիշենք որ Հռոմէական լէգէոնները (զօրա----
գունդերը) լաւապէս կազմակերպուած ու պագունդերը) լաւապէս կազմակերպուած ու պագունդերը) լաւապէս կազմակերպուած ու պագունդերը) լաւապէս կազմակերպուած ու պատտտտրաստուած րաստուած րաստուած րաստուած 
կկկկ’’’’ըլլային, կարգ ու կանոն կըլլային, կարգ ու կանոն կըլլային, կարգ ու կանոն կըլլային, կարգ ու կանոն կ’’’’ունենունենունենունենային, պարզ կը դառնայ, որ ային, պարզ կը դառնայ, որ ային, պարզ կը դառնայ, որ ային, պարզ կը դառնայ, որ 
««««լէգէոնլէգէոնլէգէոնլէգէոն» » » » բառին գործածութեամբ, չար ոգին ուզեց բացայայբառին գործածութեամբ, չար ոգին ուզեց բացայայբառին գործածութեամբ, չար ոգին ուզեց բացայայբառին գործածութեամբ, չար ոգին ուզեց բացայայ----
տելտելտելտել,,,,    որ իրենք կազմակերպուած են եւ կազմակերպուած կերոր իրենք կազմակերպուած են եւ կազմակերպուած կերոր իրենք կազմակերպուած են եւ կազմակերպուած կերոր իրենք կազմակերպուած են եւ կազմակերպուած կեր----
պով կպով կպով կպով կ’’’’աշխատին: Ասիկա մտածել կու տայ մեզի, որ Սատաաշխատին: Ասիկա մտածել կու տայ մեզի, որ Սատաաշխատին: Ասիկա մտածել կու տայ մեզի, որ Սատաաշխատին: Ասիկա մտածել կու տայ մեզի, որ Սատա----
նան ունի իր թագաւորութիւնը կամ իր կառավարութիւնը, նան ունի իր թագաւորութիւնը կամ իր կառավարութիւնը, նան ունի իր թագաւորութիւնը կամ իր կառավարութիւնը, նան ունի իր թագաւորութիւնը կամ իր կառավարութիւնը, 
որուն մէջ կարգ ու կանոն կաորուն մէջ կարգ ու կանոն կաորուն մէջ կարգ ու կանոն կաորուն մէջ կարգ ու կանոն կայ, կազմակերպուածութիւն կայ, յ, կազմակերպուածութիւն կայ, յ, կազմակերպուածութիւն կայ, յ, կազմակերպուածութիւն կայ, 
եւ նոյնիսկ դասակարգութիւններ կան: եւ նոյնիսկ դասակարգութիւններ կան: եւ նոյնիսկ դասակարգութիւններ կան: եւ նոյնիսկ դասակարգութիւններ կան: Արուսեակ քերովբէն Արուսեակ քերովբէն Արուսեակ քերովբէն Արուսեակ քերովբէն 
գլխաւոր պատասխանատուն է իր կառավարութեան:գլխաւոր պատասխանատուն է իր կառավարութեան:գլխաւոր պատասխանատուն է իր կառավարութեան:գլխաւոր պատասխանատուն է իր կառավարութեան:    

Պահ մը յիշենք որ անիկա կը պատկանէր հրեղէն մարՊահ մը յիշենք որ անիկա կը պատկանէր հրեղէն մարՊահ մը յիշենք որ անիկա կը պատկանէր հրեղէն մարՊահ մը յիշենք որ անիկա կը պատկանէր հրեղէն մար----
միններու առաջին դասակարգութեան (Աթոռներ, Քերովբէմիններու առաջին դասակարգութեան (Աթոռներ, Քերովբէմիններու առաջին դասակարգութեան (Աթոռներ, Քերովբէմիններու առաջին դասակարգութեան (Աթոռներ, Քերովբէ----
ներ, Սերովբէներ) երկրորդ դասին, քանի քեներ, Սերովբէներ) երկրորդ դասին, քանի քեներ, Սերովբէներ) երկրորդ դասին, քանի քեներ, Սերովբէներ) երկրորդ դասին, քանի քերովրովրովրովբբբբէ մըն էր (Եզ է մըն էր (Եզ է մըն էր (Եզ է մըն էր (Եզ 
28.14):28.14):28.14):28.14):    

Իր իշխանութեան ենթակայ ունէր հրեղէն մարմիններու Իր իշխանութեան ենթակայ ունէր հրեղէն մարմիններու Իր իշխանութեան ենթակայ ունէր հրեղէն մարմիններու Իր իշխանութեան ենթակայ ունէր հրեղէն մարմիններու 
երկրորդ դասակարգութենէն հրեշտակներ որոնք կը կոչուէերկրորդ դասակարգութենէն հրեշտակներ որոնք կը կոչուէերկրորդ դասակարգութենէն հրեշտակներ որոնք կը կոչուէերկրորդ դասակարգութենէն հրեշտակներ որոնք կը կոչուէ----
ին՝ Տէրութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Զօրութիւններ (Եփ 1.21: ին՝ Տէրութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Զօրութիւններ (Եփ 1.21: ին՝ Տէրութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Զօրութիւններ (Եփ 1.21: ին՝ Տէրութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Զօրութիւններ (Եփ 1.21: 
Ա.Պտ 3.22), Իշխանութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21: Ա.Պտ 3.22):Ա.Պտ 3.22), Իշխանութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21: Ա.Պտ 3.22):Ա.Պտ 3.22), Իշխանութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21: Ա.Պտ 3.22):Ա.Պտ 3.22), Իշխանութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21: Ա.Պտ 3.22):    

Հաւանական չէ, Հաւանական չէ, Հաւանական չէ, Հաւանական չէ, ինչպէս ոմանք կինչպէս ոմանք կինչպէս ոմանք կինչպէս ոմանք կ’’’’ենթադրեն, որ երրորդ ենթադրեն, որ երրորդ ենթադրեն, որ երրորդ ենթադրեն, որ երրորդ 
դասակարգութեան հրեղէն մարմիններէն ոմանք, որոնք կը դասակարգութեան հրեղէն մարմիններէն ոմանք, որոնք կը դասակարգութեան հրեղէն մարմիններէն ոմանք, որոնք կը դասակարգութեան հրեղէն մարմիններէն ոմանք, որոնք կը 
կոչուէին Պետութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Հրեշտակակոչուէին Պետութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Հրեշտակակոչուէին Պետութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Հրեշտակակոչուէին Պետութիւններ (Կղ 1.16: Եփ 1.21), Հրեշտակա----
պետներ (Ա.Թս 4.15: Յդ 9: Դն 10.13, 12.1), Հրեշտակներ (Ծն պետներ (Ա.Թս 4.15: Յդ 9: Դն 10.13, 12.1), Հրեշտակներ (Ծն պետներ (Ա.Թս 4.15: Յդ 9: Դն 10.13, 12.1), Հրեշտակներ (Ծն պետներ (Ա.Թս 4.15: Յդ 9: Դն 10.13, 12.1), Հրեշտակներ (Ծն 
19.1: 19.1: 19.1: 19.1: Սղ 91.11: Մտ 16.27: Եբր 1.6: Ա.Պտ 3.22), ենթակայ էին Սղ 91.11: Մտ 16.27: Եբր 1.6: Ա.Պտ 3.22), ենթակայ էին Սղ 91.11: Մտ 16.27: Եբր 1.6: Ա.Պտ 3.22), ենթակայ էին Սղ 91.11: Մտ 16.27: Եբր 1.6: Ա.Պտ 3.22), ենթակայ էին 
ՏէրոՏէրոՏէրոՏէրութիւններուն, Զօրութիւններուն, Իշխանութիւններուն: ւթիւններուն, Զօրութիւններուն, Իշխանութիւններուն: ւթիւններուն, Զօրութիւններուն, Իշխանութիւններուն: ւթիւններուն, Զօրութիւններուն, Իշխանութիւններուն: 
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Հաւանական չէ, որովհետեւ Տէրութիւնները, Զօրութիւնները, Հաւանական չէ, որովհետեւ Տէրութիւնները, Զօրութիւնները, Հաւանական չէ, որովհետեւ Տէրութիւնները, Զօրութիւնները, Հաւանական չէ, որովհետեւ Տէրութիւնները, Զօրութիւնները, 
եւ Իշխանութիւնները իրենց պատասխանատուները կամ եւ Իշխանութիւնները իրենց պատասխանատուները կամ եւ Իշխանութիւնները իրենց պատասխանատուները կամ եւ Իշխանութիւնները իրենց պատասխանատուները կամ 
իրենց վրայ իշխողները ունէին:իրենց վրայ իշխողները ունէին:իրենց վրայ իշխողները ունէին:իրենց վրայ իշխողները ունէին:    

Դիոնիսիոս Արիսպագացին կը հաստատէ թէ Դիոնիսիոս Արիսպագացին կը հաստատէ թէ Դիոնիսիոս Արիսպագացին կը հաստատէ թէ Դիոնիսիոս Արիսպագացին կը հաստատէ թէ ««««ՊետուՊետուՊետուՊետու----
թիւններթիւններթիւններթիւններ» » » » կոչուող հրեղէն մարմիններուկոչուող հրեղէն մարմիններուկոչուող հրեղէն մարմիններուկոչուող հրեղէն մարմիններուն ն ն ն ղեկավարըղեկավարըղեկավարըղեկավարը    ՄիքայէլՄիքայէլՄիքայէլՄիքայէլ    
հրեշտակապետնհրեշտակապետնհրեշտակապետնհրեշտակապետն    էէէէ: «: «: «: «ՀրեշտակապետներՀրեշտակապետներՀրեշտակապետներՀրեշտակապետներ»»»»ունը՝ ունը՝ ունը՝ ունը՝ ԳաբրիէլԳաբրիէլԳաբրիէլԳաբրիէլ    
հրեշտակապետնհրեշտակապետնհրեշտակապետնհրեշտակապետն    էէէէ, , , , իսկիսկիսկիսկ « « « «ՀրեշտակներՀրեշտակներՀրեշտակներՀրեշտակներ»»»»ունը՝ ունը՝ ունը՝ ունը՝ ՌաֆայէլնՌաֆայէլնՌաֆայէլնՌաֆայէլն    էէէէ: : : : Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Դիոնիսիոսի այս հաստատումը շիտակ է, երբեք չի կրնար Դիոնիսիոսի այս հաստատումը շիտակ է, երբեք չի կրնար Դիոնիսիոսի այս հաստատումը շիտակ է, երբեք չի կրնար Դիոնիսիոսի այս հաստատումը շիտակ է, երբեք չի կրնար 
հաւանական ըլլալ որ երրորդ դասակարգութեան հրեղէն հաւանական ըլլալ որ երրորդ դասակարգութեան հրեղէն հաւանական ըլլալ որ երրորդ դասակարգութեան հրեղէն հաւանական ըլլալ որ երրորդ դասակարգութեան հրեղէն 
մարմիններէն ոմանք (որոնց պատասխանատուն մարմիններէն ոմանք (որոնց պատասխանատուն մարմիններէն ոմանք (որոնց պատասխանատուն մարմիններէն ոմանք (որոնց պատասխանատուն Արուսեակը Արուսեակը Արուսեակը Արուսեակը 
չէր)չէր)չէր)չէր),,,,    Արուսեակին Արուսեակին Արուսեակին Արուսեակին Աստուծոյ դէմ Աստուծոյ դէմ Աստուծոյ դէմ Աստուծոյ դէմ ըմբոստութեան մեղքին ըմբոստութեան մեղքին ըմբոստութեան մեղքին ըմբոստութեան մեղքին 
մասնակցած ըլլան:մասնակցած ըլլան:մասնակցած ըլլան:մասնակցած ըլլան:    

Մէկ բան որոշ է, թէ այն հրեղէն մարմինները որոնք Մէկ բան որոշ է, թէ այն հրեղէն մարմինները որոնք Մէկ բան որոշ է, թէ այն հրեղէն մարմինները որոնք Մէկ բան որոշ է, թէ այն հրեղէն մարմինները որոնք 
ենթակայ էին Արուսեակի իշխանութեան՝ անոնց մեծ բաժինը ենթակայ էին Արուսեակի իշխանութեան՝ անոնց մեծ բաժինը ենթակայ էին Արուսեակի իշխանութեան՝ անոնց մեծ բաժինը ենթակայ էին Արուսեակի իշխանութեան՝ անոնց մեծ բաժինը 
((((եւ հաւանաբար բոլորը), մեղանչեցին, եւ մեղք գործելէ ետք, եւ հաւանաբար բոլորը), մեղանչեցին, եւ մեղք գործելէ ետք, եւ հաւանաբար բոլորը), մեղանչեցին, եւ մեղք գործելէ ետք, եւ հաւանաբար բոլորը), մեղանչեցին, եւ մեղք գործելէ ետք, 
շարունակեցին հնազանդիլ Աշարունակեցին հնազանդիլ Աշարունակեցին հնազանդիլ Աշարունակեցին հնազանդիլ Արուսեակին, եւ ուստի, իրենց րուսեակին, եւ ուստի, իրենց րուսեակին, եւ ուստի, իրենց րուսեակին, եւ ուստի, իրենց 
դասակարգութիւնը չխանգարուեցաւ, այլ պարզապէս չար դասակարգութիւնը չխանգարուեցաւ, այլ պարզապէս չար դասակարգութիւնը չխանգարուեցաւ, այլ պարզապէս չար դասակարգութիւնը չխանգարուեցաւ, այլ պարզապէս չար 
դասակարգութեան մը վերածուեցաւ:դասակարգութեան մը վերածուեցաւ:դասակարգութեան մը վերածուեցաւ:դասակարգութեան մը վերածուեցաւ:    

Քանի հաստատեցինք որ Սատանային Քանի հաստատեցինք որ Սատանային Քանի հաստատեցինք որ Սատանային Քանի հաստատեցինք որ Սատանային ««««թագաւորութագաւորութագաւորութագաւորու----
թեանթեանթեանթեան» » » » կամ կամ կամ կամ ««««կառավարութեանկառավարութեանկառավարութեանկառավարութեան» » » » մէջ կարգ ու կանոն կայ, մէջ կարգ ու կանոն կայ, մէջ կարգ ու կանոն կայ, մէջ կարգ ու կանոն կայ, 
երկու խօսք ըսեմ այս մասին: Սատանային երկու խօսք ըսեմ այս մասին: Սատանային երկու խօսք ըսեմ այս մասին: Սատանային երկու խօսք ըսեմ այս մասին: Սատանային ««««կառավարուկառավարուկառավարուկառավարու----
թեանթեանթեանթեան» » » » մէջ կամէջ կամէջ կամէջ կարգն ու կանոնը անբացատրելիօրէն ներկայ են: րգն ու կանոնը անբացատրելիօրէն ներկայ են: րգն ու կանոնը անբացատրելիօրէն ներկայ են: րգն ու կանոնը անբացատրելիօրէն ներկայ են: 
Ամէն երկիր իր չար հրեշտակը ունի, ամէն քաղաք իր չար Ամէն երկիր իր չար հրեշտակը ունի, ամէն քաղաք իր չար Ամէն երկիր իր չար հրեշտակը ունի, ամէն քաղաք իր չար Ամէն երկիր իր չար հրեշտակը ունի, ամէն քաղաք իր չար 
հրեշտակը ունի, ամէն շրջան իր չար հրեշտակը ունի, ամէն հրեշտակը ունի, ամէն շրջան իր չար հրեշտակը ունի, ամէն հրեշտակը ունի, ամէն շրջան իր չար հրեշտակը ունի, ամէն հրեշտակը ունի, ամէն շրջան իր չար հրեշտակը ունի, ամէն 
ընտանիք իր չար հրեշտակը ունի, ամէն անհատ իր չար ընտանիք իր չար հրեշտակը ունի, ամէն անհատ իր չար ընտանիք իր չար հրեշտակը ունի, ամէն անհատ իր չար ընտանիք իր չար հրեշտակը ունի, ամէն անհատ իր չար 
հրեշտակը ունի, եւ ամէն կառոյց, ամէն կազմակերպութիւն, հրեշտակը ունի, եւ ամէն կառոյց, ամէն կազմակերպութիւն, հրեշտակը ունի, եւ ամէն կառոյց, ամէն կազմակերպութիւն, հրեշտակը ունի, եւ ամէն կառոյց, ամէն կազմակերպութիւն, 
ամէն հաստաամէն հաստաամէն հաստաամէն հաստատութիւն, ամէն ընկերութիւն, ամէն կառավատութիւն, ամէն ընկերութիւն, ամէն կառավատութիւն, ամէն ընկերութիւն, ամէն կառավատութիւն, ամէն ընկերութիւն, ամէն կառավա----
րութիւն, ամէն բանակ, ամէն պետութիւն իր չար հրեշտակը րութիւն, ամէն բանակ, ամէն պետութիւն իր չար հրեշտակը րութիւն, ամէն բանակ, ամէն պետութիւն իր չար հրեշտակը րութիւն, ամէն բանակ, ամէն պետութիւն իր չար հրեշտակը 
ունի, եւ ասոնք բոլորը նշանակուած կունի, եւ ասոնք բոլորը նշանակուած կունի, եւ ասոնք բոլորը նշանակուած կունի, եւ ասոնք բոլորը նշանակուած կ’’’’ըլլան Արուսեակին ըլլան Արուսեակին ըլլան Արուսեակին ըլլան Արուսեակին 
կողմէ եւ հաշուետու են իրեն: Եւ միկողմէ եւ հաշուետու են իրեն: Եւ միկողմէ եւ հաշուետու են իրեն: Եւ միկողմէ եւ հաշուետու են իրեն: Եւ մի´ ´ ´ ´ զարմանաք եթէ ըսեմզարմանաք եթէ ըսեմզարմանաք եթէ ըսեմզարմանաք եթէ ըսեմ,,,,    որ որ որ որ 
չար ոգի մը չի կրնար ուրիշ չար ոգիի մը շրջանի գործերուն չար ոգի մը չի կրնար ուրիշ չար ոգիի մը շրջանի գործերուն չար ոգի մը չի կրնար ուրիշ չար ոգիի մը շրջանի գործերուն չար ոգի մը չի կրնար ուրիշ չար ոգիի մը շրջանի գործերուն 
մմմմիջամուխ ըլլալ, առանց Արուսեակին արտօնութեան: Անոնք իջամուխ ըլլալ, առանց Արուսեակին արտօնութեան: Անոնք իջամուխ ըլլալ, առանց Արուսեակին արտօնութեան: Անոնք իջամուխ ըլլալ, առանց Արուսեակին արտօնութեան: Անոնք 
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նոյնիսկ կրնան իրարու հետ կռուիլ նոյնիսկ կրնան իրարու հետ կռուիլ նոյնիսկ կրնան իրարու հետ կռուիլ նոյնիսկ կրնան իրարու հետ կռուիլ եւ դատի կանչուիլ եւ դատի կանչուիլ եւ դատի կանչուիլ եւ դատի կանչուիլ 
Արուսեակին դիմաց, Արուսեակին դիմաց, Արուսեակին դիմաց, Արուսեակին դիմաց, եթէ եթէ եթէ եթէ մէկըմէկըմէկըմէկը    միւսին սահմաններէն ներս միւսին սահմաններէն ներս միւսին սահմաններէն ներս միւսին սահմաններէն ներս 
ոտնձգութիւններ ոտնձգութիւններ ոտնձգութիւններ ոտնձգութիւններ ընէընէընէընէ::::    

7.7.7.7.----    Վերջին բացատրութիւն մը Վերջին բացատրութիւն մը Վերջին բացատրութիւն մը Վերջին բացատրութիւն մը ««««ի՞նչ է անունդի՞նչ է անունդի՞նչ է անունդի՞նչ է անունդ»»»»    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
հարցումին վերաբերեալ: Նախ այս հարցուհարցումին վերաբերեալ: Նախ այս հարցուհարցումին վերաբերեալ: Նախ այս հարցուհարցումին վերաբերեալ: Նախ այս հարցումը ցոյց կու տայմը ցոյց կու տայմը ցոյց կու տայմը ցոյց կու տայ,,,,    
որ իւրաքանչիւր չար ոգի ունի իր անունը, իսկ անուն որ իւրաքանչիւր չար ոգի ունի իր անունը, իսկ անուն որ իւրաքանչիւր չար ոգի ունի իր անունը, իսկ անուն որ իւրաքանչիւր չար ոգի ունի իր անունը, իսկ անուն 
ունենալը` կունենալը` կունենալը` կունենալը` կը պարզէ որ չար ոգիները անձերը պարզէ որ չար ոգիները անձերը պարզէ որ չար ոգիները անձերը պարզէ որ չար ոգիները անձեր    կամ անձնաւոկամ անձնաւոկամ անձնաւոկամ անձնաւո----
րութիւններ են: Երբեմն մարդիկ հարց կու տան. Սատանան րութիւններ են: Երբեմն մարդիկ հարց կու տան. Սատանան րութիւններ են: Երբեմն մարդիկ հարց կու տան. Սատանան րութիւններ են: Երբեմն մարդիկ հարց կու տան. Սատանան 
անձնաւորութիւն կը սեպուի՞: Այոանձնաւորութիւն կը սեպուի՞: Այոանձնաւորութիւն կը սեպուի՞: Այոանձնաւորութիւն կը սեպուի՞: Այո´: ´: ´: ´: Ոմանք Սատանան կը Ոմանք Սատանան կը Ոմանք Սատանան կը Ոմանք Սատանան կը 
կոչեն կամ կը նկատեն կոչեն կամ կը նկատեն կոչեն կամ կը նկատեն կոչեն կամ կը նկատեն ««««չար ազդեցութիւնչար ազդեցութիւնչար ազդեցութիւնչար ազդեցութիւն»»»»    մը, կամ մը, կամ մը, կամ մը, կամ ««««հովի հովի հովի հովի 
նմանողնմանողնմանողնմանող» » » » բան մը: Սակայն Աստուածաշունչը ամենայն բան մը: Սակայն Աստուածաշունչը ամենայն բան մը: Սակայն Աստուածաշունչը ամենայն բան մը: Սակայն Աստուածաշունչը ամենայն 
յստակութեամբ ցոյց կու տայ, որ Սատանան այստակութեամբ ցոյց կու տայ, որ Սատանան այստակութեամբ ցոյց կու տայ, որ Սատանան այստակութեամբ ցոյց կու տայ, որ Սատանան ա´́́́նձ է: նձ է: նձ է: նձ է: Անձ է, Անձ է, Անձ է, Անձ է, 
որովհետեւ ան ունի իր անունը: որովհետեւ ան ունի իր անունը: որովհետեւ ան ունի իր անունը: որովհետեւ ան ունի իր անունը: Բոլորս ալ գիտենք որ Բոլորս ալ գիտենք որ Բոլորս ալ գիտենք որ Բոլորս ալ գիտենք որ 
Սատանան նախապէս Արուսեակ անունով (Ես 14.12) Սատանան նախապէս Արուսեակ անունով (Ես 14.12) Սատանան նախապէս Արուսեակ անունով (Ես 14.12) Սատանան նախապէս Արուսեակ անունով (Ես 14.12) 
««««տարածուած ու ծածկող քերովբէ մընտարածուած ու ծածկող քերովբէ մընտարածուած ու ծածկող քերովբէ մընտարածուած ու ծածկող քերովբէ մըն»»»»    էր (Եզ 28.14): էր (Եզ 28.14): էր (Եզ 28.14): էր (Եզ 28.14): Ան Ան Ան Ան 
մեղանչեց երբ խորհեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ նմանիլ (Ես մեղանչեց երբ խորհեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ նմանիլ (Ես մեղանչեց երբ խորհեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ նմանիլ (Ես մեղանչեց երբ խորհեցաւ Բարձրեալ Աստուծոյ նմանիլ (Ես 
14.14), 14.14), 14.14), 14.14), եւ իր մեղանչումէն ետք իր վրայ եւ իր մեղանչումէն ետք իր վրայ եւ իր մեղանչումէն ետք իր վրայ եւ իր մեղանչումէն ետք իր վրայ ««««անօրէնութիւն անօրէնութիւն անօրէնութիւն անօրէնութիւն 
գտնուեցաւգտնուեցաւգտնուեցաւգտնուեցաւ»»»» ( ( ( (Եզ 28.15):Եզ 28.15):Եզ 28.15):Եզ 28.15):    Յստակ է որ իր վրայ գտնուած Յստակ է որ իր վրայ գտնուած Յստակ է որ իր վրայ գտնուած Յստակ է որ իր վրայ գտնուած 
անօրէնութիւնը` Աստուծոյ գահը գրաւելու իր փորձն էր:անօրէնութիւնը` Աստուծոյ գահը գրաւելու իր փորձն էր:անօրէնութիւնը` Աստուծոյ գահը գրաւելու իր փորձն էր:անօրէնութիւնը` Աստուծոյ գահը գրաւելու իր փորձն էր:    

Մէկը որ կը խորհի եւ կը ծրագրէ Բարձրեալ Աստուծոյ Մէկը որ կը խորհի եւ կը ծրագրէ Բարձրեալ Աստուծոյ Մէկը որ կը խորհի եւ կը ծրագրէ Բարձրեալ Աստուծոյ Մէկը որ կը խորհի եւ կը ծրագրէ Բարձրեալ Աստուծոյ 
ննննմանիլ, անոր տեղը գրաւել, չի կրնար մանիլ, անոր տեղը գրաւել, չի կրնար մանիլ, անոր տեղը գրաւել, չի կրնար մանիլ, անոր տեղը գրաւել, չի կրնար ««««չար ազդեցութիւնչար ազդեցութիւնչար ազդեցութիւնչար ազդեցութիւն» » » » մը, մը, մը, մը, 
կամ կամ կամ կամ ««««հովի նմանողհովի նմանողհովի նմանողհովի նմանող» » » » բան մը ըլլալ: բան մը ըլլալ: բան մը ըլլալ: բան մը ըլլալ: ««««Չար ազդեցութիւնՉար ազդեցութիւնՉար ազդեցութիւնՉար ազդեցութիւն» » » » մը չի մը չի մը չի մը չի 
կրնար խորհիլ: կրնար խորհիլ: կրնար խորհիլ: կրնար խորհիլ: ««««ՀովՀովՀովՀով»»»»ը չի կրնար ծրագրել: Այդպիսի բան ը չի կրնար ծրագրել: Այդպիսի բան ը չի կրնար ծրագրել: Այդպիսի բան ը չի կրնար ծրագրել: Այդպիսի բան մը մը մը մը 
ծրագրող մըծրագրող մըծրագրող մըծրագրող մը,,,,    միտք եւ բանականութիւն ունեցող միտք եւ բանականութիւն ունեցող միտք եւ բանականութիւն ունեցող միտք եւ բանականութիւն ունեցող աաաա´́́́նձ պէտք է նձ պէտք է նձ պէտք է նձ պէտք է 
ըլլայ, ըլլայ, ըլլայ, ըլլայ, ««««կատարեակատարեակատարեակատարեա´́́́լլլլ» » » » անձ մը, զօրաւոանձ մը, զօրաւոանձ մը, զօրաւոանձ մը, զօրաւո´́́́ր ր ր ր անձ մը, գիտակիանձ մը, գիտակիանձ մը, գիտակիանձ մը, գիտակի´́́́ց ց ց ց 
անձ մը, ազատ կամք ունեցոանձ մը, ազատ կամք ունեցոանձ մը, ազատ կամք ունեցոանձ մը, ազատ կամք ունեցո´́́́ղ անձ մը:ղ անձ մը:ղ անձ մը:ղ անձ մը:    

Պետրոս առաքեալ զայն կը կոչէ Պետրոս առաքեալ զայն կը կոչէ Պետրոս առաքեալ զայն կը կոչէ Պետրոս առաքեալ զայն կը կոչէ ««««մռնչող առիւծմռնչող առիւծմռնչող առիւծմռնչող առիւծ» » » » (Ա.Պտ (Ա.Պտ (Ա.Պտ (Ա.Պտ 
5.8): 5.8): 5.8): 5.8): Պօղոս առաքեալ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ մէկը որ Պօղոս առաքեալ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ մէկը որ Պօղոս առաքեալ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ մէկը որ Պօղոս առաքեալ զայն կը ներկայացնէ իբրեւ մէկը որ 
հնարքներով կը պատերազմի մեզի դէմհնարքներով կը պատերազմի մեզի դէմհնարքներով կը պատերազմի մեզի դէմհնարքներով կը պատերազմի մեզի դէմ,,,,    եւ կոչ կեւ կոչ կեւ կոչ կեւ կոչ կ’’’’ուղղէ մեզի ուղղէ մեզի ուղղէ մեզի ուղղէ մեզի 
Աստուծոյ սպառազինութիւնը մեր վրայ առնելու որպէսզԱստուծոյ սպառազինութիւնը մեր վրայ առնելու որպէսզԱստուծոյ սպառազինութիւնը մեր վրայ առնելու որպէսզԱստուծոյ սպառազինութիւնը մեր վրայ առնելու որպէսզի ի ի ի 
կարենանք դէմ դնել անոր հնարքներուն (Եփ 6.11): Յոբի կարենանք դէմ դնել անոր հնարքներուն (Եփ 6.11): Յոբի կարենանք դէմ դնել անոր հնարքներուն (Եփ 6.11): Յոբի կարենանք դէմ դնել անոր հնարքներուն (Եփ 6.11): Յոբի 
գիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ առիթով մը Աստոգիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ առիթով մը Աստոգիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ առիթով մը Աստոգիրքին մէջ կը կարդանք որ երբ առիթով մը Աստուծոյ ւծոյ ւծոյ ւծոյ 
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որդիները (հրեշտակներըորդիները (հրեշտակներըորդիները (հրեշտակներըորդիները (հրեշտակները) ) ) ) Աստուծոյ ներկայացան, Աստուծոյ ներկայացան, Աստուծոյ ներկայացան, Աստուծոյ ներկայացան, 
Սատանան իՍատանան իՍատանան իՍատանան ի´́́́նքն ալ անոնց հետ ներկայացաւ (Յոբ 1.6): նքն ալ անոնց հետ ներկայացաւ (Յոբ 1.6): նքն ալ անոնց հետ ներկայացաւ (Յոբ 1.6): նքն ալ անոնց հետ ներկայացաւ (Յոբ 1.6): 
Մատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կՄատթէոս կ’’’’ըսէ թէ Յիսուս անապատ տարուեցաւ որպէսզի ըսէ թէ Յիսուս անապատ տարուեցաւ որպէսզի ըսէ թէ Յիսուս անապատ տարուեցաւ որպէսզի ըսէ թէ Յիսուս անապատ տարուեցաւ որպէսզի 
փորձուի Սատանփորձուի Սատանփորձուի Սատանփորձուի Սատանային կողմէ (Մտ 4.1): Քրիստոս Սատանան ային կողմէ (Մտ 4.1): Քրիստոս Սատանան ային կողմէ (Մտ 4.1): Քրիստոս Սատանան ային կողմէ (Մտ 4.1): Քրիստոս Սատանան 
կոչեց կոչեց կոչեց կոչեց ««««չարըչարըչարըչարը» (» (» (» (πππποοοοννννηηηηρρρροοοοςςςς) () () () (Մտ 13.19), կոչեց Մտ 13.19), կոչեց Մտ 13.19), կոչեց Մտ 13.19), կոչեց ««««թշնամինթշնամինթշնամինթշնամին» (» (» (» (εεεεχχχχθθθθρρρροοοοςςςς) ) ) ) 
((((Մտ 13.25, 39): ՅակոբոՄտ 13.25, 39): ՅակոբոՄտ 13.25, 39): ՅակոբոՄտ 13.25, 39): Յակոբոս առաքեալ կը պատուիրէ դէմ դնելս առաքեալ կը պատուիրէ դէմ դնելս առաքեալ կը պատուիրէ դէմ դնելս առաքեալ կը պատուիրէ դէմ դնել    
Սատանային (Յկ 4.7): Սատանային (Յկ 4.7): Սատանային (Յկ 4.7): Սատանային (Յկ 4.7): Չարին համար գործածուածՉարին համար գործածուածՉարին համար գործածուածՉարին համար գործածուած    նման նման նման նման 
բնորոշումներ եւբնորոշումներ եւբնորոշումներ եւբնորոշումներ եւ    համարներհամարներհամարներհամարներ,,,,    կու գան վկայելու որ Սատանան կու գան վկայելու որ Սատանան կու գան վկայելու որ Սատանան կու գան վկայելու որ Սատանան 
աաաա´́́́նձնձնձնձ    է, է, է, է, գիտակցութիւն ունեցող գիտակցութիւն ունեցող գիտակցութիւն ունեցող գիտակցութիւն ունեցող անձնաւորութիանձնաւորութիանձնաւորութիանձնաւորութի´́́́ւն է:ւն է:ւն է:ւն է:    

Քիչ առաջ ըսիՔիչ առաջ ըսիՔիչ առաջ ըսիՔիչ առաջ ըսի,,,,    որ Սատանան նախապէս Արուսեակ որ Սատանան նախապէս Արուսեակ որ Սատանան նախապէս Արուսեակ որ Սատանան նախապէս Արուսեակ 
անունով քերովբէ մըն էր: Չմոռնանք որ հրեշտակները անունով քերովբէ մըն էր: Չմոռնանք որ հրեշտակները անունով քերովբէ մըն էր: Չմոռնանք որ հրեշտակները անունով քերովբէ մըն էր: Չմոռնանք որ հրեշտակները 
անձնաւորութիւն են: Արուսեակ հրեշտակը մեղանչելէ ետք անձնաւորութիւն են: Արուսեակ հրեշտակը մեղանչելէ ետք անձնաւորութիւն են: Արուսեակ հրեշտակը մեղանչելէ ետք անձնաւորութիւն են: Արուսեակ հրեշտակը մեղանչելէ ետք 
չդադրեցաւ անձ ըլլալէ. ան պահեց իր անձնաւորութիւնը, չդադրեցաւ անձ ըլլալէ. ան պահեց իր անձնաւորութիւնը, չդադրեցաւ անձ ըլլալէ. ան պահեց իր անձնաւորութիւնը, չդադրեցաւ անձ ըլլալէ. ան պահեց իր անձնաւորութիւնը, 
ինչպէս նաեւ բոլոր անինչպէս նաեւ բոլոր անինչպէս նաեւ բոլոր անինչպէս նաեւ բոլոր անկկկկեալ հրեշտակները. անոնք եալ հրեշտակները. անոնք եալ հրեշտակները. անոնք եալ հրեշտակները. անոնք բարի բարի բարի բարի 
անձնաւորութիւններ էին, անձնաւորութիւններ էին, անձնաւորութիւններ էին, անձնաւորութիւններ էին, իրենց իրենց իրենց իրենց մեղանչումէմեղանչումէմեղանչումէմեղանչումէնննն    ետք` եղան ետք` եղան ետք` եղան ետք` եղան 
չաչաչաչա´́́́ր անձնաւորութիւններ:ր անձնաւորութիւններ:ր անձնաւորութիւններ:ր անձնաւորութիւններ:    

ՍատանայինՍատանայինՍատանայինՍատանային    անձնաւորութիւն ըլլալը ուրացողը,անձնաւորութիւն ըլլալը ուրացողը,անձնաւորութիւն ըլլալը ուրացողը,անձնաւորութիւն ըլլալը ուրացողը,    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոսի դէմ է որ կը մեղանչէ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, մենք գտոսի դէմ է որ կը մեղանչէ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, մենք գտոսի դէմ է որ կը մեղանչէ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, մենք գտոսի դէմ է որ կը մեղանչէ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, մենք գիիիի----
տենք որ քարը հաց դարձնելու,տենք որ քարը հաց դարձնելու,տենք որ քարը հաց դարձնելու,տենք որ քարը հաց դարձնելու,    Տաճարի աշտարակէն վարՏաճարի աշտարակէն վարՏաճարի աշտարակէն վարՏաճարի աշտարակէն վար    
նետուելու, եւնետուելու, եւնետուելու, եւնետուելու, եւ    աշխարհի թագաւորութեան տէր դառաշխարհի թագաւորութեան տէր դառաշխարհի թագաւորութեան տէր դառաշխարհի թագաւորութեան տէր դառնալու նալու նալու նալու 
առաջարկը Սատանայէն եկաւ: Եթէ Սատանան չէր որ առաջարկը Սատանայէն եկաւ: Եթէ Սատանան չէր որ առաջարկը Սատանայէն եկաւ: Եթէ Սատանան չէր որ առաջարկը Սատանայէն եկաւ: Եթէ Սատանան չէր որ 
Քրիստոսը փորձեց (Մտ 4.1Քրիստոսը փորձեց (Մտ 4.1Քրիստոսը փորձեց (Մտ 4.1Քրիստոսը փորձեց (Մտ 4.1----11), 11), 11), 11), կը նշանակէ թէ մեղանկը նշանակէ թէ մեղանկը նշանակէ թէ մեղանկը նշանակէ թէ մեղանչելու չելու չելու չելու 
փորձութիւնը Քրիստոսի անձփորձութիւնը Քրիստոսի անձփորձութիւնը Քրիստոսի անձփորձութիւնը Քրիստոսի անձին մէջէնին մէջէնին մէջէնին մէջէն    յառաջացաւ, իր ներսիյառաջացաւ, իր ներսիյառաջացաւ, իր ներսիյառաջացաւ, իր ներսի----
դդդդիիիիէն եկաւ, իսկ եթէ իր ներսիդէն եկաւ, իսկ եթէ իր ներսիդէն եկաւ, իսկ եթէ իր ներսիդէն եկաւ, իսկ եթէ իր ներսիդիիիիէն եկաւ, կը նշանակէ թէ էն եկաւ, կը նշանակէ թէ էն եկաւ, կը նշանակէ թէ էն եկաւ, կը նշանակէ թէ 
արարարարդէն իսկ ան մեղանչեց: Բայց քադէն իսկ ան մեղանչեց: Բայց քադէն իսկ ան մեղանչեց: Բայց քադէն իսկ ան մեղանչեց: Բայց քա´́́́ււււ    լիցի որ մեղանչենք լիցի որ մեղանչենք լիցի որ մեղանչենք լիցի որ մեղանչենք 
Քրիստոսի դէմ`Քրիստոսի դէմ`Քրիստոսի դէմ`Քրիստոսի դէմ`    ուրանալով Սատանային անձնաւորութիւն ուրանալով Սատանային անձնաւորութիւն ուրանալով Սատանային անձնաւորութիւն ուրանալով Սատանային անձնաւորութիւն 
ըլլալը:ըլլալը:ըլլալը:ըլլալը:    

««««Չար ոգիները շատ կՉար ոգիները շատ կՉար ոգիները շատ կՉար ոգիները շատ կ’’’’աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք 
աշխարհէն դուրս չղրկէաշխարհէն դուրս չղրկէաշխարհէն դուրս չղրկէաշխարհէն դուրս չղրկէ»»»» ( ( ( (Մր 5.10):Մր 5.10):Մր 5.10):Մր 5.10):    

1.1.1.1.----    Մինչեւ հիմա տեսանք որ չար ոգիներէն միայն մէկը Մինչեւ հիմա տեսանք որ չար ոգիներէն միայն մէկը Մինչեւ հիմա տեսանք որ չար ոգիներէն միայն մէկը Մինչեւ հիմա տեսանք որ չար ոգիներէն միայն մէկը 
կը խօսէր Քրիստոսի հետկը խօսէր Քրիստոսի հետկը խօսէր Քրիստոսի հետկը խօսէր Քրիստոսի հետ, , , , բայց այս հանգրուանէն սկսեալ, բայց այս հանգրուանէն սկսեալ, բայց այս հանգրուանէն սկսեալ, բայց այս հանգրուանէն սկսեալ, 
բոլոր չար ոգիները բոլոր չար ոգիները բոլոր չար ոգիները բոլոր չար ոգիները միասին միասին միասին միասին սկսան խօսիլ Տիրոջ հետ եւ սկսան խօսիլ Տիրոջ հետ եւ սկսան խօսիլ Տիրոջ հետ եւ սկսան խօսիլ Տիրոջ հետ եւ 
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աղաչել անոր: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ անոնք իրենք աղաչել անոր: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ անոնք իրենք աղաչել անոր: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ անոնք իրենք աղաչել անոր: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ անոնք իրենք 
զիրենք վտանգի մը դիմաց գտան: Տեսանզիրենք վտանգի մը դիմաց գտան: Տեսանզիրենք վտանգի մը դիմաց գտան: Տեսանզիրենք վտանգի մը դիմաց գտան: Տեսան, , , , թէթէթէթէ    ոոոո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
մարդէն դուրս հանուելու վտանգին առջեւն էին, այլեւ` մարդէն դուրս հանուելու վտանգին առջեւն էին, այլեւ` մարդէն դուրս հանուելու վտանգին առջեւն էին, այլեւ` մարդէն դուրս հանուելու վտանգին առջեւն էին, այլեւ` 
աշխարհէն դուրս հանուելու եւաշխարհէն դուրս հանուելու եւաշխարհէն դուրս հանուելու եւաշխարհէն դուրս հանուելու եւ    մմմմշտնջենական շղթաներով շտնջենական շղթաներով շտնջենական շղթաներով շտնջենական շղթաներով 
կապուելու ոկապուելու ոկապուելու ոկապուելու ու գեհենի կրակին մէջ նետուելու վտանգին ւ գեհենի կրակին մէջ նետուելու վտանգին ւ գեհենի կրակին մէջ նետուելու վտանգին ւ գեհենի կրակին մէջ նետուելու վտանգին 
դիմաց էին (Յդ 6: Մտ 25.41): Ղուկաս մեզի կդիմաց էին (Յդ 6: Մտ 25.41): Ղուկաս մեզի կդիմաց էին (Յդ 6: Մտ 25.41): Ղուկաս մեզի կդիմաց էին (Յդ 6: Մտ 25.41): Ղուկաս մեզի կ’’’’ըսէ թէ ինչպէս ըսէ թէ ինչպէս ըսէ թէ ինչպէս ըսէ թէ ինչպէս 
դեւերը աղաչեցին Տիրոջ, որ չհրամայէ իրենց` դեւերը աղաչեցին Տիրոջ, որ չհրամայէ իրենց` դեւերը աղաչեցին Տիրոջ, որ չհրամայէ իրենց` դեւերը աղաչեցին Տիրոջ, որ չհրամայէ իրենց` ««««դեւերուն դեւերուն դեւերուն դեւերուն 
սահմանուած անդունդը երթալսահմանուած անդունդը երթալսահմանուած անդունդը երթալսահմանուած անդունդը երթալ»»»» ( ( ( (Ղկ 8.31):Ղկ 8.31):Ղկ 8.31):Ղկ 8.31):    

2.2.2.2.----    Ըսինք, դեւերը միասնաբար աղաղակեցինԸսինք, դեւերը միասնաբար աղաղակեցինԸսինք, դեւերը միասնաբար աղաղակեցինԸսինք, դեւերը միասնաբար աղաղակեցին    ու ու ու ու 
աղաչեցին, որովհետեւ տեսան որ խմբովին վտանգի մը դէմ աղաչեցին, որովհետեւ տեսան որ խմբովին վտանգի մը դէմ աղաչեցին, որովհետեւ տեսան որ խմբովին վտանգի մը դէմ աղաչեցին, որովհետեւ տեսան որ խմբովին վտանգի մը դէմ 
յանդիման կը գտնուէին: Դեւերը մարդոց ուսուցիչները չեն. յանդիման կը գտնուէին: Դեւերը մարդոց ուսուցիչները չեն. յանդիման կը գտնուէին: Դեւերը մարդոց ուսուցիչները չեն. յանդիման կը գտնուէին: Դեւերը մարդոց ուսուցիչները չեն. 
բայց կասկածէ վեր է, որ մարդիկ դեւերուն կեանքը, գործը եւ բայց կասկածէ վեր է, որ մարդիկ դեւերուն կեանքը, գործը եւ բայց կասկածէ վեր է, որ մարդիկ դեւերուն կեանքը, գործը եւ բայց կասկածէ վեր է, որ մարդիկ դեւերուն կեանքը, գործը եւ 
գործելակերպը դիտելով, կրնան որոշ բաներ քաղել ու սորվիլ գործելակերպը դիտելով, կրնան որոշ բաներ քաղել ու սորվիլ գործելակերպը դիտելով, կրնան որոշ բաներ քաղել ու սորվիլ գործելակերպը դիտելով, կրնան որոշ բաներ քաղել ու սորվիլ 
անոնցմէ: Ինչպէս դեւերը սկսան միասնաբանոնցմէ: Ինչպէս դեւերը սկսան միասնաբանոնցմէ: Ինչպէս դեւերը սկսան միասնաբանոնցմէ: Ինչպէս դեւերը սկսան միասնաբար աղաղակել ու ար աղաղակել ու ար աղաղակել ու ար աղաղակել ու 
աղաչել Տիրոջ երբ վտանգի մը դիմաց գտան իրենք զիրենք, աղաչել Տիրոջ երբ վտանգի մը դիմաց գտան իրենք զիրենք, աղաչել Տիրոջ երբ վտանգի մը դիմաց գտան իրենք զիրենք, աղաչել Տիրոջ երբ վտանգի մը դիմաց գտան իրենք զիրենք, 
նոյնպէս ալ, երբ ազգ մը ինքզինք կորսուելու վտանգին դիմաց նոյնպէս ալ, երբ ազգ մը ինքզինք կորսուելու վտանգին դիմաց նոյնպէս ալ, երբ ազգ մը ինքզինք կորսուելու վտանգին դիմաց նոյնպէս ալ, երբ ազգ մը ինքզինք կորսուելու վտանգին դիմաց 
գտնէ` ամբողջ ագտնէ` ամբողջ ագտնէ` ամբողջ ագտնէ` ամբողջ ա´́́́զգը պէտք է աղաղակէ ու Տիրոջ գթութիւնը զգը պէտք է աղաղակէ ու Տիրոջ գթութիւնը զգը պէտք է աղաղակէ ու Տիրոջ գթութիւնը զգը պէտք է աղաղակէ ու Տիրոջ գթութիւնը 
հայցէ: Երբ կառոյց մը տապալելու վտանգին առջեւ գտնուի` հայցէ: Երբ կառոյց մը տապալելու վտանգին առջեւ գտնուի` հայցէ: Երբ կառոյց մը տապալելու վտանգին առջեւ գտնուի` հայցէ: Երբ կառոյց մը տապալելու վտանգին առջեւ գտնուի` 
տուեալ կառոյցին բոլոր անդամտուեալ կառոյցին բոլոր անդամտուեալ կառոյցին բոլոր անդամտուեալ կառոյցին բոլոր անդամները պէտք է աղաղակեն ները պէտք է աղաղակեն ները պէտք է աղաղակեն ները պէտք է աղաղակեն 
Աստուծոյ: Երբ եկեղեցի մը իր հաւատքը կորսնցնելու Աստուծոյ: Երբ եկեղեցի մը իր հաւատքը կորսնցնելու Աստուծոյ: Երբ եկեղեցի մը իր հաւատքը կորսնցնելու Աստուծոյ: Երբ եկեղեցի մը իր հաւատքը կորսնցնելու 
վտանգին դիմաց կը տեսնէ ինքզինք` պէտք է եկեղեցին իր վտանգին դիմաց կը տեսնէ ինքզինք` պէտք է եկեղեցին իր վտանգին դիմաց կը տեսնէ ինքզինք` պէտք է եկեղեցին իր վտանգին դիմաց կը տեսնէ ինքզինք` պէտք է եկեղեցին իր 
բոլոր զաւակներով կանչէ Տէր Յիսուսի անունը, եւ աղաչէ որ բոլոր զաւակներով կանչէ Տէր Յիսուսի անունը, եւ աղաչէ որ բոլոր զաւակներով կանչէ Տէր Յիսուսի անունը, եւ աղաչէ որ բոլոր զաւակներով կանչէ Տէր Յիսուսի անունը, եւ աղաչէ որ 
Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նք ստանձնէ եկեղեցւոյ ղեկավարութիւնը, որպէսզի նք ստանձնէ եկեղեցւոյ ղեկավարութիւնը, որպէսզի նք ստանձնէ եկեղեցւոյ ղեկավարութիւնը, որպէսզի նք ստանձնէ եկեղեցւոյ ղեկավարութիւնը, որպէսզի 
կանգուն եւ ամուր մնայ:կանգուն եւ ամուր մնայ:կանգուն եւ ամուր մնայ:կանգուն եւ ամուր մնայ:    

3.3.3.3.----    ԴեԴեԴեԴեւերուն աղաչանքըւերուն աղաչանքըւերուն աղաչանքըւերուն աղաչանքը    աշխարհէն դուրս չնետուելու, աշխարհէն դուրս չնետուելու, աշխարհէն դուրս չնետուելու, աշխարհէն դուրս չնետուելու, 
կամ իրենց կամ իրենց կամ իրենց կամ իրենց ««««սահմանուած անդունդըսահմանուած անդունդըսահմանուած անդունդըսահմանուած անդունդը» » » » չերթալու, ցոյց կու տայ չերթալու, ցոյց կու տայ չերթալու, ցոյց կու տայ չերթալու, ցոյց կու տայ 
թէ անոնք գիտէին եւ գիտեն, որ իրենց համար դատաստանի թէ անոնք գիտէին եւ գիտեն, որ իրենց համար դատաստանի թէ անոնք գիտէին եւ գիտեն, որ իրենց համար դատաստանի թէ անոնք գիտէին եւ գիտեն, որ իրենց համար դատաստանի 
ու դատապարտութեան ու դատապարտութեան ու դատապարտութեան ու դատապարտութեան օր սահմանուած է: Երանի թէ բոլոր օր սահմանուած է: Երանի թէ բոլոր օր սահմանուած է: Երանի թէ բոլոր օր սահմանուած է: Երանի թէ բոլոր 
մարդիկը յիշեն որ իրենց համար դատաստանի օր սահմարդիկը յիշեն որ իրենց համար դատաստանի օր սահմարդիկը յիշեն որ իրենց համար դատաստանի օր սահմարդիկը յիշեն որ իրենց համար դատաստանի օր սահ----
մանուած է: մանուած է: մանուած է: մանուած է: Չար ոգիները վախցան Աստուծոյ դատաստանէն, Չար ոգիները վախցան Աստուծոյ դատաստանէն, Չար ոգիները վախցան Աստուծոյ դատաստանէն, Չար ոգիները վախցան Աստուծոյ դատաստանէն, 
որովհետեւ անոնք անիրաւութիւն գործած էին որովհետեւ անոնք անիրաւութիւն գործած էին որովհետեւ անոնք անիրաւութիւն գործած էին որովհետեւ անոնք անիրաւութիւն գործած էին Գերգեսացի Գերգեսացի Գերգեսացի Գերգեսացի 
մարդուն հանդէպ: Այս չար ոգիներուն նման, բոլոր անոնք մարդուն հանդէպ: Այս չար ոգիներուն նման, բոլոր անոնք մարդուն հանդէպ: Այս չար ոգիներուն նման, բոլոր անոնք մարդուն հանդէպ: Այս չար ոգիներուն նման, բոլոր անոնք 
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որոնք անիրաւութիւնորոնք անիրաւութիւնորոնք անիրաւութիւնորոնք անիրաւութիւն    կը գործեն ընդդէմ իրենց եղբօր կամկը գործեն ընդդէմ իրենց եղբօր կամկը գործեն ընդդէմ իրենց եղբօր կամկը գործեն ընդդէմ իրենց եղբօր կամ    
քրոջ, պէտք է այս չար ոգիներուն նման սարսափին Աստուծոյ քրոջ, պէտք է այս չար ոգիներուն նման սարսափին Աստուծոյ քրոջ, պէտք է այս չար ոգիներուն նման սարսափին Աստուծոյ քրոջ, պէտք է այս չար ոգիներուն նման սարսափին Աստուծոյ 
դատաստանդատաստանդատաստանդատաստանէն, սարսափին գեհենի կրակէն:էն, սարսափին գեհենի կրակէն:էն, սարսափին գեհենի կրակէն:էն, սարսափին գեհենի կրակէն:    

4.4.4.4.----    Դեւերը աղաչեցին որ Յիսուս Դեւերը աղաչեցին որ Յիսուս Դեւերը աղաչեցին որ Յիսուս Դեւերը աղաչեցին որ Յիսուս ««««զիրենք աշխարհէն զիրենք աշխարհէն զիրենք աշխարհէն զիրենք աշխարհէն 
դուրս չղրկէդուրս չղրկէդուրս չղրկէդուրս չղրկէ»:»:»:»:    Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ ««««աշխարհէն դուրս աշխարհէն դուրս աշխարհէն դուրս աշխարհէն դուրս 
ղրկուիլղրկուիլղրկուիլղրկուիլ» » » » բացատրութեամբ: Յիշենք որ աշխարհը ստեղծուած բացատրութեամբ: Յիշենք որ աշխարհը ստեղծուած բացատրութեամբ: Յիշենք որ աշխարհը ստեղծուած բացատրութեամբ: Յիշենք որ աշխարհը ստեղծուած 
է մարդկութեան համար, այլ բացատրութեամբ մը, աշխարհը է մարդկութեան համար, այլ բացատրութեամբ մը, աշխարհը է մարդկութեան համար, այլ բացատրութեամբ մը, աշխարհը է մարդկութեան համար, այլ բացատրութեամբ մը, աշխարհը 
ստեղծուած է որպէսզի մարդիկ աստեղծուած է որպէսզի մարդիկ աստեղծուած է որպէսզի մարդիկ աստեղծուած է որպէսզի մարդիկ ապրին ու գործեն անոր մէջ, պրին ու գործեն անոր մէջ, պրին ու գործեն անոր մէջ, պրին ու գործեն անոր մէջ, 
բնակին ու աշխատին անոր մէջ: Եսայի մարգարէն կը վկայէ բնակին ու աշխատին անոր մէջ: Եսայի մարգարէն կը վկայէ բնակին ու աշխատին անոր մէջ: Եսայի մարգարէն կը վկայէ բնակին ու աշխատին անոր մէջ: Եսայի մարգարէն կը վկայէ 
որ Աստուած աշխարհը ստեղծեց մարդոց բնակութեան որ Աստուած աշխարհը ստեղծեց մարդոց բնակութեան որ Աստուած աշխարհը ստեղծեց մարդոց բնակութեան որ Աստուած աշխարհը ստեղծեց մարդոց բնակութեան 
համար (Ես 45.18): համար (Ես 45.18): համար (Ես 45.18): համար (Ես 45.18): Յովհաննէս կը հաստատէ որ հաւատացՅովհաննէս կը հաստատէ որ հաւատացՅովհաննէս կը հաստատէ որ հաւատացՅովհաննէս կը հաստատէ որ հաւատաց----
եալները եալները եալները եալները ««««պիտի թագաւորեն երկրի վրայպիտի թագաւորեն երկրի վրայպիտի թագաւորեն երկրի վրայպիտի թագաւորեն երկրի վրայ»»»» ( ( ( (Յյտ 5.10): Մեր Յյտ 5.10): Մեր Յյտ 5.10): Մեր Յյտ 5.10): Մեր 
Տէրը ինք եւս կՏէրը ինք եւս կՏէրը ինք եւս կՏէրը ինք եւս կը վկայէ թէը վկայէ թէը վկայէ թէը վկայէ թէ    հեզերը հեզերը հեզերը հեզերը ««««պիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրը»»»»    
((((Մտ 5.5: Սղ 37.11)Մտ 5.5: Սղ 37.11)Մտ 5.5: Սղ 37.11)Մտ 5.5: Սղ 37.11): : : : Այս եւ նման վկայակոչութիւններԱյս եւ նման վկայակոչութիւններԱյս եւ նման վկայակոչութիւններԱյս եւ նման վկայակոչութիւններ    ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու 
տան, թէ ատան, թէ ատան, թէ ատան, թէ աշխարհը մարդոշխարհը մարդոշխարհը մարդոշխարհը մարդո´́́́ց տեղն է: Սատանան եւ իր պիղծ ց տեղն է: Սատանան եւ իր պիղծ ց տեղն է: Սատանան եւ իր պիղծ ց տեղն է: Սատանան եւ իր պիղծ 
ոգիները գործ չունին աշխարհին մէջ: Ուստի, զանոնք ոգիները գործ չունին աշխարհին մէջ: Ուստի, զանոնք ոգիները գործ չունին աշխարհին մէջ: Ուստի, զանոնք ոգիները գործ չունին աշխարհին մէջ: Ուստի, զանոնք 
««««աշխարհէն դուրս ղրկելաշխարհէն դուրս ղրկելաշխարհէն դուրս ղրկելաշխարհէն դուրս ղրկել», », », », վերեւ տրուած բացատրութեան վերեւ տրուած բացատրութեան վերեւ տրուած բացատրութեան վերեւ տրուած բացատրութեան 
կողքին, նաեւ կը նշանակէ` կողքին, նաեւ կը նշանակէ` կողքին, նաեւ կը նշանակէ` կողքին, նաեւ կը նշանակէ` զանոնք հեռացնել մարդկային զանոնք հեռացնել մարդկային զանոնք հեռացնել մարդկային զանոնք հեռացնել մարդկային 
սերունդէն, խզեսերունդէն, խզեսերունդէն, խզեսերունդէն, խզե´́́́լ անոնց կապը մարդկութեան հետ, եւ թոյլ լ անոնց կապը մարդկութեան հետ, եւ թոյլ լ անոնց կապը մարդկութեան հետ, եւ թոյլ լ անոնց կապը մարդկութեան հետ, եւ թոյլ 
չտալ որ անոնք իշխեն մարդկութեան վրայ: Թէպէտ ասիկա չտալ որ անոնք իշխեն մարդկութեան վրայ: Թէպէտ ասիկա չտալ որ անոնք իշխեն մարդկութեան վրայ: Թէպէտ ասիկա չտալ որ անոնք իշխեն մարդկութեան վրայ: Թէպէտ ասիկա 
ներկայիս իրագործուած չենք տեսներ, բայց Աստուծոյ կամքն ներկայիս իրագործուած չենք տեսներ, բայց Աստուծոյ կամքն ներկայիս իրագործուած չենք տեսներ, բայց Աստուծոյ կամքն ներկայիս իրագործուած չենք տեսներ, բայց Աստուծոյ կամքն 
ու ծու ծու ծու ծրարարարագիրն է, նոր երկինք մը եւ նոր երկիր մը ստեղծել գիրն է, նոր երկինք մը եւ նոր երկիր մը ստեղծել գիրն է, նոր երկինք մը եւ նոր երկիր մը ստեղծել գիրն է, նոր երկինք մը եւ նոր երկիր մը ստեղծել 
Քրիստոսով փրկուած մարՔրիստոսով փրկուած մարՔրիստոսով փրկուած մարՔրիստոսով փրկուած մարդկութեան բնակութեան համար, դկութեան բնակութեան համար, դկութեան բնակութեան համար, դկութեան բնակութեան համար, 
ուրկէ ուրկէ ուրկէ ուրկէ դոդոդոդո´́́́ւրս ւրս ւրս ւրս դրուած պիտի ըդրուած պիտի ըդրուած պիտի ըդրուած պիտի ըլլան չար ոգիներն ու չար լլան չար ոգիներն ու չար լլան չար ոգիներն ու չար լլան չար ոգիներն ու չար 
մարդիկը, եւ մարդիկը, եւ մարդիկը, եւ մարդիկը, եւ ««««ուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»»»» ( ( ( (Ա.Պտ 3.13Ա.Պտ 3.13Ա.Պտ 3.13Ա.Պտ 3.13: : : : 
Մտ 13.41Մտ 13.41Մտ 13.41Մտ 13.41):):):):    

5.5.5.5.----    ««««Շատ կՇատ կՇատ կՇատ կ’’’’աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աշխարհէն աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աշխարհէն աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աշխարհէն աղաչէին Յիսուսի, որ զիրենք աշխարհէն 
դուրս չղրկէդուրս չղրկէդուրս չղրկէդուրս չղրկէ»,»,»,»,    տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` ««««Շատ կՇատ կՇատ կՇատ կ’’’’աղաչէին Յիսուսի, որ աղաչէին Յիսուսի, որ աղաչէին Յիսուսի, որ աղաչէին Յիսուսի, որ 
զիրենք այն երկրզիրենք այն երկրզիրենք այն երկրզիրենք այն երկրէն դուրս չղրկէէն դուրս չղրկէէն դուրս չղրկէէն դուրս չղրկէ»:»:»:»:    Աշխարհաբարի Նոր Աշխարհաբարի Նոր Աշխարհաբարի Նոր Աշխարհաբարի Նոր 
թարգմանութեան մէջ թարգմանութեան մէջ թարգմանութեան մէջ թարգմանութեան մէջ ««««երկիրերկիրերկիրերկիր» » » » բառին փոխարէն ունինք բառին փոխարէն ունինք բառին փոխարէն ունինք բառին փոխարէն ունինք 
««««աշխարհաշխարհաշխարհաշխարհ» » » » բառը, եւ արդէն բացատրեցինք թէ իբառը, եւ արդէն բացատրեցինք թէ իբառը, եւ արդէն բացատրեցինք թէ իբառը, եւ արդէն բացատրեցինք թէ ի´́́́նչ կը նչ կը նչ կը նչ կը 
նշանակէ աշխարհէն դուրս ղրկուիլ: Իսկ եթէ նշանակէ աշխարհէն դուրս ղրկուիլ: Իսկ եթէ նշանակէ աշխարհէն դուրս ղրկուիլ: Իսկ եթէ նշանակէ աշխարհէն դուրս ղրկուիլ: Իսկ եթէ ««««երկիրերկիրերկիրերկիր» » » » բառը բառը բառը բառը 
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առնենք, անիկա ակնարկութիւն է Գերգեսացիներուն երկրին, առնենք, անիկա ակնարկութիւն է Գերգեսացիներուն երկրին, առնենք, անիկա ակնարկութիւն է Գերգեսացիներուն երկրին, առնենք, անիկա ակնարկութիւն է Գերգեսացիներուն երկրին, 
ուրկէ դուրս գալ չէին ուուրկէ դուրս գալ չէին ուուրկէ դուրս գալ չէին ուուրկէ դուրս գալ չէին ուզեր չար ոգիները: Ինչո՞ւ համար զեր չար ոգիները: Ինչո՞ւ համար զեր չար ոգիները: Ինչո՞ւ համար զեր չար ոգիները: Ինչո՞ւ համար 
արդեօք: արդեօք: արդեօք: արդեօք: Grotius Grotius Grotius Grotius կը հաստատէ թէ Գերգեսացիներուն երկրին կը հաստատէ թէ Գերգեսացիներուն երկրին կը հաստատէ թէ Գերգեսացիներուն երկրին կը հաստատէ թէ Գերգեսացիներուն երկրին 
մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կ’’’’ապրէին շատ մը հրեաներ, որոնք ուրացած էին իրենց ապրէին շատ մը հրեաներ, որոնք ուրացած էին իրենց ապրէին շատ մը հրեաներ, որոնք ուրացած էին իրենց ապրէին շատ մը հրեաներ, որոնք ուրացած էին իրենց 
հայրերուհայրերուհայրերուհայրերունննն    հաւատքը, եւ անտեսեր էին այն ուխտը զոր հաւատքը, եւ անտեսեր էին այն ուխտը զոր հաւատքը, եւ անտեսեր էին այն ուխտը զոր հաւատքը, եւ անտեսեր էին այն ուխտը զոր 
Աստուած կնքած էր իրենց նախահայրերուն հետ: Ասիկա Աստուած կնքած էր իրենց նախահայրերուն հետ: Ասիկա Աստուած կնքած էր իրենց նախահայրերուն հետ: Ասիկա Աստուած կնքած էր իրենց նախահայրերուն հետ: Ասիկա 
պատճառ դարձած էր որ անոնպատճառ դարձած էր որ անոնպատճառ դարձած էր որ անոնպատճառ դարձած էր որ անոնք իյնային չար ոգիներու ք իյնային չար ոգիներու ք իյնային չար ոգիներու ք իյնային չար ոգիներու 
իշխանութեան եւ ազդեցութեան տակ: Չար ոգիները երբեքիշխանութեան եւ ազդեցութեան տակ: Չար ոգիները երբեքիշխանութեան եւ ազդեցութեան տակ: Չար ոգիները երբեքիշխանութեան եւ ազդեցութեան տակ: Չար ոգիները երբեք    
չեն ուզեր հեռանալ այն մարդոցմէ,չեն ուզեր հեռանալ այն մարդոցմէ,չեն ուզեր հեռանալ այն մարդոցմէ,չեն ուզեր հեռանալ այն մարդոցմէ,    որոնք իորոնք իորոնք իորոնք իրենց հաւատքը րենց հաւատքը րենց հաւատքը րենց հաւատքը 
ուրացողներ եղած են, թէպէտ զանոնք յատուկ կերպով չեն ուրացողներ եղած են, թէպէտ զանոնք յատուկ կերպով չեն ուրացողներ եղած են, թէպէտ զանոնք յատուկ կերպով չեն ուրացողներ եղած են, թէպէտ զանոնք յատուկ կերպով չեն 
չարչարեր, բայց կը հսկեն որ հեռու մնան Քրիստոսի չարչարեր, բայց կը հսկեն որ հեռու մնան Քրիստոսի չարչարեր, բայց կը հսկեն որ հեռու մնան Քրիստոսի չարչարեր, բայց կը հսկեն որ հեռու մնան Քրիստոսի 
հաւատքէն:հաւատքէն:հաւատքէն:հաւատքէն:    

««««Հոն, լերան մօտիկ, խոզեՀոն, լերան մօտիկ, խոզեՀոն, լերան մօտիկ, խոզեՀոն, լերան մօտիկ, խոզերու մեծ երամակ մը կրու մեծ երամակ մը կրու մեծ երամակ մը կրու մեծ երամակ մը կ’’’’արածէր: արածէր: արածէր: արածէր: 
Չար ոգիները բոլորՉար ոգիները բոլորՉար ոգիները բոլորՉար ոգիները բոլորն ալ աղաչեցին Յիսուսի եւ ըսին.ն ալ աղաչեցին Յիսուսի եւ ըսին.ն ալ աղաչեցին Յիսուսի եւ ըսին.ն ալ աղաչեցին Յիսուսի եւ ըսին.----    

""""Մեզ խոզերուն ղՄեզ խոզերուն ղՄեզ խոզերուն ղՄեզ խոզերուն ղրկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենք":րկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենք":րկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենք":րկէ, որպէսզի անոնց մէջ մտնենք":    
Եւ Յիսուս արտօնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն ելան Եւ Յիսուս արտօնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն ելան Եւ Յիսուս արտօնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն ելան Եւ Յիսուս արտօնեց: Չար ոգիները մարդուն մէջէն ելան 

եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ շուրջ երկու եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ շուրջ երկու եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ շուրջ երկու եւ մտան խոզերուն մէջ. եւ խոզերու երամակը, որ շուրջ երկու 
հազար կը հաշուէր, զառիթափհազար կը հաշուէր, զառիթափհազար կը հաշուէր, զառիթափհազար կը հաշուէր, զառիթափէն վար խուժեց դէպի լիճ եւ էն վար խուժեց դէպի լիճ եւ էն վար խուժեց դէպի լիճ եւ էն վար խուժեց դէպի լիճ եւ 
հոն խեղդուեցաւհոն խեղդուեցաւհոն խեղդուեցաւհոն խեղդուեցաւ»»»» ( ( ( (Մր 5.11Մր 5.11Մր 5.11Մր 5.11----13):13):13):13):    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար չար ոգիները ուզեցին խոզերուն մէջ Ինչո՞ւ համար չար ոգիները ուզեցին խոզերուն մէջ Ինչո՞ւ համար չար ոգիները ուզեցին խոզերուն մէջ Ինչո՞ւ համար չար ոգիները ուզեցին խոզերուն մէջ 
մտնել: Անոնք գիտէին թէ խոզերուն մէջ մտնելը եւ զանոնք մտնել: Անոնք գիտէին թէ խոզերուն մէջ մտնելը եւ զանոնք մտնել: Անոնք գիտէին թէ խոզերուն մէջ մտնելը եւ զանոնք մտնել: Անոնք գիտէին թէ խոզերուն մէջ մտնելը եւ զանոնք 
դէպի մահ առաջնորդելը, աւելիդէպի մահ առաջնորդելը, աւելիդէպի մահ առաջնորդելը, աւելիդէպի մահ առաջնորդելը, աւելի´ ´ ´ ´ գայթակղեցուցիչ կրնար գայթակղեցուցիչ կրնար գայթակղեցուցիչ կրնար գայթակղեցուցիչ կրնար 
ըլլալ այդտեղի բնակիչներուն համար, քան պարզապէս ըլլալ այդտեղի բնակիչներուն համար, քան պարզապէս ըլլալ այդտեղի բնակիչներուն համար, քան պարզապէս ըլլալ այդտեղի բնակիչներուն համար, քան պարզապէս մէկ մէկ մէկ մէկ 
անձի մը մէջ մնալը, որովհետեւ խոզերը իրենց տէրերուն անձի մը մէջ մնալը, որովհետեւ խոզերը իրենց տէրերուն անձի մը մէջ մնալը, որովհետեւ խոզերը իրենց տէրերուն անձի մը մէջ մնալը, որովհետեւ խոզերը իրենց տէրերուն 
հարստութհարստութհարստութհարստութիւնն էին եւիւնն էին եւիւնն էին եւիւնն էին եւ    իրենց առօրեայ ապրուստը անոնց իրենց առօրեայ ապրուստը անոնց իրենց առօրեայ ապրուստը անոնց իրենց առօրեայ ապրուստը անոնց 
միջոցաւ էր որ կը հայթայթուէր: Անոնք կրնային մտածել թէ միջոցաւ էր որ կը հայթայթուէր: Անոնք կրնային մտածել թէ միջոցաւ էր որ կը հայթայթուէր: Անոնք կրնային մտածել թէ միջոցաւ էր որ կը հայթայթուէր: Անոնք կրնային մտածել թէ 
Յիսուս չար ոգիները խոզերուն մէջ ղրկելով` իրենց աղքաՅիսուս չար ոգիները խոզերուն մէջ ղրկելով` իրենց աղքաՅիսուս չար ոգիները խոզերուն մէջ ղրկելով` իրենց աղքաՅիսուս չար ոգիները խոզերուն մէջ ղրկելով` իրենց աղքա----
տութեան կամ դժբախտութեան պատճառ դարձաւ: Այս տութեան կամ դժբախտութեան պատճառ դարձաւ: Այս տութեան կամ դժբախտութեան պատճառ դարձաւ: Այս տութեան կամ դժբախտութեան պատճառ դարձաւ: Այս 
դէդէդէդէպքէն ետք, չար ոգիները կրնային համոզել Գերգեսայի մէջ պքէն ետք, չար ոգիները կրնային համոզել Գերգեսայի մէջ պքէն ետք, չար ոգիները կրնային համոզել Գերգեսայի մէջ պքէն ետք, չար ոգիները կրնային համոզել Գերգեսայի մէջ 
բնակողներուն ընդհանրապէս, եւ խոզերու տէրերուն մասնաբնակողներուն ընդհանրապէս, եւ խոզերու տէրերուն մասնաբնակողներուն ընդհանրապէս, եւ խոզերու տէրերուն մասնաբնակողներուն ընդհանրապէս, եւ խոզերու տէրերուն մասնա----
ւորաբար, որ Յիսուս անմարդասէր է, եւ անհոգ ու գուրգոււորաբար, որ Յիսուս անմարդասէր է, եւ անհոգ ու գուրգոււորաբար, որ Յիսուս անմարդասէր է, եւ անհոգ ու գուրգոււորաբար, որ Յիսուս անմարդասէր է, եւ անհոգ ու գուրգու----
րանրանրանրանքէ զուրկ` քէ զուրկ` քէ զուրկ` քէ զուրկ` մարդոց հանդէպ:մարդոց հանդէպ:մարդոց հանդէպ:մարդոց հանդէպ:    
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2.2.2.2.----    Խոզը եւ խոզարածութիւնը մեղքի խորհրդանիշ Խոզը եւ խոզարածութիւնը մեղքի խորհրդանիշ Խոզը եւ խոզարածութիւնը մեղքի խորհրդանիշ Խոզը եւ խոզարածութիւնը մեղքի խորհրդանիշ 
նկատուած են հրեայ ժողովուրդնկատուած են հրեայ ժողովուրդնկատուած են հրեայ ժողովուրդնկատուած են հրեայ ժողովուրդին կողմէ: Ուստի, Յիսուս ին կողմէ: Ուստի, Յիսուս ին կողմէ: Ուստի, Յիսուս ին կողմէ: Ուստի, Յիսուս 
արտօնեց չար ոգիներուն խոզերուն մէջ մտնել եւ անոնց արտօնեց չար ոգիներուն խոզերուն մէջ մտնել եւ անոնց արտօնեց չար ոգիներուն խոզերուն մէջ մտնել եւ անոնց արտօնեց չար ոգիներուն խոզերուն մէջ մտնել եւ անոնց 
մահուան պատճառ դառնալ, որպէսզի ցոյց տար իր զզուանքը մահուան պատճառ դառնալ, որպէսզի ցոյց տար իր զզուանքը մահուան պատճառ դառնալ, որպէսզի ցոյց տար իր զզուանքը մահուան պատճառ դառնալ, որպէսզի ցոյց տար իր զզուանքը 
մեղքին հանդէպ: Յիշենք որ մեղքէն հեռացող ու դարձեալ մեղքին հանդէպ: Յիշենք որ մեղքէն հեռացող ու դարձեալ մեղքին հանդէպ: Յիշենք որ մեղքէն հեռացող ու դարձեալ մեղքին հանդէպ: Յիշենք որ մեղքէն հեռացող ու դարձեալ 
մեղքին դարձող մարդը, կը նմանցուի լուացուող եւ վերստին մեղքին դարձող մարդը, կը նմանցուի լուացուող եւ վերստին մեղքին դարձող մարդը, կը նմանցուի լուացուող եւ վերստին մեղքին դարձող մարդը, կը նմանցուի լուացուող եւ վերստին 
ցեխին մէջ թաւալող խոզին (ցեխին մէջ թաւալող խոզին (ցեխին մէջ թաւալող խոզին (ցեխին մէջ թաւալող խոզին (Բ.Պտ 2.22): Յիշենք նաեւ, որ երբ Բ.Պտ 2.22): Յիշենք նաեւ, որ երբ Բ.Պտ 2.22): Յիշենք նաեւ, որ երբ Բ.Պտ 2.22): Յիշենք նաեւ, որ երբ 
անառակ որդին հեռացաւ իր հօրմէն` դարձաւ խոզարած, եւ անառակ որդին հեռացաւ իր հօրմէն` դարձաւ խոզարած, եւ անառակ որդին հեռացաւ իր հօրմէն` դարձաւ խոզարած, եւ անառակ որդին հեռացաւ իր հօրմէն` դարձաւ խոզարած, եւ 
այնքաայնքաայնքաայնքա´́́́ն խեղճ վիճակի մատնուեցաւ, որ սկսաւ խոզերուն ն խեղճ վիճակի մատնուեցաւ, որ սկսաւ խոզերուն ն խեղճ վիճակի մատնուեցաւ, որ սկսաւ խոզերուն ն խեղճ վիճակի մատնուեցաւ, որ սկսաւ խոզերուն 
կերած եղջիւրներէն ուտել (Ղկ 15.16): Յստակ է որ իր հօրմէն կերած եղջիւրներէն ուտել (Ղկ 15.16): Յստակ է որ իր հօրմէն կերած եղջիւրներէն ուտել (Ղկ 15.16): Յստակ է որ իր հօրմէն կերած եղջիւրներէն ուտել (Ղկ 15.16): Յստակ է որ իր հօրմէն 
հեռացող այս անառակ որդին, կը պատկերացնէ բոլոր այն հեռացող այս անառակ որդին, կը պատկերացնէ բոլոր այն հեռացող այս անառակ որդին, կը պատկերացնէ բոլոր այն հեռացող այս անառակ որդին, կը պատկերացնէ բոլոր այն 
մարդիկը, որոնք կմարդիկը, որոնք կմարդիկը, որոնք կմարդիկը, որոնք կը հեռանան մեր երկնաւոր Հօրմէն, եւ կը ը հեռանան մեր երկնաւոր Հօրմէն, եւ կը ը հեռանան մեր երկնաւոր Հօրմէն, եւ կը ը հեռանան մեր երկնաւոր Հօրմէն, եւ կը 
դառնան խոզարած եւ խոզերու կերակուր ուտող, այլ խօսքով, դառնան խոզարած եւ խոզերու կերակուր ուտող, այլ խօսքով, դառնան խոզարած եւ խոզերու կերակուր ուտող, այլ խօսքով, դառնան խոզարած եւ խոզերու կերակուր ուտող, այլ խօսքով, 
կը դառնան մեղքի կեանքը ապրող, կը դառնան մեղքի կեանքը ապրող, կը դառնան մեղքի կեանքը ապրող, կը դառնան մեղքի կեանքը ապրող, մեղքի դաշտերուն մէջ մեղքի դաշտերուն մէջ մեղքի դաշտերուն մէջ մեղքի դաշտերուն մէջ 
արածող, արածող, արածող, արածող, եւ մեղքով սնանող ու եւ մեղքով սնանող ու եւ մեղքով սնանող ու եւ մեղքով սնանող ու լեցուող մարդիկ:լեցուող մարդիկ:լեցուող մարդիկ:լեցուող մարդիկ:    

3.3.3.3.----    Ոմանք կՈմանք կՈմանք կՈմանք կ’’’’ենթադրեն որ խոզերուն տէրերը հրեաներ ենթադրեն որ խոզերուն տէրերը հրեաներ ենթադրեն որ խոզերուն տէրերը հրեաներ ենթադրեն որ խոզերուն տէրերը հրեաներ 
էին, որոնք ուրացած ու մէին, որոնք ուրացած ու մէին, որոնք ուրացած ու մէին, որոնք ուրացած ու մոռցած էին Աստուծոյ կողմէ իրենց ոռցած էին Աստուծոյ կողմէ իրենց ոռցած էին Աստուծոյ կողմէ իրենց ոռցած էին Աստուծոյ կողմէ իրենց 
տրուած ամէն օրէնք ու պատուէր: Աստուած Հին Կտակարատրուած ամէն օրէնք ու պատուէր: Աստուած Հին Կտակարատրուած ամէն օրէնք ու պատուէր: Աստուած Հին Կտակարատրուած ամէն օրէնք ու պատուէր: Աստուած Հին Կտակարա----
նինինինինննն    մէջ խոզը անմաքուր կենդանի յայտարարած էր (Ղւ 11.7: մէջ խոզը անմաքուր կենդանի յայտարարած էր (Ղւ 11.7: մէջ խոզը անմաքուր կենդանի յայտարարած էր (Ղւ 11.7: մէջ խոզը անմաքուր կենդանի յայտարարած էր (Ղւ 11.7: 
Բ.Օր 14.8: Ես 66.17): Յիսուս թոյլ տուաւԲ.Օր 14.8: Ես 66.17): Յիսուս թոյլ տուաւԲ.Օր 14.8: Ես 66.17): Յիսուս թոյլ տուաւԲ.Օր 14.8: Ես 66.17): Յիսուս թոյլ տուաւ,,,,    որ չար ոգիները որ չար ոգիները որ չար ոգիները որ չար ոգիները 
խոզերուն մէջ մտնեն եւ սպաննեն զանոնք, որպէսզի ցոյց խոզերուն մէջ մտնեն եւ սպաննեն զանոնք, որպէսզի ցոյց խոզերուն մէջ մտնեն եւ սպաննեն զանոնք, որպէսզի ցոյց խոզերուն մէջ մտնեն եւ սպաննեն զանոնք, որպէսզի ցոյց 
տար անոնց տէրետար անոնց տէրետար անոնց տէրետար անոնց տէրերուն, թէ իրենք Աստուծոյ պատիժն է որ կը րուն, թէ իրենք Աստուծոյ պատիժն է որ կը րուն, թէ իրենք Աստուծոյ պատիժն է որ կը րուն, թէ իրենք Աստուծոյ պատիժն է որ կը 
կրեն, Աստուծոյ օրէնքները խախտած ըլլալնուն եւ Աստուծոյ կրեն, Աստուծոյ օրէնքները խախտած ըլլալնուն եւ Աստուծոյ կրեն, Աստուծոյ օրէնքները խախտած ըլլալնուն եւ Աստուծոյ կրեն, Աստուծոյ օրէնքները խախտած ըլլալնուն եւ Աստուծոյ 
հանդէպ իրենց ցուցաբերած անտարբերութեան համար:հանդէպ իրենց ցուցաբերած անտարբերութեան համար:հանդէպ իրենց ցուցաբերած անտարբերութեան համար:հանդէպ իրենց ցուցաբերած անտարբերութեան համար:    

4.4.4.4.----    Խոզը կը ներկայացնէ անհաւատ մարդիկը, սրբուԽոզը կը ներկայացնէ անհաւատ մարդիկը, սրբուԽոզը կը ներկայացնէ անհաւատ մարդիկը, սրբուԽոզը կը ներկայացնէ անհաւատ մարդիկը, սրբու----
թիւնները ոտնակոխող մարդիկը: Ուստի, չաթիւնները ոտնակոխող մարդիկը: Ուստի, չաթիւնները ոտնակոխող մարդիկը: Ուստի, չաթիւնները ոտնակոխող մարդիկը: Ուստի, չար ոգիներուն ր ոգիներուն ր ոգիներուն ր ոգիներուն 
խոզերուն մէջ մտնելըխոզերուն մէջ մտնելըխոզերուն մէջ մտնելըխոզերուն մէջ մտնելը    ցոցոցոցոյց կու տայյց կու տայյց կու տայյց կու տայ, , , , թէթէթէթէ    Սատանան իՍատանան իՍատանան իՍատանան ի´́́́նք նք նք նք 
կկկկ’’’’իշխէ չար մարդոց վրայ: Յիսուս իիշխէ չար մարդոց վրայ: Յիսուս իիշխէ չար մարդոց վրայ: Յիսուս իիշխէ չար մարդոց վրայ: Յիսուս ի´́́́նք նաեւ անհաւատ նք նաեւ անհաւատ նք նաեւ անհաւատ նք նաեւ անհաւատ 
մարդիկը խոզերու նմանցուց, եւ պատուիրեց մեր մարգամարդիկը խոզերու նմանցուց, եւ պատուիրեց մեր մարգամարդիկը խոզերու նմանցուց, եւ պատուիրեց մեր մարգամարդիկը խոզերու նմանցուց, եւ պատուիրեց մեր մարգա----
րիտները րիտները րիտները րիտները անոնցանոնցանոնցանոնց    առջեւ չնետել (Մտ 7.6): Մեր մարգարիտառջեւ չնետել (Մտ 7.6): Մեր մարգարիտառջեւ չնետել (Մտ 7.6): Մեր մարգարիտառջեւ չնետել (Մտ 7.6): Մեր մարգարիտ----
ները` մեր հաւաները` մեր հաւաները` մեր հաւաները` մեր հաւա´́́́տքն է, մեր պաշտած Յիսուսն է, Սուրբ տքն է, մեր պաշտած Յիսուսն է, Սուրբ տքն է, մեր պաշտած Յիսուսն է, Սուրբ տքն է, մեր պաշտած Յիսուսն է, Սուրբ 
Հոգիին տաճարը եղող մեր սիրտն էՀոգիին տաճարը եղող մեր սիրտն էՀոգիին տաճարը եղող մեր սիրտն էՀոգիին տաճարը եղող մեր սիրտն է, , , , Խաչեալին արիւնով Խաչեալին արիւնով Խաչեալին արիւնով Խաչեալին արիւնով 
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մաքրուած մեր հոգին է, մեր առաքինութիւններն են, մաքրուած մեր հոգին է, մեր առաքինութիւններն են, մաքրուած մեր հոգին է, մեր առաքինութիւններն են, մաքրուած մեր հոգին է, մեր առաքինութիւններն են, 
Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն են, շնորհքներն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն են, շնորհքներն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն են, շնորհքներն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներն են, շնորհքներն 
են: Ասոնք մեր գանձերն են, զորս պէտք չէ նետել անհաւատ են: Ասոնք մեր գանձերն են, զորս պէտք չէ նետել անհաւատ են: Ասոնք մեր գանձերն են, զորս պէտք չէ նետել անհաւատ են: Ասոնք մեր գանձերն են, զորս պէտք չէ նետել անհաւատ 
ու չար մարդոց առջեւ:ու չար մարդոց առջեւ:ու չար մարդոց առջեւ:ու չար մարդոց առջեւ:    

5.5.5.5.----    Սադուկեցիները չէին հաւատար հոգիի գոյութեան, Սադուկեցիները չէին հաւատար հոգիի գոյութեան, Սադուկեցիները չէին հաւատար հոգիի գոյութեան, Սադուկեցիները չէին հաւատար հոգիի գոյութեան, 
բարի ու չար հրեբարի ու չար հրեբարի ու չար հրեբարի ու չար հրեշտակներու գոյութեան: Ուստի, Յիսուս շտակներու գոյութեան: Ուստի, Յիսուս շտակներու գոյութեան: Ուստի, Յիսուս շտակներու գոյութեան: Ուստի, Յիսուս 
արտօնեց որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ անոնց արտօնեց որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ անոնց արտօնեց որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ անոնց արտօնեց որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ անոնց 
սատակումին պատճառ դառնան, որպէսզի ցոյց տար անոնց սատակումին պատճառ դառնան, որպէսզի ցոյց տար անոնց սատակումին պատճառ դառնան, որպէսզի ցոյց տար անոնց սատակումին պատճառ դառնան, որպէսզի ցոյց տար անոնց 
թէ հոգիներու գոյութիւնը իրականութիւն է: Սադուկեցիները թէ հոգիներու գոյութիւնը իրականութիւն է: Սադուկեցիները թէ հոգիներու գոյութիւնը իրականութիւն է: Սադուկեցիները թէ հոգիներու գոյութիւնը իրականութիւն է: Սադուկեցիները 
կկկկ’’’’ըսէին. ըսէին. ըսէին. ըսէին. ««««Քանի հոգին չՔանի հոգին չՔանի հոգին չՔանի հոգին չ’’’’երեւիր, ուրեմն` չկաերեւիր, ուրեմն` չկաերեւիր, ուրեմն` չկաերեւիր, ուրեմն` չկա´́́́յ հոգիյ հոգիյ հոգիյ հոգի»:»:»:»:    Բայց Բայց Բայց Բայց 
պէ՞տք է ուպէ՞տք է ուպէ՞տք է ուպէ՞տք է ուրանալ ինչ որ չենք տեսներ: րանալ ինչ որ չենք տեսներ: րանալ ինչ որ չենք տեսներ: րանալ ինչ որ չենք տեսներ: Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Մենք չենք տեսներ հովը, բայց կրնա՞նք ուրանալ հովին Մենք չենք տեսներ հովը, բայց կրնա՞նք ուրանալ հովին Մենք չենք տեսներ հովը, բայց կրնա՞նք ուրանալ հովին Մենք չենք տեսներ հովը, բայց կրնա՞նք ուրանալ հովին 
գոյութիւնը, երբ կը տեսնենք հովին պատճառով կատարուած գոյութիւնը, երբ կը տեսնենք հովին պատճառով կատարուած գոյութիւնը, երբ կը տեսնենք հովին պատճառով կատարուած գոյութիւնը, երբ կը տեսնենք հովին պատճառով կատարուած 
կործանումներըկործանումներըկործանումներըկործանումները»»»»::::    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ինչպէս չենք կրնար ուրանալ հովը, ինչպէս չենք կրնար ուրանալ հովը, ինչպէս չենք կրնար ուրանալ հովը, ինչպէս չենք կրնար ուրանալ հովը, 
քանի կը տեսնենք անոր պատճառած կործանումները, քանի կը տեսնենք անոր պատճառած կործանումները, քանի կը տեսնենք անոր պատճառած կործանումները, քանի կը տեսնենք անոր պատճառած կործանումները, 
նոյնպէսնոյնպէսնոյնպէսնոյնպէս    ալ չենք կրնար ուրանալ չար ոգիներու գոյութիւնը, ալ չենք կրնար ուրանալ չար ոգիներու գոյութիւնը, ալ չենք կրնար ուրանալ չար ոգիներու գոյութիւնը, ալ չենք կրնար ուրանալ չար ոգիներու գոյութիւնը, 
քանի մեր աչքերով կը տեսնենք քանի մեր աչքերով կը տեսնենք քանի մեր աչքերով կը տեսնենք քանի մեր աչքերով կը տեսնենք անոնցանոնցանոնցանոնց    եւ անոնց առաջնորեւ անոնց առաջնորեւ անոնց առաջնորեւ անոնց առաջնոր----
դին` Արուսեակ Սատանային դին` Արուսեակ Սատանային դին` Արուսեակ Սատանային դին` Արուսեակ Սատանային ղեկավարութեամբ ղեկավարութեամբ ղեկավարութեամբ ղեկավարութեամբ կատարկատարկատարկատար----
ուած այն քանդումները, դժբախտութիւնները, աղէտուած այն քանդումները, դժբախտութիւնները, աղէտուած այն քանդումները, դժբախտութիւնները, աղէտուած այն քանդումները, դժբախտութիւնները, աղէտները,ները,ները,ները,    
թշուառութիւնները, որոնք կը հարուածեն մարդկային սեթշուառութիւնները, որոնք կը հարուածեն մարդկային սեթշուառութիւնները, որոնք կը հարուածեն մարդկային սեթշուառութիւնները, որոնք կը հարուածեն մարդկային սե----
րունդը եւ կրունդը եւ կրունդը եւ կրունդը եւ կ’’’’անդամալուծեն զաանդամալուծեն զաանդամալուծեն զաանդամալուծեն զայն:յն:յն:յն:    

6666....----    Ոմանք գայթակղած են Յիսուսի ըրածէն՝ ըսելով.Ոմանք գայթակղած են Յիսուսի ըրածէն՝ ըսելով.Ոմանք գայթակղած են Յիսուսի ըրածէն՝ ըսելով.Ոմանք գայթակղած են Յիսուսի ըրածէն՝ ըսելով.----    ««««Այդ Այդ Այդ Այդ 
երկու հազար խոզերը տէր ու տիրական ունէին: Անոնք երկու հազար խոզերը տէր ու տիրական ունէին: Անոնք երկու հազար խոզերը տէր ու տիրական ունէին: Անոնք երկու հազար խոզերը տէր ու տիրական ունէին: Անոնք 
հաւանաբար իրենց տէրերուն ամբողջ հարստութիւնն էին: հաւանաբար իրենց տէրերուն ամբողջ հարստութիւնն էին: հաւանաբար իրենց տէրերուն ամբողջ հարստութիւնն էին: հաւանաբար իրենց տէրերուն ամբողջ հարստութիւնն էին: 
Հետեւաբար, ինչո՞ւ Յիսուս այդպիսի քայլի մը դիմեցՀետեւաբար, ինչո՞ւ Յիսուս այդպիսի քայլի մը դիմեցՀետեւաբար, ինչո՞ւ Յիսուս այդպիսի քայլի մը դիմեցՀետեւաբար, ինչո՞ւ Յիսուս այդպիսի քայլի մը դիմեց»:»:»:»:    Այսպէս Այսպէս Այսպէս Այսպէս 
մտածողներուն` կմտածողներուն` կմտածողներուն` կմտածողներուն` կ’’’’ըսենք, ըսենք, ըսենք, ըսենք, ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս ամբողջ աշխարհի արարիչն ս ամբողջ աշխարհի արարիչն ս ամբողջ աշխարհի արարիչն ս ամբողջ աշխարհի արարիչն 
է: Աշխարհի մէջ ինչ որ կայ՝ Տիրոէ: Աշխարհի մէջ ինչ որ կայ՝ Տիրոէ: Աշխարհի մէջ ինչ որ կայ՝ Տիրոէ: Աշխարհի մէջ ինչ որ կայ՝ Տիրո´́́́ջ կը պատկանի: Ան ջ կը պատկանի: Ան ջ կը պատկանի: Ան ջ կը պատկանի: Ան 
կատարեալ ազատութիւնը ունի վերաբերելու ոեւէ բանի հետ՝ կատարեալ ազատութիւնը ունի վերաբերելու ոեւէ բանի հետ՝ կատարեալ ազատութիւնը ունի վերաբերելու ոեւէ բանի հետ՝ կատարեալ ազատութիւնը ունի վերաբերելու ոեւէ բանի հետ՝ 
ոեւէ ձեւով: Արարիչը արարածէն արտօնութիւն պիտի չառնէ ոեւէ ձեւով: Արարիչը արարածէն արտօնութիւն պիտի չառնէ ոեւէ ձեւով: Արարիչը արարածէն արտօնութիւն պիտի չառնէ ոեւէ ձեւով: Արարիչը արարածէն արտօնութիւն պիտի չառնէ 
բան մը ընելու համար: Մէկը չի կրնար Յիսուսը դատի կանչել բան մը ընելու համար: Մէկը չի կրնար Յիսուսը դատի կանչել բան մը ընելու համար: Մէկը չի կրնար Յիսուսը դատի կանչել բան մը ընելու համար: Մէկը չի կրնար Յիսուսը դատի կանչել 
պարզապէս որովհետեւ թոյպարզապէս որովհետեւ թոյպարզապէս որովհետեւ թոյպարզապէս որովհետեւ թոյլ տուաւլ տուաւլ տուաւլ տուաւ,,,,    որ դեւերը խոզերուն մէջ որ դեւերը խոզերուն մէջ որ դեւերը խոզերուն մէջ որ դեւերը խոզերուն մէջ 
մտնեն եւ անոնց խեղդուելուն պատճառ դառնան: Անոնք մտնեն եւ անոնց խեղդուելուն պատճառ դառնան: Անոնք մտնեն եւ անոնց խեղդուելուն պատճառ դառնան: Անոնք մտնեն եւ անոնց խեղդուելուն պատճառ դառնան: Անոնք 
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որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’առարկեն որ Յիսուս այդպիսի բան պէտք չէառարկեն որ Յիսուս այդպիսի բան պէտք չէառարկեն որ Յիսուս այդպիսի բան պէտք չէառարկեն որ Յիսուս այդպիսի բան պէտք չէրրրր    ընէր, ընէր, ընէր, ընէր, 
անոնց կը յիշեցնեմ Պօղոս առաքեալի խօսքը. անոնց կը յիշեցնեմ Պօղոս առաքեալի խօսքը. անոնց կը յիշեցնեմ Պօղոս առաքեալի խօսքը. անոնց կը յիշեցնեմ Պօղոս առաքեալի խօսքը. ««««Բայց ո՞վ ես Բայց ո՞վ ես Բայց ո՞վ ես Բայց ո՞վ ես 
դուն, ոդուն, ոդուն, ոդուն, ո´́́́վ մարդ, որ Աստուծոյ դէմ կը խօսվ մարդ, որ Աստուծոյ դէմ կը խօսվ մարդ, որ Աստուծոյ դէմ կը խօսվ մարդ, որ Աստուծոյ դէմ կը խօսիս: "Միթէ իս: "Միթէ իս: "Միթէ իս: "Միթէ 
ստեղծուածը կրնա՞յ իր Սստեղծուածը կրնա՞յ իր Սստեղծուածը կրնա՞յ իր Սստեղծուածը կրնա՞յ իր Ստեղծիչին ըսել՝ ինչո՞ւ զիս այսպէս տեղծիչին ըսել՝ ինչո՞ւ զիս այսպէս տեղծիչին ըսել՝ ինչո՞ւ զիս այսպէս տեղծիչին ըսել՝ ինչո՞ւ զիս այսպէս 
ստեղծեցիր": Կամ կաւագործ բրուտը իրաւունք չունի՞ նոյն ստեղծեցիր": Կամ կաւագործ բրուտը իրաւունք չունի՞ նոյն ստեղծեցիր": Կամ կաւագործ բրուտը իրաւունք չունի՞ նոյն ստեղծեցիր": Կամ կաւագործ բրուտը իրաւունք չունի՞ նոյն 
շաղուածքէն տարբեր անօթներ շինելու, մէկը պատուական, շաղուածքէն տարբեր անօթներ շինելու, մէկը պատուական, շաղուածքէն տարբեր անօթներ շինելու, մէկը պատուական, շաղուածքէն տարբեր անօթներ շինելու, մէկը պատուական, 
միւսը հասարակմիւսը հասարակմիւսը հասարակմիւսը հասարակ»»»» ( ( ( (Հռ 9.20Հռ 9.20Հռ 9.20Հռ 9.20----21):21):21):21):    

7777....----    Պէտք է նկատի առնել որ չար ոգիները իրեՊէտք է նկատի առնել որ չար ոգիները իրեՊէտք է նկատի առնել որ չար ոգիները իրեՊէտք է նկատի առնել որ չար ոգիները իրե´́́́նք է որ նք է որ նք է որ նք է որ 
խնդրեցին երթալ եւ խոզերուն մէջ մտնել եւ խնդրեցին երթալ եւ խոզերուն մէջ մտնել եւ խնդրեցին երթալ եւ խոզերուն մէջ մտնել եւ խնդրեցին երթալ եւ խոզերուն մէջ մտնել եւ ոոոո´́́́չ թէ Տէրը չ թէ Տէրը չ թէ Տէրը չ թէ Տէրը 
հրամայեց որ անոնց մէջ մտնեն (Մր 5.12: Ղկ 8.32: Մտ 8.31):հրամայեց որ անոնց մէջ մտնեն (Մր 5.12: Ղկ 8.32: Մտ 8.31):հրամայեց որ անոնց մէջ մտնեն (Մր 5.12: Ղկ 8.32: Մտ 8.31):հրամայեց որ անոնց մէջ մտնեն (Մր 5.12: Ղկ 8.32: Մտ 8.31):    
Սա կը պարզէՍա կը պարզէՍա կը պարզէՍա կը պարզէ,,,,    որորորոր    Տէրը կրնայ թոյլ տալ աղէտի մը պատաՏէրը կրնայ թոյլ տալ աղէտի մը պատաՏէրը կրնայ թոյլ տալ աղէտի մը պատաՏէրը կրնայ թոյլ տալ աղէտի մը պատա----
հումը,հումը,հումը,հումը,    թէպէտ ինք ուղղակիօրէն կապ չունենայթէպէտ ինք ուղղակիօրէն կապ չունենայթէպէտ ինք ուղղակիօրէն կապ չունենայթէպէտ ինք ուղղակիօրէն կապ չունենայ    այդ այդ այդ այդ աղէտին աղէտին աղէտին աղէտին 
հետ կամ զայն կատարողը չըլլայհետ կամ զայն կատարողը չըլլայհետ կամ զայն կատարողը չըլլայհետ կամ զայն կատարողը չըլլայ, , , , ճիշդ ինչպէս ղրկեց իր ճիշդ ինչպէս ղրկեց իր ճիշդ ինչպէս ղրկեց իր ճիշդ ինչպէս ղրկեց իր 
երկու հրեշերկու հրեշերկու հրեշերկու հրեշտակները կործանելու Սոդտակները կործանելու Սոդտակները կործանելու Սոդտակները կործանելու Սոդոմն ու Գոմորը, բայց ոմն ու Գոմորը, բայց ոմն ու Գոմորը, բայց ոմն ու Գոմորը, բայց 
ինք չընկեինք չընկեինք չընկեինք չընկերացաւ անոնց, այլ` մնաց Աբրահամի մօտ (Ծն րացաւ անոնց, այլ` մնաց Աբրահամի մօտ (Ծն րացաւ անոնց, այլ` մնաց Աբրահամի մօտ (Ծն րացաւ անոնց, այլ` մնաց Աբրահամի մօտ (Ծն 
18.1618.1618.1618.16----17, 19.1):17, 19.1):17, 19.1):17, 19.1):    

8888....----    Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » կը սեպէին խոզը եւ անոր միսը կը սեպէին խոզը եւ անոր միսը կը սեպէին խոզը եւ անոր միսը կը սեպէին խոզը եւ անոր միսը 
չէին ուտեր (Ղւ 11.7: Բ.Օր 14.8): Յիսուս արտօնեց որ չար չէին ուտեր (Ղւ 11.7: Բ.Օր 14.8): Յիսուս արտօնեց որ չար չէին ուտեր (Ղւ 11.7: Բ.Օր 14.8): Յիսուս արտօնեց որ չար չէին ուտեր (Ղւ 11.7: Բ.Օր 14.8): Յիսուս արտօնեց որ չար 
ոգիները դուրս գան դիւահարներէն եւ խոզերուն մէջ ոգիները դուրս գան դիւահարներէն եւ խոզերուն մէջ ոգիները դուրս գան դիւահարներէն եւ խոզերուն մէջ ոգիները դուրս գան դիւահարներէն եւ խոզերուն մէջ մտնեն, մտնեն, մտնեն, մտնեն, 
որպէսզի ցորպէսզի ցորպէսզի ցորպէսզի ցոյց տար մեզի, թէոյց տար մեզի, թէոյց տար մեզի, թէոյց տար մեզի, թէ    անհաւատութեան դեւերով անհաւատութեան դեւերով անհաւատութեան դեւերով անհաւատութեան դեւերով 
բնակուած մարդիկը, ոբնակուած մարդիկը, ոբնակուած մարդիկը, ոբնակուած մարդիկը, ո´́́́չ մէկ ձեւով տարբեր են խոզերէն: չ մէկ ձեւով տարբեր են խոզերէն: չ մէկ ձեւով տարբեր են խոզերէն: չ մէկ ձեւով տարբեր են խոզերէն: 
Արդարեւ, մԱրդարեւ, մԱրդարեւ, մԱրդարեւ, մեղքով բնակուած մարդիկը` դեւերով բնակուած եղքով բնակուած մարդիկը` դեւերով բնակուած եղքով բնակուած մարդիկը` դեւերով բնակուած եղքով բնակուած մարդիկը` դեւերով բնակուած 
խոզերէն տարբեր չեն:խոզերէն տարբեր չեն:խոզերէն տարբեր չեն:խոզերէն տարբեր չեն:    

9999....----    Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով խոզերուն դէպի Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով խոզերուն դէպի Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով խոզերուն դէպի Զարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսելով խոզերուն դէպի 
լիճ խուժելուն եւ հոն խեղդուելուն մասին՝ կլիճ խուժելուն եւ հոն խեղդուելուն մասին՝ կլիճ խուժելուն եւ հոն խեղդուելուն մասին՝ կլիճ խուժելուն եւ հոն խեղդուելուն մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Խոզերուն Խոզերուն Խոզերուն Խոզերուն 
ներկայութիւնը նախ ցոյց կու տայներկայութիւնը նախ ցոյց կու տայներկայութիւնը նախ ցոյց կու տայներկայութիւնը նախ ցոյց կու տայ,,,,    որ Յիսուս հեթանոս որ Յիսուս հեթանոս որ Յիսուս հեթանոս որ Յիսուս հեթանոս 
հողամասի մէջ էր, եւ երկրորդ, կրնայ ասիկա փոխաբերական հողամասի մէջ էր, եւ երկրորդ, կրնայ ասիկա փոխաբերական հողամասի մէջ էր, եւ երկրորդ, կրնայ ասիկա փոխաբերական հողամասի մէջ էր, եւ երկրորդ, կրնայ ասիկա փոխաբերական 
պատկերը նկատուիլ այն խոզանման մարդոց, որոնք կեանքի պատկերը նկատուիլ այն խոզանման մարդոց, որոնք կեանքի պատկերը նկատուիլ այն խոզանման մարդոց, որոնք կեանքի պատկերը նկատուիլ այն խոզանման մարդոց, որոնք կեանքի 
աղտոտութեանց մէջ կը թաւալին տեւականօրէն, եւ որոնքաղտոտութեանց մէջ կը թաւալին տեւականօրէն, եւ որոնքաղտոտութեանց մէջ կը թաւալին տեւականօրէն, եւ որոնքաղտոտութեանց մէջ կը թաւալին տեւականօրէն, եւ որոնք,,,,    իիիի    
վերջոյ դատապարտուած են կորուստիվերջոյ դատապարտուած են կորուստիվերջոյ դատապարտուած են կորուստիվերջոյ դատապարտուած են կորուստի»:»:»:»:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´,´,´,´,    ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս 
խոզերը լիճին մէջ խեղդուեցան, այնպէս ալ անհաւատները խոզերը լիճին մէջ խեղդուեցան, այնպէս ալ անհաւատները խոզերը լիճին մէջ խեղդուեցան, այնպէս ալ անհաւատները խոզերը լիճին մէջ խեղդուեցան, այնպէս ալ անհաւատները 
կրակի լիճին մէջ պիտի կրակի լիճին մէջ պիտի կրակի լիճին մէջ պիտի կրակի լիճին մէջ պիտի ««««խեղդուինխեղդուինխեղդուինխեղդուին»: »: »: »: Հրեաներուն համար Հրեաներուն համար Հրեաներուն համար Հրեաներուն համար 
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խոզերը խորհրդանիշ էին պղծութեան. Քրիստոս թոյլ տուաւ խոզերը խորհրդանիշ էին պղծութեան. Քրիստոս թոյլ տուաւ խոզերը խորհրդանիշ էին պղծութեան. Քրիստոս թոյլ տուաւ խոզերը խորհրդանիշ էին պղծութեան. Քրիստոս թոյլ տուաւ 
որ խոզերը խեղդուինոր խոզերը խեղդուինոր խոզերը խեղդուինոր խոզերը խեղդուին,,,,    որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն եւ որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն եւ որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն եւ որպէսզի ցոյց տար հրեաներուն եւ 
մեզի, թէ անոնք որոնք չմեզի, թէ անոնք որոնք չմեզի, թէ անոնք որոնք չմեզի, թէ անոնք որոնք չեն հրաժարիրեն հրաժարիրեն հրաժարիրեն հրաժարիր    իրենց գործիրենց գործիրենց գործիրենց գործած պղծուած պղծուած պղծուած պղծու----
թիւններէն, իրենք եւս խոզերու նման կորուստի պիտի թիւններէն, իրենք եւս խոզերու նման կորուստի պիտի թիւններէն, իրենք եւս խոզերու նման կորուստի պիտի թիւններէն, իրենք եւս խոզերու նման կորուստի պիտի 
մատնուին:մատնուին:մատնուին:մատնուին: 

10101010....----    Քիչ առաջ ըսուեցաւ որ Քիչ առաջ ըսուեցաւ որ Քիչ առաջ ըսուեցաւ որ Քիչ առաջ ըսուեցաւ որ ««««խոզեխոզեխոզեխոզերուն ներկայութիւնը րուն ներկայութիւնը րուն ներկայութիւնը րուն ներկայութիւնը 
ցոյց կու տայ, ցոյց կու տայ, ցոյց կու տայ, ցոյց կու տայ, որ Յիսուս հեթանոս հողամասի մէջ էրոր Յիսուս հեթանոս հողամասի մէջ էրոր Յիսուս հեթանոս հողամասի մէջ էրոր Յիսուս հեթանոս հողամասի մէջ էր»: »: »: »: Խոզերը Խոզերը Խոզերը Խոզերը 
««««պիղծպիղծպիղծպիղծ» » » » ըլլալով հեռու կը պահուէին կամ կը հեռացուէին ըլլալով հեռու կը պահուէին կամ կը հեռացուէին ըլլալով հեռու կը պահուէին կամ կը հեռացուէին ըլլալով հեռու կը պահուէին կամ կը հեռացուէին 
հրէական հողամասերէն: Կարեւոր հոհրէական հողամասերէն: Կարեւոր հոհրէական հողամասերէն: Կարեւոր հոհրէական հողամասերէն: Կարեւոր հոգեւոր դասը զոր հոսկէ գեւոր դասը զոր հոսկէ գեւոր դասը զոր հոսկէ գեւոր դասը զոր հոսկէ 
կը սորվինք այն է, որ ինչպէս խոզերը հեռու կը պահուէին կը սորվինք այն է, որ ինչպէս խոզերը հեռու կը պահուէին կը սորվինք այն է, որ ինչպէս խոզերը հեռու կը պահուէին կը սորվինք այն է, որ ինչպէս խոզերը հեռու կը պահուէին 
հրէական հողամասերէն, այնպէս ալ պղծութեան կեանք հրէական հողամասերէն, այնպէս ալ պղծութեան կեանք հրէական հողամասերէն, այնպէս ալ պղծութեան կեանք հրէական հողամասերէն, այնպէս ալ պղծութեան կեանք 
ապրող մարդիկը հեռու պիտի պահուին Աստուծոյ թագաւոապրող մարդիկը հեռու պիտի պահուին Աստուծոյ թագաւոապրող մարդիկը հեռու պիտի պահուին Աստուծոյ թագաւոապրող մարդիկը հեռու պիտի պահուին Աստուծոյ թագաւո----
րութենէն:րութենէն:րութենէն:րութենէն:    

11111111....----    Կարեւոր է նկատել, որ Յիսուս արտօնեց որ չար Կարեւոր է նկատել, որ Յիսուս արտօնեց որ չար Կարեւոր է նկատել, որ Յիսուս արտօնեց որ չար Կարեւոր է նկատել, որ Յիսուս արտօնեց որ չար 
ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն, ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն, ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն, ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն, բայց ինք չէր որ խոզերը դէպի բայց ինք չէր որ խոզերը դէպի բայց ինք չէր որ խոզերը դէպի բայց ինք չէր որ խոզերը դէպի 
լիճ ղրկեց որպէսզի խեղդուին, այլ խոզերը իրելիճ ղրկեց որպէսզի խեղդուին, այլ խոզերը իրելիճ ղրկեց որպէսզի խեղդուին, այլ խոզերը իրելիճ ղրկեց որպէսզի խեղդուին, այլ խոզերը իրե´́́́նք է որ լիճ նք է որ լիճ նք է որ լիճ նք է որ լիճ 
խուժեցին, երբ իրենք զիրենք դեւերու ազդեցութեան տակ խուժեցին, երբ իրենք զիրենք դեւերու ազդեցութեան տակ խուժեցին, երբ իրենք զիրենք դեւերու ազդեցութեան տակ խուժեցին, երբ իրենք զիրենք դեւերու ազդեցութեան տակ 
գտան: գտան: գտան: գտան: Այս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէԱյս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէԱյս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէԱյս իրողութիւնը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ    Յիսուս ինք Յիսուս ինք Յիսուս ինք Յիսուս ինք 
չէ որ չարասէր ու չարագործ մարդիկը դժոխք պիտի ղրկէ, այլ չէ որ չարասէր ու չարագործ մարդիկը դժոխք պիտի ղրկէ, այլ չէ որ չարասէր ու չարագործ մարդիկը դժոխք պիտի ղրկէ, այլ չէ որ չարասէր ու չարագործ մարդիկը դժոխք պիտի ղրկէ, այլ 
չարասէր մաչարասէր մաչարասէր մաչարասէր մարդիկ իրերդիկ իրերդիկ իրերդիկ իրե´́́́նք է որ հոն պիտի երթան: Մեղաւոր եւ նք է որ հոն պիտի երթան: Մեղաւոր եւ նք է որ հոն պիտի երթան: Մեղաւոր եւ նք է որ հոն պիտի երթան: Մեղաւոր եւ 
անապաշխար մարդիկ իրեանապաշխար մարդիկ իրեանապաշխար մարդիկ իրեանապաշխար մարդիկ իրե´́́́նք են պատճառը իրենց անձերու նք են պատճառը իրենց անձերու նք են պատճառը իրենց անձերու նք են պատճառը իրենց անձերու 
կորստեան եւ ոկորստեան եւ ոկորստեան եւ ոկորստեան եւ ո´́́́չ թէ Աստուած:չ թէ Աստուած:չ թէ Աստուած:չ թէ Աստուած:    

12121212....----    Որոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, թէՈրոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, թէՈրոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, թէՈրոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ    Յիսուս թոյլ Յիսուս թոյլ Յիսուս թոյլ Յիսուս թոյլ 
տուաւ որ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն եւ զանոնք լիճին տուաւ որ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն եւ զանոնք լիճին տուաւ որ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն եւ զանոնք լիճին տուաւ որ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտնեն եւ զանոնք լիճին 
ջուրին մէջ խեղդեն, որպէսզի Գեջուրին մէջ խեղդեն, որպէսզի Գեջուրին մէջ խեղդեն, որպէսզի Գեջուրին մէջ խեղդեն, որպէսզի Գերգեսացիները տեսնէին ու րգեսացիները տեսնէին ու րգեսացիները տեսնէին ու րգեսացիները տեսնէին ու 
գիտնային թէ չար ոգիները զօրաւոր թշնամիներ էին, անգութ գիտնային թէ չար ոգիները զօրաւոր թշնամիներ էին, անգութ գիտնային թէ չար ոգիները զօրաւոր թշնամիներ էին, անգութ գիտնային թէ չար ոգիները զօրաւոր թշնամիներ էին, անգութ 
ու վնասաբեր արարածներ էին, գուցէ ատիկա պատճառ ու վնասաբեր արարածներ էին, գուցէ ատիկա պատճառ ու վնասաբեր արարածներ էին, գուցէ ատիկա պատճառ ու վնասաբեր արարածներ էին, գուցէ ատիկա պատճառ 
դառնար որ անոնք կառչէին Յիսուսի եւ անոր մէջ իրենց դառնար որ անոնք կառչէին Յիսուսի եւ անոր մէջ իրենց դառնար որ անոնք կառչէին Յիսուսի եւ անոր մէջ իրենց դառնար որ անոնք կառչէին Յիսուսի եւ անոր մէջ իրենց 
փրկութիւնը գտնէին: Բայց դժբախտաբար, Գերգեսայի բնափրկութիւնը գտնէին: Բայց դժբախտաբար, Գերգեսայի բնափրկութիւնը գտնէին: Բայց դժբախտաբար, Գերգեսայի բնափրկութիւնը գտնէին: Բայց դժբախտաբար, Գերգեսայի բնա----
կիչները պատահածը տեսնելով, փոխանակիչները պատահածը տեսնելով, փոխանակիչները պատահածը տեսնելով, փոխանակիչները պատահածը տեսնելով, փոխանակ կառչկ կառչկ կառչկ կառչելուելուելուելու    Տիրոջ, Տիրոջ, Տիրոջ, Տիրոջ, 
ընդհակառակը, աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահընդհակառակը, աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահընդհակառակը, աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահընդհակառակը, աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահ----
մաններէն:մաններէն:մաններէն:մաններէն:    



 605 

13131313....----    Մատթէոս կը վկայէՄատթէոս կը վկայէՄատթէոս կը վկայէՄատթէոս կը վկայէ    որ երբ դեւերը աղաչեցին որ երբ դեւերը աղաչեցին որ երբ դեւերը աղաչեցին որ երբ դեւերը աղաչեցին 
ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի, , , , որ թոյլ տայ որ թոյլ տայ որ թոյլ տայ որ թոյլ տայ իրենց երթալու եւ խոզերուն մէջ մտնեիրենց երթալու եւ խոզերուն մէջ մտնեիրենց երթալու եւ խոզերուն մէջ մտնեիրենց երթալու եւ խոզերուն մէջ մտնե----
լուլուլուլու` ` ` ` Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««ԳացէԳացէԳացէԳացէ´́́́քքքք»»»» ( ( ( (Մտ 8.32), եւ անոնք գացին ու Մտ 8.32), եւ անոնք գացին ու Մտ 8.32), եւ անոնք գացին ու Մտ 8.32), եւ անոնք գացին ու 
խոզերուն մէջ մտան: խոզերուն մէջ մտան: խոզերուն մէջ մտան: խոզերուն մէջ մտան: ՅիսՅիսՅիսՅիսուս չար ոգիները լոկ մէկ բառով ուս չար ոգիները լոկ մէկ բառով ուս չար ոգիները լոկ մէկ բառով ուս չար ոգիները լոկ մէկ բառով 
դուրս հանեց մարդոցմէ: Ոդուրս հանեց մարդոցմէ: Ոդուրս հանեց մարդոցմէ: Ոդուրս հանեց մարդոցմէ: Ո´́́́չ միայն Յիսուսի գործերուն մէջ չ միայն Յիսուսի գործերուն մէջ չ միայն Յիսուսի գործերուն մէջ չ միայն Յիսուսի գործերուն մէջ 
հրաշալի զօրութիւն կայ, այլեւ` իր բերանէն դուրս եկած ամէն հրաշալի զօրութիւն կայ, այլեւ` իր բերանէն դուրս եկած ամէն հրաշալի զօրութիւն կայ, այլեւ` իր բերանէն դուրս եկած ամէն հրաշալի զօրութիւն կայ, այլեւ` իր բերանէն դուրս եկած ամէն 
մէկ բառին մէջ:մէկ բառին մէջ:մէկ բառին մէջ:մէկ բառին մէջ:    Լոկ մէկ բառով Տէրը կարող է ամբողջական Լոկ մէկ բառով Տէրը կարող է ամբողջական Լոկ մէկ բառով Տէրը կարող է ամբողջական Լոկ մէկ բառով Տէրը կարող է ամբողջական 
ազատագրութիւն բերել, զինք հաւատքով օգնութեան ազատագրութիւն բերել, զինք հաւատքով օգնութեան ազատագրութիւն բերել, զինք հաւատքով օգնութեան ազատագրութիւն բերել, զինք հաւատքով օգնութեան 
կանչողներուն:կանչողներուն:կանչողներուն:կանչողներուն:    

14.14.14.14.----    Խոզերուն մէջ մտնելու համար, չար ոգիներուն Խոզերուն մէջ մտնելու համար, չար ոգիներուն Խոզերուն մէջ մտնելու համար, չար ոգիներուն Խոզերուն մէջ մտնելու համար, չար ոգիներուն ՏիՏիՏիՏի----
րոջմէ րոջմէ րոջմէ րոջմէ արտօնութիւն խնդրելը, ցոյց կու տայ որ Սատանան եւ արտօնութիւն խնդրելը, ցոյց կու տայ որ Սատանան եւ արտօնութիւն խնդրելը, ցոյց կու տայ որ Սատանան եւ արտօնութիւն խնդրելը, ցոյց կու տայ որ Սատանան եւ 
իր արբանեակները չեն կրնար բան մը ընել առանց Աստուծոյ իր արբանեակները չեն կրնար բան մը ընել առանց Աստուծոյ իր արբանեակները չեն կրնար բան մը ընել առանց Աստուծոյ իր արբանեակները չեն կրնար բան մը ընել առանց Աստուծոյ 
թոյլտուութեան: Ասիկա գիտնալը մխիթարական է հաւաթոյլտուութեան: Ասիկա գիտնալը մխիթարական է հաւաթոյլտուութեան: Ասիկա գիտնալը մխիթարական է հաւաթոյլտուութեան: Ասիկա գիտնալը մխիթարական է հաւա----
տացեալներուս համար, որովհետեւ մեզի կը յիշեցնէտացեալներուս համար, որովհետեւ մեզի կը յիշեցնէտացեալներուս համար, որովհետեւ մեզի կը յիշեցնէտացեալներուս համար, որովհետեւ մեզի կը յիշեցնէ,,,,    թէ Չարը թէ Չարը թէ Չարը թէ Չարը 
առանց մեր Տիրոջ արտօնութեան չի կրնար փորձի ենթարկել առանց մեր Տիրոջ արտօնութեան չի կրնար փորձի ենթարկել առանց մեր Տիրոջ արտօնութեան չի կրնար փորձի ենթարկել առանց մեր Տիրոջ արտօնութեան չի կրնար փորձի ենթարկել 
մեզ, իսկ Տէրը թոյլ մեզ, իսկ Տէրը թոյլ մեզ, իսկ Տէրը թոյլ մեզ, իսկ Տէրը թոյլ չի չի չի չի տար որ ենտար որ ենտար որ ենտար որ ենթարկուինք այնպիսի թարկուինք այնպիսի թարկուինք այնպիսի թարկուինք այնպիսի 
փորձութեան մը,փորձութեան մը,փորձութեան մը,փորձութեան մը,    որ մեր կարողութենէն վեր է (Ա.Կր 10.13):որ մեր կարողութենէն վեր է (Ա.Կր 10.13):որ մեր կարողութենէն վեր է (Ա.Կր 10.13):որ մեր կարողութենէն վեր է (Ա.Կր 10.13):    

15151515....----    Երբ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտան, անոնք Երբ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտան, անոնք Երբ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտան, անոնք Երբ չար ոգիները խոզերուն մէջ մտան, անոնք 
««««զառիթափէն վար խուժեցին դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցանզառիթափէն վար խուժեցին դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցանզառիթափէն վար խուժեցին դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցանզառիթափէն վար խուժեցին դէպի լիճ եւ հոն խեղդուեցան»:»:»:»:    
ԵԵԵԵրբ չար ոգիները մտան խոզերուն մէջ, խոզերը կորսնցուցին րբ չար ոգիները մտան խոզերուն մէջ, խոզերը կորսնցուցին րբ չար ոգիները մտան խոզերուն մէջ, խոզերը կորսնցուցին րբ չար ոգիները մտան խոզերուն մէջ, խոզերը կորսնցուցին 
իրենց խաղաղութիւնը եւ դէպի մահ վազեցին: Բոլոր անոնք իրենց խաղաղութիւնը եւ դէպի մահ վազեցին: Բոլոր անոնք իրենց խաղաղութիւնը եւ դէպի մահ վազեցին: Բոլոր անոնք իրենց խաղաղութիւնը եւ դէպի մահ վազեցին: Բոլոր անոնք 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ապրին Սատանային ազդեցութեան ներքեւ, կը ապրին Սատանային ազդեցութեան ներքեւ, կը ապրին Սատանային ազդեցութեան ներքեւ, կը ապրին Սատանային ազդեցութեան ներքեւ, կը 
կորսնցնեն իրենց խաղաղութիւնը, եւ Սատանան զանոնք կորսնցնեն իրենց խաղաղութիւնը, եւ Սատանան զանոնք կորսնցնեն իրենց խաղաղութիւնը, եւ Սատանան զանոնք կորսնցնեն իրենց խաղաղութիւնը, եւ Սատանան զանոնք 
դէպի հոգեւոր ու յաւիտենական մահ կդէպի հոգեւոր ու յաւիտենական մահ կդէպի հոգեւոր ու յաւիտենական մահ կդէպի հոգեւոր ու յաւիտենական մահ կ’’’’առաջնորդէ:առաջնորդէ:առաջնորդէ:առաջնորդէ:    

16161616....----    Մէկը կՄէկը կՄէկը կՄէկը կրնայ մտածել.րնայ մտածել.րնայ մտածել.րնայ մտածել.----    ««««Ինչո՞ւ համար երբ չար Ինչո՞ւ համար երբ չար Ինչո՞ւ համար երբ չար Ինչո՞ւ համար երբ չար 
ոգիները Գերգեսացի մարդուն մէջ էին, չփորձեցին զայն լիճին ոգիները Գերգեսացի մարդուն մէջ էին, չփորձեցին զայն լիճին ոգիները Գերգեսացի մարդուն մէջ էին, չփորձեցին զայն լիճին ոգիները Գերգեսացի մարդուն մէջ էին, չփորձեցին զայն լիճին 
մէջ նետել ու խեղդելմէջ նետել ու խեղդելմէջ նետել ու խեղդելմէջ նետել ու խեղդել»:»:»:»:    Սատանային արտօնութիւն տրուած է Սատանային արտօնութիւն տրուած է Սատանային արտօնութիւն տրուած է Սատանային արտօնութիւն տրուած է 
փորձելու մարդը, բայց արտօնութիւն չէ տրուած մեռցնելու փորձելու մարդը, բայց արտօնութիւն չէ տրուած մեռցնելու փորձելու մարդը, բայց արտօնութիւն չէ տրուած մեռցնելու փորձելու մարդը, բայց արտօնութիւն չէ տրուած մեռցնելու 
զայն:զայն:զայն:զայն:    Յիշենք Աստուծոյ խօսքը ուղղուած Սատանային` Յոբի Յիշենք Աստուծոյ խօսքը ուղղուած Սատանային` Յոբի Յիշենք Աստուծոյ խօսքը ուղղուած Սատանային` Յոբի Յիշենք Աստուծոյ խօսքը ուղղուած Սատանային` Յոբի 
վերաբվերաբվերաբվերաբերեալ. երեալ. երեալ. երեալ. ««««Ահա զանիկա քու ձեռքդ կու տամ, միայն թէ Ահա զանիկա քու ձեռքդ կու տամ, միայն թէ Ահա զանիկա քու ձեռքդ կու տամ, միայն թէ Ահա զանիկա քու ձեռքդ կու տամ, միայն թէ 
անոր կեանքը պահէանոր կեանքը պահէանոր կեանքը պահէանոր կեանքը պահէ»»»» ( ( ( (Յոբ 2.6): Սատանան իրաւունք չունի Յոբ 2.6): Սատանան իրաւունք չունի Յոբ 2.6): Սատանան իրաւունք չունի Յոբ 2.6): Սատանան իրաւունք չունի 
խլելու մարդուն կեանքը: Բարի Սամարացիին առակին մէջ խլելու մարդուն կեանքը: Բարի Սամարացիին առակին մէջ խլելու մարդուն կեանքը: Բարի Սամարացիին առակին մէջ խլելու մարդուն կեանքը: Բարի Սամարացիին առակին մէջ 
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կը կարդանք թէ ինչպէս Երուսաղէմէն Երիքով ճամբորդող կը կարդանք թէ ինչպէս Երուսաղէմէն Երիքով ճամբորդող կը կարդանք թէ ինչպէս Երուսաղէմէն Երիքով ճամբորդող կը կարդանք թէ ինչպէս Երուսաղէմէն Երիքով ճամբորդող 
մարդը, կմարդը, կմարդը, կմարդը, կ’’’’իյնայ աւազաիյնայ աւազաիյնայ աւազաիյնայ աւազակկկկներուն ձեռքը, որոնք զինք ներուն ձեռքը, որոնք զինք ներուն ձեռքը, որոնք զինք ներուն ձեռքը, որոնք զինք ««««վիրաւովիրաւովիրաւովիրաւո----
րեցրեցրեցրեցին եւ կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացինին եւ կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացինին եւ կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացինին եւ կիսամահ վիճակի մէջ ձգեցին ու գացին»»»» ( ( ( (Ղկ 10.30): Ղկ 10.30): Ղկ 10.30): Ղկ 10.30): 
Աւազակները չար ոգիներն են, կԱւազակները չար ոգիներն են, կԱւազակները չար ոգիներն են, կԱւազակները չար ոգիներն են, կ’’’’ըսէ Սուրբ Գրիգորըսէ Սուրբ Գրիգորըսէ Սուրբ Գրիգորըսէ Սուրբ Գրիգոր    
ՆարեկացիՆարեկացիՆարեկացիՆարեկացի    եւ ուրիշներ: եւ ուրիշներ: եւ ուրիշներ: եւ ուրիշներ: ««««ԿիսամահԿիսամահԿիսամահԿիսամահ» » » » բառը եւս ցոյց կու տայ, բառը եւս ցոյց կու տայ, բառը եւս ցոյց կու տայ, բառը եւս ցոյց կու տայ, 
թէ Սատանան կրնայ վիրաւորել մարդը, բայց իրաւունք չունի թէ Սատանան կրնայ վիրաւորել մարդը, բայց իրաւունք չունի թէ Սատանան կրնայ վիրաւորել մարդը, բայց իրաւունք չունի թէ Սատանան կրնայ վիրաւորել մարդը, բայց իրաւունք չունի 
զայն մեռցնելու:զայն մեռցնելու:զայն մեռցնելու:զայն մեռցնելու:    

««««Խոզարածները փախան եւ քաղաքին ոԽոզարածները փախան եւ քաղաքին ոԽոզարածները փախան եւ քաղաքին ոԽոզարածները փախան եւ քաղաքին ու ագարակներու ւ ագարակներու ւ ագարակներու ւ ագարակներու 
մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու թէ մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու թէ մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու թէ մէջ պատմեցին պատահածը: Ժողովուրդը գնաց տեսնելու թէ 
իիիի´́́́նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ սարսափեցան, երբ նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ սարսափեցան, երբ նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ սարսափեցան, երբ նչ պատահած էր: Եկան Յիսուսի մօտ եւ սարսափեցան, երբ 
տեսան դիւահարը, որ նախապէս բազմաթիւ չար ոգիներ տեսան դիւահարը, որ նախապէս բազմաթիւ չար ոգիներ տեսան դիւահարը, որ նախապէս բազմաթիւ չար ոգիներ տեսան դիւահարը, որ նախապէս բազմաթիւ չար ոգիներ 
ունէր ներսիդին, իսկ այժմ հագուստները հագած էր եւ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ հագուստները հագած էր եւ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ հագուստները հագած էր եւ ունէր ներսիդին, իսկ այժմ հագուստները հագած էր եւ 
զգաստացածզգաստացածզգաստացածզգաստացած»»»» ( ( ( (Մր 5.14Մր 5.14Մր 5.14Մր 5.14----15):15):15):15):    

1.1.1.1.----    Խոզերուն խեղդԽոզերուն խեղդԽոզերուն խեղդԽոզերուն խեղդուելէն ետք, խոզարածները փախան եւ ուելէն ետք, խոզարածները փախան եւ ուելէն ետք, խոզարածները փախան եւ ուելէն ետք, խոզարածները փախան եւ 
բոլորին պատմեցին պատահածը, մանաւանդ` իրենց բոլորին պատմեցին պատահածը, մանաւանդ` իրենց բոլորին պատմեցին պատահածը, մանաւանդ` իրենց բոլորին պատմեցին պատահածը, մանաւանդ` իրենց 
տէրերուն: Ժողովուրդը ոտքի ելաւ երթալու եւ տէրերուն: Ժողովուրդը ոտքի ելաւ երթալու եւ տէրերուն: Ժողովուրդը ոտքի ելաւ երթալու եւ տէրերուն: Ժողովուրդը ոտքի ելաւ երթալու եւ ««««տեսնելու թէ տեսնելու թէ տեսնելու թէ տեսնելու թէ 
իիիի´́́́նչ պատահած էրնչ պատահած էրնչ պատահած էրնչ պատահած էր»:»:»:»:    Երբ եկան Յիսուսի մօտ եւ տեսան Երբ եկան Յիսուսի մօտ եւ տեսան Երբ եկան Յիսուսի մօտ եւ տեսան Երբ եկան Յիսուսի մօտ եւ տեսան 
բժշկուած դիւահարը, հագուստները հագած եւ զգաստացած` բժշկուած դիւահարը, հագուստները հագած եւ զգաստացած` բժշկուած դիւահարը, հագուստները հագած եւ զգաստացած` բժշկուած դիւահարը, հագուստները հագած եւ զգաստացած` 
սարսափեցան: Աւելի դիւահարիսարսափեցան: Աւելի դիւահարիսարսափեցան: Աւելի դիւահարիսարսափեցան: Աւելի դիւահարին ազատագրութիւնն էրն ազատագրութիւնն էրն ազատագրութիւնն էրն ազատագրութիւնն էր,,,,    որ որ որ որ 
զիրենք սարսափի մատնեց քան խոզերուն պատահածը, զիրենք սարսափի մատնեց քան խոզերուն պատահածը, զիրենք սարսափի մատնեց քան խոզերուն պատահածը, զիրենք սարսափի մատնեց քան խոզերուն պատահածը, 
որովհետեւ կը ճանչնային դիւահարը, գիտէին թէ անիկա նոյն որովհետեւ կը ճանչնային դիւահարը, գիտէին թէ անիկա նոյն որովհետեւ կը ճանչնային դիւահարը, գիտէին թէ անիկա նոյն որովհետեւ կը ճանչնային դիւահարը, գիտէին թէ անիկա նոյն 
այն անձն էր, որուն ձեռքերն ու ոտքերը փորձած էին այն անձն էր, որուն ձեռքերն ու ոտքերը փորձած էին այն անձն էր, որուն ձեռքերն ու ոտքերը փորձած էին այն անձն էր, որուն ձեռքերն ու ոտքերը փորձած էին 
բազմաթիւ անգամներ շղթաներով կապել, նոյն այն անձն էր, բազմաթիւ անգամներ շղթաներով կապել, նոյն այն անձն էր, բազմաթիւ անգամներ շղթաներով կապել, նոյն այն անձն էր, բազմաթիւ անգամներ շղթաներով կապել, նոյն այն անձն էր, 
որ որ որ որ ««««միշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմամիշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմամիշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմամիշտ, գիշեր ու ցերեկ գերեզմաններու մէջ եւ լեռներու ններու մէջ եւ լեռներու ններու մէջ եւ լեռներու ններու մէջ եւ լեռներու 
վրայ կը թափառէր ու կվրայ կը թափառէր ու կվրայ կը թափառէր ու կվրայ կը թափառէր ու կ’’’’աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը աղաղակէր եւ ինքզինք քարով կը 
վիրաւորէրվիրաւորէրվիրաւորէրվիրաւորէր»:»:»:»:    Գալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կ’’’’ըլլայ մեր կեցուածքը կամ ըլլայ մեր կեցուածքը կամ ըլլայ մեր կեցուածքը կամ ըլլայ մեր կեցուածքը կամ 
ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ընենք երբ գտնուինք նման երեւոյթի մը դիմաց: Ի՞նչ ընենք երբ գտնուինք նման երեւոյթի մը դիմաց: Ի՞նչ ընենք երբ գտնուինք նման երեւոյթի մը դիմաց: Ի՞նչ ընենք երբ գտնուինք նման երեւոյթի մը դիմաց: Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք եթէ երբեք տեսնենք չար ոգիներու կողմէ գերի ընենք եթէ երբեք տեսնենք չար ոգիներու կողմէ գերի ընենք եթէ երբեք տեսնենք չար ոգիներու կողմէ գերի ընենք եթէ երբեք տեսնենք չար ոգիներու կողմէ գերի 
բռնուած անձ մը, յանկարծբռնուած անձ մը, յանկարծբռնուած անձ մը, յանկարծբռնուած անձ մը, յանկարծ    Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ Սուրբ Հոգիով լեցուած եւ Սուրբ 
Հոգիի տաճար դարձած: Ի՞նչ կՀոգիի տաճար դարձած: Ի՞նչ կՀոգիի տաճար դարձած: Ի՞նչ կՀոգիի տաճար դարձած: Ի՞նչ կ’’’’ընենք եթէ տեսնենք Աստուծոյ ընենք եթէ տեսնենք Աստուծոյ ընենք եթէ տեսնենք Աստուծոյ ընենք եթէ տեսնենք Աստուծոյ 
սուրբ անունը անարգող մէկը, յանկարծ փոխակերպուեցաւ սուրբ անունը անարգող մէկը, յանկարծ փոխակերպուեցաւ սուրբ անունը անարգող մէկը, յանկարծ փոխակերպուեցաւ սուրբ անունը անարգող մէկը, յանկարծ փոխակերպուեցաւ 
Աստուծոյ անունը փառաբանող, սրբաբանող եւ օրհներգող Աստուծոյ անունը փառաբանող, սրբաբանող եւ օրհներգող Աստուծոյ անունը փառաբանող, սրբաբանող եւ օրհներգող Աստուծոյ անունը փառաբանող, սրբաբանող եւ օրհներգող 
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անձի մը: Վստանձի մը: Վստանձի մը: Վստանձի մը: Վստահաբար կը զարմանանք, կը հիանանքահաբար կը զարմանանք, կը հիանանքահաբար կը զարմանանք, կը հիանանքահաբար կը զարմանանք, կը հիանանք    ու ու ու ու կը կը կը կը 
սքանչանանք, բայց ասոնսքանչանանք, բայց ասոնսքանչանանք, բայց ասոնսքանչանանք, բայց ասոնց կողքին, արդեօ՞ք ց կողքին, արդեօ՞ք ց կողքին, արդեօ՞ք ց կողքին, արդեօ՞ք աստուածային աստուածային աստուածային աստուածային 
քաղցր երկիւղ մը չի մտներ մեր սրտին մէջ:քաղցր երկիւղ մը չի մտներ մեր սրտին մէջ:քաղցր երկիւղ մը չի մտներ մեր սրտին մէջ:քաղցր երկիւղ մը չի մտներ մեր սրտին մէջ:    

2.2.2.2.----    ««««Հագուստները հագածՀագուստները հագածՀագուստները հագածՀագուստները հագած»:»:»:»:    Այս բառերը կը պարզենԱյս բառերը կը պարզենԱյս բառերը կը պարզենԱյս բառերը կը պարզեն,,,,    որ որ որ որ 
նախապէս դիւահար մարդը մերկ կամ հաւանաբար նախապէս դիւահար մարդը մերկ կամ հաւանաբար նախապէս դիւահար մարդը մերկ կամ հաւանաբար նախապէս դիւահար մարդը մերկ կամ հաւանաբար 
կիսամերկ կը պտըտէր: Հոս խօսքը մարմնաւոր մերկութեան կիսամերկ կը պտըտէր: Հոս խօսքը մարմնաւոր մերկութեան կիսամերկ կը պտըտէր: Հոս խօսքը մարմնաւոր մերկութեան կիսամերկ կը պտըտէր: Հոս խօսքը մարմնաւոր մերկութեան 
մասին է, բայց կայ նաեւ հոգեւոր մերկութիւնը: մասին է, բայց կայ նաեւ հոգեւոր մերկութիւնը: մասին է, բայց կայ նաեւ հոգեւոր մերկութիւնը: մասին է, բայց կայ նաեւ հոգեւոր մերկութիւնը: Որո՞նք են Որո՞նք են Որո՞նք են Որո՞նք են 
հոգեւորապէս մերկ եղողները: Հոգեւորապէս մերկ կը հոգեւորապէս մերկ եղողները: Հոգեւորապէս մերկ կը հոգեւորապէս մերկ եղողները: Հոգեւորապէս մերկ կը հոգեւորապէս մերկ եղողները: Հոգեւորապէս մերկ կը 
սեպուին բոլոր անոնք` որոնք Քրիստոսի արիւնով չեն սեպուին բոլոր անոնք` որոնք Քրիստոսի արիւնով չեն սեպուին բոլոր անոնք` որոնք Քրիստոսի արիւնով չեն սեպուին բոլոր անոնք` որոնք Քրիստոսի արիւնով չեն 
սրբուած ու պաշտպանուած: Մերկ կը սեպուին բոլոր անոնք` սրբուած ու պաշտպանուած: Մերկ կը սեպուին բոլոր անոնք` սրբուած ու պաշտպանուած: Մերկ կը սեպուին բոլոր անոնք` սրբուած ու պաշտպանուած: Մերկ կը սեպուին բոլոր անոնք` 
որոնք անառակ որդիին նման չեն դարձած Աստուծոյ, եւ չեն որոնք անառակ որդիին նման չեն դարձած Աստուծոյ, եւ չեն որոնք անառակ որդիին նման չեն դարձած Աստուծոյ, եւ չեն որոնք անառակ որդիին նման չեն դարձած Աստուծոյ, եւ չեն 
ստացած անոր ձեռքէն արդարութեան պատմուճանը, որստացած անոր ձեռքէն արդարութեան պատմուճանը, որստացած անոր ձեռքէն արդարութեան պատմուճանը, որստացած անոր ձեռքէն արդարութեան պատմուճանը, որդեդեդեդե----
գրութեան ու իշխանութեան մատանին, եւ աւետարանչուգրութեան ու իշխանութեան մատանին, եւ աւետարանչուգրութեան ու իշխանութեան մատանին, եւ աւետարանչուգրութեան ու իշխանութեան մատանին, եւ աւետարանչու----
թեան կօշիկը (Ղկ 15.22):թեան կօշիկը (Ղկ 15.22):թեան կօշիկը (Ղկ 15.22):թեան կօշիկը (Ղկ 15.22):    

Դեւերուն կողմէ յիշեալ մարդուն մերկացումը, ցոյց կու Դեւերուն կողմէ յիշեալ մարդուն մերկացումը, ցոյց կու Դեւերուն կողմէ յիշեալ մարդուն մերկացումը, ցոյց կու Դեւերուն կողմէ յիշեալ մարդուն մերկացումը, ցոյց կու 
տայ որ Սատանան կը սիրէ մերկացնել մարդը Աստուծոյ տայ որ Սատանան կը սիրէ մերկացնել մարդը Աստուծոյ տայ որ Սատանան կը սիրէ մերկացնել մարդը Աստուծոյ տայ որ Սատանան կը սիրէ մերկացնել մարդը Աստուծոյ 
ներկայութենէն, Աստուծոյ սէրէն ու սրբութենէն, Աստուծոյ ներկայութենէն, Աստուծոյ սէրէն ու սրբութենէն, Աստուծոյ ներկայութենէն, Աստուծոյ սէրէն ու սրբութենէն, Աստուծոյ ներկայութենէն, Աստուծոյ սէրէն ու սրբութենէն, Աստուծոյ 
գիտութենէն ու ճանաչողութենէնգիտութենէն ու ճանաչողութենէնգիտութենէն ու ճանաչողութենէնգիտութենէն ու ճանաչողութենէն, , , , Աստուծոյ մտերմութենէն Աստուծոյ մտերմութենէն Աստուծոյ մտերմութենէն Աստուծոյ մտերմութենէն 
ու զօրութենէն, Աստուծոյ փառքէն ու բարութենէն: Տակաւին, ու զօրութենէն, Աստուծոյ փառքէն ու բարութենէն: Տակաւին, ու զօրութենէն, Աստուծոյ փառքէն ու բարութենէն: Տակաւին, ու զօրութենէն, Աստուծոյ փառքէն ու բարութենէն: Տակաւին, 
Չարը կՉարը կՉարը կՉարը կ’’’’աշխատի ու կաշխատի ու կաշխատի ու կաշխատի ու կ’’’’ուզէ մարդը մերկացնել Աստուծոյ ուզէ մարդը մերկացնել Աստուծոյ ուզէ մարդը մերկացնել Աստուծոյ ուզէ մարդը մերկացնել Աստուծոյ 
պատկերէն ու նմանութենէն, Աստուածատուր իր շնորհքպատկերէն ու նմանութենէն, Աստուածատուր իր շնորհքպատկերէն ու նմանութենէն, Աստուածատուր իր շնորհքպատկերէն ու նմանութենէն, Աստուածատուր իր շնորհքնենենենե----
րէն ու պարգեւներէն, ձիրքերէն ու կարողութենէն: Չարը րէն ու պարգեւներէն, ձիրքերէն ու կարողութենէն: Չարը րէն ու պարգեւներէն, ձիրքերէն ու կարողութենէն: Չարը րէն ու պարգեւներէն, ձիրքերէն ու կարողութենէն: Չարը 
կկկկ’’’’ուզէ մարդը տեսնել մերկ ոուզէ մարդը տեսնել մերկ ոուզէ մարդը տեսնել մերկ ոուզէ մարդը տեսնել մերկ ու մինակ, խեղճ ու խարխուլ, ւ մինակ, խեղճ ու խարխուլ, ւ մինակ, խեղճ ու խարխուլ, ւ մինակ, խեղճ ու խարխուլ, 
դժբախտ ու դժգոհ, պարտուած ու պարսաւուած, ջախջախդժբախտ ու դժգոհ, պարտուած ու պարսաւուած, ջախջախդժբախտ ու դժգոհ, պարտուած ու պարսաւուած, ջախջախդժբախտ ու դժգոհ, պարտուած ու պարսաւուած, ջախջախ----
ուած ու ջարդուած:ուած ու ջարդուած:ուած ու ջարդուած:ուած ու ջարդուած:    

3.3.3.3.----    ««««Եւ զգաստացածԵւ զգաստացածԵւ զգաստացածԵւ զգաստացած»:»:»:»:    Այնքան ատեն երբ չար ոգիները Այնքան ատեն երբ չար ոգիները Այնքան ատեն երբ չար ոգիները Այնքան ատեն երբ չար ոգիները 
մարդուն մէջ էին, մարդը զուրկ էր ամէն զգաստութենէ եւ մարդուն մէջ էին, մարդը զուրկ էր ամէն զգաստութենէ եւ մարդուն մէջ էին, մարդը զուրկ էր ամէն զգաստութենէ եւ մարդուն մէջ էին, մարդը զուրկ էր ամէն զգաստութենէ եւ 
գիտակցութենէգիտակցութենէգիտակցութենէգիտակցութենէ. . . . բայց երբ անոնք հեռացան մարդէն,բայց երբ անոնք հեռացան մարդէն,բայց երբ անոնք հեռացան մարդէն,բայց երբ անոնք հեռացան մարդէն,    մարդը մարդը մարդը մարդը 
զգաստութեան ոզգաստութեան ոզգաստութեան ոզգաստութեան ու գիտակցութեան եկաւ: Սա կը պարզէ, որ ւ գիտակցութեան եկաւ: Սա կը պարզէ, որ ւ գիտակցութեան եկաւ: Սա կը պարզէ, որ ւ գիտակցութեան եկաւ: Սա կը պարզէ, որ 
երբ Սատանան իշխէ մարդուն վրայ, մարդը կը դառնայ երբ Սատանան իշխէ մարդուն վրայ, մարդը կը դառնայ երբ Սատանան իշխէ մարդուն վրայ, մարդը կը դառնայ երբ Սատանան իշխէ մարդուն վրայ, մարդը կը դառնայ 
անզգաստ, անգիտակից, եւ ալ չի գիտեր թէ իանզգաստ, անգիտակից, եւ ալ չի գիտեր թէ իանզգաստ, անգիտակից, եւ ալ չի գիտեր թէ իանզգաստ, անգիտակից, եւ ալ չի գիտեր թէ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ընէ, ոընէ, ոընէ, ոընէ, ո´́́́ւր ւր ւր ւր 
կկկկ’’’’երթայ, եւ ինչոերթայ, եւ ինչոերթայ, եւ ինչոերթայ, եւ ինչո´́́́ւ կւ կւ կւ կ’’’’ապրի: Սատանան կը կուրցնէ հոգիին ու ապրի: Սատանան կը կուրցնէ հոգիին ու ապրի: Սատանան կը կուրցնէ հոգիին ու ապրի: Սատանան կը կուրցնէ հոգիին ու 
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մտքին աչքերը բոլոր այն մարդոց` որոնք կը մերժմտքին աչքերը բոլոր այն մարդոց` որոնք կը մերժմտքին աչքերը բոլոր այն մարդոց` որոնք կը մերժմտքին աչքերը բոլոր այն մարդոց` որոնք կը մերժեն են են են 
հաւատալ Քրիստոհաւատալ Քրիստոհաւատալ Քրիստոհաւատալ Քրիստոսի: Այս մասին Պսի: Այս մասին Պսի: Այս մասին Պսի: Այս մասին Պօղոս առաքեալ կօղոս առաքեալ կօղոս առաքեալ կօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Այս աշխարհի Այս աշխարհի Այս աշխարհի Այս աշխարհի """"աստուած"ը նկատուած Սատանան կուրցուաստուած"ը նկատուած Սատանան կուրցուաստուած"ը նկատուած Սատանան կուրցուաստուած"ը նկատուած Սատանան կուրցու----
ցած է այդ անհաւատներուն միտքը, որպէսզի չըլլայ որ Աւեցած է այդ անհաւատներուն միտքը, որպէսզի չըլլայ որ Աւեցած է այդ անհաւատներուն միտքը, որպէսզի չըլլայ որ Աւեցած է այդ անհաւատներուն միտքը, որպէսզի չըլլայ որ Աւե----
տարանին բերած լոյսը ծագի անոնց մէջ, այսինքն` տեսնեն տարանին բերած լոյսը ծագի անոնց մէջ, այսինքն` տեսնեն տարանին բերած լոյսը ծագի անոնց մէջ, այսինքն` տեսնեն տարանին բերած լոյսը ծագի անոնց մէջ, այսինքն` տեսնեն 
փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ պատկերն էփառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ պատկերն էփառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ պատկերն էփառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ պատկերն է»»»»    
((((Բ.Կր 4.4):Բ.Կր 4.4):Բ.Կր 4.4):Բ.Կր 4.4):    

««««ԱկանԱկանԱկանԱկանատեսները անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած ատեսները անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած ատեսները անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած ատեսները անոնց պատմեցին ինչ որ պատահած 
էր դիւահարին եւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ էր դիւահարին եւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ էր դիւահարին եւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ էր դիւահարին եւ խոզերուն: Ասոր վրայ ժողովուրդը սկսաւ 
աղաչել Յիսուսի որ հեռանայ իրենց սահմաններէնաղաչել Յիսուսի որ հեռանայ իրենց սահմաններէնաղաչել Յիսուսի որ հեռանայ իրենց սահմաններէնաղաչել Յիսուսի որ հեռանայ իրենց սահմաններէն»»»» ( ( ( (Մր 5.16Մր 5.16Մր 5.16Մր 5.16----
17):17):17):17):    

1.1.1.1.----    Գերգեսացիները զարմացան, ուրախացան եւ վախԳերգեսացիները զարմացան, ուրախացան եւ վախԳերգեսացիները զարմացան, ուրախացան եւ վախԳերգեսացիները զարմացան, ուրախացան եւ վախ----
ցան երբ տեսան կատաղի դիւահարը ազատագրուած ու ցան երբ տեսան կատաղի դիւահարը ազատագրուած ու ցան երբ տեսան կատաղի դիւահարը ազատագրուած ու ցան երբ տեսան կատաղի դիւահարը ազատագրուած ու 
խելօքցած, բայց խելօքցած, բայց խելօքցած, բայց խելօքցած, բայց երբ լսեցին խոզերուն լիճի ջուրերուն մէջ երբ լսեցին խոզերուն լիճի ջուրերուն մէջ երբ լսեցին խոզերուն լիճի ջուրերուն մէջ երբ լսեցին խոզերուն լիճի ջուրերուն մէջ 
խեղդուելուն մասին, աղաչեցին որ Յիսուս հեռանայ իրենց խեղդուելուն մասին, աղաչեցին որ Յիսուս հեռանայ իրենց խեղդուելուն մասին, աղաչեցին որ Յիսուս հեռանայ իրենց խեղդուելուն մասին, աղաչեցին որ Յիսուս հեռանայ իրենց 
սահմաններէն, որովհետեւ մտածեցին որ Յիսուս իր ներկայսահմաններէն, որովհետեւ մտածեցին որ Յիսուս իր ներկայսահմաններէն, որովհետեւ մտածեցին որ Յիսուս իր ներկայսահմաններէն, որովհետեւ մտածեցին որ Յիսուս իր ներկայ----
ութեամբ կրնար յաւելեալ վտանգ ութեամբ կրնար յաւելեալ վտանգ ութեամբ կրնար յաւելեալ վտանգ ութեամբ կրնար յաւելեալ վտանգ մը բերել իրենց եւ իրենց մը բերել իրենց եւ իրենց մը բերել իրենց եւ իրենց մը բերել իրենց եւ իրենց 
երկրին, ճիշդ ինչպէս Եգիպտացիները մտածեր էին որ Մովերկրին, ճիշդ ինչպէս Եգիպտացիները մտածեր էին որ Մովերկրին, ճիշդ ինչպէս Եգիպտացիները մտածեր էին որ Մովերկրին, ճիշդ ինչպէս Եգիպտացիները մտածեր էին որ Մով----
սէսի ներկսէսի ներկսէսի ներկսէսի ներկայութիւնը կրնար վտանգի ենթարկել ամբողջ այութիւնը կրնար վտանգի ենթարկել ամբողջ այութիւնը կրնար վտանգի ենթարկել ամբողջ այութիւնը կրնար վտանգի ենթարկել ամբողջ 
Եգիպտոսը: Եգիպտոսը: Եգիպտոսը: Եգիպտոսը: Այսօր չկա՞ն մարդիկ որոնք կը խորհին որ Այսօր չկա՞ն մարդիկ որոնք կը խորհին որ Այսօր չկա՞ն մարդիկ որոնք կը խորհին որ Այսօր չկա՞ն մարդիկ որոնք կը խորհին որ 
Յիսուսի ներկայութիւնը վտանգաբեր ներկայութիւն է: Չկա՞ն Յիսուսի ներկայութիւնը վտանգաբեր ներկայութիւն է: Չկա՞ն Յիսուսի ներկայութիւնը վտանգաբեր ներկայութիւն է: Չկա՞ն Յիսուսի ներկայութիւնը վտանգաբեր ներկայութիւն է: Չկա՞ն 
մարդիկ որոնք կմարդիկ որոնք կմարդիկ որոնք կմարդիկ որոնք կ’’’’ուզեն ու կը պահանջեն Քրիստոսի անունին ուզեն ու կը պահանջեն Քրիստոսի անունին ուզեն ու կը պահանջեն Քրիստոսի անունին ուզեն ու կը պահանջեն Քրիստոսի անունին 
վերացումը ընկերութվերացումը ընկերութվերացումը ընկերութվերացումը ընկերութեեեենէն ու տարբերնէն ու տարբերնէն ու տարբերնէն ու տարբեր----տարբեր կառոյցներէն, տարբեր կառոյցներէն, տարբեր կառոյցներէն, տարբեր կառոյցներէն, 
որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    Քրիստոսը կը դիտեն իբրեւ վտանգ, իբրեւ խոչընՔրիստոսը կը դիտեն իբրեւ վտանգ, իբրեւ խոչընՔրիստոսը կը դիտեն իբրեւ վտանգ, իբրեւ խոչընՔրիստոսը կը դիտեն իբրեւ վտանգ, իբրեւ խոչըն----
դոտ, իբրեւ աղէտ ու արգելք:դոտ, իբրեւ աղէտ ու արգելք:դոտ, իբրեւ աղէտ ու արգելք:դոտ, իբրեւ աղէտ ու արգելք:    

2.2.2.2.----    Գերգեսացիները կը սիրէին աշխարհը, կապուած էին Գերգեսացիները կը սիրէին աշխարհը, կապուած էին Գերգեսացիները կը սիրէին աշխարհը, կապուած էին Գերգեսացիները կը սիրէին աշխարհը, կապուած էին 
աշխարհին, կապուած էին նիւթին եւ նիւթականին, անոնք աշխարհին, կապուած էին նիւթին եւ նիւթականին, անոնք աշխարհին, կապուած էին նիւթին եւ նիւթականին, անոնք աշխարհին, կապուած էին նիւթին եւ նիւթականին, անոնք 
վաճառական մարդիկ էին, ուստի իրենց համար, երկու վաճառական մարդիկ էին, ուստի իրենց համար, երկու վաճառական մարդիկ էին, ուստի իրենց համար, երկու վաճառական մարդիկ էին, ուստի իրենց համար, երկու 
հազար խոզերու մահը` մեծ կորուստ էր, ցնցհազար խոզերու մահը` մեծ կորուստ էր, ցնցհազար խոզերու մահը` մեծ կորուստ էր, ցնցհազար խոզերու մահը` մեծ կորուստ էր, ցնցիչ իրականուիչ իրականուիչ իրականուիչ իրականու----
թիւն էր: Կթիւն էր: Կթիւն էր: Կթիւն էր: Կ’’’’ենթադրուի որ ասիկա էր հիմնական պատճառը թէ ենթադրուի որ ասիկա էր հիմնական պատճառը թէ ենթադրուի որ ասիկա էր հիմնական պատճառը թէ ենթադրուի որ ասիկա էր հիմնական պատճառը թէ 
ինչոինչոինչոինչո´́́́ւ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահմանւ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահմանւ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահմանւ անոնք աղաչեցին Տիրոջ որ հեռանայ իրենց սահման----
ներէն: Անոնք նախընտրեցին աշխարհը քան Ստեղծիչը ներէն: Անոնք նախընտրեցին աշխարհը քան Ստեղծիչը ներէն: Անոնք նախընտրեցին աշխարհը քան Ստեղծիչը ներէն: Անոնք նախընտրեցին աշխարհը քան Ստեղծիչը 
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աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի: : : : Նախընտրեցին նիւթը քան աննիւթական Հացը: Նախընտրեցին նիւթը քան աննիւթական Հացը: Նախընտրեցին նիւթը քան աննիւթական Հացը: Նախընտրեցին նիւթը քան աննիւթական Հացը: 
Նախընտրեցին Տիրոջ հեռացումը քան Տիրոջ միջոցաւՆախընտրեցին Տիրոջ հեռացումը քան Տիրոջ միջոցաւՆախընտրեցին Տիրոջ հեռացումը քան Տիրոջ միջոցաւՆախընտրեցին Տիրոջ հեռացումը քան Տիրոջ միջոցաւ    մեղքին մեղքին մեղքին մեղքին 
հեռացումը: Քննութենէ անցնենք մեր անձերը: Արդեօ՞ք մենք հեռացումը: Քննութենէ անցնենք մեր անձերը: Արդեօ՞ք մենք հեռացումը: Քննութենէ անցնենք մեր անձերը: Արդեօ՞ք մենք հեռացումը: Քննութենէ անցնենք մեր անձերը: Արդեօ՞ք մենք 
եւս երբեմն նոյն բանը չենք ըներ: Չի՞ պատահիր երբեմն եւս երբեմն նոյն բանը չենք ըներ: Չի՞ պատահիր երբեմն եւս երբեմն նոյն բանը չենք ըներ: Չի՞ պատահիր երբեմն եւս երբեմն նոյն բանը չենք ըներ: Չի՞ պատահիր երբեմն որ որ որ որ 
նախընտրենք աշխարհի սէրը քան Յիսուսի սէրը: Չի՞ պատանախընտրենք աշխարհի սէրը քան Յիսուսի սէրը: Չի՞ պատանախընտրենք աշխարհի սէրը քան Յիսուսի սէրը: Չի՞ պատանախընտրենք աշխարհի սէրը քան Յիսուսի սէրը: Չի՞ պատա----
հիր որ աշխարհի հետ մեր գործակցութիւնը ապահովելու հիր որ աշխարհի հետ մեր գործակցութիւնը ապահովելու հիր որ աշխարհի հետ մեր գործակցութիւնը ապահովելու հիր որ աշխարհի հետ մեր գործակցութիւնը ապահովելու 
համար, դադրեցնենք մեր գործակցութիւնը Տէրհամար, դադրեցնենք մեր գործակցութիւնը Տէրհամար, դադրեցնենք մեր գործակցութիւնը Տէրհամար, դադրեցնենք մեր գործակցութիւնը Տէր    Յիսուսի հետ: Յիսուսի հետ: Յիսուսի հետ: Յիսուսի հետ: 
Երբ կը հետապնդենք նիւթական հացը, բայց ոչինչ կԵրբ կը հետապնդենք նիւթական հացը, բայց ոչինչ կԵրբ կը հետապնդենք նիւթական հացը, բայց ոչինչ կԵրբ կը հետապնդենք նիւթական հացը, բայց ոչինչ կ’’’’ընենք ընենք ընենք ընենք 
մեր հոգին կշտացնող աննիւթական Հացին համար` ասիկա մեր հոգին կշտացնող աննիւթական Հացին համար` ասիկա մեր հոգին կշտացնող աննիւթական Հացին համար` ասիկա մեր հոգին կշտացնող աննիւթական Հացին համար` ասիկա 
աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր: Երբ մեր բերանները աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր: Երբ մեր բերանները աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր: Երբ մեր բերանները աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր: Երբ մեր բերանները 
լայն կը բանանք խօսելու համար աշխարհային նիւթերու լայն կը բանանք խօսելու համար աշխարհային նիւթերու լայն կը բանանք խօսելու համար աշխարհային նիւթերու լայն կը բանանք խօսելու համար աշխարհային նիւթերու 
մասին, բայց կը քաշուինք կամ չենք ուզեր խօսմասին, բայց կը քաշուինք կամ չենք ուզեր խօսմասին, բայց կը քաշուինք կամ չենք ուզեր խօսմասին, բայց կը քաշուինք կամ չենք ուզեր խօսիլ Քրիստոսի իլ Քրիստոսի իլ Քրիստոսի իլ Քրիստոսի 
փրկութեան մասին` ասիկա աշխարհը նախընտրել չի՞ փրկութեան մասին` ասիկա աշխարհը նախընտրել չի՞ փրկութեան մասին` ասիկա աշխարհը նախընտրել չի՞ փրկութեան մասին` ասիկա աշխարհը նախընտրել չի՞ 
նշանակեր:նշանակեր:նշանակեր:նշանակեր:    Երբ կարգի մը հասնելու համար, կամ պաշտօն մը Երբ կարգի մը հասնելու համար, կամ պաշտօն մը Երբ կարգի մը հասնելու համար, կամ պաշտօն մը Երբ կարգի մը հասնելու համար, կամ պաշտօն մը 
ձեռք ձգելու համար, կամ դիրքի մը տիրանալու համար, կը ձեռք ձգելու համար, կամ դիրքի մը տիրանալու համար, կը ձեռք ձգելու համար, կամ դիրքի մը տիրանալու համար, կը ձեռք ձգելու համար, կամ դիրքի մը տիրանալու համար, կը 
զգուշանանք մեր հաւատքի կեանքը բացայայտօրէն ապրելու, զգուշանանք մեր հաւատքի կեանքը բացայայտօրէն ապրելու, զգուշանանք մեր հաւատքի կեանքը բացայայտօրէն ապրելու, զգուշանանք մեր հաւատքի կեանքը բացայայտօրէն ապրելու, 
եւ Տէր Յիսուսի մասին համարձակօրէն վկայելուեւ Տէր Յիսուսի մասին համարձակօրէն վկայելուեւ Տէր Յիսուսի մասին համարձակօրէն վկայելուեւ Տէր Յիսուսի մասին համարձակօրէն վկայելու` ` ` ` ասիկա ասիկա ասիկա ասիկա 
աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր:աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր:աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր:աշխարհը նախընտրել չի՞ նշանակեր:    

3.3.3.3.----    Գերգեսայի բնակիչները, փոխանակ Յիսուսի անձին Գերգեսայի բնակիչները, փոխանակ Յիսուսի անձին Գերգեսայի բնակիչները, փոխանակ Յիսուսի անձին Գերգեսայի բնակիչները, փոխանակ Յիսուսի անձին 
մէջ տեսնելու յաղթահարիմէջ տեսնելու յաղթահարիմէջ տեսնելու յաղթահարիմէջ տեսնելու յաղթահարի´́́́չը չար ոգիներուն, ազատարաչը չար ոգիներուն, ազատարաչը չար ոգիներուն, ազատարաչը չար ոգիներուն, ազատարա´́́́րը րը րը րը 
դիւաբնակ մարդոց, եւ դիւաբնակ մարդոց, եւ դիւաբնակ մարդոց, եւ դիւաբնակ մարդոց, եւ փարելու անոր ոտքերունփարելու անոր ոտքերունփարելու անոր ոտքերունփարելու անոր ոտքերուն    ու ու ու ու աղաչելու աղաչելու աղաչելու աղաչելու 
անորանորանորանոր,,,,    որ իրենց քով մնայ, եւ պաշտպանէ ու պահպանէ որ իրենց քով մնայ, եւ պաշտպանէ ու պահպանէ որ իրենց քով մնայ, եւ պաշտպանէ ու պահպանէ որ իրենց քով մնայ, եւ պաշտպանէ ու պահպանէ 
զիրենք դեւերուզիրենք դեւերուզիրենք դեւերուզիրենք դեւերու    յարձակումներուն դէմ, ընդհակառակը, յարձակումներուն դէմ, ընդհակառակը, յարձակումներուն դէմ, ընդհակառակը, յարձակումներուն դէմ, ընդհակառակը, 
պահանջեցին հեռացումը դեւերու Յաղթահարիչին, հեռացուպահանջեցին հեռացումը դեւերու Յաղթահարիչին, հեռացուպահանջեցին հեռացումը դեւերու Յաղթահարիչին, հեռացուպահանջեցին հեռացումը դեւերու Յաղթահարիչին, հեռացու----
մը իրենց Ազատարարին ու գթառատ Փրկիչին: Անոնք տեսան մը իրենց Ազատարարին ու գթառատ Փրկիչին: Անոնք տեսան մը իրենց Ազատարարին ու գթառատ Փրկիչին: Անոնք տեսան մը իրենց Ազատարարին ու գթառատ Փրկիչին: Անոնք տեսան 
Քրիստոսի զօրութիւնը, բայց փոխանակ կառչելու ու վստաՔրիստոսի զօրութիւնը, բայց փոխանակ կառչելու ու վստաՔրիստոսի զօրութիւնը, բայց փոխանակ կառչելու ու վստաՔրիստոսի զօրութիւնը, բայց փոխանակ կառչելու ու վստա----
հելու այդ զօրութեան, պահանջեցին հեռացումը այդ զօրուհելու այդ զօրութեան, պահանջեցին հեռացումը այդ զօրուհելու այդ զօրութեան, պահանջեցին հեռացումը այդ զօրուհելու այդ զօրութեան, պահանջեցին հեռացումը այդ զօրու----
թեան: Մեզմէ ո՞վ թեան: Մեզմէ ո՞վ թեան: Մեզմէ ո՞վ թեան: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր Յիսուսի զօրութեան մասին, ո՞վ չի չի գիտեր Յիսուսի զօրութեան մասին, ո՞վ չի չի գիտեր Յիսուսի զօրութեան մասին, ո՞վ չի չի գիտեր Յիսուսի զօրութեան մասին, ո՞վ չի 
գիտեր որ Յիսուս կարող է ազատել մեզ մեղքէն ու ազատագիտեր որ Յիսուս կարող է ազատել մեզ մեղքէն ու ազատագիտեր որ Յիսուս կարող է ազատել մեզ մեղքէն ու ազատագիտեր որ Յիսուս կարող է ազատել մեզ մեղքէն ու ազատա----
գրել դեւերու ազդեցութենէն, ո՞վ չի գիտեր որ մենք գրել դեւերու ազդեցութենէն, ո՞վ չի գիտեր որ մենք գրել դեւերու ազդեցութենէն, ո՞վ չի գիտեր որ մենք գրել դեւերու ազդեցութենէն, ո՞վ չի գիտեր որ մենք 
պարտուած ու ձախոպարտուած ու ձախոպարտուած ու ձախոպարտուած ու ձախողածղածղածղած    ենք առանց Յիսուսի, հակառակ այս ենք առանց Յիսուսի, հակառակ այս ենք առանց Յիսուսի, հակառակ այս ենք առանց Յիսուսի, հակառակ այս 
բոլորին, երբեմն կը պահանջենք իրմէ (թէպէտ ոչ շրթնային բոլորին, երբեմն կը պահանջենք իրմէ (թէպէտ ոչ շրթնային բոլորին, երբեմն կը պահանջենք իրմէ (թէպէտ ոչ շրթնային բոլորին, երբեմն կը պահանջենք իրմէ (թէպէտ ոչ շրթնային 
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բառերով), որբառերով), որբառերով), որբառերով), որ    մեզ քիչ մը առանձին թողու, ազատ թողու, հանմեզ քիչ մը առանձին թողու, ազատ թողու, հանմեզ քիչ մը առանձին թողու, ազատ թողու, հանմեզ քիչ մը առանձին թողու, ազատ թողու, հան----
գիտ թողու. բայց կարելի՞ է Ազատարարէն հեռանալ եւ ազատ գիտ թողու. բայց կարելի՞ է Ազատարարէն հեռանալ եւ ազատ գիտ թողու. բայց կարելի՞ է Ազատարարէն հեռանալ եւ ազատ գիտ թողու. բայց կարելի՞ է Ազատարարէն հեռանալ եւ ազատ 
ըլլալ, հանգիստ Պարգեւողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել:ըլլալ, հանգիստ Պարգեւողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել:ըլլալ, հանգիստ Պարգեւողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել:ըլլալ, հանգիստ Պարգեւողէն հեռանալ եւ հանգիստ գտնել:    

4.4.4.4.----    Որոշ մեկնիչներ, ինչպէս Որոշ մեկնիչներ, ինչպէս Որոշ մեկնիչներ, ինչպէս Որոշ մեկնիչներ, ինչպէս Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան 
Հայրապետ եւ ոՀայրապետ եւ ոՀայրապետ եւ ոՀայրապետ եւ ոււււրիշներ, դիտել կու տան որ խոզերուն րիշներ, դիտել կու տան որ խոզերուն րիշներ, դիտել կու տան որ խոզերուն րիշներ, դիտել կու տան որ խոզերուն 
տէրետէրետէրետէրերը հրը հրը հրը հրեաներ էին, որոնք Աստուծոյ Օրեաներ էին, որոնք Աստուծոյ Օրեաներ էին, որոնք Աստուծոյ Օրեաներ էին, որոնք Աստուծոյ Օրէնքը խախտած էին րէնքը խախտած էին րէնքը խախտած էին րէնքը խախտած էին 
խոզ պահելով: Այս մասին վերեւ խօսխոզ պահելով: Այս մասին վերեւ խօսխոզ պահելով: Այս մասին վերեւ խօսխոզ պահելով: Այս մասին վերեւ խօսեցանք արդէն: Քրիստոս եցանք արդէն: Քրիստոս եցանք արդէն: Քրիստոս եցանք արդէն: Քրիստոս 
թոյլ տուաւ թոյլ տուաւ թոյլ տուաւ թոյլ տուաւ որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ սպաննեն որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ սպաննեն որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ սպաննեն որ չար ոգիները մտնեն խոզերուն մէջ եւ սպաննեն 
զանոնք, որպէսզի ատիկա առիթ մը դառնար անոնց հրեայ զանոնք, որպէսզի ատիկա առիթ մը դառնար անոնց հրեայ զանոնք, որպէսզի ատիկա առիթ մը դառնար անոնց հրեայ զանոնք, որպէսզի ատիկա առիթ մը դառնար անոնց հրեայ 
տէրերուն, ինքնագիտակցութեան գալու, դարձի գալու, եւ տէրերուն, ինքնագիտակցութեան գալու, դարձի գալու, եւ տէրերուն, ինքնագիտակցութեան գալու, դարձի գալու, եւ տէրերուն, ինքնագիտակցութեան գալու, դարձի գալու, եւ 
խոխոխոխոստովանելու որ Աստուծոյ օրէնքին դէմ մեղք գործած են: ստովանելու որ Աստուծոյ օրէնքին դէմ մեղք գործած են: ստովանելու որ Աստուծոյ օրէնքին դէմ մեղք գործած են: ստովանելու որ Աստուծոյ օրէնքին դէմ մեղք գործած են: 
Աստուծոյ գործելակերպերէն մին է`Աստուծոյ գործելակերպերէն մին է`Աստուծոյ գործելակերպերէն մին է`Աստուծոյ գործելակերպերէն մին է`    խլել մարդուն ձեռքէն խլել մարդուն ձեռքէն խլել մարդուն ձեռքէն խլել մարդուն ձեռքէն 
որոշ բան մը, որպէսզի զայն դարձի բերէ իրեն: Աստուած որոշ բան մը, որպէսզի զայն դարձի բերէ իրեն: Աստուած որոշ բան մը, որպէսզի զայն դարձի բերէ իրեն: Աստուած որոշ բան մը, որպէսզի զայն դարձի բերէ իրեն: Աստուած 
մանաւանդ կրնայ խլել մարդուն ձեռքէն այն բաները զորս կը մանաւանդ կրնայ խլել մարդուն ձեռքէն այն բաները զորս կը մանաւանդ կրնայ խլել մարդուն ձեռքէն այն բաները զորս կը մանաւանդ կրնայ խլել մարդուն ձեռքէն այն բաները զորս կը 
սիրէ մարդը, որոնց կապուած է մարդուն սիրտը եւ որոսիրէ մարդը, որոնց կապուած է մարդուն սիրտը եւ որոսիրէ մարդը, որոնց կապուած է մարդուն սիրտը եւ որոսիրէ մարդը, որոնց կապուած է մարդուն սիրտը եւ որոնցմէ նցմէ նցմէ նցմէ 
չի կրնարչի կրնարչի կրնարչի կրնար    բաժնուիլբաժնուիլբաժնուիլբաժնուիլ, , , , միակ նպատակ ունենալով` մարդը միակ նպատակ ունենալով` մարդը միակ նպատակ ունենալով` մարդը միակ նպատակ ունենալով` մարդը 
առաջնորդել փրկութեան:առաջնորդել փրկութեան:առաջնորդել փրկութեան:առաջնորդել փրկութեան:    Այն բանը որուն սԱյն բանը որուն սԱյն բանը որուն սԱյն բանը որուն սիիիիրտով ու հոգիով րտով ու հոգիով րտով ու հոգիով րտով ու հոգիով 
կապուած ենք` կրնայ մեզ բաժնել Աստուծմէ, ուստի, զգոկապուած ենք` կրնայ մեզ բաժնել Աստուծմէ, ուստի, զգոկապուած ենք` կրնայ մեզ բաժնել Աստուծմէ, ուստի, զգոկապուած ենք` կրնայ մեզ բաժնել Աստուծմէ, ուստի, զգո´́́́յշ յշ յշ յշ 
պէտք է ըլլանք թէ ինչ բանի կը կապենք մեր սիրտը:պէտք է ըլլանք թէ ինչ բանի կը կապենք մեր սիրտը:պէտք է ըլլանք թէ ինչ բանի կը կապենք մեր սիրտը:պէտք է ըլլանք թէ ինչ բանի կը կապենք մեր սիրտը:    

««««Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ միաԵրբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ միաԵրբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ միաԵրբ Յիսուս նաւակ մտաւ, դիւահարը աղաչեց որ միա----
սսսսին երթայ: Բայց Յիսոին երթայ: Բայց Յիսոին երթայ: Բայց Յիսոին երթայ: Բայց Յիսուս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.ւս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.ւս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.ւս թոյլ չտուաւ, այլ ըսաւ անոր.----    

""""Տունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէՏունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէՏունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէՏունդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէ´ ´ ´ ´ ինչ ինչ ինչ ինչ 
որ Տէրը ըրաւ քեզի եւ իոր Տէրը ըրաւ քեզի եւ իոր Տէրը ըրաւ քեզի եւ իոր Տէրը ըրաւ քեզի եւ ի´́́́նչպէս ողորմեցաւ քեզի"նչպէս ողորմեցաւ քեզի"նչպէս ողորմեցաւ քեզի"նչպէս ողորմեցաւ քեզի"»»»» ( ( ( (Մր 5.18Մր 5.18Մր 5.18Մր 5.18----
19):19):19):19):    

Ինչո՞ւ համար դիւահարը իր ազատագրութենէն ետք ուԻնչո՞ւ համար դիւահարը իր ազատագրութենէն ետք ուԻնչո՞ւ համար դիւահարը իր ազատագրութենէն ետք ուԻնչո՞ւ համար դիւահարը իր ազատագրութենէն ետք ու----
զեց հետեւիլ զեց հետեւիլ զեց հետեւիլ զեց հետեւիլ ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ: : : : Տարբեր պատճառներ առաջարկուածՏարբեր պատճառներ առաջարկուածՏարբեր պատճառներ առաջարկուածՏարբեր պատճառներ առաջարկուած    են.են.են.են.----    

1.1.1.1.----    Հաւանաբար չուզեց մնալ Գերգեսացիներուն երկրին Հաւանաբար չուզեց մնալ Գերգեսացիներուն երկրին Հաւանաբար չուզեց մնալ Գերգեսացիներուն երկրին Հաւանաբար չուզեց մնալ Գերգեսացիներուն երկրին 
մէջ, որովհետեւ մարդիկ սկսած էին վախնալ իրմէ:մէջ, որովհետեւ մարդիկ սկսած էին վախնալ իրմէ:մէջ, որովհետեւ մարդիկ սկսած էին վախնալ իրմէ:մէջ, որովհետեւ մարդիկ սկսած էին վախնալ իրմէ:    

2.2.2.2.----    Կրնայ ըլլալ ուզեց հեռանալ այդ երկրէն, որովհետեւ Կրնայ ըլլալ ուզեց հեռանալ այդ երկրէն, որովհետեւ Կրնայ ըլլալ ուզեց հեռանալ այդ երկրէն, որովհետեւ Կրնայ ըլլալ ուզեց հեռանալ այդ երկրէն, որովհետեւ 
այդ երկրին բնակիչները մերժեցին իր Ազատարարը եւ այդ երկրին բնակիչները մերժեցին իր Ազատարարը եւ այդ երկրին բնակիչները մերժեցին իր Ազատարարը եւ այդ երկրին բնակիչները մերժեցին իր Ազատարարը եւ 
խնդրեցին անկէ որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:խնդրեցին անկէ որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:խնդրեցին անկէ որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:խնդրեցին անկէ որ հեռանայ իրենց սահմաններէն:    
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3.3.3.3.----    Ուրիշներ Ուրիշներ Ուրիշներ Ուրիշներ կկկկ’’’’ենթադրեն թէենթադրեն թէենթադրեն թէենթադրեն թէ    ան կը վախնար որ դեւերը ան կը վախնար որ դեւերը ան կը վախնար որ դեւերը ան կը վախնար որ դեւերը 
վերստին կրնային դառնալ եւ իր մէջ մտնել:վերստին կրնային դառնալ եւ իր մէջ մտնել:վերստին կրնային դառնալ եւ իր մէջ մտնել:վերստին կրնային դառնալ եւ իր մէջ մտնել:    

4.4.4.4.----    Տակաւին, ոմանք կը խորհին թէՏակաւին, ոմանք կը խորհին թէՏակաւին, ոմանք կը խորհին թէՏակաւին, ոմանք կը խորհին թէ    կը վախնարկը վախնարկը վախնարկը վախնար,,,,    որ որ որ որ 
խեղդամահ դարձած խոզերուն տէրերը իրմէ հաշիւ պահանխեղդամահ դարձած խոզերուն տէրերը իրմէ հաշիւ պահանխեղդամահ դարձած խոզերուն տէրերը իրմէ հաշիւ պահանխեղդամահ դարձած խոզերուն տէրերը իրմէ հաշիւ պահան----
ջէին պատահածին համար:ջէին պատահածին համար:ջէին պատահածին համար:ջէին պատահածին համար:    

5.5.5.5.----    Թերեւս նաեւ ուզեց ընկերանալ Տիրոջ, որովհետեւ Թերեւս նաեւ ուզեց ընկերանալ Տիրոջ, որովհետեւ Թերեւս նաեւ ուզեց ընկերանալ Տիրոջ, որովհետեւ Թերեւս նաեւ ուզեց ընկերանալ Տիրոջ, որովհետեւ 
կարիքը կը զգակարիքը կը զգակարիքը կը զգակարիքը կը զգար սիրոյ ու գուրգուրանքի, յորդորի ու խրատի, ր սիրոյ ու գուրգուրանքի, յորդորի ու խրատի, ր սիրոյ ու գուրգուրանքի, յորդորի ու խրատի, ր սիրոյ ու գուրգուրանքի, յորդորի ու խրատի, 
քաջալերանքի եւ խրախուսանքի:քաջալերանքի եւ խրախուսանքի:քաջալերանքի եւ խրախուսանքի:քաջալերանքի եւ խրախուսանքի:    

Իսկ ինչո՞ւ համար Յիսուս մերժեց զայն հետը առնել: Իսկ ինչո՞ւ համար Յիսուս մերժեց զայն հետը առնել: Իսկ ինչո՞ւ համար Յիսուս մերժեց զայն հետը առնել: Իսկ ինչո՞ւ համար Յիսուս մերժեց զայն հետը առնել: 
Զանազան պատճառներով.Զանազան պատճառներով.Զանազան պատճառներով.Զանազան պատճառներով.----    

1.1.1.1.----    Որպէսզի երթար եւ պատմէր Տիրոջ կատարած գործեՈրպէսզի երթար եւ պատմէր Տիրոջ կատարած գործեՈրպէսզի երթար եւ պատմէր Տիրոջ կատարած գործեՈրպէսզի երթար եւ պատմէր Տիրոջ կատարած գործե----
րուն, եւ անսահման ու մեծ ողորմութեան մասին: Ասիկա րուն, եւ անսահման ու մեծ ողորմութեան մասին: Ասիկա րուն, եւ անսահման ու մեծ ողորմութեան մասին: Ասիկա րուն, եւ անսահման ու մեծ ողորմութեան մասին: Ասիկա 
մեզի կը յիշեցնէ, մեզի կը յիշեցնէ, մեզի կը յիշեցնէ, մեզի կը յիշեցնէ, թէ բոլոր անոնք որոնք վայելած են Տիրոջ թէ բոլոր անոնք որոնք վայելած են Տիրոջ թէ բոլոր անոնք որոնք վայելած են Տիրոջ թէ բոլոր անոնք որոնք վայելած են Տիրոջ 
բժշկութիւնն ու փրկութիւնը, պէտք է պատմեն այդ մասին, բժշկութիւնն ու փրկութիւնը, պէտք է պատմեն այդ մասին, բժշկութիւնն ու փրկութիւնը, պէտք է պատմեն այդ մասին, բժշկութիւնն ու փրկութիւնը, պէտք է պատմեն այդ մասին, 
պէտք է Տիրոջ գործերուն կենդանի վկաները ըլլան: Տիրոջ պէտք է Տիրոջ գործերուն կենդանի վկաները ըլլան: Տիրոջ պէտք է Տիրոջ գործերուն կենդանի վկաները ըլլան: Տիրոջ պէտք է Տիրոջ գործերուն կենդանի վկաները ըլլան: Տիրոջ 
ողորմութիւնը վայելողները` Տիրոջ ողորմութեան վկանեողորմութիւնը վայելողները` Տիրոջ ողորմութեան վկանեողորմութիւնը վայելողները` Տիրոջ ողորմութեան վկանեողորմութիւնը վայելողները` Տիրոջ ողորմութեան վկանե´́́́րը րը րը րը 
պէտք է ըլլան: Տիրոջ փրկութեան պարգեւը ստացողները` պէտք է ըլլան: Տիրոջ փրկութեան պարգեւը ստացողները` պէտք է ըլլան: Տիրոջ փրկութեան պարգեւը ստացողները` պէտք է ըլլան: Տիրոջ փրկութեան պարգեւը ստացողները` 
այդ փրկութեայդ փրկութեայդ փրկութեայդ փրկութեան տարածիչնեան տարածիչնեան տարածիչնեան տարածիչնե´́́́րը պէտք է ըլլան:րը պէտք է ըլլան:րը պէտք է ըլլան:րը պէտք է ըլլան:    

2.2.2.2.----    Յիսուս չուզեց զայն իրենց հետ առնել, որպէսզի Յիսուս չուզեց զայն իրենց հետ առնել, որպէսզի Յիսուս չուզեց զայն իրենց հետ առնել, որպէսզի Յիսուս չուզեց զայն իրենց հետ առնել, որպէսզի 
սորվէր հաւատքով ապրիլ եւ չդառնալ ստրուկը Տիրոջ սորվէր հաւատքով ապրիլ եւ չդառնալ ստրուկը Տիրոջ սորվէր հաւատքով ապրիլ եւ չդառնալ ստրուկը Տիրոջ սորվէր հաւատքով ապրիլ եւ չդառնալ ստրուկը Տիրոջ 
մարմնաւոր ներկայութեան: Տէրը ուզեց որ ան սորվի ու մարմնաւոր ներկայութեան: Տէրը ուզեց որ ան սորվի ու մարմնաւոր ներկայութեան: Տէրը ուզեց որ ան սորվի ու մարմնաւոր ներկայութեան: Տէրը ուզեց որ ան սորվի ու 
հաւատայ թէ ինք միշտ իր կողքին է, եւ միշտ պատրաստհաւատայ թէ ինք միշտ իր կողքին է, եւ միշտ պատրաստհաւատայ թէ ինք միշտ իր կողքին է, եւ միշտ պատրաստհաւատայ թէ ինք միշտ իր կողքին է, եւ միշտ պատրաստ`̀̀̀    
օգնելու ու պաշտպանելու զայն:օգնելու ու պաշտպանելու զայն:օգնելու ու պաշտպանելու զայն:օգնելու ու պաշտպանելու զայն:    

3.3.3.3.----    Յիսուս ուզեց որ ան երթար իր տունը, իր ընտանիքին, Յիսուս ուզեց որ ան երթար իր տունը, իր ընտանիքին, Յիսուս ուզեց որ ան երթար իր տունը, իր ընտանիքին, Յիսուս ուզեց որ ան երթար իր տունը, իր ընտանիքին, 
մօտ, եւ պատմէր ինչ որ Տէրը ըրաւ իրեն համար, որպէսզի իր մօտ, եւ պատմէր ինչ որ Տէրը ըրաւ իրեն համար, որպէսզի իր մօտ, եւ պատմէր ինչ որ Տէրը ըրաւ իրեն համար, որպէսզի իր մօտ, եւ պատմէր ինչ որ Տէրը ըրաւ իրեն համար, որպէսզի իր 
ընտանիքի անդամները, իր հարազատները, դընտանիքի անդամները, իր հարազատները, դընտանիքի անդամները, իր հարազատները, դընտանիքի անդամները, իր հարազատները, դրացիներն ու րացիներն ու րացիներն ու րացիներն ու 
բաբաբաբարեկամները, հաւատայիրեկամները, հաւատայիրեկամները, հաւատայիրեկամները, հաւատայի´́́́ն Քրիստոսի ուն Քրիստոսի ուն Քրիստոսի ուն Քրիստոսի ու    փնտռէիփնտռէիփնտռէիփնտռէի´́́́ն ն ն ն զայն:զայն:զայն:զայն:    

4.4.4.4.----    Անոր մնալը Գերգեսացիներուն երկրին մէջ, կենդանիԱնոր մնալը Գերգեսացիներուն երկրին մէջ, կենդանիԱնոր մնալը Գերգեսացիներուն երկրին մէջ, կենդանիԱնոր մնալը Գերգեսացիներուն երկրին մէջ, կենդանի    
ու անհերքելի ապացոյց մը պիտի ըլլար Տէր Յիսուսի ու անհերքելի ապացոյց մը պիտի ըլլար Տէր Յիսուսի ու անհերքելի ապացոյց մը պիտի ըլլար Տէր Յիսուսի ու անհերքելի ապացոյց մը պիտի ըլլար Տէր Յիսուսի 
զօրութեան ու բարութեան: Ամէն անգամ երբ մարդիկ զինք զօրութեան ու բարութեան: Ամէն անգամ երբ մարդիկ զինք զօրութեան ու բարութեան: Ամէն անգամ երբ մարդիկ զինք զօրութեան ու բարութեան: Ամէն անգամ երբ մարդիկ զինք 
տեսնէին, պիտի յիշէին Յիսուսը եւ անոր ձեռքով կատարուած տեսնէին, պիտի յիշէին Յիսուսը եւ անոր ձեռքով կատարուած տեսնէին, պիտի յիշէին Յիսուսը եւ անոր ձեռքով կատարուած տեսնէին, պիտի յիշէին Յիսուսը եւ անոր ձեռքով կատարուած 
մեծ հրաշքն ու ազատագրութիւնը:մեծ հրաշքն ու ազատագրութիւնը:մեծ հրաշքն ու ազատագրութիւնը:մեծ հրաշքն ու ազատագրութիւնը:    
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Յաւելեալ երեքՅաւելեալ երեքՅաւելեալ երեքՅաւելեալ երեք    կէտեր.կէտեր.կէտեր.կէտեր.----    
1.1.1.1.----    Մարդը իր ազատագրութենէն ու բուժումէն ետք, Մարդը իր ազատագրութենէն ու բուժումէն ետք, Մարդը իր ազատագրութենէն ու բուժումէն ետք, Մարդը իր ազատագրութենէն ու բուժումէն ետք, 

փափաքփափաքփափաքփափաքեցաւ հետեւիլ Յիսուեցաւ հետեւիլ Յիսուեցաւ հետեւիլ Յիսուեցաւ հետեւիլ Յիսուսի: Երբ Յիսուս մեզ բուժէ, մերսի: Երբ Յիսուս մեզ բուժէ, մերսի: Երբ Յիսուս մեզ բուժէ, մերսի: Երբ Յիսուս մեզ բուժէ, մեր    
մէջ մէջ մէջ մէջ ալ ալ ալ ալ փափաք կփափաք կփափաք կփափաք կ’’’’արթննա՞յ հետեւելու իրեն: Երբ Յիսուսի արթննա՞յ հետեւելու իրեն: Երբ Յիսուսի արթննա՞յ հետեւելու իրեն: Երբ Յիսուսի արթննա՞յ հետեւելու իրեն: Երբ Յիսուսի 
սէրը ամոքէ մեր սիրտերը, մեր մէջ ցանկութիւն կսէրը ամոքէ մեր սիրտերը, մեր մէջ ցանկութիւն կսէրը ամոքէ մեր սիրտերը, մեր մէջ ցանկութիւն կսէրը ամոքէ մեր սիրտերը, մեր մէջ ցանկութիւն կ’’’’արթննա՞յ արթննա՞յ արթննա՞յ արթննա՞յ 
դառնալու պատմիչները այդ սիրոյն:դառնալու պատմիչները այդ սիրոյն:դառնալու պատմիչները այդ սիրոյն:դառնալու պատմիչները այդ սիրոյն:    

2.2.2.2.----    Յիսուս պատուէր կու տայ մարդուն` ըսելով. Յիսուս պատուէր կու տայ մարդուն` ըսելով. Յիսուս պատուէր կու տայ մարդուն` ըսելով. Յիսուս պատուէր կու տայ մարդուն` ըսելով. ««««Տունդ Տունդ Տունդ Տունդ 
գնա, քու ընտանիքիդ գնա, քու ընտանիքիդ գնա, քու ընտանիքիդ գնա, քու ընտանիքիդ մօտ, եւ անոնց պատմէմօտ, եւ անոնց պատմէմօտ, եւ անոնց պատմէմօտ, եւ անոնց պատմէ´ ´ ´ ´ ինչ որ Տէրը ինչ որ Տէրը ինչ որ Տէրը ինչ որ Տէրը 
ըրաւ քեզի եւ իըրաւ քեզի եւ իըրաւ քեզի եւ իըրաւ քեզի եւ ի´́́́նչպէս ողորմեցաւ քեզինչպէս ողորմեցաւ քեզինչպէս ողորմեցաւ քեզինչպէս ողորմեցաւ քեզի»:»:»:»:    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ,,,,    որ որ որ որ 
մեր ստացած փրկութեան աւետիսը, օտարներուն մէջ տարամեր ստացած փրկութեան աւետիսը, օտարներուն մէջ տարամեր ստացած փրկութեան աւետիսը, օտարներուն մէջ տարամեր ստացած փրկութեան աւետիսը, օտարներուն մէջ տարա----
ծելէ առաջ, նախ մեր տուներուն մէջ տարածենք, մեր ընտածելէ առաջ, նախ մեր տուներուն մէջ տարածենք, մեր ընտածելէ առաջ, նախ մեր տուներուն մէջ տարածենք, մեր ընտածելէ առաջ, նախ մեր տուներուն մէջ տարածենք, մեր ընտա----
նիքներուն մէջ, մեզի մօտիկ եղողներուն կեանքին մէջ:նիքներուն մէջ, մեզի մօտիկ եղողներուն կեանքին մէջ:նիքներուն մէջ, մեզի մօտիկ եղողներուն կեանքին մէջ:նիքներուն մէջ, մեզի մօտիկ եղողներուն կեանքին մէջ:    

3.3.3.3.----    ԳերգեսացինեԳերգեսացինեԳերգեսացինեԳերգեսացիները պահանջեցին Յիսուսէն որ հեռանայ րը պահանջեցին Յիսուսէն որ հեռանայ րը պահանջեցին Յիսուսէն որ հեռանայ րը պահանջեցին Յիսուսէն որ հեռանայ 
իրենց սահմաններէն եւ իրենց սահմաններէն եւ իրենց սահմաններէն եւ իրենց սահմաններէն եւ ««««Յիսուս կրկին լիճին միւս կողմը Յիսուս կրկին լիճին միւս կողմը Յիսուս կրկին լիճին միւս կողմը Յիսուս կրկին լիճին միւս կողմը 
անցաւանցաւանցաւանցաւ»»»» ( ( ( (Մր 5.21): Անոնք որոնք չեն ուզեր Յիսուսը ունենալ Մր 5.21): Անոնք որոնք չեն ուզեր Յիսուսը ունենալ Մր 5.21): Անոնք որոնք չեն ուզեր Յիսուսը ունենալ Մր 5.21): Անոնք որոնք չեն ուզեր Յիսուսը ունենալ 
իրենց կեանքին մէջ, Յիսուս ինքզինք չի պարտադրեր անոնց, իրենց կեանքին մէջ, Յիսուս ինքզինք չի պարտադրեր անոնց, իրենց կեանքին մէջ, Յիսուս ինքզինք չի պարտադրեր անոնց, իրենց կեանքին մէջ, Յիսուս ինքզինք չի պարտադրեր անոնց, 
այլ կը ձգէ ու կը հեռանայ:այլ կը ձգէ ու կը հեռանայ:այլ կը ձգէ ու կը հեռանայ:այլ կը ձգէ ու կը հեռանայ:    

««««Անիկա գնաց եւ ինչ որ Յիսուս ըրած Անիկա գնաց եւ ինչ որ Յիսուս ըրած Անիկա գնաց եւ ինչ որ Յիսուս ըրած Անիկա գնաց եւ ինչ որ Յիսուս ըրած էր` պատմեց էր` պատմեց էր` պատմեց էր` պատմեց 
Դեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանայինԴեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանայինԴեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանայինԴեկապոլիսի մէջ: Լսողները բոլորն ալ կը զարմանային»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
5.20):5.20):5.20):5.20):    

1.1.1.1.----    Մարդը իր ուրախութենէն, եւ Քրիստոսի խօսքէն Մարդը իր ուրախութենէն, եւ Քրիստոսի խօսքէն Մարդը իր ուրախութենէն, եւ Քրիստոսի խօսքէն Մարդը իր ուրախութենէն, եւ Քրիստոսի խօսքէն 
քաջալերուելով, գնաց եւ պատահածին մասին վկայեց ու քաջալերուելով, գնաց եւ պատահածին մասին վկայեց ու քաջալերուելով, գնաց եւ պատահածին մասին վկայեց ու քաջալերուելով, գնաց եւ պատահածին մասին վկայեց ու 
պատմեց, ոպատմեց, ոպատմեց, ոպատմեց, ո´́́́չ միայն իր ընտանիքին, այլեւ` ամբողջ չ միայն իր ընտանիքին, այլեւ` ամբողջ չ միայն իր ընտանիքին, այլեւ` ամբողջ չ միայն իր ընտանիքին, այլեւ` ամբողջ 
Դեկապոլիսի մէջ: Վերեւ բացատրեցինք որ Դեկապոլիսի մէջ: Վերեւ բացատրեցինք որ Դեկապոլիսի մէջ: Վերեւ բացատրեցինք որ Դեկապոլիսի մէջ: Վերեւ բացատրեցինք որ ««««ԴեկապԴեկապԴեկապԴեկապոլիսոլիսոլիսոլիս» » » » 
բառը Յունարէն անուն մըն է որ կը նշանակէ` բառը Յունարէն անուն մըն է որ կը նշանակէ` բառը Յունարէն անուն մըն է որ կը նշանակէ` բառը Յունարէն անուն մըն է որ կը նշանակէ` ««««տասը տասը տասը տասը 
քաղաքքաղաքքաղաքքաղաք»: »: »: »: Այս իմաստով, ան բոլոր տասը քաղաքներուն մէջ ալ Այս իմաստով, ան բոլոր տասը քաղաքներուն մէջ ալ Այս իմաստով, ան բոլոր տասը քաղաքներուն մէջ ալ Այս իմաստով, ան բոլոր տասը քաղաքներուն մէջ ալ 
քարոզեց ու խօսեցաւ Քրիստոսի մասին: Կրնանք ըսելքարոզեց ու խօսեցաւ Քրիստոսի մասին: Կրնանք ըսելքարոզեց ու խօսեցաւ Քրիստոսի մասին: Կրնանք ըսելքարոզեց ու խօսեցաւ Քրիստոսի մասին: Կրնանք ըսել,,,,    որ ան որ ան որ ան որ ան 
դարձաւ առաջին աւետարանիչը Դեկապոլիսի քաղաքներուն: դարձաւ առաջին աւետարանիչը Դեկապոլիսի քաղաքներուն: դարձաւ առաջին աւետարանիչը Դեկապոլիսի քաղաքներուն: դարձաւ առաջին աւետարանիչը Դեկապոլիսի քաղաքներուն: 
Յիսուս գիտէՅիսուս գիտէՅիսուս գիտէՅիսուս գիտէ´́́́ր որ անիկա իր զօրեղ վկաներէն մին ր որ անիկա իր զօրեղ վկաներէն մին ր որ անիկա իր զօրեղ վկաներէն մին ր որ անիկա իր զօրեղ վկաներէն մին պիտի պիտի պիտի պիտի 
ըլլար Դեկապոլիսի մէջ, եւ ասիկա հիմնական պատճառն էր ըլլար Դեկապոլիսի մէջ, եւ ասիկա հիմնական պատճառն էր ըլլար Դեկապոլիսի մէջ, եւ ասիկա հիմնական պատճառն էր ըլլար Դեկապոլիսի մէջ, եւ ասիկա հիմնական պատճառն էր 
թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ Յիսուս թոյլ չտուաւ որ իրենց ընկերանայ:ւ Յիսուս թոյլ չտուաւ որ իրենց ընկերանայ:ւ Յիսուս թոյլ չտուաւ որ իրենց ընկերանայ:ւ Յիսուս թոյլ չտուաւ որ իրենց ընկերանայ:    
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2.2.2.2.----    ««««Լսողները բոլորն ալ կը զարմանայինԼսողները բոլորն ալ կը զարմանայինԼսողները բոլորն ալ կը զարմանայինԼսողները բոլորն ալ կը զարմանային»:»:»:»:    Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ 
զարմացան, բզարմացան, բզարմացան, բզարմացան, բայց քանի՞ հոգի հաւատաց Քրիստոսի`այց քանի՞ հոգի հաւատաց Քրիստոսի`այց քանի՞ հոգի հաւատաց Քրիստոսի`այց քանի՞ հոգի հաւատաց Քրիստոսի`    չենք գիչենք գիչենք գիչենք գի----
տեր: Մեր Տիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալիտեր: Մեր Տիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալիտեր: Մեր Տիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալիտեր: Մեր Տիրոջ գործերը միշտ ալ զարմանալի´́́́    են, սքանեն, սքանեն, սքանեն, սքան----
չչչչելիելիելիելի´́́́    են, գեղեցիեն, գեղեցիեն, գեղեցիեն, գեղեցի´́́́կ են, եւ ուշադրութեան արժանի: Բայց չի կ են, եւ ուշադրութեան արժանի: Բայց չի կ են, եւ ուշադրութեան արժանի: Բայց չի կ են, եւ ուշադրութեան արժանի: Բայց չի 
բաւեր զարմանալ ու հիանալ Տիրոջ կատարած գործերուն բաւեր զարմանալ ու հիանալ Տիրոջ կատարած գործերուն բաւեր զարմանալ ու հիանալ Տիրոջ կատարած գործերուն բաւեր զարմանալ ու հիանալ Տիրոջ կատարած գործերուն 
համար, այլ պէտք է հաւատահամար, այլ պէտք է հաւատահամար, այլ պէտք է հաւատահամար, այլ պէտք է հաւատա´́́́լ այդ գործերը կատարող լ այդ գործերը կատարող լ այդ գործերը կատարող լ այդ գործերը կատարող 
Տիրոջ, պէտք է հետեւիՏիրոջ, պէտք է հետեւիՏիրոջ, պէտք է հետեւիՏիրոջ, պէտք է հետեւի´́́́լ անոր: Զարմանալիլ անոր: Զարմանալիլ անոր: Զարմանալիլ անոր: Զարմանալի´́́́    է զարմանալ է զարմանալ է զարմանալ է զարմանալ 
Տիրոջ գործերուն համար, բայց չհետեւիլ Տիրոջ: ԶարմանալիՏիրոջ գործերուն համար, բայց չհետեւիլ Տիրոջ: ԶարմանալիՏիրոջ գործերուն համար, բայց չհետեւիլ Տիրոջ: ԶարմանալիՏիրոջ գործերուն համար, բայց չհետեւիլ Տիրոջ: Զարմանալի´́́́    
է գովերգել սիրոյ մեծութիւնը Յիսուսի, բայց չդառնալ Տիրոջ է գովերգել սիրոյ մեծութիւնը Յիսուսի, բայց չդառնալ Տիրոջ է գովերգել սիրոյ մեծութիւնը Յիսուսի, բայց չդառնալ Տիրոջ է գովերգել սիրոյ մեծութիւնը Յիսուսի, բայց չդառնալ Տիրոջ 
սիրոյն կենդանի վկան:սիրոյն կենդանի վկան:սիրոյն կենդանի վկան:սիրոյն կենդանի վկան:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ար, ար, ար, ազատարազատարազատարազատարա´́́́ր աշխարհի, Փրկիր աշխարհի, Փրկիր աշխարհի, Փրկիր աշխարհի, Փրկի´́́́չ մարդկութեան:չ մարդկութեան:չ մարդկութեան:չ մարդկութեան:    
Այցելէ բոլոր մարդոց, մանաւանդ զաւակներուդ,Այցելէ բոլոր մարդոց, մանաւանդ զաւակներուդ,Այցելէ բոլոր մարդոց, մանաւանդ զաւակներուդ,Այցելէ բոլոր մարդոց, մանաւանդ զաւակներուդ,    
Ինչպէս այցելեցիր չար ոգիներուն կողմէ գերի բռնուածԻնչպէս այցելեցիր չար ոգիներուն կողմէ գերի բռնուածԻնչպէս այցելեցիր չար ոգիներուն կողմէ գերի բռնուածԻնչպէս այցելեցիր չար ոգիներուն կողմէ գերի բռնուած    
Գերգեսացի դիւահարին, եւ ազատագրէԳերգեսացի դիւահարին, եւ ազատագրէԳերգեսացի դիւահարին, եւ ազատագրէԳերգեսացի դիւահարին, եւ ազատագրէ    մեզ դեւերումեզ դեւերումեզ դեւերումեզ դեւերու    
Ամէն տեսակ ազդեցութիւններէն:Ամէն տեսակ ազդեցութիւններէն:Ամէն տեսակ ազդեցութիւններէն:Ամէն տեսակ ազդեցութիւններէն:    
ԽորտակէԽորտակէԽորտակէԽորտակէ´ ´ ´ ´ անոնց կողմէ մեր ձեռքերուն ու ոտքերունանոնց կողմէ մեր ձեռքերուն ու ոտքերունանոնց կողմէ մեր ձեռքերուն ու ոտքերունանոնց կողմէ մեր ձեռքերուն ու ոտքերուն    
Վրայ դրուած շղթաներն ու կապանքները,Վրայ դրուած շղթաներն ու կապանքները,Վրայ դրուած շղթաներն ու կապանքները,Վրայ դրուած շղթաներն ու կապանքները,    
Որպէսզի կարենանք քալել սրբութեան ճամբայէնՈրպէսզի կարենանք քալել սրբութեան ճամբայէնՈրպէսզի կարենանք քալել սրբութեան ճամբայէնՈրպէսզի կարենանք քալել սրբութեան ճամբայէն    
Եւ գործել սրբութեան գործեր:Եւ գործել սրբութեան գործեր:Եւ գործել սրբութեան գործեր:Եւ գործել սրբութեան գործեր:    
ՅաղթոՅաղթոՅաղթոՅաղթո´́́́ղ դարձուր մեզ, Տէղ դարձուր մեզ, Տէղ դարձուր մեզ, Տէղ դարձուր մեզ, Տէ´́́́ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,    
Չարին ու անոր չար գործակալնՉարին ու անոր չար գործակալնՉարին ու անոր չար գործակալնՉարին ու անոր չար գործակալներուն դէմ,երուն դէմ,երուն դէմ,երուն դէմ,    
Որպէսզի դառնանք վկաներդ,Որպէսզի դառնանք վկաներդ,Որպէսզի դառնանք վկաներդ,Որպէսզի դառնանք վկաներդ,    
Եւ պատմենք գործերուդ ու սիրոյդ մասինԵւ պատմենք գործերուդ ու սիրոյդ մասինԵւ պատմենք գործերուդ ու սիրոյդ մասինԵւ պատմենք գործերուդ ու սիրոյդ մասին    
Մեր ընտանիքի անդամներուն, մեր ազգականներուն,Մեր ընտանիքի անդամներուն, մեր ազգականներուն,Մեր ընտանիքի անդամներուն, մեր ազգականներուն,Մեր ընտանիքի անդամներուն, մեր ազգականներուն,    
Մեր դրացիներուն, մեր բարեկամներուն եւ բոլորին,Մեր դրացիներուն, մեր բարեկամներուն եւ բոլորին,Մեր դրացիներուն, մեր բարեկամներուն եւ բոլորին,Մեր դրացիներուն, մեր բարեկամներուն եւ բոլորին,    
Որպէսզի բոլորը ՔեզիՈրպէսզի բոլորը ՔեզիՈրպէսզի բոլորը ՔեզիՈրպէսզի բոլորը Քեզի´ ´ ´ ´ գան եւ Քեգան եւ Քեգան եւ Քեգան եւ Քե´́́́զ փառաբանեն:զ փառաբանեն:զ փառաբանեն:զ փառաբանեն:    



 614 

Հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնըՀաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնըՀաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնըՀաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը    
((((Ղուկաս 13.10Ղուկաս 13.10Ղուկաս 13.10Ղուկաս 13.10----17)17)17)17)    

    
    

Շաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կՇաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կՇաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կՇաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կ’’’’ուսուուսուուսուուսու----
ցանէր: Հոն կին մը կար, ցանէր: Հոն կին մը կար, ցանէր: Հոն կին մը կար, ցանէր: Հոն կին մը կար, որ տասնըութը տարիէ ի վեր որ տասնըութը տարիէ ի վեր որ տասնըութը տարիէ ի վեր որ տասնըութը տարիէ ի վեր 
հիւանդ էր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով` հիւանդ էր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով` հիւանդ էր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով` հիւանդ էր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով` 
մէջքը ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կմէջքը ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կմէջքը ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կմէջքը ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կրնար շտկուիլ: Երբ րնար շտկուիլ: Երբ րնար շտկուիլ: Երբ րնար շտկուիլ: Երբ 
Յիսուս տեսաւ կինը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ կինը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ կինը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.Յիսուս տեսաւ կինը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.----    

««««ՈՈՈՈ´́́́վ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած եսվ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած եսվ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած եսվ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած ես»:»:»:»:    
Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս 

բժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորել:բժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորել:բժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորել:բժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորել:    
Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս 

Շաբաթ օրով կատարեց բժշկՇաբաթ օրով կատարեց բժշկՇաբաթ օրով կատարեց բժշկՇաբաթ օրով կատարեց բժշկութիւնը, եւ ժողովուրդին ութիւնը, եւ ժողովուրդին ութիւնը, եւ ժողովուրդին ութիւնը, եւ ժողովուրդին 
դառնալով ըսաւ.դառնալով ըսաւ.դառնալով ըսաւ.դառնալով ըսաւ.----    

««««Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ 
օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոօրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոօրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոօրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ո´́́́չ թէ Շաբաթ օրչ թէ Շաբաթ օրչ թէ Շաբաթ օրչ թէ Շաբաթ օր»:»:»:»:    

Տէրը անոր պատասխանեց.Տէրը անոր պատասխանեց.Տէրը անոր պատասխանեց.Տէրը անոր պատասխանեց.----    
««««ԿեղծաւորնեԿեղծաւորնեԿեղծաւորնեԿեղծաւորնե´́́́ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր 

եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞    տար տար տար տար 
անոր: Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատաանոր: Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատաանոր: Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատաանոր: Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատա----
նային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր նային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր նային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր նային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր 
արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէիարժեր որ Շաբաթ օրով ազատէիարժեր որ Շաբաթ օրով ազատէիարժեր որ Շաբաթ օրով ազատէի»:»:»:»:    

Այս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին Այս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին Այս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին Այս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին 
Յիսուսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կՅիսուսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կՅիսուսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կՅիսուսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կ’’’’ուրախաուրախաուրախաուրախա----
նար Յիսուսի կատարած բոլոր հրաշագործնար Յիսուսի կատարած բոլոր հրաշագործնար Յիսուսի կատարած բոլոր հրաշագործնար Յիսուսի կատարած բոլոր հրաշագործութիւններուն ութիւններուն ութիւններուն ութիւններուն 
համար:համար:համար:համար:    
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««««Շաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կՇաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կՇաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կՇաբաթ օր մը Յիսուս Ժողովարանին մէջ կ’’’’ուսուցանէրուսուցանէրուսուցանէրուսուցանէր»»»»    
((((Ղկ 13.10):Ղկ 13.10):Ղկ 13.10):Ղկ 13.10):    

1.1.1.1.----    Յիսուս Շաբաթ օրերը Ժողովարանները կՅիսուս Շաբաթ օրերը Ժողովարանները կՅիսուս Շաբաթ օրերը Ժողովարանները կՅիսուս Շաբաթ օրերը Ժողովարանները կ’’’’երթար եւ երթար եւ երթար եւ երթար եւ 
կկկկ’’’’ուսուցանէր: Տէրը իր այս կեցուածքով, կը յիշեցնէ մեզի թէ ուսուցանէր: Տէրը իր այս կեցուածքով, կը յիշեցնէ մեզի թէ ուսուցանէր: Տէրը իր այս կեցուածքով, կը յիշեցնէ մեզի թէ ուսուցանէր: Տէրը իր այս կեցուածքով, կը յիշեցնէ մեզի թէ 
Աստուծոյ յատկացուած օրերը` Աստուծոյ տան մէջ պէտք է Աստուծոյ յատկացուած օրերը` Աստուծոյ տան մէջ պէտք է Աստուծոյ յատկացուած օրերը` Աստուծոյ տան մէջ պէտք է Աստուծոյ յատկացուած օրերը` Աստուծոյ տան մէջ պէտք է 
անցնենք: Հին Կտակարանեան ժամանակաշրջանին, Շաանցնենք: Հին Կտակարանեան ժամանակաշրջանին, Շաանցնենք: Հին Կտակարանեան ժամանակաշրջանին, Շաանցնենք: Հին Կտակարանեան ժամանակաշրջանին, Շա----
բաթն էր Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրը, իսկ բաթն էր Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրը, իսկ բաթն էր Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրը, իսկ բաթն էր Աստուծոյ մէջ հանգչելու օրը, իսկ Նոր Նոր Նոր Նոր ԿտակարանԿտակարանԿտակարանԿտակարան----
եան ժամանակաշրջանին անիկա փոխուեցաւ Կիրակիին: եան ժամանակաշրջանին անիկա փոխուեցաւ Կիրակիին: եան ժամանակաշրջանին անիկա փոխուեցաւ Կիրակիին: եան ժամանակաշրջանին անիկա փոխուեցաւ Կիրակիին: 
Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր օրերը Աստուծոյ օրերն են: Բայց Յիսուս Միաշաբաթ օրերը Աստուծոյ օրերն են: Բայց Յիսուս Միաշաբաթ օրերը Աստուծոյ օրերն են: Բայց Յիսուս Միաշաբաթ օրերը Աստուծոյ օրերն են: Բայց Յիսուս Միաշաբաթ 
օրով յարութիւն առնելով, սրբագործեց Միաշաբաթը, օրով յարութիւն առնելով, սրբագործեց Միաշաբաթը, օրով յարութիւն առնելով, սրբագործեց Միաշաբաթը, օրով յարութիւն առնելով, սրբագործեց Միաշաբաթը, 
այսինքն` շաբթուան առաջին օրայսինքն` շաբթուան առաջին օրայսինքն` շաբթուան առաջին օրայսինքն` շաբթուան առաջին օրը` Կիրակի օրը: ը` Կիրակի օրը: ը` Կիրակի օրը: ը` Կիրակի օրը: ««««ԿիրակիԿիրակիԿիրակիԿիրակի» » » » 
բառը տառբառը տառբառը տառբառը տառադարձումն է Յունարէն ադարձումն է Յունարէն ադարձումն է Յունարէն ադարձումն է Յունարէն ««««ՔիրեաքիՔիրեաքիՔիրեաքիՔիրեաքի» » » » բառին եւ կը բառին եւ կը բառին եւ կը բառին եւ կը 
նշանակէ` նշանակէ` նշանակէ` նշանակէ` ««««Տիրոջ օրըՏիրոջ օրըՏիրոջ օրըՏիրոջ օրը»: »: »: »: Տիրոջ օրը` պէտք է Տիրոջ տան մէջ Տիրոջ օրը` պէտք է Տիրոջ տան մէջ Տիրոջ օրը` պէտք է Տիրոջ տան մէջ Տիրոջ օրը` պէտք է Տիրոջ տան մէջ 
անցնենք:անցնենք:անցնենք:անցնենք:    Պէտք է ներկայ ըլլանք եկեղեցւոյ մէջ, ուր մեր Տէրը Պէտք է ներկայ ըլլանք եկեղեցւոյ մէջ, ուր մեր Տէրը Պէտք է ներկայ ըլլանք եկեղեցւոյ մէջ, ուր մեր Տէրը Պէտք է ներկայ ըլլանք եկեղեցւոյ մէջ, ուր մեր Տէրը 
անարիւնանարիւնանարիւնանարիւն6666    կերպով կերպով կերպով կերպով կը պատարագուի կամ կը պատարագուի կամ կը պատարագուի կամ կը պատարագուի կամ կը զոհագործուկը զոհագործուկը զոհագործուկը զոհագործուի ի ի ի 
խորանի սուրբ Սեղանին վրայ մերխորանի սուրբ Սեղանին վրայ մերխորանի սուրբ Սեղանին վրայ մերխորանի սուրբ Սեղանին վրայ մեր    անձերու սրբագործման անձերու սրբագործման անձերու սրբագործման անձերու սրբագործման 
համար:համար:համար:համար:    

Շատեր Կիրակին հանգիստի օր կը նկատեն, ուրիշՇատեր Կիրակին հանգիստի օր կը նկատեն, ուրիշՇատեր Կիրակին հանգիստի օր կը նկատեն, ուրիշՇատեր Կիրակին հանգիստի օր կը նկատեն, ուրիշ----
ներ`պտոյտներու երթալու օր, ուրիշներ` ժողովներ գումարեներ`պտոյտներու երթալու օր, ուրիշներ` ժողովներ գումարեներ`պտոյտներու երթալու օր, ուրիշներ` ժողովներ գումարեներ`պտոյտներու երթալու օր, ուրիշներ` ժողովներ գումարե----
լուլուլուլու    օր, ուրիշներ` համագումարներ կազմակերպելու օր, օր, ուրիշներ` համագումարներ կազմակերպելու օր, օր, ուրիշներ` համագումարներ կազմակերպելու օր, օր, ուրիշներ` համագումարներ կազմակերպելու օր, 
ուրիշներ` իրենց կիսատ գործերը ամբողջացնելու օր, բայց ուրիշներ` իրենց կիսատ գործերը ամբողջացնելու օր, բայց ուրիշներ` իրենց կիսատ գործերը ամբողջացնելու օր, բայց ուրիշներ` իրենց կիսատ գործերը ամբողջացնելու օր, բայց 
հաւատացեալ մարդուն համար, Կիրակի օրը` Տիրոջ ներկահաւատացեալ մարդուն համար, Կիրակի օրը` Տիրոջ ներկահաւատացեալ մարդուն համար, Կիրակի օրը` Տիրոջ ներկահաւատացեալ մարդուն համար, Կիրակի օրը` Տիրոջ ներկա----
յութեան կանգնելու օյութեան կանգնելու օյութեան կանգնելու օյութեան կանգնելու օ´́́́ր է, Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով ր է, Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով ր է, Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով ր է, Տիրոջ Մարմինով եւ Արիւնով 
հաղորդուելու ու սրբուելու օհաղորդուելու ու սրբուելու օհաղորդուելու ու սրբուելու օհաղորդուելու ու սրբուելու օ´́́́ր է, հաւատացեալներուն հետ ր է, հաւատացեալներուն հետ ր է, հաւատացեալներուն հետ ր է, հաւատացեալներուն հետ 
մմմմէկտեղուելով` Տիրոջ մարմինը դառնալու օէկտեղուելով` Տիրոջ մարմինը դառնալու օէկտեղուելով` Տիրոջ մարմինը դառնալու օէկտեղուելով` Տիրոջ մարմինը դառնալու օ´́́́ր է, Տիրոջմով ր է, Տիրոջմով ր է, Տիրոջմով ր է, Տիրոջմով 
փառաւորուելու եւ Տէրը փառաւորելու օփառաւորուելու եւ Տէրը փառաւորելու օփառաւորուելու եւ Տէրը փառաւորելու օփառաւորուելու եւ Տէրը փառաւորելու օ´́́́ր է:ր է:ր է:ր է:    

Կան հաւատացեալներ, որոնք կԿան հաւատացեալներ, որոնք կԿան հաւատացեալներ, որոնք կԿան հաւատացեալներ, որոնք կ’’’’ըսեն թէ Կիրակի օրը ըսեն թէ Կիրակի օրը ըսեն թէ Կիրակի օրը ըսեն թէ Կիրակի օրը 
տուն կը նստինտուն կը նստինտուն կը նստինտուն կը նստին,,,,    Աստուածաշունչ կը կարդան եւ կը Աստուածաշունչ կը կարդան եւ կը Աստուածաշունչ կը կարդան եւ կը Աստուածաշունչ կը կարդան եւ կը 
                                                 
6 Եկեղեցին «Անարիւն Պատարագ» կը կոչէ Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդը զոր 
հաստատուեցաւ Քրիստոսի կողմէ, Վերնատան մէջ, Վերջին Ընթրիքի պահուն: 
Սուրբ Պատարագները զորս կը մատուցենք այսօր, շարունակութիւնն են Քրիստոսի 
հաստատած Սուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդին, եւ իրե´նք եւս կը կոչուին 
«Անարիւն Պատարագ»: 
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խորհրդածեն իրենց կարդացածին մասին: Ասիկա եկեղեցի խորհրդածեն իրենց կարդացածին մասին: Ասիկա եկեղեցի խորհրդածեն իրենց կարդացածին մասին: Ասիկա եկեղեցի խորհրդածեն իրենց կարդացածին մասին: Ասիկա եկեղեցի 
չերթալու պատրուակ մըն էչերթալու պատրուակ մըն էչերթալու պատրուակ մըն էչերթալու պատրուակ մըն է    պարզապէս, եւ անընդունելի` պարզապէս, եւ անընդունելի` պարզապէս, եւ անընդունելի` պարզապէս, եւ անընդունելի` 
Տիրոջ հայեացքով: Ամէն օր Աստուածաշունչ կրնանք կարՏիրոջ հայեացքով: Ամէն օր Աստուածաշունչ կրնանք կարՏիրոջ հայեացքով: Ամէն օր Աստուածաշունչ կրնանք կարՏիրոջ հայեացքով: Ամէն օր Աստուածաշունչ կրնանք կար----
դալ, բայց մեր եկեղեցին ամէն օր Պատարագ չի մատուցեր: դալ, բայց մեր եկեղեցին ամէն օր Պատարագ չի մատուցեր: դալ, բայց մեր եկեղեցին ամէն օր Պատարագ չի մատուցեր: դալ, բայց մեր եկեղեցին ամէն օր Պատարագ չի մատուցեր: 
Ուստի Կիրակի օրով սուրբ Պատարագի ներկայ գտնուիլը Ուստի Կիրակի օրով սուրբ Պատարագի ներկայ գտնուիլը Ուստի Կիրակի օրով սուրբ Պատարագի ներկայ գտնուիլը Ուստի Կիրակի օրով սուրբ Պատարագի ներկայ գտնուիլը 
շատ կարեւոր է, որովհետեւ հոշատ կարեւոր է, որովհետեւ հոշատ կարեւոր է, որովհետեւ հոշատ կարեւոր է, որովհետեւ հո´́́́ն է որ հրեշտակներուն փան է որ հրեշտակներուն փան է որ հրեշտակներուն փան է որ հրեշտակներուն փա----
ռաբանակից կը դառնանք, դպիրռաբանակից կը դառնանք, դպիրռաբանակից կը դառնանք, դպիրռաբանակից կը դառնանք, դպիրներուն երգակից կներուն երգակից կներուն երգակից կներուն երգակից կ’’’’ըլլանք, ըլլանք, ըլլանք, ըլլանք, 
իսկ սուրբ Պատարագէն ետք, քաջալերանքի կարիքը ունեցող իսկ սուրբ Պատարագէն ետք, քաջալերանքի կարիքը ունեցող իսկ սուրբ Պատարագէն ետք, քաջալերանքի կարիքը ունեցող իսկ սուրբ Պատարագէն ետք, քաջալերանքի կարիքը ունեցող 
եղբայրներուն` կը քաջալերենք, գօտեպնդումի կարիքը ունեեղբայրներուն` կը քաջալերենք, գօտեպնդումի կարիքը ունեեղբայրներուն` կը քաջալերենք, գօտեպնդումի կարիքը ունեեղբայրներուն` կը քաջալերենք, գօտեպնդումի կարիքը ունե----
ցող եղբայրներուն` կը գօտեպնդենք, սգաւոր եղողին` ցող եղբայրներուն` կը գօտեպնդենք, սգաւոր եղողին` ցող եղբայրներուն` կը գօտեպնդենք, սգաւոր եղողին` ցող եղբայրներուն` կը գօտեպնդենք, սգաւոր եղողին` 
սգակից կսգակից կսգակից կսգակից կ’’’’ըլլանք, ցաւ ունեցողին` ցաւակից կըլլանք, ցաւ ունեցողին` ցաւակից կըլլանք, ցաւ ունեցողին` ցաւակից կըլլանք, ցաւ ունեցողին` ցաւակից կ’’’’ըլլանք, ըլլանք, ըլլանք, ըլլանք, 
ուրախացողին հետ կուրախացողին հետ կուրախացողին հետ կուրախացողին հետ կ’’’’ուրախանանքուրախանանքուրախանանքուրախանանք    եւ տրտմողին հեեւ տրտմողին հեեւ տրտմողին հեեւ տրտմողին հետ կը տ կը տ կը տ կը 
տրտմինք: Կը ցնծատրտմինք: Կը ցնծատրտմինք: Կը ցնծատրտմինք: Կը ցնծա´́́́յ  Տիրոջ հյ  Տիրոջ հյ  Տիրոջ հյ  Տիրոջ հոգին երբ նման հաղորդակոգին երբ նման հաղորդակոգին երբ նման հաղորդակոգին երբ նման հաղորդակ----
ցութիւն կը տեսնէ իր զաւակներուն միջեւ: Կը հրճուիցութիւն կը տեսնէ իր զաւակներուն միջեւ: Կը հրճուիցութիւն կը տեսնէ իր զաւակներուն միջեւ: Կը հրճուիցութիւն կը տեսնէ իր զաւակներուն միջեւ: Կը հրճուի´ ´ ´ ´ իր իր իր իր 
սիրտը երբ փոխադարձ սէր եւ գուրգուրանք կը տեսնէ իր սիրտը երբ փոխադարձ սէր եւ գուրգուրանք կը տեսնէ իր սիրտը երբ փոխադարձ սէր եւ գուրգուրանք կը տեսնէ իր սիրտը երբ փոխադարձ սէր եւ գուրգուրանք կը տեսնէ իր 
հետեւորդներուն միջեւ:հետեւորդներուն միջեւ:հետեւորդներուն միջեւ:հետեւորդներուն միջեւ:    

2.2.2.2.----    ««««ԿԿԿԿ’’’’ուսուցանէրուսուցանէրուսուցանէրուսուցանէր»:»:»:»:    Յունարէն բառը` Յունարէն բառը` Յունարէն բառը` Յունարէն բառը` ««««ηηηηνννν    δδδδιιιιδδδδαααασσσσκκκκοοοονννν», », », », որ որ որ որ 
կը նշանակը նշանակը նշանակը նշանակէ` ժողովուրդին շարունակաբար գիտութիւն կէ` ժողովուրդին շարունակաբար գիտութիւն կէ` ժողովուրդին շարունակաբար գիտութիւն կէ` ժողովուրդին շարունակաբար գիտութիւն 
փոխանցելու արարք մը: Ուսուցանելը` քարոզ տալը չէ: Այսօր փոխանցելու արարք մը: Ուսուցանելը` քարոզ տալը չէ: Այսօր փոխանցելու արարք մը: Ուսուցանելը` քարոզ տալը չէ: Այսօր փոխանցելու արարք մը: Ուսուցանելը` քարոզ տալը չէ: Այսօր 
եկեղեցիներուեկեղեցիներուեկեղեցիներուեկեղեցիներունննն    ջախջախիչ մեծամասնութիւնը միայն քարոզ ջախջախիչ մեծամասնութիւնը միայն քարոզ ջախջախիչ մեծամասնութիւնը միայն քարոզ ջախջախիչ մեծամասնութիւնը միայն քարոզ 
կու տայ: Եկեղեցիներուկու տայ: Եկեղեցիներուկու տայ: Եկեղեցիներուկու տայ: Եկեղեցիներունննն    մէջ ուսուցում կատարելը գրեթէ մէջ ուսուցում կատարելը գրեթէ մէջ ուսուցում կատարելը գրեթէ մէջ ուսուցում կատարելը գրեթէ 
դադրած է, եւ ճիշդ անոր համար ալ, շատեր, յատկապէս դադրած է, եւ ճիշդ անոր համար ալ, շատեր, յատկապէս դադրած է, եւ ճիշդ անոր համար ալ, շատեր, յատկապէս դադրած է, եւ ճիշդ անոր համար ալ, շատեր, յատկապէս 
երիտասարդներիտասարդներիտասարդներիտասարդներ կը մոլորին ճշմարտութենէն եւ արտառոց եր կը մոլորին ճշմարտութենէն եւ արտառոց եր կը մոլորին ճշմարտութենէն եւ արտառոց եր կը մոլորին ճշմարտութենէն եւ արտառոց 
ուսուցումներ, վուսուցումներ, վուսուցումներ, վուսուցումներ, վարդապետութիւններ, տեսութիւններ ու արդապետութիւններ, տեսութիւններ ու արդապետութիւններ, տեսութիւններ ու արդապետութիւններ, տեսութիւններ ու դադադադա----
ւանութիւններ կւանութիւններ կւանութիւններ կւանութիւններ կ’’’’ընդգրկեն: Օրինակ, ի՞նչ է մեր եկեղեցւոյ ընդգրկեն: Օրինակ, ի՞նչ է մեր եկեղեցւոյ ընդգրկեն: Օրինակ, ի՞նչ է մեր եկեղեցւոյ ընդգրկեն: Օրինակ, ի՞նչ է մեր եկեղեցւոյ 
ուսուցումը Հազարամեային մասին, որուն մասին Յայտնուուսուցումը Հազարամեային մասին, որուն մասին Յայտնուուսուցումը Հազարամեային մասին, որուն մասին Յայտնուուսուցումը Հազարամեային մասին, որուն մասին Յայտնու----
թեան գիրքը կը խօսի վեց անգամ (Յյտ 20.2, 4, 5, 7): Կամ ի՞նչ էթեան գիրքը կը խօսի վեց անգամ (Յյտ 20.2, 4, 5, 7): Կամ ի՞նչ էթեան գիրքը կը խօսի վեց անգամ (Յյտ 20.2, 4, 5, 7): Կամ ի՞նչ էթեան գիրքը կը խօսի վեց անգամ (Յյտ 20.2, 4, 5, 7): Կամ ի՞նչ է    
մեր ուսուցումը յարութեան մասին: Քանի՞ յարութիւններ մեր ուսուցումը յարութեան մասին: Քանի՞ յարութիւններ մեր ուսուցումը յարութեան մասին: Քանի՞ յարութիւններ մեր ուսուցումը յարութեան մասին: Քանի՞ յարութիւններ 
կան, մէկ եւ ընդհանրակա՞ն յարութիւն, ինչ որ տեսակէտն է կան, մէկ եւ ընդհանրակա՞ն յարութիւն, ինչ որ տեսակէտն է կան, մէկ եւ ընդհանրակա՞ն յարութիւն, ինչ որ տեսակէտն է կան, մէկ եւ ընդհանրակա՞ն յարութիւն, ինչ որ տեսակէտն է 
մեր եկեղեցւոյ, թէ` երկու կամ երեք հանգրուաններու վրայ մեր եկեղեցւոյ, թէ` երկու կամ երեք հանգրուաններու վրայ մեր եկեղեցւոյ, թէ` երկու կամ երեք հանգրուաններու վրայ մեր եկեղեցւոյ, թէ` երկու կամ երեք հանգրուաններու վրայ 
տարածուող յարութիւններ, ինչ որ կտարածուող յարութիւններ, ինչ որ կտարածուող յարութիւններ, ինչ որ կտարածուող յարութիւններ, ինչ որ կ’’’’ուսուցանեն հոգեգալուսուցանեն հոգեգալուսուցանեն հոգեգալուսուցանեն հոգեգալըըըըսսսս----
տական բոլոր հոսանքները: Մեզմէ ո՞վ չի գիտերտական բոլոր հոսանքները: Մեզմէ ո՞վ չի գիտերտական բոլոր հոսանքները: Մեզմէ ո՞վ չի գիտերտական բոլոր հոսանքները: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր    որ երբ որ երբ որ երբ որ երբ 
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կանգնի հեռականգնի հեռականգնի հեռականգնի հեռատեսիլի առջեւ եւ բանայ Ամերիկեանտեսիլի առջեւ եւ բանայ Ամերիկեանտեսիլի առջեւ եւ բանայ Ամերիկեանտեսիլի առջեւ եւ բանայ Ամերիկեան    ոեւէ ոեւէ ոեւէ ոեւէ 
կայան, իսկոյն պիտի լսէ Հազարամեային մասին, բազմաթիւ կայան, իսկոյն պիտի լսէ Հազարամեային մասին, բազմաթիւ կայան, իսկոյն պիտի լսէ Հազարամեային մասին, բազմաթիւ կայան, իսկոյն պիտի լսէ Հազարամեային մասին, բազմաթիւ 
յարութիւններու մասին, եւ ո՞վ չի գիտեր որ Հայ Եկեղեցւոյ յարութիւններու մասին, եւ ո՞վ չի գիտեր որ Հայ Եկեղեցւոյ յարութիւններու մասին, եւ ո՞վ չի գիտեր որ Հայ Եկեղեցւոյ յարութիւններու մասին, եւ ո՞վ չի գիտեր որ Հայ Եկեղեցւոյ 
ուսուցումն ու հաւատքը Հազարամեային եւ յարութեան ուսուցումն ու հաւատքը Հազարամեային եւ յարութեան ուսուցումն ու հաւատքը Հազարամեային եւ յարութեան ուսուցումն ու հաւատքը Հազարամեային եւ յարութեան 
վերաբերեալ ամբողջապէս տարբեր է: վերաբերեալ ամբողջապէս տարբեր է: վերաբերեալ ամբողջապէս տարբեր է: վերաբերեալ ամբողջապէս տարբեր է: Բայց եԲայց եԲայց եԲայց ե՞րբ խօս՞րբ խօս՞րբ խօս՞րբ խօսուած է ուած է ուած է ուած է 
Հազարամեային կամ ընդհանրական յարութեան կերպին Հազարամեային կամ ընդհանրական յարութեան կերպին Հազարամեային կամ ընդհանրական յարութեան կերպին Հազարամեային կամ ընդհանրական յարութեան կերպին 
մասին Հայ Եկեղեցւոյ մէջ: Մեր երիտասարդները ե՞րբ պիտի մասին Հայ Եկեղեցւոյ մէջ: Մեր երիտասարդները ե՞րբ պիտի մասին Հայ Եկեղեցւոյ մէջ: Մեր երիտասարդները ե՞րբ պիտի մասին Հայ Եկեղեցւոյ մէջ: Մեր երիտասարդները ե՞րբ պիտի 
գիտնան մեր եկեղեցւոյ ուսուցումը այս եւ նման հարցերու գիտնան մեր եկեղեցւոյ ուսուցումը այս եւ նման հարցերու գիտնան մեր եկեղեցւոյ ուսուցումը այս եւ նման հարցերու գիտնան մեր եկեղեցւոյ ուսուցումը այս եւ նման հարցերու 
գծով:գծով:գծով:գծով:    

««««Հոն կին մը կար, Հոն կին մը կար, Հոն կին մը կար, Հոն կին մը կար, որ տասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ որ տասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ որ տասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ որ տասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ 
էր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճաէր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճաէր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճաէր` չար ոգիէ բռնուած ըլլալով, եւ այս պատճառով` մէջքը ռով` մէջքը ռով` մէջքը ռով` մէջքը 
ծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կրնար շտկուիլծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կրնար շտկուիլծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կրնար շտկուիլծռած կը քալէր եւ բնաւ չէր կրնար շտկուիլ»»»» ( ( ( (Ղկ 13.11):Ղկ 13.11):Ղկ 13.11):Ղկ 13.11):    

1.1.1.1.----    Կնոջ մէջ չար ոգի չկար, բայց չար ոգին բռնած էր Կնոջ մէջ չար ոգի չկար, բայց չար ոգին բռնած էր Կնոջ մէջ չար ոգի չկար, բայց չար ոգին բռնած էր Կնոջ մէջ չար ոգի չկար, բայց չար ոգին բռնած էր 
անոր մարմինի առողջութիւնը, հաւանաբար իր կեանքին մէջ անոր մարմինի առողջութիւնը, հաւանաբար իր կեանքին մէջ անոր մարմինի առողջութիւնը, հաւանաբար իր կեանքին մէջ անոր մարմինի առողջութիւնը, հաւանաբար իր կեանքին մէջ 
գործած որոշ մեղքի մը պատճառով: Կարեւոր ճշմարտութիւն գործած որոշ մեղքի մը պատճառով: Կարեւոր ճշմարտութիւն գործած որոշ մեղքի մը պատճառով: Կարեւոր ճշմարտութիւն գործած որոշ մեղքի մը պատճառով: Կարեւոր ճշմարտութիւն 
մը կայ հոս զոր պէտք է բացայայտել: Մէկըմը կայ հոս զոր պէտք է բացայայտել: Մէկըմը կայ հոս զոր պէտք է բացայայտել: Մէկըմը կայ հոս զոր պէտք է բացայայտել: Մէկը    կրնայ իր մէջ չար կրնայ իր մէջ չար կրնայ իր մէջ չար կրնայ իր մէջ չար 
ոգի չունենալ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ տուեալ անձը ոգի չունենալ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ տուեալ անձը ոգի չունենալ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ տուեալ անձը ոգի չունենալ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ տուեալ անձը 
չար ոգիին տիրապետութեան տակ չէ: Մէկը կրնայ չար ոգիին տիրապետութեան տակ չէ: Մէկը կրնայ չար ոգիին տիրապետութեան տակ չէ: Մէկը կրնայ չար ոգիին տիրապետութեան տակ չէ: Մէկը կրնայ 
Սատանային տիրապետութեան տակ ըլլալ, առանց իր մէջը Սատանային տիրապետութեան տակ ըլլալ, առանց իր մէջը Սատանային տիրապետութեան տակ ըլլալ, առանց իր մէջը Սատանային տիրապետութեան տակ ըլլալ, առանց իր մէջը 
չար ոգի ունենալու: Այսպէս, օրինակ, եթէ անձ մըչար ոգի ունենալու: Այսպէս, օրինակ, եթէ անձ մըչար ոգի ունենալու: Այսպէս, օրինակ, եթէ անձ մըչար ոգի ունենալու: Այսպէս, օրինակ, եթէ անձ մը    դրամասէր դրամասէր դրամասէր դրամասէր 
է, պայման չէ որէ, պայման չէ որէ, պայման չէ որէ, պայման չէ որ    իր մէջ իր մէջ իր մէջ իր մէջ դրադրադրադրամասիրութեան ամասիրութեան ամասիրութեան ամասիրութեան ախտը գրգռող խտը գրգռող խտը գրգռող խտը գրգռող 
դեւովդեւովդեւովդեւով    բնակուած ըլլայ, բայց այդպիսի մէկը կասկածէ վեր է որ բնակուած ըլլայ, բայց այդպիսի մէկը կասկածէ վեր է որ բնակուած ըլլայ, բայց այդպիսի մէկը կասկածէ վեր է որ բնակուած ըլլայ, բայց այդպիսի մէկը կասկածէ վեր է որ 
Սատանային տիրապետութեան տակ կՍատանային տիրապետութեան տակ կՍատանային տիրապետութեան տակ կՍատանային տիրապետութեան տակ կ’’’’ըլլայ: Երկրորդ ըլլայ: Երկրորդ ըլլայ: Երկրորդ ըլլայ: Երկրորդ 
օրինակ մը: Պոռնկութիւն կամ շնութիւն գործողը, կրնայ իր օրինակ մը: Պոռնկութիւն կամ շնութիւն գործողը, կրնայ իր օրինակ մը: Պոռնկութիւն կամ շնութիւն գործողը, կրնայ իր օրինակ մը: Պոռնկութիւն կամ շնութիւն գործողը, կրնայ իր 
մէջ պոռնկութեան կամ շնութեան դեւ չունենալ, բայց յստակ է մէջ պոռնկութեան կամ շնութեան դեւ չունենալ, բայց յստակ է մէջ պոռնկութեան կամ շնութեան դեւ չունենալ, բայց յստակ է մէջ պոռնկութեան կամ շնութեան դեւ չունենալ, բայց յստակ է 
որ Չարին տիրապետութեան տակ կը գտնոր Չարին տիրապետութեան տակ կը գտնոր Չարին տիրապետութեան տակ կը գտնոր Չարին տիրապետութեան տակ կը գտնուի նման անձ մը: ուի նման անձ մը: ուի նման անձ մը: ուի նման անձ մը: 
Մեղքը սիրելը եւ սիրելով գործելը, կամենանք թէ ոչ, մեզ Մեղքը սիրելը եւ սիրելով գործելը, կամենանք թէ ոչ, մեզ Մեղքը սիրելը եւ սիրելով գործելը, կամենանք թէ ոչ, մեզ Մեղքը սիրելը եւ սիրելով գործելը, կամենանք թէ ոչ, մեզ 
Սատանային տիրապետութեան տակ կը պահէ, ուստի, Սատանային տիրապետութեան տակ կը պահէ, ուստի, Սատանային տիրապետութեան տակ կը պահէ, ուստի, Սատանային տիրապետութեան տակ կը պահէ, ուստի, 
հեռանահեռանահեռանահեռանա´́́́նք մեղքէն, ատենք մեղքէն, ատենք մեղքէն, ատենք մեղքէն, ատե´́́́նք մեղքը:նք մեղքը:նք մեղքը:նք մեղքը:    

2.2.2.2.----    Հաշմանդամ կինը շատ վատ ու խոցելի վիճակի մէջ Հաշմանդամ կինը շատ վատ ու խոցելի վիճակի մէջ Հաշմանդամ կինը շատ վատ ու խոցելի վիճակի մէջ Հաշմանդամ կինը շատ վատ ու խոցելի վիճակի մէջ 
էր: Չէր կրնար մէջքը շտկել: Չէր կրնար շտկուիլ եւ էր: Չէր կրնար մէջքը շտկել: Չէր կրնար շտկուիլ եւ էր: Չէր կրնար մէջքը շտկել: Չէր կրնար շտկուիլ եւ էր: Չէր կրնար մէջքը շտկել: Չէր կրնար շտկուիլ եւ 
դիդիդիդիմացինին երեսմացինին երեսմացինին երեսմացինին երեսին նայիլ: Մէջքը շատ ծուին նայիլ: Մէջքը շատ ծուին նայիլ: Մէջքը շատ ծուին նայիլ: Մէջքը շատ ծուռռռռ    էր, եւ ատիկա էր, եւ ատիկա էր, եւ ատիկա էր, եւ ատիկա 
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պատճառ դարձած էր որպատճառ դարձած էր որպատճառ դարձած էր որպատճառ դարձած էր որ    ամբողջ մարմինը այլանդակուէր: ամբողջ մարմինը այլանդակուէր: ամբողջ մարմինը այլանդակուէր: ամբողջ մարմինը այլանդակուէր: 
Հակառակ այս բոլորին, զինք կը գտնենք Ժողովարանին մէջ, Հակառակ այս բոլորին, զինք կը գտնենք Ժողովարանին մէջ, Հակառակ այս բոլորին, զինք կը գտնենք Ժողովարանին մէջ, Հակառակ այս բոլորին, զինք կը գտնենք Ժողովարանին մէջ, 
ուր ուսուցում կուր ուսուցում կուր ուսուցում կուր ուսուցում կ’’’’ըլլար, ուր պաշտամունք ու փառաբանութիւն ըլլար, ուր պաշտամունք ու փառաբանութիւն ըլլար, ուր պաշտամունք ու փառաբանութիւն ըլլար, ուր պաշտամունք ու փառաբանութիւն 
կըկըկըկը    կատարուէրկատարուէրկատարուէրկատարուէր, , , , ուր հոգեւոր երգեր եւ օրհնութիւններ ուր հոգեւոր երգեր եւ օրհնութիւններ ուր հոգեւոր երգեր եւ օրհնութիւններ ուր հոգեւոր երգեր եւ օրհնութիւններ 
կկկկ’’’’երգուէին, երգուէին, երգուէին, երգուէին, ուր գոհաբանութեան եւ շնորհակալութեան ուր գոհաբանութեան եւ շնորհակալութեան ուր գոհաբանութեան եւ շնորհակալութեան ուր գոհաբանութեան եւ շնորհակալութեան 
աղաղաղաղօօօօթքներ կը բարձրացուէին Աստուծոյ: Հոսկէ կը սորվինքթքներ կը բարձրացուէին Աստուծոյ: Հոսկէ կը սորվինքթքներ կը բարձրացուէին Աստուծոյ: Հոսկէ կը սորվինքթքներ կը բարձրացուէին Աստուծոյ: Հոսկէ կը սորվինք,,,,    
թէ պէտք չէ եկեղեցիէն բացակայիլ, բացի այն պարագային թէ պէտք չէ եկեղեցիէն բացակայիլ, բացի այն պարագային թէ պէտք չէ եկեղեցիէն բացակայիլ, բացի այն պարագային թէ պէտք չէ եկեղեցիէն բացակայիլ, բացի այն պարագային 
երբ ծանրօրէն հիւանդ ենք: Այսօր սակայն, մարդիկ պէտք երբ ծանրօրէն հիւանդ ենք: Այսօր սակայն, մարդիկ պէտք երբ ծանրօրէն հիւանդ ենք: Այսօր սակայն, մարդիկ պէտք երբ ծանրօրէն հիւանդ ենք: Այսօր սակայն, մարդիկ պէտք 
չունին սպասելու որ մարմնապէս հիւանդաչունին սպասելու որ մարմնապէս հիւանդաչունին սպասելու որ մարմնապէս հիւանդաչունին սպասելու որ մարմնապէս հիւանդանան կամ ցաւի նան կամ ցաւի նան կամ ցաւի նան կամ ցաւի 
մէջ ըլլան, որպմէջ ըլլան, որպմէջ ըլլան, որպմէջ ըլլան, որպէսզի եկեղեցիէն բացակային: Այսօր մարդիկ էսզի եկեղեցիէն բացակային: Այսօր մարդիկ էսզի եկեղեցիէն բացակային: Այսօր մարդիկ էսզի եկեղեցիէն բացակային: Այսօր մարդիկ 
առանց յատուկ պատճառի կը բացակային եկեղեցիէն: առանց յատուկ պատճառի կը բացակային եկեղեցիէն: առանց յատուկ պատճառի կը բացակային եկեղեցիէն: առանց յատուկ պատճառի կը բացակային եկեղեցիէն: 
Տանտիկինը կրնայ գաւաթ մը սուրճի համար բացակայիլ Տանտիկինը կրնայ գաւաթ մը սուրճի համար բացակայիլ Տանտիկինը կրնայ գաւաթ մը սուրճի համար բացակայիլ Տանտիկինը կրնայ գաւաթ մը սուրճի համար բացակայիլ 
եկեղեցիէն: Օրիորդը կրնայ եկեղեցի չգալ վարսայարդարի եկեղեցիէն: Օրիորդը կրնայ եկեղեցի չգալ վարսայարդարի եկեղեցիէն: Օրիորդը կրնայ եկեղեցի չգալ վարսայարդարի եկեղեցիէն: Օրիորդը կրնայ եկեղեցի չգալ վարսայարդարի 
քով երթալու սիրոյն: Պատանին կրնայ դաշտ կամ ակումբ քով երթալու սիրոյն: Պատանին կրնայ դաշտ կամ ակումբ քով երթալու սիրոյն: Պատանին կրնայ դաշտ կամ ակումբ քով երթալու սիրոյն: Պատանին կրնայ դաշտ կամ ակումբ 
տարուիլ եկեղեցի տարուելտարուիլ եկեղեցի տարուելտարուիլ եկեղեցի տարուելտարուիլ եկեղեցի տարուելու փոխարէն: Երիտասարդը ու փոխարէն: Երիտասարդը ու փոխարէն: Երիտասարդը ու փոխարէն: Երիտասարդը 
կրնայ նախընկրնայ նախընկրնայ նախընկրնայ նախընտրել ընկերներով ծով կամ ուրիշ հատրել ընկերներով ծով կամ ուրիշ հատրել ընկերներով ծով կամ ուրիշ հատրել ընկերներով ծով կամ ուրիշ հաճոյքի ճոյքի ճոյքի ճոյքի 
վայրեր երթալ քան եկեղեցի: Եւ կամ, մարդիկ կրնան վայրեր երթալ քան եկեղեցի: Եւ կամ, մարդիկ կրնան վայրեր երթալ քան եկեղեցի: Եւ կամ, մարդիկ կրնան վայրեր երթալ քան եկեղեցի: Եւ կամ, մարդիկ կրնան 
նախընտրել անկողինին մէջ կամ հեռատեսիլին առջեւ նախընտրել անկողինին մէջ կամ հեռատեսիլին առջեւ նախընտրել անկողինին մէջ կամ հեռատեսիլին առջեւ նախընտրել անկողինին մէջ կամ հեռատեսիլին առջեւ 
նստած մնալ, նստած մնալ, նստած մնալ, նստած մնալ, կկկկամ պատշգամ նստիլ եւ գացող եկողըամ պատշգամ նստիլ եւ գացող եկողըամ պատշգամ նստիլ եւ գացող եկողըամ պատշգամ նստիլ եւ գացող եկողը    դիտել:դիտել:դիտել:դիտել:    

3.3.3.3.----    Կնոջ համար երբեք դիւրին չէր տունէն Կնոջ համար երբեք դիւրին չէր տունէն Կնոջ համար երբեք դիւրին չէր տունէն Կնոջ համար երբեք դիւրին չէր տունէն Ժողովարան Ժողովարան Ժողովարան Ժողովարան 
գալ իր այդ վիճակով: Դիւրին չէր, նախ, որովհետեւ կրնար գալ իր այդ վիճակով: Դիւրին չէր, նախ, որովհետեւ կրնար գալ իր այդ վիճակով: Դիւրին չէր, նախ, որովհետեւ կրնար գալ իր այդ վիճակով: Դիւրին չէր, նախ, որովհետեւ կրնար 
յոգնիլ ու ցաւիլ, կրնար առջեւը գտնուող փոսը կամ դիմացէն յոգնիլ ու ցաւիլ, կրնար առջեւը գտնուող փոսը կամ դիմացէն յոգնիլ ու ցաւիլ, կրնար առջեւը գտնուող փոսը կամ դիմացէն յոգնիլ ու ցաւիլ, կրնար առջեւը գտնուող փոսը կամ դիմացէն 
եկող մարդը չտեսնել եւ անոր զարնուիլ, եւ երկրորդ, դիւրին եկող մարդը չտեսնել եւ անոր զարնուիլ, եւ երկրորդ, դիւրին եկող մարդը չտեսնել եւ անոր զարնուիլ, եւ երկրորդ, դիւրին եկող մարդը չտեսնել եւ անոր զարնուիլ, եւ երկրորդ, դիւրին 
չէր, որովհետեւ, ոչէր, որովհետեւ, ոչէր, որովհետեւ, ոչէր, որովհետեւ, ո´́́́վ գիտէ, նկատի առնելով մարմնաւոր վ գիտէ, նկատի առնելով մարմնաւոր վ գիտէ, նկատի առնելով մարմնաւոր վ գիտէ, նկատի առնելով մարմնաւոր 
հիւանդութեանց վերաբերեալ հրէականհիւանդութեանց վերաբերեալ հրէականհիւանդութեանց վերաբերեալ հրէականհիւանդութեանց վերաբերեալ հրէական    մտայնութիւնը կամ մտայնութիւնը կամ մտայնութիւնը կամ մտայնութիւնը կամ 
մտածողութիւնը, շատ հաւանական է որ կմտածողութիւնը, շատ հաւանական է որ կմտածողութիւնը, շատ հաւանական է որ կմտածողութիւնը, շատ հաւանական է որ կ’’’’անտեսուէր կամ անտեսուէր կամ անտեսուէր կամ անտեսուէր կամ 
կկկկ’’’’արհամարհուէր մարդոց կողմէ, գուցէ նոյնիսկ կը ծաղրուէր արհամարհուէր մարդոց կողմէ, գուցէ նոյնիսկ կը ծաղրուէր արհամարհուէր մարդոց կողմէ, գուցէ նոյնիսկ կը ծաղրուէր արհամարհուէր մարդոց կողմէ, գուցէ նոյնիսկ կը ծաղրուէր 
փոքրիկներուն կողփոքրիկներուն կողփոքրիկներուն կողփոքրիկներուն կողմէ, որովհետեւ փոքրիկներնմէ, որովհետեւ փոքրիկներնմէ, որովհետեւ փոքրիկներնմէ, որովհետեւ փոքրիկներն    անգամ, իրենց անգամ, իրենց անգամ, իրենց անգամ, իրենց 
մանուկ տարիքէն կը դաստիարակուէին, որ մարմնամանուկ տարիքէն կը դաստիարակուէին, որ մարմնամանուկ տարիքէն կը դաստիարակուէին, որ մարմնամանուկ տարիքէն կը դաստիարակուէին, որ մարմնաւոր ւոր ւոր ւոր 
հիւանդութիւն մը` գործուած մեղքիհիւանդութիւն մը` գործուած մեղքիհիւանդութիւն մը` գործուած մեղքիհիւանդութիւն մը` գործուած մեղքի    մը հետեւանքն էր: Անոնք մը հետեւանքն էր: Անոնք մը հետեւանքն էր: Անոնք մը հետեւանքն էր: Անոնք 
որոնք կը խորհին թէ եկեորոնք կը խորհին թէ եկեորոնք կը խորհին թէ եկեորոնք կը խորհին թէ եկեղեցի գալը միայն ծերերուն, տկարղեցի գալը միայն ծերերուն, տկարղեցի գալը միայն ծերերուն, տկարղեցի գալը միայն ծերերուն, տկար----
ներուն ներուն ներուն ներուն կամ հիւանդութիւն ունեցողի մը գործն է, թող այս կամ հիւանդութիւն ունեցողի մը գործն է, թող այս կամ հիւանդութիւն ունեցողի մը գործն է, թող այս կամ հիւանդութիւն ունեցողի մը գործն է, թող այս 
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հաշմանդամ կնոջ նային, եւ թող իրմէ սորվին սիրեհաշմանդամ կնոջ նային, եւ թող իրմէ սորվին սիրեհաշմանդամ կնոջ նային, եւ թող իրմէ սորվին սիրեհաշմանդամ կնոջ նային, եւ թող իրմէ սորվին սիրե´́́́լ լ լ լ 
եկեղեցին, յաճախեեկեղեցին, յաճախեեկեղեցին, յաճախեեկեղեցին, յաճախե´́́́լ եկեղեցի: Եթէ կինը իր մարմնաւոր լ եկեղեցի: Եթէ կինը իր մարմնաւոր լ եկեղեցի: Եթէ կինը իր մարմնաւոր լ եկեղեցի: Եթէ կինը իր մարմնաւոր 
ցաւերը կցաւերը կցաւերը կցաւերը կ’’’’անտեսէր եւ Ժողովարաանտեսէր եւ Ժողովարաանտեսէր եւ Ժողովարաանտեսէր եւ Ժողովարան կն կն կն կ’’’’երթար, որքա՜ն աւելի երթար, որքա՜ն աւելի երթար, որքա՜ն աւելի երթար, որքա՜ն աւելի 
մենք, պէտք է անտեսենք մեր հոգեմենք, պէտք է անտեսենք մեր հոգեմենք, պէտք է անտեսենք մեր հոգեմենք, պէտք է անտեսենք մեր հոգեկան ցաւկան ցաւկան ցաւկան ցաւերն ու տառաերն ու տառաերն ու տառաերն ու տառա----
պանքը եւ եկեղեցի երթանքպանքը եւ եկեղեցի երթանքպանքը եւ եկեղեցի երթանքպանքը եւ եկեղեցի երթանք    մանաւանդ Կիրակի օրով:մանաւանդ Կիրակի օրով:մանաւանդ Կիրակի օրով:մանաւանդ Կիրակի օրով:    

4.4.4.4.----    ««««Մէջքը ծռած կը քալէրՄէջքը ծռած կը քալէրՄէջքը ծռած կը քալէրՄէջքը ծռած կը քալէր»: »: »: »: Այս կինը տասնըութը տարիէ Այս կինը տասնըութը տարիէ Այս կինը տասնըութը տարիէ Այս կինը տասնըութը տարիէ 
ի վեր հիւանդ էր եւ մէջքը ծռած կը քալէր: Չար ոգին թոյլ չէր ի վեր հիւանդ էր եւ մէջքը ծռած կը քալէր: Չար ոգին թոյլ չէր ի վեր հիւանդ էր եւ մէջքը ծռած կը քալէր: Չար ոգին թոյլ չէր ի վեր հիւանդ էր եւ մէջքը ծռած կը քալէր: Չար ոգին թոյլ չէր 
տուած որ երկինքին համար ստտուած որ երկինքին համար ստտուած որ երկինքին համար ստտուած որ երկինքին համար ստեղծուած այս արարածը եղծուած այս արարածը եղծուած այս արարածը եղծուած այս արարածը 
կարենար դէպի երկինք նայիլ: Այսօր որքան մարդիկ կան կարենար դէպի երկինք նայիլ: Այսօր որքան մարդիկ կան կարենար դէպի երկինք նայիլ: Այսօր որքան մարդիկ կան կարենար դէպի երկինք նայիլ: Այսօր որքան մարդիկ կան 
որոորոորոորոնք երկա՜ր տարիներէ ի վեր խաղալիքնք երկա՜ր տարիներէ ի վեր խաղալիքնք երկա՜ր տարիներէ ի վեր խաղալիքնք երկա՜ր տարիներէ ի վեր խաղալիք    դարձած են չար դարձած են չար դարձած են չար դարձած են չար 
ոգիներու ձեռքին մէջ եւ անհունօրէն հեռացուած երկինքէն: ոգիներու ձեռքին մէջ եւ անհունօրէն հեռացուած երկինքէն: ոգիներու ձեռքին մէջ եւ անհունօրէն հեռացուած երկինքէն: ոգիներու ձեռքին մէջ եւ անհունօրէն հեռացուած երկինքէն: 
ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, թոյլ միընթերցող, թոյլ միընթերցող, թոյլ միընթերցող, թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ չար ոգին մէջքդ ծռէ տար որ չար ոգին մէջքդ ծռէ տար որ չար ոգին մէջքդ ծռէ տար որ չար ոգին մէջքդ ծռէ 
մեղքերու բեռան տակ: Թոյլ միմեղքերու բեռան տակ: Թոյլ միմեղքերու բեռան տակ: Թոյլ միմեղքերու բեռան տակ: Թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ գլուխդ ծռէ իր կամտար որ գլուխդ ծռէ իր կամտար որ գլուխդ ծռէ իր կամտար որ գլուխդ ծռէ իր կամ----
քին դիմաց: Թոյլ միքին դիմաց: Թոյլ միքին դիմաց: Թոյլ միքին դիմաց: Թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ սիրտդ ծռէ աշխարհի կուռքետար որ սիրտդ ծռէ աշխարհի կուռքետար որ սիրտդ ծռէ աշխարհի կուռքետար որ սիրտդ ծռէ աշխարհի կուռքե----
րուն առջեւ: Միրուն առջեւ: Միրուն առջեւ: Միրուն առջեւ: Մի´ ´ ´ ´ ծռեր ոծռեր ոծռեր ոծռեր ո´́́́չ մէջքդ եւ ոչ մէջքդ եւ ոչ մէջքդ եւ ոչ մէջքդ եւ ո´́́́չ գլուխդ Սատանային չ գլուխդ Սատանային չ գլուխդ Սատանային չ գլուխդ Սատանային 
կամքին դիմաց: Բակամքին դիմաց: Բակամքին դիմաց: Բակամքին դիմաց: Բա´́́́րձր պահէ գլուխդ Քրիստոսով: Շտկուրձր պահէ գլուխդ Քրիստոսով: Շտկուրձր պահէ գլուխդ Քրիստոսով: Շտկուրձր պահէ գլուխդ Քրիստոսով: Շտկուէէէէ´́́́    
Տիրոջ զօրութեամբ: ԳօտեպնդուՏիրոջ զօրութեամբ: ԳօտեպնդուՏիրոջ զօրութեամբ: ԳօտեպնդուՏիրոջ զօրութեամբ: Գօտեպնդուէէէէ´́́́    խաչին նշանովը: Եռանդախաչին նշանովը: Եռանդախաչին նշանովը: Եռանդախաչին նշանովը: Եռանդա----
գիգիգիգի´́́́ն աղօթէն աղօթէն աղօթէն աղօթէ, , , , եւ Տէր Յեւ Տէր Յեւ Տէր Յեւ Տէր Յիսուսի անունովիսուսի անունովիսուսի անունովիսուսի անունով    դոդոդոդո´́́́ւն ծռէ մէջքը Չարին: ւն ծռէ մէջքը Չարին: ւն ծռէ մէջքը Չարին: ւն ծռէ մէջքը Չարին: 
Հրեշտակ ըլլալու համար ստեղծուածդՀրեշտակ ըլլալու համար ստեղծուածդՀրեշտակ ըլլալու համար ստեղծուածդՀրեշտակ ըլլալու համար ստեղծուածդ`̀̀̀    հրէշին դիմաց միհրէշին դիմաց միհրէշին դիմաց միհրէշին դիմաց մի´ ´ ´ ´ 
խոնարհիր:խոնարհիր:խոնարհիր:խոնարհիր:    

««««Երբ Յիսուս տեսաւ կինԵրբ Յիսուս տեսաւ կինԵրբ Յիսուս տեսաւ կինԵրբ Յիսուս տեսաւ կինը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.ը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.ը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.ը, իր մօտ կանչեց զայն եւ ըսաւ.----    
""""ՈՈՈՈ´́́́վ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած ես"վ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած ես"վ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած ես"վ կին, հիւանդութենէդ բժշկուած ես"»»»»    ((((Ղկ 13.12):Ղկ 13.12):Ղկ 13.12):Ղկ 13.12):    
1.1.1.1.----    ««««Յիսուս տեսաւ կինըՅիսուս տեսաւ կինըՅիսուս տեսաւ կինըՅիսուս տեսաւ կինը»:»:»:»:    Շատ մը առիթներով, մանաՇատ մը առիթներով, մանաՇատ մը առիթներով, մանաՇատ մը առիթներով, մանա----

ւանդւանդւանդւանդ    մմմմեր կատարած եր կատարած եր կատարած եր կատարած առակներու մեկնութեան մէջ, խօսած առակներու մեկնութեան մէջ, խօսած առակներու մեկնութեան մէջ, խօսած առակներու մեկնութեան մէջ, խօսած 
ենք ենք ենք ենք ««««տեսաւտեսաւտեսաւտեսաւ» » » » բառին մասին: Բառ մը, որ ցոյց կու տայ թէ բառին մասին: Բառ մը, որ ցոյց կու տայ թէ բառին մասին: Բառ մը, որ ցոյց կու տայ թէ բառին մասին: Բառ մը, որ ցոյց կու տայ թէ 
Յիսուս կը տեսնէ ամէն ինչ, տեղեակ է ամէն բանէ: Արդարեւ, Յիսուս կը տեսնէ ամէն ինչ, տեղեակ է ամէն բանէ: Արդարեւ, Յիսուս կը տեսնէ ամէն ինչ, տեղեակ է ամէն բանէ: Արդարեւ, Յիսուս կը տեսնէ ամէն ինչ, տեղեակ է ամէն բանէ: Արդարեւ, 
ան կը տեսնէ մեր ցաւն ու տառապանքը, կը տեսնէ մեր կրած ան կը տեսնէ մեր ցաւն ու տառապանքը, կը տեսնէ մեր կրած ան կը տեսնէ մեր ցաւն ու տառապանքը, կը տեսնէ մեր կրած ան կը տեսնէ մեր ցաւն ու տառապանքը, կը տեսնէ մեր կրած 
ննննեղութիւնները, անիրաւութիւնները եւ եղութիւնները, անիրաւութիւնները եւ եղութիւնները, անիրաւութիւնները եւ եղութիւնները, անիրաւութիւնները եւ զրկանքները: Կը տեսզրկանքները: Կը տեսզրկանքները: Կը տեսզրկանքները: Կը տես----
նէ իրեն հանդէպ մեր ունեցած կապուածութիւնը, մեր սրտին նէ իրեն հանդէպ մեր ունեցած կապուածութիւնը, մեր սրտին նէ իրեն հանդէպ մեր ունեցած կապուածութիւնը, մեր սրտին նէ իրեն հանդէպ մեր ունեցած կապուածութիւնը, մեր սրտին 
մէջ եղող արքայութեան սէրը, մեղքէն ձերբազատելու մեր մէջ եղող արքայութեան սէրը, մեղքէն ձերբազատելու մեր մէջ եղող արքայութեան սէրը, մեղքէն ձերբազատելու մեր մէջ եղող արքայութեան սէրը, մեղքէն ձերբազատելու մեր 
վառ փափաքը: Կը տեսնէ անարդարութեան դիմաց մեր ցուվառ փափաքը: Կը տեսնէ անարդարութեան դիմաց մեր ցուվառ փափաքը: Կը տեսնէ անարդարութեան դիմաց մեր ցուվառ փափաքը: Կը տեսնէ անարդարութեան դիմաց մեր ցու----
ցացացացաբերած համբերութիւնը, խռովութեան ժամանակ մեր խաբերած համբերութիւնը, խռովութեան ժամանակ մեր խաբերած համբերութիւնը, խռովութեան ժամանակ մեր խաբերած համբերութիւնը, խռովութեան ժամանակ մեր խա----
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ղաղաղաղաղարար կեցուածքը: Կը տեսնէ մեր առանձնութեան մէջ ղարար կեցուածքը: Կը տեսնէ մեր առանձնութեան մէջ ղարար կեցուածքը: Կը տեսնէ մեր առանձնութեան մէջ ղարար կեցուածքը: Կը տեսնէ մեր առանձնութեան մէջ 
աղաղաղաղօթքի պահուն մեր թափած բոլոր արցունքները, իր օթքի պահուն մեր թափած բոլոր արցունքները, իր օթքի պահուն մեր թափած բոլոր արցունքները, իր օթքի պահուն մեր թափած բոլոր արցունքները, իր 
ներկայութեան մէջ ապրելու եւ իր ներկայութենէն դուրս ներկայութեան մէջ ապրելու եւ իր ներկայութենէն դուրս ներկայութեան մէջ ապրելու եւ իր ներկայութենէն դուրս ներկայութեան մէջ ապրելու եւ իր ներկայութենէն դուրս 
չգալու մեր անկեղծ ցանկութիւնը:չգալու մեր անկեղծ ցանկութիւնը:չգալու մեր անկեղծ ցանկութիւնը:չգալու մեր անկեղծ ցանկութիւնը:    

2.2.2.2.----    Ընդհանրապէս հիւանդները իրեԸնդհանրապէս հիւանդները իրեԸնդհանրապէս հիւանդները իրեԸնդհանրապէս հիւանդները իրե´́́́նք է որ Յիսուսին կը նք է որ Յիսուսին կը նք է որ Յիսուսին կը նք է որ Յիսուսին կը 
դիմէին կամ ուրիշին կողմէ կը բերուէին, բայց այս հիւանդ դիմէին կամ ուրիշին կողմէ կը բերուէին, բայց այս հիւանդ դիմէին կամ ուրիշին կողմէ կը բերուէին, բայց այս հիւանդ դիմէին կամ ուրիշին կողմէ կը բերուէին, բայց այս հիւանդ 
կինը, Յիսուս իկինը, Յիսուս իկինը, Յիսուս իկինը, Յիսուս ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ ««««իր մօտ կանչեց զայնիր մօտ կանչեց զայնիր մօտ կանչեց զայնիր մօտ կանչեց զայն»,»,»,»,    եւ ասիկա եւ ասիկա եւ ասիկա եւ ասիկա 
պատահական չէ, մանաւանդ եթէ նկատի առնենքպատահական չէ, մանաւանդ եթէ նկատի առնենքպատահական չէ, մանաւանդ եթէ նկատի առնենքպատահական չէ, մանաւանդ եթէ նկատի առնենք,,,,    որ կինը որ կինը որ կինը որ կինը 
««««չար ոգիէ բռնուածչար ոգիէ բռնուածչար ոգիէ բռնուածչար ոգիէ բռնուած»»»»    մէկն էր: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ մէկն էր: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ մէկն էր: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ մէկն էր: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ ««««չար չար չար չար 
ոգիէ բռնուածոգիէ բռնուածոգիէ բռնուածոգիէ բռնուած»»»»    մարդիկ, Չարին ստրուկները դարձած մարդիկ, Չարին ստրուկները դարձած մարդիկ, Չարին ստրուկները դարձած մարդիկ, Չարին ստրուկները դարձած 
մարդիկ, չեմարդիկ, չեմարդիկ, չեմարդիկ, չե´́́́ն կրնար գալ Յիսուսի եթէ Յիսուս ին կրնար գալ Յիսուսի եթէ Յիսուս ին կրնար գալ Յիսուսի եթէ Յիսուս ին կրնար գալ Յիսուսի եթէ Յիսուս ի´́́́նք զանոնք նք զանոնք նք զանոնք նք զանոնք 
չկանչէ կամ չքաշէ դէպչկանչէ կամ չքաշէ դէպչկանչէ կամ չքաշէ դէպչկանչէ կամ չքաշէ դէպի իրեն իր շնորհքով: Ոի իրեն իր շնորհքով: Ոի իրեն իր շնորհքով: Ոի իրեն իր շնորհքով: Ո´́́́վ բարեկամ, վ բարեկամ, վ բարեկամ, վ բարեկամ, 
իիիի´́́́նչ մեղքէ ալ բռնուած ըլլաս, այսօր, Յիսուս քեզ իր մօտ կը նչ մեղքէ ալ բռնուած ըլլաս, այսօր, Յիսուս քեզ իր մօտ կը նչ մեղքէ ալ բռնուած ըլլաս, այսօր, Յիսուս քեզ իր մօտ կը նչ մեղքէ ալ բռնուած ըլլաս, այսօր, Յիսուս քեզ իր մօտ կը 
կանչէ: Եկոկանչէ: Եկոկանչէ: Եկոկանչէ: Եկո´́́́ւր իր մօտ, ինչպէս հիւանդ կինը եկաւ: Ան կրնայ ւր իր մօտ, ինչպէս հիւանդ կինը եկաւ: Ան կրնայ ւր իր մօտ, ինչպէս հիւանդ կինը եկաւ: Ան կրնայ ւր իր մօտ, ինչպէս հիւանդ կինը եկաւ: Ան կրնայ 
շտկել քեզ հոգեւոր կեանքիդ մէջ ինչպէս շտկեց կնոջ մէջքը: շտկել քեզ հոգեւոր կեանքիդ մէջ ինչպէս շտկեց կնոջ մէջքը: շտկել քեզ հոգեւոր կեանքիդ մէջ ինչպէս շտկեց կնոջ մէջքը: շտկել քեզ հոգեւոր կեանքիդ մէջ ինչպէս շտկեց կնոջ մէջքը: 
Մեղքով ծռածդ` կրնայ արդարութեամբ վերականգնել: Ան Մեղքով ծռածդ` կրնայ արդարութեամբ վերականգնել: Ան Մեղքով ծռածդ` կրնայ արդարութեամբ վերականգնել: Ան Մեղքով ծռածդ` կրնայ արդարութեամբ վերականգնել: Ան 
կարող կարող կարող կարող է ազատագրել քեզ չար ոգիէն, չար մեղքէն, չար է ազատագրել քեզ չար ոգիէն, չար մեղքէն, չար է ազատագրել քեզ չար ոգիէն, չար մեղքէն, չար է ազատագրել քեզ չար ոգիէն, չար մեղքէն, չար 
կորուստէն, չար սովորութիւններէդ, եւ կրնայ վերականգնել կորուստէն, չար սովորութիւններէդ, եւ կրնայ վերականգնել կորուստէն, չար սովորութիւններէդ, եւ կրնայ վերականգնել կորուստէն, չար սովորութիւններէդ, եւ կրնայ վերականգնել 
քեզ, եւ քեզ դարձնել իր քաջ զինուորը, Չարին թագաւորուքեզ, եւ քեզ դարձնել իր քաջ զինուորը, Չարին թագաւորուքեզ, եւ քեզ դարձնել իր քաջ զինուորը, Չարին թագաւորուքեզ, եւ քեզ դարձնել իր քաջ զինուորը, Չարին թագաւորու----
թիւնը կործանող զինուորը:թիւնը կործանող զինուորը:թիւնը կործանող զինուորը:թիւնը կործանող զինուորը:    

3.3.3.3.----    Կինը չխնդրեց Յիսուսէն որ զինք բժշկէ, ոԿինը չխնդրեց Յիսուսէն որ զինք բժշկէ, ոԿինը չխնդրեց Յիսուսէն որ զինք բժշկէ, ոԿինը չխնդրեց Յիսուսէն որ զինք բժշկէ, ո´́́́չ ալ ուրիշը չ ալ ուրիշը չ ալ ուրիշը չ ալ ուրիշը 
կնոջ համար բժշկութիւն հայցկնոջ համար բժշկութիւն հայցկնոջ համար բժշկութիւն հայցկնոջ համար բժշկութիւն հայցեց: Հետաքրքրական եց: Հետաքրքրական եց: Հետաքրքրական եց: Հետաքրքրական է է է է որ որ որ որ 
նոյնիսկ երբ Յիսուս զայն իր մօտ կանչեց, չհարցուց եթէ երբեք նոյնիսկ երբ Յիսուս զայն իր մօտ կանչեց, չհարցուց եթէ երբեք նոյնիսկ երբ Յիսուս զայն իր մօտ կանչեց, չհարցուց եթէ երբեք նոյնիսկ երբ Յիսուս զայն իր մօտ կանչեց, չհարցուց եթէ երբեք 
կկկկ’’’’ուզէր բժշկուիլ, ոուզէր բժշկուիլ, ոուզէր բժշկուիլ, ոուզէր բժշկուիլ, ո´́́́չ ալ հարցուց եթէ երբեք կը հաւատար որ չ ալ հարցուց եթէ երբեք կը հաւատար որ չ ալ հարցուց եթէ երբեք կը հաւատար որ չ ալ հարցուց եթէ երբեք կը հաւատար որ 
կրնար զինք բժշկել: Յիսուս պարզապէս զայն իր մօտ կանչեց, կրնար զինք բժշկել: Յիսուս պարզապէս զայն իր մօտ կանչեց, կրնար զինք բժշկել: Յիսուս պարզապէս զայն իր մօտ կանչեց, կրնար զինք բժշկել: Յիսուս պարզապէս զայն իր մօտ կանչեց, 
««««ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս բժշկուեցաւձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս բժշկուեցաւձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս բժշկուեցաւձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս բժշկուեցաւ»:»:»:»:    
Երբ ՅիսոԵրբ ՅիսոԵրբ ՅիսոԵրբ Յիսուս զայն քովը կանչեց ու բժշկեց առանց սպասելու որ ւս զայն քովը կանչեց ու բժշկեց առանց սպասելու որ ւս զայն քովը կանչեց ու բժշկեց առանց սպասելու որ ւս զայն քովը կանչեց ու բժշկեց առանց սպասելու որ 
իր խնդրանքը մատուցէր, ցոյց տուաւ մեզի, թէ ինք գիտէ իր խնդրանքը մատուցէր, ցոյց տուաւ մեզի, թէ ինք գիտէ իր խնդրանքը մատուցէր, ցոյց տուաւ մեզի, թէ ինք գիտէ իր խնդրանքը մատուցէր, ցոյց տուաւ մեզի, թէ ինք գիտէ 
մարդոց կարիքները, գիտէ թէ ինչ բանի պէտք ունին, գիտէ մարդոց կարիքները, գիտէ թէ ինչ բանի պէտք ունին, գիտէ մարդոց կարիքները, գիտէ թէ ինչ բանի պէտք ունին, գիտէ մարդոց կարիքները, գիտէ թէ ինչ բանի պէտք ունին, գիտէ 
անոնց սրտի փափաքը, եւ ուստի, կանոնց սրտի փափաքը, եւ ուստի, կանոնց սրտի փափաքը, եւ ուստի, կանոնց սրտի փափաքը, եւ ուստի, կ’’’’օգնէ երբ տակաւին իր օգնէ երբ տակաւին իր օգնէ երբ տակաւին իր օգնէ երբ տակաւին իր 
օգնութիւնը չէ խնդրուած, կը պատասխանէ երբ տակաւին չէ օգնութիւնը չէ խնդրուած, կը պատասխանէ երբ տակաւին չէ օգնութիւնը չէ խնդրուած, կը պատասխանէ երբ տակաւին չէ օգնութիւնը չէ խնդրուած, կը պատասխանէ երբ տակաւին չէ 
կակակականչուած:նչուած:նչուած:նչուած:    
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4.4.4.4.----    Կնոջ սրտին մէջ լուռ հաւատք կար: Ան Ժողովարան Կնոջ սրտին մէջ լուռ հաւատք կար: Ան Ժողովարան Կնոջ սրտին մէջ լուռ հաւատք կար: Ան Ժողովարան Կնոջ սրտին մէջ լուռ հաւատք կար: Ան Ժողովարան 
եկած էր հոգեպէս կշտանալու համար: Անոր մօտ մարմնաւոր եկած էր հոգեպէս կշտանալու համար: Անոր մօտ մարմնաւոր եկած էր հոգեպէս կշտանալու համար: Անոր մօտ մարմնաւոր եկած էր հոգեպէս կշտանալու համար: Անոր մօտ մարմնաւոր 
բժշկութիւն գտնելու ակնկալութիւն չենք գտներ: Կարծես բժշկութիւն գտնելու ակնկալութիւն չենք գտներ: Կարծես բժշկութիւն գտնելու ակնկալութիւն չենք գտներ: Կարծես բժշկութիւն գտնելու ակնկալութիւն չենք գտներ: Կարծես 
հաշտուած էր կացութեան հետ: Բայց Յիսուս որ բոլորին հաշտուած էր կացութեան հետ: Բայց Յիսուս որ բոլորին հաշտուած էր կացութեան հետ: Բայց Յիսուս որ բոլորին հաշտուած էր կացութեան հետ: Բայց Յիսուս որ բոլորին 
սիրտերը լաւապէս կը ճանչնայ ու կը քննէ, գիտէր սսիրտերը լաւապէս կը ճանչնայ ու կը քննէ, գիտէր սսիրտերը լաւապէս կը ճանչնայ ու կը քննէ, գիտէր սսիրտերը լաւապէս կը ճանչնայ ու կը քննէ, գիտէր սիրտը այս իրտը այս իրտը այս իրտը այս 
կնոջ, հաւատքոկնոջ, հաւատքոկնոջ, հաւատքոկնոջ, հաւատքո´́́́վ լեցուն սիրտը, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ վ լեցուն սիրտը, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ վ լեցուն սիրտը, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ վ լեցուն սիրտը, Աստուծոյ խօսքին հանդէպ 
ծարածարածարածարա´́́́ւ ունեցող սիրտը: Յիսուս չէւ ունեցող սիրտը: Յիսուս չէւ ունեցող սիրտը: Յիսուս չէւ ունեցող սիրտը: Յիսուս չէ´́́́ր կրնար անտարբեր ր կրնար անտարբեր ր կրնար անտարբեր ր կրնար անտարբեր մնալ մնալ մնալ մնալ 
այս կնոջ ցաւին հանդէպ, որ թողուցած էր իր տան հանայս կնոջ ցաւին հանդէպ, որ թողուցած էր իր տան հանայս կնոջ ցաւին հանդէպ, որ թողուցած էր իր տան հանայս կնոջ ցաւին հանդէպ, որ թողուցած էր իր տան հանգիստը գիստը գիստը գիստը 
եւ Ժողովարան եկած էր: Չէեւ Ժողովարան եկած էր: Չէեւ Ժողովարան եկած էր: Չէեւ Ժողովարան եկած էր: Չէ´́́́ր կրնար անտարբեր մնալ երբ կը ր կրնար անտարբեր մնալ երբ կը ր կրնար անտարբեր մնալ երբ կը ր կրնար անտարբեր մնալ երբ կը 
տեսնէրտեսնէրտեսնէրտեսնէր,,,,    որ այս կնոջ փնտռածը հոգոր այս կնոջ փնտռածը հոգոր այս կնոջ փնտռածը հոգոր այս կնոջ փնտռածը հոգեւոր յագեցումն էր, եւոր յագեցումն էր, եւոր յագեցումն էր, եւոր յագեցումն էր, 
հոգեւոր բժշկութիւնն էր, եւ ոհոգեւոր բժշկութիւնն էր, եւ ոհոգեւոր բժշկութիւնն էր, եւ ոհոգեւոր բժշկութիւնն էր, եւ ո´́́́չ թէ մարմնաւոր բժշկութիւնը: չ թէ մարմնաւոր բժշկութիւնը: չ թէ մարմնաւոր բժշկութիւնը: չ թէ մարմնաւոր բժշկութիւնը: 
Այս կինը նախ հոգեւորը փնտռեց, եւ ահա մարմնաւորն ալ Այս կինը նախ հոգեւորը փնտռեց, եւ ահա մարմնաւորն ալ Այս կինը նախ հոգեւորը փնտռեց, եւ ահա մարմնաւորն ալ Այս կինը նախ հոգեւորը փնտռեց, եւ ահա մարմնաւորն ալ 
ձեռք ձգեց: Նախ ուզեց ձեռք ձգեց: Նախ ուզեց ձեռք ձգեց: Նախ ուզեց ձեռք ձգեց: Նախ ուզեց որ որ որ որ հոգին կշտանայ Աստուծոյ խօսքեհոգին կշտանայ Աստուծոյ խօսքեհոգին կշտանայ Աստուծոյ խօսքեհոգին կշտանայ Աստուծոյ խօսքե----
րով, եւ ահա մարմինն ալրով, եւ ահա մարմինն ալրով, եւ ահա մարմինն ալրով, եւ ահա մարմինն ալ    լեցուեցաւ Աստուծոյ բժշկարար լեցուեցաւ Աստուծոյ բժշկարար լեցուեցաւ Աստուծոյ բժշկարար լեցուեցաւ Աստուծոյ բժշկարար 
զօզօզօզօրութեամբը: Մեր Տէրը մեզրութեամբը: Մեր Տէրը մեզրութեամբը: Մեր Տէրը մեզրութեամբը: Մեր Տէրը մեզի կը սորվեցնէ, որ եթէ երբեք ի կը սորվեցնէ, որ եթէ երբեք ի կը սորվեցնէ, որ եթէ երբեք ի կը սորվեցնէ, որ եթէ երբեք 
առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ եւ աստուածային բաներուն առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ եւ աստուածային բաներուն առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ եւ աստուածային բաներուն առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ եւ աստուածային բաներուն 
տանք, նիւթական իրականութեանց հայթայթումը Աստուած տանք, նիւթական իրականութեանց հայթայթումը Աստուած տանք, նիւթական իրականութեանց հայթայթումը Աստուած տանք, նիւթական իրականութեանց հայթայթումը Աստուած 
անպայման պիտի կատարէ (Մտ 6.33):անպայման պիտի կատարէ (Մտ 6.33):անպայման պիտի կատարէ (Մտ 6.33):անպայման պիտի կատարէ (Մտ 6.33):    

««««Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս Յիսուս ձեռքերը անոր վրայ դրաւ, եւ կինը անմիջապէս 
բժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորելբժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորելբժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորելբժշկուեցաւ եւ սկսաւ զԱստուած փառաւորել»»»» ( ( ( (Ղկ 13Ղկ 13Ղկ 13Ղկ 13.13):.13):.13):.13):    

1.1.1.1.----    Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, որպէսզի շուրջը Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, որպէսզի շուրջը Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, որպէսզի շուրջը Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, որպէսզի շուրջը 
գտնուող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց գտնուող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց գտնուող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց գտնուող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց 
մանաւանդ` ժողովրդապետին, ցոյց տար թէ ինք լոկ քարոզիչ մանաւանդ` ժողովրդապետին, ցոյց տար թէ ինք լոկ քարոզիչ մանաւանդ` ժողովրդապետին, ցոյց տար թէ ինք լոկ քարոզիչ մանաւանդ` ժողովրդապետին, ցոյց տար թէ ինք լոկ քարոզիչ 
մը չէր, սէրէ ու կարեկցական զգացումէ պարպուած քարոզիչ մը չէր, սէրէ ու կարեկցական զգացումէ պարպուած քարոզիչ մը չէր, սէրէ ու կարեկցական զգացումէ պարպուած քարոզիչ մը չէր, սէրէ ու կարեկցական զգացումէ պարպուած քարոզիչ 
մը: Ոեւէ Փարիսեցի կամ Օրէնքի ուսուցիչ մըմը: Ոեւէ Փարիսեցի կամ Օրէնքի ուսուցիչ մըմը: Ոեւէ Փարիսեցի կամ Օրէնքի ուսուցիչ մըմը: Ոեւէ Փարիսեցի կամ Օրէնքի ուսուցիչ մը, , , , մանաւանդ մանաւանդ մանաւանդ մանաւանդ 
ժողովրդապետ մը, չէր դպնար հիւանդ անձի մը, քանի անոնք ժողովրդապետ մը, չէր դպնար հիւանդ անձի մը, քանի անոնք ժողովրդապետ մը, չէր դպնար հիւանդ անձի մը, քանի անոնք ժողովրդապետ մը, չէր դպնար հիւանդ անձի մը, քանի անոնք 
համոզուած էին թէ հիւանդ մարդը Աստուծոյ պատիժն է որ կը համոզուած էին թէ հիւանդ մարդը Աստուծոյ պատիժն է որ կը համոզուած էին թէ հիւանդ մարդը Աստուծոյ պատիժն է որ կը համոզուած էին թէ հիւանդ մարդը Աստուծոյ պատիժն է որ կը 
կրէ, ընդհակառակը, անարգալից կերպով կը վերաբերէին կրէ, ընդհակառակը, անարգալից կերպով կը վերաբերէին կրէ, ընդհակառակը, անարգալից կերպով կը վերաբերէին կրէ, ընդհակառակը, անարգալից կերպով կը վերաբերէին 
նման անձի մը հետ: Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, նման անձի մը հետ: Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, նման անձի մը հետ: Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, նման անձի մը հետ: Յիսուս ձեռքերը դրաւ կնոջ վրայ, 
որպէսզի ցոյց տար անոնցորպէսզի ցոյց տար անոնցորպէսզի ցոյց տար անոնցորպէսզի ցոյց տար անոնց,,,,    թէ կը սխալէին իրթէ կը սխալէին իրթէ կը սխալէին իրթէ կը սխալէին իրենց մտածողուենց մտածողուենց մտածողուենց մտածողու----
թեան մէջ, կը սխալէին իրենց կատարած դատաստաններուն թեան մէջ, կը սխալէին իրենց կատարած դատաստաններուն թեան մէջ, կը սխալէին իրենց կատարած դատաստաններուն թեան մէջ, կը սխալէին իրենց կատարած դատաստաններուն 
մէջ, կը սխալէին հիւանդներուն հանդէպ իրենց ցուցաբերած մէջ, կը սխալէին հիւանդներուն հանդէպ իրենց ցուցաբերած մէջ, կը սխալէին հիւանդներուն հանդէպ իրենց ցուցաբերած մէջ, կը սխալէին հիւանդներուն հանդէպ իրենց ցուցաբերած 
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բիրտ վերաբերմունքին մէջ: Յիսուս դպաւ հիւանդ կնոջ, բիրտ վերաբերմունքին մէջ: Յիսուս դպաւ հիւանդ կնոջ, բիրտ վերաբերմունքին մէջ: Յիսուս դպաւ հիւանդ կնոջ, բիրտ վերաբերմունքին մէջ: Յիսուս դպաւ հիւանդ կնոջ, 
որպէսզի ցոյց տար Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն որպէսզի ցոյց տար Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն որպէսզի ցոյց տար Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն որպէսզի ցոյց տար Փարիսեցիներուն, Օրէնքի ուսուցիչներուն 
եւ ժողովրդապետին, որ ամենէն շատ հիւեւ ժողովրդապետին, որ ամենէն շատ հիւեւ ժողովրդապետին, որ ամենէն շատ հիւեւ ժողովրդապետին, որ ամենէն շատ հիւանդները իրեանդները իրեանդները իրեանդները իրե´́́́նք է նք է նք է նք է 
որ սիրոյ եւ գուրգուրանքի կարիքը ունին: Փարիսեցիները, որ սիրոյ եւ գուրգուրանքի կարիքը ունին: Փարիսեցիները, որ սիրոյ եւ գուրգուրանքի կարիքը ունին: Փարիսեցիները, որ սիրոյ եւ գուրգուրանքի կարիքը ունին: Փարիսեցիները, 
Օրէնքի ուսուցիչները եւ ժողովրդապետը, անտեսելով Օրէնքի ուսուցիչները եւ ժողովրդապետը, անտեսելով Օրէնքի ուսուցիչները եւ ժողովրդապետը, անտեսելով Օրէնքի ուսուցիչները եւ ժողովրդապետը, անտեսելով 
հիւանդները` անոնց ցաւին վրայ ցահիւանդները` անոնց ցաւին վրայ ցահիւանդները` անոնց ցաւին վրայ ցահիւանդները` անոնց ցաւին վրայ ցա´́́́ւ կւ կւ կւ կ’’’’աւելցաւելցաւելցաւելցննննէէէէին, անոնց ին, անոնց ին, անոնց ին, անոնց 
տրտմութեան վրայ` տրտմութիտրտմութեան վրայ` տրտմութիտրտմութեան վրայ` տրտմութիտրտմութեան վրայ` տրտմութի´́́́ւն, անոնց վէրքին վրայ` ւն, անոնց վէրքին վրայ` ւն, անոնց վէրքին վրայ` ւն, անոնց վէրքին վրայ` 
վէվէվէվէ´́́́րք: Յիսուսէն սորվինք սէրք: Յիսուսէն սորվինք սէրք: Յիսուսէն սորվինք սէրք: Յիսուսէն սորվինք սէ´́́́ր բաշխել` ր բաշխել` ր բաշխել` ր բաշխել` սիրոյ պակասէն սիրոյ պակասէն սիրոյ պակասէն սիրոյ պակասէն 
տառապողներուն, գթառատութիտառապողներուն, գթառատութիտառապողներուն, գթառատութիտառապողներուն, գթառատութի´́́́ւն ցուցաբերել` գթութեան ւն ցուցաբերել` գթութեան ւն ցուցաբերել` գթութեան ւն ցուցաբերել` գթութեան 
կարիքը ունեցողներուն հանդէպ:կարիքը ունեցողներուն հանդէպ:կարիքը ունեցողներուն հանդէպ:կարիքը ունեցողներուն հանդէպ:    

2.2.2.2.----    Հիւանդ կինը մնայուն կերպով Ժողովարան կՀիւանդ կինը մնայուն կերպով Ժողովարան կՀիւանդ կինը մնայուն կերպով Ժողովարան կՀիւանդ կինը մնայուն կերպով Ժողովարան կ’’’’երթար երթար երթար երթար 
եւ մէկ անկիւնը նստած՝ ներկայ կեւ մէկ անկիւնը նստած՝ ներկայ կեւ մէկ անկիւնը նստած՝ ներկայ կեւ մէկ անկիւնը նստած՝ ներկայ կ’’’’ըլլար Աստուծոյ փառաըլլար Աստուծոյ փառաըլլար Աստուծոյ փառաըլլար Աստուծոյ փառա----
բանութեան ու պաշտամունքին, առանց սակայն իր գործօն բանութեան ու պաշտամունքին, առանց սակայն իր գործօն բանութեան ու պաշտամունքին, առանց սակայն իր գործօն բանութեան ու պաշտամունքին, առանց սակայն իր գործօն 
մասնակցութիւնմասնակցութիւնմասնակցութիւնմասնակցութիւնը բերելու, եւ վստահաբար, հոգեկան որոշ ը բերելու, եւ վստահաբար, հոգեկան որոշ ը բերելու, եւ վստահաբար, հոգեկան որոշ ը բերելու, եւ վստահաբար, հոգեկան որոշ 
գոհացում մը ձեռք կը ձգէր. բայց հիմա որ Տէր Յիսուսի գոհացում մը ձեռք կը ձգէր. բայց հիմա որ Տէր Յիսուսի գոհացում մը ձեռք կը ձգէր. բայց հիմա որ Տէր Յիսուսի գոհացում մը ձեռք կը ձգէր. բայց հիմա որ Տէր Յիսուսի 
ձեռքին բժշկարար հպումը զգաց, ոձեռքին բժշկարար հպումը զգաց, ոձեռքին բժշկարար հպումը զգաց, ոձեռքին բժշկարար հպումը զգաց, ո´́́́չ միայն սկսաւ իր գործօն չ միայն սկսաւ իր գործօն չ միայն սկսաւ իր գործօն չ միայն սկսաւ իր գործօն 
մասնակցութիւնը բերել Աստուծոյ փառաբանութեան, այլ մասնակցութիւնը բերել Աստուծոյ փառաբանութեան, այլ մասնակցութիւնը բերել Աստուծոյ փառաբանութեան, այլ մասնակցութիւնը բերել Աստուծոյ փառաբանութեան, այլ 
կարծէք իկարծէք իկարծէք իկարծէք ի´́́́նք եղաւ առաջնորդողը աստուածային փառաբանք եղաւ առաջնորդողը աստուածային փառաբանք եղաւ առաջնորդողը աստուածային փառաբանք եղաւ առաջնորդողը աստուածային փառաբա----
նանքին: Որքա՜ն նանքին: Որքա՜ն նանքին: Որքա՜ն նանքին: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք մնայուն կերպով ներկայ մարդիկ կան որոնք մնայուն կերպով ներկայ մարդիկ կան որոնք մնայուն կերպով ներկայ մարդիկ կան որոնք մնայուն կերպով ներկայ 
կկկկ’’’’ըլլան փառաբանութեանց ու պաշտամունքներու, առանց ըլլան փառաբանութեանց ու պաշտամունքներու, առանց ըլլան փառաբանութեանց ու պաշտամունքներու, առանց ըլլան փառաբանութեանց ու պաշտամունքներու, առանց 
սակայն գործնապէս եւ սրտովին մասնակցելու այդ բոլորին: սակայն գործնապէս եւ սրտովին մասնակցելու այդ բոլորին: սակայն գործնապէս եւ սրտովին մասնակցելու այդ բոլորին: սակայն գործնապէս եւ սրտովին մասնակցելու այդ բոլորին: 
Անոնք կարիքը ունին Տէր Յիսուսի սիրոյ հպումին, որպէսզի Անոնք կարիքը ունին Տէր Յիսուսի սիրոյ հպումին, որպէսզի Անոնք կարիքը ունին Տէր Յիսուսի սիրոյ հպումին, որպէսզի Անոնք կարիքը ունին Տէր Յիսուսի սիրոյ հպումին, որպէսզի 
իրենց սիրտերը զԱստուած պաշտող սիրտերոիրենց սիրտերը զԱստուած պաշտող սիրտերոիրենց սիրտերը զԱստուած պաշտող սիրտերոիրենց սիրտերը զԱստուած պաշտող սիրտերո´́́́ւ վերածուին, ւ վերածուին, ւ վերածուին, ւ վերածուին, 
եւ իրենց բեւ իրենց բեւ իրենց բեւ իրենց բերանները փառաբանութիւններով ու հոգեւոր երանները փառաբանութիւններով ու հոգեւոր երանները փառաբանութիւններով ու հոգեւոր երանները փառաբանութիւններով ու հոգեւոր 
երգերով բացուին Աստուծոյ համար:երգերով բացուին Աստուծոյ համար:երգերով բացուին Աստուծոյ համար:երգերով բացուին Աստուծոյ համար:    

3.3.3.3.----    Երբ կինը Յիսուսի ձեռքով բժշկուեցաւ եւ սկսաւ Երբ կինը Յիսուսի ձեռքով բժշկուեցաւ եւ սկսաւ Երբ կինը Յիսուսի ձեռքով բժշկուեցաւ եւ սկսաւ Երբ կինը Յիսուսի ձեռքով բժշկուեցաւ եւ սկսաւ 
զԱստուած փառաւորել, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որոնք զԱստուած փառաւորել, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որոնք զԱստուած փառաւորել, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որոնք զԱստուած փառաւորել, սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որոնք 
Յիսուսի ձեռքով կը բժշկուին հոգեպէս, պէտք է զԱստուած Յիսուսի ձեռքով կը բժշկուին հոգեպէս, պէտք է զԱստուած Յիսուսի ձեռքով կը բժշկուին հոգեպէս, պէտք է զԱստուած Յիսուսի ձեռքով կը բժշկուին հոգեպէս, պէտք է զԱստուած 
փառաւորեն, պէտք է իրենց ամբողջ կեափառաւորեն, պէտք է իրենց ամբողջ կեափառաւորեն, պէտք է իրենց ամբողջ կեափառաւորեն, պէտք է իրենց ամբողջ կեանքը Աստուածնքը Աստուածնքը Աստուածնքը Աստուածաաաափափափափա----
ռաբանութեան կեանք մը ըլլայ:ռաբանութեան կեանք մը ըլլայ:ռաբանութեան կեանք մը ըլլայ:ռաբանութեան կեանք մը ըլլայ:    

4.4.4.4.----    Կինը Կինը Կինը Կինը ««««տասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ էրտասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ էրտասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ էրտասնըութը տարիէ ի վեր հիւանդ էր»:»:»:»:    Երկա՜ր Երկա՜ր Երկա՜ր Երկա՜ր 
տարիներու հիւանդութեան, յաջորդեց Տիրոջ անակնկալ տարիներու հիւանդութեան, յաջորդեց Տիրոջ անակնկալ տարիներու հիւանդութեան, յաջորդեց Տիրոջ անակնկալ տարիներու հիւանդութեան, յաջորդեց Տիրոջ անակնկալ 
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բժշկութիւնը: Հիւանդութիւն մը որքան ալ երկար ժամանակէ բժշկութիւնը: Հիւանդութիւն մը որքան ալ երկար ժամանակէ բժշկութիւնը: Հիւանդութիւն մը որքան ալ երկար ժամանակէ բժշկութիւնը: Հիւանդութիւն մը որքան ալ երկար ժամանակէ 
ի վեր տիրապետած ըլլայ մեր վրայ, Տէրը կարոի վեր տիրապետած ըլլայ մեր վրայ, Տէրը կարոի վեր տիրապետած ըլլայ մեր վրայ, Տէրը կարոի վեր տիրապետած ըլլայ մեր վրայ, Տէրը կարո´́́́ղ է մէկ ղ է մէկ ղ է մէկ ղ է մէկ 
վայրկեանի մվայրկեանի մվայրկեանի մվայրկեանի մէջ զայն հեռացնել մեզմէ: Նոյնն է պարագան էջ զայն հեռացնել մեզմէ: Նոյնն է պարագան էջ զայն հեռացնել մեզմէ: Նոյնն է պարագան էջ զայն հեռացնել մեզմէ: Նոյնն է պարագան 
հոգեւոր հիւանդութեանց: Մեղքի մէջ ապրող մարդը` հոգեւոր հիւանդութեանց: Մեղքի մէջ ապրող մարդը` հոգեւոր հիւանդութեանց: Մեղքի մէջ ապրող մարդը` հոգեւոր հիւանդութեանց: Մեղքի մէջ ապրող մարդը` 
հոգեպէս հիւանդ է: Տէրհոգեպէս հիւանդ է: Տէրհոգեպէս հիւանդ է: Տէրհոգեպէս հիւանդ է: Տէրըըըը    կարող է քանդել մեղքին ստրկուկարող է քանդել մեղքին ստրկուկարող է քանդել մեղքին ստրկուկարող է քանդել մեղքին ստրկու----
թեան լուծը, թէկուզ անիկա երկա՜ր տարիներէ ի վեր բոյն թեան լուծը, թէկուզ անիկա երկա՜ր տարիներէ ի վեր բոյն թեան լուծը, թէկուզ անիկա երկա՜ր տարիներէ ի վեր բոյն թեան լուծը, թէկուզ անիկա երկա՜ր տարիներէ ի վեր բոյն 
հաստատած ըլլայ մեր կեանքին մէջ:հաստատած ըլլայ մեր կեանքին մէջ:հաստատած ըլլայ մեր կեանքին մէջ:հաստատած ըլլայ մեր կեանքին մէջ:    

5.5.5.5.----    ««««Կինը անմիջապէս բժշկուեցաւԿինը անմիջապէս բժշկուեցաւԿինը անմիջապէս բժշկուեցաւԿինը անմիջապէս բժշկուեցաւ»:»:»:»:    ՁՁՁՁեռքի մէկ հպումով, եռքի մէկ հպումով, եռքի մէկ հպումով, եռքի մէկ հպումով, 
վար ծռած այս կինը շտկուեցաւ: վար ծռած այս կինը շտկուեցաւ: վար ծռած այս կինը շտկուեցաւ: վար ծռած այս կինը շտկուեցաւ: ««««Տէրը կը հաստատէ բոլոր Տէրը կը հաստատէ բոլոր Տէրը կը հաստատէ բոլոր Տէրը կը հաստատէ բոլոր 
իյնալու վրայ եղողները, եւ բոլոր վար ծռածները կը իյնալու վրայ եղողները, եւ բոլոր վար ծռածները կը իյնալու վրայ եղողները, եւ բոլոր վար ծռածները կը իյնալու վրայ եղողները, եւ բոլոր վար ծռածները կը 
կանգնեցնէկանգնեցնէկանգնեցնէկանգնեցնէ»»»» ( ( ( (Սղ 145.14): Տէրը կարող է դժոխքին դուռը Սղ 145.14): Տէրը կարող է դժոխքին դուռը Սղ 145.14): Տէրը կարող է դժոխքին դուռը Սղ 145.14): Տէրը կարող է դժոխքին դուռը 
հասած մարդիկը` ետ բերել դէպի հասած մարդիկը` ետ բերել դէպի հասած մարդիկը` ետ բերել դէպի հասած մարդիկը` ետ բերել դէպի արքայութեան դոարքայութեան դոարքայութեան դոարքայութեան դուռըւռըւռըւռը: : : : Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
կարող է իրենց յոյսին մէջ խորտակուակարող է իրենց յոյսին մէջ խորտակուակարող է իրենց յոյսին մէջ խորտակուակարող է իրենց յոյսին մէջ խորտակուածները` երկնային յոյսի ծները` երկնային յոյսի ծները` երկնային յոյսի ծները` երկնային յոյսի 
տարածիչ դարձնել: Տէրը կարող է մոլորած ոչխարը` տարածիչ դարձնել: Տէրը կարող է մոլորած ոչխարը` տարածիչ դարձնել: Տէրը կարող է մոլորած ոչխարը` տարածիչ դարձնել: Տէրը կարող է մոլորած ոչխարը` 
վստահելի հովիւի փոխակերպել: Տէրը կարող է հաւատքի վստահելի հովիւի փոխակերպել: Տէրը կարող է հաւատքի վստահելի հովիւի փոխակերպել: Տէրը կարող է հաւատքի վստահելի հովիւի փոխակերպել: Տէրը կարող է հաւատքի 
աշակերտը` հաւատքի ուսուցիչ ընել:աշակերտը` հաւատքի ուսուցիչ ընել:աշակերտը` հաւատքի ուսուցիչ ընել:աշակերտը` հաւատքի ուսուցիչ ընել:    

6666....----    Ինչպէս Յիսուս բժշկեց Ժողովարան յաճախող այս Ինչպէս Յիսուս բժշկեց Ժողովարան յաճախող այս Ինչպէս Յիսուս բժշկեց Ժողովարան յաճախող այս Ինչպէս Յիսուս բժշկեց Ժողովարան յաճախող այս 
կինը, նոյնպէս ալ կը բուժէ եկեղեցի յաճախողները, եթէ երբեք կինը, նոյնպէս ալ կը բուժէ եկեղեցի յաճախողները, եթէ երբեք կինը, նոյնպէս ալ կը բուժէ եկեղեցի յաճախողները, եթէ երբեք կինը, նոյնպէս ալ կը բուժէ եկեղեցի յաճախողները, եթէ երբեք 
կնկնկնկնոջ նման յարատեւեն եկեղեցի յաճախել, առանց ազդուելու ոջ նման յարատեւեն եկեղեցի յաճախել, առանց ազդուելու ոջ նման յարատեւեն եկեղեցի յաճախել, առանց ազդուելու ոջ նման յարատեւեն եկեղեցի յաճախել, առանց ազդուելու 
զիրենք անարգող կամ անտեսող մարդոց կեցուածքներէն:զիրենք անարգող կամ անտեսող մարդոց կեցուածքներէն:զիրենք անարգող կամ անտեսող մարդոց կեցուածքներէն:զիրենք անարգող կամ անտեսող մարդոց կեցուածքներէն:    

7.7.7.7.----    Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն, 12Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն, 12Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն, 12Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն, 12----րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` 
Սարգիս Վրդ. Կունդ, կը հաստատէ թէ հաշմանդամ կինը, Սարգիս Վրդ. Կունդ, կը հաստատէ թէ հաշմանդամ կինը, Սարգիս Վրդ. Կունդ, կը հաստատէ թէ հաշմանդամ կինը, Սարգիս Վրդ. Կունդ, կը հաստատէ թէ հաշմանդամ կինը, 
որուն մէջքը վար ծռած էր ու չէր կրնար շտկուիլ, կը որուն մէջքը վար ծռած էր ու չէր կրնար շտկուիլ, կը որուն մէջքը վար ծռած էր ու չէր կրնար շտկուիլ, կը որուն մէջքը վար ծռած էր ու չէր կրնար շտկուիլ, կը 
ներկայացններկայացններկայացններկայացնէ հեթանոս աշխարհըէ հեթանոս աշխարհըէ հեթանոս աշխարհըէ հեթանոս աշխարհը,,,,    որ մեղքի բեռան տակ ծռած որ մեղքի բեռան տակ ծռած որ մեղքի բեռան տակ ծռած որ մեղքի բեռան տակ ծռած 
էր եւ իր սէր եւ իր սէր եւ իր սէր եւ իր սեփական ճիգով չէր կրնար շտկուիլ ոեփական ճիգով չէր կրնար շտկուիլ ոեփական ճիգով չէր կրնար շտկուիլ ոեփական ճիգով չէր կրնար շտկուիլ ու իր հայեացքը ւ իր հայեացքը ւ իր հայեացքը ւ իր հայեացքը 
դէպի երկինք` Աստուդէպի երկինք` Աստուդէպի երկինք` Աստուդէպի երկինք` Աստուծոյ սուրբ բնակածոյ սուրբ բնակածոյ սուրբ բնակածոյ սուրբ բնակարանը բարձրացնել երանը բարձրացնել երանը բարձրացնել երանը բարձրացնել եւ ւ ւ ւ 
Աստուծոյ փառքը տեսնել: Յիսուս անոր մէջքը շտկելով, ցոյց Աստուծոյ փառքը տեսնել: Յիսուս անոր մէջքը շտկելով, ցոյց Աստուծոյ փառքը տեսնել: Յիսուս անոր մէջքը շտկելով, ցոյց Աստուծոյ փառքը տեսնել: Յիսուս անոր մէջքը շտկելով, ցոյց 
տուաւ թէ ինք աշխարհ եկած էր, շտկելու եւ վերականգնետուաւ թէ ինք աշխարհ եկած էր, շտկելու եւ վերականգնետուաւ թէ ինք աշխարհ եկած էր, շտկելու եւ վերականգնետուաւ թէ ինք աշխարհ եկած էր, շտկելու եւ վերականգնելու լու լու լու 
մեղքի մեղքի մեղքի մեղքի հարուածներուն տակ կքածհարուածներուն տակ կքածհարուածներուն տակ կքածհարուածներուն տակ կքած    հեթանոս աշխարհը:հեթանոս աշխարհը:հեթանոս աշխարհը:հեթանոս աշխարհը:    

««««Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Շաբաթ Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Շաբաթ Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Շաբաթ Ժողովրդապետը բարկացաւ, որովհետեւ Յիսուս Շաբաթ 
օրով կատարեց բժշկութիւնը, եւ ժողովուրդին դառնալով օրով կատարեց բժշկութիւնը, եւ ժողովուրդին դառնալով օրով կատարեց բժշկութիւնը, եւ ժողովուրդին դառնալով օրով կատարեց բժշկութիւնը, եւ ժողովուրդին դառնալով 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    
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""""Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ 
օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոօրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոօրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոօրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ո´́́́չ թէ Շաբաթ օր"չ թէ Շաբաթ օր"չ թէ Շաբաթ օր"չ թէ Շաբաթ օր"»»»» ( ( ( (Ղկ 1Ղկ 1Ղկ 1Ղկ 13.14):3.14):3.14):3.14):    

1.1.1.1.----    Ժողովրդապետին բարկութիւնը բորբոքեցաւ, որովհեԺողովրդապետին բարկութիւնը բորբոքեցաւ, որովհեԺողովրդապետին բարկութիւնը բորբոքեցաւ, որովհեԺողովրդապետին բարկութիւնը բորբոքեցաւ, որովհե----
տեւ հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը կատարուած էր Շաբաթ տեւ հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը կատարուած էր Շաբաթ տեւ հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը կատարուած էր Շաբաթ տեւ հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը կատարուած էր Շաբաթ 
օրովօրովօրովօրով: : : : ՇաբաթՇաբաթՇաբաթՇաբաթ    օրովօրովօրովօրով    բժշկութիւնբժշկութիւնբժշկութիւնբժշկութիւն    կատարելըկատարելըկատարելըկատարելը` ` ` ` գոգոգոգո´́́́րծրծրծրծ    կըկըկըկը    սեպսեպսեպսեպ----
ուէրուէրուէրուէր, , , , աշխատաաշխատաաշխատաաշխատա´́́́նքնքնքնք    կըկըկըկը    համարուէրհամարուէրհամարուէրհամարուէր: : : : ԵւԵւԵւԵւ    ասիկաասիկաասիկաասիկա, , , , հրէականհրէականհրէականհրէական    
մտայնութեանմտայնութեանմտայնութեանմտայնութեան    համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն    ՕրէնքիՕրէնքիՕրէնքիՕրէնքի    խախտումխախտումխախտումխախտում    էրէրէրէր7777::::    

Շաբաթ օրը Շաբաթ օրը Շաբաթ օրը Շաբաթ օրը Աստուծոյ յատկացուած օր կը նկատուէր, եւ Աստուծոյ յատկացուած օր կը նկատուէր, եւ Աստուծոյ յատկացուած օր կը նկատուէր, եւ Աստուծոյ յատկացուած օր կը նկատուէր, եւ 
ահա Աստոահա Աստոահա Աստոահա Աստուծոյ յատկացուած օրուան ընթացքին,ւծոյ յատկացուած օրուան ընթացքին,ւծոյ յատկացուած օրուան ընթացքին,ւծոյ յատկացուած օրուան ընթացքին,    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
իիիի´́́́նք իր արարածներէն մէկուն բժշկութիւնը կատարեց, նք իր արարածներէն մէկուն բժշկութիւնը կատարեց, նք իր արարածներէն մէկուն բժշկութիւնը կատարեց, նք իր արարածներէն մէկուն բժշկութիւնը կատարեց, եւ եւ եւ եւ 
ժժժժողովրդապետը բարկացաւ:ողովրդապետը բարկացաւ:ողովրդապետը բարկացաւ:ողովրդապետը բարկացաւ:    

Շաբաթ օրը մարդասէր Աստուծոյ օրն էր, եւ ահա մեր Շաբաթ օրը մարդասէր Աստուծոյ օրն էր, եւ ահա մեր Շաբաթ օրը մարդասէր Աստուծոյ օրն էր, եւ ահա մեր Շաբաթ օրը մարդասէր Աստուծոյ օրն էր, եւ ահա մեր 
մարդասէր Աստուածը` Յիսուս, մարդասիրութեան արարքմարդասէր Աստուածը` Յիսուս, մարդասիրութեան արարքմարդասէր Աստուածը` Յիսուս, մարդասիրութեան արարքմարդասէր Աստուածը` Յիսուս, մարդասիրութեան արարք    
մը կատարեց այդ օրը, եւ ընդդիմութեան հանդիպեցաւ:մը կատարեց այդ օրը, եւ ընդդիմութեան հանդիպեցաւ:մը կատարեց այդ օրը, եւ ընդդիմութեան հանդիպեցաւ:մը կատարեց այդ օրը, եւ ընդդիմութեան հանդիպեցաւ:    

Շաբաթ օրը, հրեայ մարդուն համար, Աստուծոյ մէջ Շաբաթ օրը, հրեայ մարդուն համար, Աստուծոյ մէջ Շաբաթ օրը, հրեայ մարդուն համար, Աստուծոյ մէջ Շաբաթ օրը, հրեայ մարդուն համար, Աստուծոյ մէջ 
հանգչելու եւ Աստուծմով իր հոգեկան հանգիստը գտնելու օր հանգչելու եւ Աստուծմով իր հոգեկան հանգիստը գտնելու օր հանգչելու եւ Աստուծմով իր հոգեկան հանգիստը գտնելու օր հանգչելու եւ Աստուծմով իր հոգեկան հանգիստը գտնելու օր 
էր, եւ ահա կը մեղադրուի Յիսուս, հոգեկան ու մարմնական էր, եւ ահա կը մեղադրուի Յիսուս, հոգեկան ու մարմնական էր, եւ ահա կը մեղադրուի Յիսուս, հոգեկան ու մարմնական էր, եւ ահա կը մեղադրուի Յիսուս, հոգեկան ու մարմնական 
հանգիստ շնորհած ըլլալուն համար` հանգիստի կարիքը հանգիստ շնորհած ըլլալուն համար` հանգիստի կարիքը հանգիստ շնորհած ըլլալուն համար` հանգիստի կարիքը հանգիստ շնորհած ըլլալուն համար` հանգիստի կարիքը 
ունեցողունեցողունեցողունեցող    կնոջ մը:կնոջ մը:կնոջ մը:կնոջ մը:    

2.2.2.2.----    Հաշմանդամ կնոջ բժՀաշմանդամ կնոջ բժՀաշմանդամ կնոջ բժՀաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը չկրցաւ հաւատքի շկութիւնը չկրցաւ հաւատքի շկութիւնը չկրցաւ հաւատքի շկութիւնը չկրցաւ հաւատքի 
բերել ժբերել ժբերել ժբերել ժողովրդապետը: Մենք յաճախ կը տարուինք մտածելու, ողովրդապետը: Մենք յաճախ կը տարուինք մտածելու, ողովրդապետը: Մենք յաճախ կը տարուինք մտածելու, ողովրդապետը: Մենք յաճախ կը տարուինք մտածելու, 
որ պէտք է հրաշքներ գործուին որպէսզի մարդիկ դարձի գան որ պէտք է հրաշքներ գործուին որպէսզի մարդիկ դարձի գան որ պէտք է հրաշքներ գործուին որպէսզի մարդիկ դարձի գան որ պէտք է հրաշքներ գործուին որպէսզի մարդիկ դարձի գան 
եւ անոնց մէջ Քրիստոսի հաւատքը արթննայ: Հրաշքը չէ որ եւ անոնց մէջ Քրիստոսի հաւատքը արթննայ: Հրաշքը չէ որ եւ անոնց մէջ Քրիստոսի հաւատքը արթննայ: Հրաշքը չէ որ եւ անոնց մէջ Քրիստոսի հաւատքը արթննայ: Հրաշքը չէ որ 
անպայմանօրէն մարդիկը հաւատքի կը բերէ: Երբ անպայմանօրէն մարդիկը հաւատքի կը բերէ: Երբ անպայմանօրէն մարդիկը հաւատքի կը բերէ: Երբ անպայմանօրէն մարդիկը հաւատքի կը բերէ: Երբ Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
յարութիւն տուաւ Ղազարոսին, աւագ քահանաներն ու Օրէնյարութիւն տուաւ Ղազարոսին, աւագ քահանաներն ու Օրէնյարութիւն տուաւ Ղազարոսին, աւագ քահանաներն ու Օրէնյարութիւն տուաւ Ղազարոսին, աւագ քահանաներն ու Օրէն----
քի ուսուցիչները փոխանակ մտածէին Յիսուսը ընդունելու քի ուսուցիչները փոխանակ մտածէին Յիսուսը ընդունելու քի ուսուցիչները փոխանակ մտածէին Յիսուսը ընդունելու քի ուսուցիչները փոխանակ մտածէին Յիսուսը ընդունելու 
մասին, ընդհակառակը, անոնք մասին, ընդհակառակը, անոնք մասին, ընդհակառակը, անոնք մասին, ընդհակառակը, անոնք ««««որոշեցին սպաննել Յիսուսըորոշեցին սպաննել Յիսուսըորոշեցին սպաննել Յիսուսըորոշեցին սպաննել Յիսուսը» » » » 
((((Յհ 11.53): Երբ ան բժշկեց Բեթհեզդայի անդամալոյծը, հրեաՅհ 11.53): Երբ ան բժշկեց Բեթհեզդայի անդամալոյծը, հրեաՅհ 11.53): Երբ ան բժշկեց Բեթհեզդայի անդամալոյծը, հրեաՅհ 11.53): Երբ ան բժշկեց Բեթհեզդայի անդամալոյծը, հրեա----
ները ները ները ները ««««սկսան հալածելսկսան հալածելսկսան հալածելսկսան հալածել» » » » զայն (Յհ 5.16): Երզայն (Յհ 5.16): Երզայն (Յհ 5.16): Երզայն (Յհ 5.16): Երբ Պետրոս առաքեալ բ Պետրոս առաքեալ բ Պետրոս առաքեալ բ Պետրոս առաքեալ 
ի ծնէ կաղ մարդ մը բժշկեց, ի ծնէ կաղ մարդ մը բժշկեց, ի ծնէ կաղ մարդ մը բժշկեց, ի ծնէ կաղ մարդ մը բժշկեց, ««««քահանաներ, տաճարին զօրաքահանաներ, տաճարին զօրաքահանաներ, տաճարին զօրաքահանաներ, տաճարին զօրա----

                                                 
7 Այս մասին ընդարձակ կերպով խօսեցանք երբ բացատրեցինք Բեթհեզդայի 
անդամալոյծին բժշկութեան դրուագը (տե´ս Յհ 5.8-9` թիւ 6: Յհ 5.10` թիւ 1,2,3,4,5): 
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պետը եւ Սադուկեցիներպետը եւ Սադուկեցիներպետը եւ Սադուկեցիներպետը եւ Սադուկեցիներ» » » » փոխանակ դարձ ապրէին, ընդհափոխանակ դարձ ապրէին, ընդհափոխանակ դարձ ապրէին, ընդհափոխանակ դարձ ապրէին, ընդհա----
կառակը, ձերբակալեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը եւ զանոնք կառակը, ձերբակալեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը եւ զանոնք կառակը, ձերբակալեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը եւ զանոնք կառակը, ձերբակալեցին Պետրոսն ու Յովհաննէսը եւ զանոնք 
««««բանտ դրինբանտ դրինբանտ դրինբանտ դրին» » » » (Գրծ 4.3): Քանի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի (Գրծ 4.3): Քանի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի (Գրծ 4.3): Քանի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի (Գրծ 4.3): Քանի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի 
ձեռքով հրաշքներ գործեց Եգիպտոսի ձեռքով հրաշքներ գործեց Եգիպտոսի ձեռքով հրաշքներ գործեց Եգիպտոսի ձեռքով հրաշքներ գործեց Եգիպտոսի մէջ, եւ սակայն, մէջ, եւ սակայն, մէջ, եւ սակայն, մէջ, եւ սակայն, 
փարաւոն Աստուծոյ հաւատալու փոխարէն` Մովսէսը սպանփարաւոն Աստուծոյ հաւատալու փոխարէն` Մովսէսը սպանփարաւոն Աստուծոյ հաւատալու փոխարէն` Մովսէսը սպանփարաւոն Աստուծոյ հաւատալու փոխարէն` Մովսէսը սպան----
նելու կամ իր երկրէննելու կամ իր երկրէննելու կամ իր երկրէննելու կամ իր երկրէն    հեռացնելու մասին մտածեց: Կամ, հեռացնելու մասին մտածեց: Կամ, հեռացնելու մասին մտածեց: Կամ, հեռացնելու մասին մտածեց: Կամ, 
քքքքանի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի ձեռքով զանազան անի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի ձեռքով զանազան անի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի ձեռքով զանազան անի՜ անգամներ Աստուած Մովսէսի ձեռքով զանազան 
հրաշքներ գործեց Սինայի անապատին մէջ, բայց ժողովուրդը հրաշքներ գործեց Սինայի անապատին մէջ, բայց ժողովուրդը հրաշքներ գործեց Սինայի անապատին մէջ, բայց ժողովուրդը հրաշքներ գործեց Սինայի անապատին մէջ, բայց ժողովուրդը 
դարձի գալու փոխարէն` Մովսէսը քարկոծելու մադարձի գալու փոխարէն` Մովսէսը քարկոծելու մադարձի գալու փոխարէն` Մովսէսը քարկոծելու մադարձի գալու փոխարէն` Մովսէսը քարկոծելու մասին խորսին խորսին խորսին խոր----
հեցան: Յիշենք մեր Տիրոջ նշանաւոր խօսքը Աբրահամին հեցան: Յիշենք մեր Տիրոջ նշանաւոր խօսքը Աբրահամին հեցան: Յիշենք մեր Տիրոջ նշանաւոր խօսքը Աբրահամին հեցան: Յիշենք մեր Տիրոջ նշանաւոր խօսքը Աբրահամին 
բերանով ըսուած. բերանով ըսուած. բերանով ըսուած. բերանով ըսուած. ««««Եթէ Մովսէսի Օրէնքին ու մարգարէներուն Եթէ Մովսէսի Օրէնքին ու մարգարէներուն Եթէ Մովսէսի Օրէնքին ու մարգարէներուն Եթէ Մովսէսի Օրէնքին ու մարգարէներուն 
մտիկ չեն ըներ, մեռելներէն յարութիւն առնող մըն ալ պիտի մտիկ չեն ըներ, մեռելներէն յարութիւն առնող մըն ալ պիտի մտիկ չեն ըներ, մեռելներէն յարութիւն առնող մըն ալ պիտի մտիկ չեն ըներ, մեռելներէն յարութիւն առնող մըն ալ պիտի 
չկարենայ համոզել զիրենքչկարենայ համոզել զիրենքչկարենայ համոզել զիրենքչկարենայ համոզել զիրենք»»»» ( ( ( (Ղկ 16.31): Այս խօսքը յստակօրէն Ղկ 16.31): Այս խօսքը յստակօրէն Ղկ 16.31): Այս խօսքը յստակօրէն Ղկ 16.31): Այս խօսքը յստակօրէն 
կը վկայէ, որ մարդուն մէջ հաւատքի հկը վկայէ, որ մարդուն մէջ հաւատքի հկը վկայէ, որ մարդուն մէջ հաւատքի հկը վկայէ, որ մարդուն մէջ հաւատքի համոզում մը գոյացնելու ամոզում մը գոյացնելու ամոզում մը գոյացնելու ամոզում մը գոյացնելու 
համար, մարդը պէտք է Աստուծոյ խօսքին դառնայ համար, մարդը պէտք է Աստուծոյ խօսքին դառնայ համար, մարդը պէտք է Աստուծոյ խօսքին դառնայ համար, մարդը պէտք է Աստուծոյ խօսքին դառնայ ու ու ու ու պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
ականջ տայ Աստուծոյ խօսքին, այլապէս, մեռելներէն յարուականջ տայ Աստուծոյ խօսքին, այլապէս, մեռելներէն յարուականջ տայ Աստուծոյ խօսքին, այլապէս, մեռելներէն յարուականջ տայ Աստուծոյ խօսքին, այլապէս, մեռելներէն յարու----
թիւն առնող անձ մը անգամ անկարող է մարդուն մէջ հաթիւն առնող անձ մը անգամ անկարող է մարդուն մէջ հաթիւն առնող անձ մը անգամ անկարող է մարդուն մէջ հաթիւն առնող անձ մը անգամ անկարող է մարդուն մէջ հա----
ւատք արթնցնել: Մարդուն մէջ հաւաւատք արթնցնել: Մարդուն մէջ հաւաւատք արթնցնել: Մարդուն մէջ հաւաւատք արթնցնել: Մարդուն մէջ հաւա´́́́տք կտք կտք կտք կ’’’’արթննայ, երբ արթննայ, երբ արթննայ, երբ արթննայ, երբ 
մարդ հաւատքով կմարդ հաւատքով կմարդ հաւատքով կմարդ հաւատքով կ’’’’ունկնդրէ Քրիսունկնդրէ Քրիսունկնդրէ Քրիսունկնդրէ Քրիստոսի խօսքերը: Պօղոս ատոսի խօսքերը: Պօղոս ատոսի խօսքերը: Պօղոս ատոսի խօսքերը: Պօղոս ա----
ռաքեալ կը հաստատէ. ռաքեալ կը հաստատէ. ռաքեալ կը հաստատէ. ռաքեալ կը հաստատէ. ««««Հաւատքը ծնունդ կՀաւատքը ծնունդ կՀաւատքը ծնունդ կՀաւատքը ծնունդ կ’’’’առնէ քարոզուառնէ քարոզուառնէ քարոզուառնէ քարոզու----
թիւնը լսելէն, իսկ քարոզութիւնը հաւատք կթիւնը լսելէն, իսկ քարոզութիւնը հաւատք կթիւնը լսելէն, իսկ քարոզութիւնը հաւատք կթիւնը լսելէն, իսկ քարոզութիւնը հաւատք կ’’’’արթնցնէ` երբ արթնցնէ` երբ արթնցնէ` երբ արթնցնէ` երբ 
Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինՔրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինՔրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինՔրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուին»»»» ( ( ( (Հռ 10.17):Հռ 10.17):Հռ 10.17):Հռ 10.17):    

3.3.3.3.----    Ժողովրդապետը, Փարիսեցիները, Օրէնքի ուսուցիչԺողովրդապետը, Փարիսեցիները, Օրէնքի ուսուցիչԺողովրդապետը, Փարիսեցիները, Օրէնքի ուսուցիչԺողովրդապետը, Փարիսեցիները, Օրէնքի ուսուցիչ----
ները եւ ընդհանրապէս բոլոր հրեայ ղեները եւ ընդհանրապէս բոլոր հրեայ ղեները եւ ընդհանրապէս բոլոր հրեայ ղեները եւ ընդհանրապէս բոլոր հրեայ ղեկավարները, Մովսէսի կավարները, Մովսէսի կավարները, Մովսէսի կավարները, Մովսէսի 
ձեռքով տրուած Օրէնքին տառին ստրուկներն էին: Օրէնքի ձեռքով տրուած Օրէնքին տառին ստրուկներն էին: Օրէնքի ձեռքով տրուած Օրէնքին տառին ստրուկներն էին: Օրէնքի ձեռքով տրուած Օրէնքին տառին ստրուկներն էին: Օրէնքի 
տառին իրենց կապուածութիւնը, թոյլ չէր տար որ անոնք տառին իրենց կապուածութիւնը, թոյլ չէր տար որ անոնք տառին իրենց կապուածութիւնը, թոյլ չէր տար որ անոնք տառին իրենց կապուածութիւնը, թոյլ չէր տար որ անոնք 
կարենային տեսնել Յիսուսի անձին մէջ զիրենք սիրող Փրկիչի կարենային տեսնել Յիսուսի անձին մէջ զիրենք սիրող Փրկիչի կարենային տեսնել Յիսուսի անձին մէջ զիրենք սիրող Փրկիչի կարենային տեսնել Յիսուսի անձին մէջ զիրենք սիրող Փրկիչի 
մը ներկայութիւնը, գութով ու գուրգուրանքով լեցուն քաղցր մը ներկայութիւնը, գութով ու գուրգուրանքով լեցուն քաղցր մը ներկայութիւնը, գութով ու գուրգուրանքով լեցուն քաղցր մը ներկայութիւնը, գութով ու գուրգուրանքով լեցուն քաղցր 
եղբօր մը ներկայութիւնը: Օրեղբօր մը ներկայութիւնը: Օրեղբօր մը ներկայութիւնը: Օրեղբօր մը ներկայութիւնը: Օրինապաշտութիւնը կուրցուցեր ինապաշտութիւնը կուրցուցեր ինապաշտութիւնը կուրցուցեր ինապաշտութիւնը կուրցուցեր 
էր զիրենք: Ժողովրդապետին օրինապաշտութիւնը արգելք էր զիրենք: Ժողովրդապետին օրինապաշտութիւնը արգելք էր զիրենք: Ժողովրդապետին օրինապաշտութիւնը արգելք էր զիրենք: Ժողովրդապետին օրինապաշտութիւնը արգելք 
հանդիսացեր էր որ կարենար մօտենալ Յիսուսի, շփուիլ հանդիսացեր էր որ կարենար մօտենալ Յիսուսի, շփուիլ հանդիսացեր էր որ կարենար մօտենալ Յիսուսի, շփուիլ հանդիսացեր էր որ կարենար մօտենալ Յիսուսի, շփուիլ 
Յիսուսի հետ, վայելել անոր սէրն ու քաղցրութիւնը: Նոյնն է Յիսուսի հետ, վայելել անոր սէրն ու քաղցրութիւնը: Նոյնն է Յիսուսի հետ, վայելել անոր սէրն ու քաղցրութիւնը: Նոյնն է Յիսուսի հետ, վայելել անոր սէրն ու քաղցրութիւնը: Նոյնն է 
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պարագան բոլոր օրինապաշտ մարդոց: Անոնք որոնք իրենց պարագան բոլոր օրինապաշտ մարդոց: Անոնք որոնք իրենց պարագան բոլոր օրինապաշտ մարդոց: Անոնք որոնք իրենց պարագան բոլոր օրինապաշտ մարդոց: Անոնք որոնք իրենց 
քրիստոնէական կեանքը ապրելոքրիստոնէական կեանքը ապրելոքրիստոնէական կեանքը ապրելոքրիստոնէական կեանքը ապրելու եւ արտայայտելու համար, ւ եւ արտայայտելու համար, ւ եւ արտայայտելու համար, ւ եւ արտայայտելու համար, 
յատուկ օրէնքներ ստեղծեր են իրենք իրենց համար, չեն յատուկ օրէնքներ ստեղծեր են իրենք իրենց համար, չեն յատուկ օրէնքներ ստեղծեր են իրենք իրենց համար, չեն յատուկ օրէնքներ ստեղծեր են իրենք իրենց համար, չեն 
կրնար մտերիմ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ: կրնար մտերիմ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ: կրնար մտերիմ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ: կրնար մտերիմ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ Տիրոջ հետ: 
Հարկաւ քրիստոնէական կեանքը զուրկ չէ Աստուծոյ օրէնքէն, Հարկաւ քրիստոնէական կեանքը զուրկ չէ Աստուծոյ օրէնքէն, Հարկաւ քրիստոնէական կեանքը զուրկ չէ Աստուծոյ օրէնքէն, Հարկաւ քրիստոնէական կեանքը զուրկ չէ Աստուծոյ օրէնքէն, 
բայց այդ կեանքը օրէնքի վրայ չէ հիմնուած, այլ` շնորհքի բայց այդ կեանքը օրէնքի վրայ չէ հիմնուած, այլ` շնորհքի բայց այդ կեանքը օրէնքի վրայ չէ հիմնուած, այլ` շնորհքի բայց այդ կեանքը օրէնքի վրայ չէ հիմնուած, այլ` շնորհքի 
վրայ:վրայ:վրայ:վրայ:    

4.4.4.4.----    ԺողովրդապետինԺողովրդապետինԺողովրդապետինԺողովրդապետին    պաշտօնավարութեան ժամանակ, պաշտօնավարութեան ժամանակ, պաշտօնավարութեան ժամանակ, պաշտօնավարութեան ժամանակ, 
Ժողովարանին մէջ այս եւ նման հրաշքներու կատարումը, Ժողովարանին մէջ այս եւ նման հրաշքներու կատարումը, Ժողովարանին մէջ այս եւ նման հրաշքներու կատարումը, Ժողովարանին մէջ այս եւ նման հրաշքներու կատարումը, 
պէտք էր տօնախմբութեան եւ արդար հպարտութեան առիթ պէտք էր տօնախմբութեան եւ արդար հպարտութեան առիթ պէտք էր տօնախմբութեան եւ արդար հպարտութեան առիթ պէտք էր տօնախմբութեան եւ արդար հպարտութեան առիթ 
դառնար իրեն համար: Պէտք էր ցնծար եւ ուրախանար, որովդառնար իրեն համար: Պէտք էր ցնծար եւ ուրախանար, որովդառնար իրեն համար: Պէտք էր ցնծար եւ ուրախանար, որովդառնար իրեն համար: Պէտք էր ցնծար եւ ուրախանար, որով----
հետեւ ժամանակաւորապէս իր ղեկավարութեան վստահհետեւ ժամանակաւորապէս իր ղեկավարութեան վստահհետեւ ժամանակաւորապէս իր ղեկավարութեան վստահհետեւ ժամանակաւորապէս իր ղեկավարութեան վստահ----
ուած Ժողովարանին մէջ նման հրաշք մըուած Ժողովարանին մէջ նման հրաշք մըուած Ժողովարանին մէջ նման հրաշք մըուած Ժողովարանին մէջ նման հրաշք մը    կատարուած էր, կատարուած էր, կատարուած էր, կատարուած էր, 
բայց ուրախանալու փոխարէն, բարկացաւ եւ յանդիմանեց բայց ուրախանալու փոխարէն, բարկացաւ եւ յանդիմանեց բայց ուրախանալու փոխարէն, բարկացաւ եւ յանդիմանեց բայց ուրախանալու փոխարէն, բարկացաւ եւ յանդիմանեց 
ներկաները, ներկաները, ներկաները, ներկաները, Շաբաթ օրով բժշկուելու յոյսՇաբաթ օրով բժշկուելու յոյսՇաբաթ օրով բժշկուելու յոյսՇաբաթ օրով բժշկուելու յոյս    ունենալնուն հաունենալնուն հաունենալնուն հաունենալնուն հա----
մար: Բայց հաւանական էմար: Բայց հաւանական էմար: Բայց հաւանական էմար: Բայց հաւանական է,,,,    որ որ որ որ ժողովրդապետինժողովրդապետինժողովրդապետինժողովրդապետին    բարկուբարկուբարկուբարկութեան թեան թեան թեան 
իսկական պատճառը բժշկութիւնը Շաբաթ օրով կատարելը իսկական պատճառը բժշկութիւնը Շաբաթ օրով կատարելը իսկական պատճառը բժշկութիւնը Շաբաթ օրով կատարելը իսկական պատճառը բժշկութիւնը Շաբաթ օրով կատարելը 
չէր, այլ իր նախանձըչէր, այլ իր նախանձըչէր, այլ իր նախանձըչէր, այլ իր նախանձը,,,,    ի տես այն փառքին զի տես այն փառքին զի տես այն փառքին զի տես այն փառքին զորս մարդիկ որս մարդիկ որս մարդիկ որս մարդիկ 
կկկկ’’’’ընծայէին Յիսուսի: ընծայէին Յիսուսի: ընծայէին Յիսուսի: ընծայէին Յիսուսի: Նախանձեցաւ, որովհետեւ իՆախանձեցաւ, որովհետեւ իՆախանձեցաւ, որովհետեւ իՆախանձեցաւ, որովհետեւ ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
ժժժժողովրդապեողովրդապեողովրդապեողովրդապետը, բայց Յիտը, բայց Յիտը, բայց Յիտը, բայց Յիսուս իսուս իսուս իսուս ի´́́́նք գործեց հրաշքը: Իբրեւ նք գործեց հրաշքը: Իբրեւ նք գործեց հրաշքը: Իբրեւ նք գործեց հրաշքը: Իբրեւ 
ժժժժողովրդապետ կը խորհէր թէ մարդոց հայեացքները իր վրայ ողովրդապետ կը խորհէր թէ մարդոց հայեացքները իր վրայ ողովրդապետ կը խորհէր թէ մարդոց հայեացքները իր վրայ ողովրդապետ կը խորհէր թէ մարդոց հայեացքները իր վրայ 
պէտք էր կեդրոնանային, բայց կնոջ բժշկութիւնը պատպէտք էր կեդրոնանային, բայց կնոջ բժշկութիւնը պատպէտք էր կեդրոնանային, բայց կնոջ բժշկութիւնը պատպէտք էր կեդրոնանային, բայց կնոջ բժշկութիւնը պատճառ ճառ ճառ ճառ 
դարձաւ որ բոլորին ուշադրութիւնը Տէր Յդարձաւ որ բոլորին ուշադրութիւնը Տէր Յդարձաւ որ բոլորին ուշադրութիւնը Տէր Յդարձաւ որ բոլորին ուշադրութիւնը Տէր Յիսուսի վրայ կեդիսուսի վրայ կեդիսուսի վրայ կեդիսուսի վրայ կեդ----
րոնանայ:րոնանայ:րոնանայ:րոնանայ:    

5.5.5.5.----    Ժողովրդապետը այնպիսի ձեւով մը բարկացաւ, ոԺողովրդապետը այնպիսի ձեւով մը բարկացաւ, ոԺողովրդապետը այնպիսի ձեւով մը բարկացաւ, ոԺողովրդապետը այնպիսի ձեւով մը բարկացաւ, որ ր ր ր 
կարծէք Յիսուս սխալկարծէք Յիսուս սխալկարծէք Յիսուս սխալկարծէք Յիսուս սխալ    բան մը կամ նոյնիսկ ոճիր մը գործած բան մը կամ նոյնիսկ ոճիր մը գործած բան մը կամ նոյնիսկ ոճիր մը գործած բան մը կամ նոյնիսկ ոճիր մը գործած 
ըլլար: Արդարութեան գործերը` կը բարկացնեն անարդար ըլլար: Արդարութեան գործերը` կը բարկացնեն անարդար ըլլար: Արդարութեան գործերը` կը բարկացնեն անարդար ըլլար: Արդարութեան գործերը` կը բարկացնեն անարդար 
մարդիկը: Ողորմութեան գործերը` կմարդիկը: Ողորմութեան գործերը` կմարդիկը: Ողորմութեան գործերը` կմարդիկը: Ողորմութեան գործերը` կ’’’’ընդվզեցնեն անողորմ ընդվզեցնեն անողորմ ընդվզեցնեն անողորմ ընդվզեցնեն անողորմ 
մարդիկը: Սիրոյ արարքները` կմարդիկը: Սիրոյ արարքները` կմարդիկը: Սիրոյ արարքները` կմարդիկը: Սիրոյ արարքները` կ’’’’անհանհանհանհանգստացնեն ատելուանգստացնեն ատելուանգստացնեն ատելուանգստացնեն ատելու----
թեան բոյն դարձած սիրտերը:թեան բոյն դարձած սիրտերը:թեան բոյն դարձած սիրտերը:թեան բոյն դարձած սիրտերը:    

6.6.6.6.----    Ժողովրդապետը Յիսուսէն զայրաԺողովրդապետը Յիսուսէն զայրաԺողովրդապետը Յիսուսէն զայրաԺողովրդապետը Յիսուսէն զայրացաւ բայց խօսքը ցաւ բայց խօսքը ցաւ բայց խօսքը ցաւ բայց խօսքը 
ժողովուրդին ուղղեց. ժողովուրդին ուղղեց. ժողովուրդին ուղղեց. ժողովուրդին ուղղեց. ««««Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է Շաբթուան մէջ վեց օր կարելի է 
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աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոաշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոաշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ոաշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ բժշկուեցէք եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Շաբաթ օրՇաբաթ օրՇաբաթ օրՇաբաթ օր»:»:»:»:    Որքա՜ն հեռու էր ժՈրքա՜ն հեռու էր ժՈրքա՜ն հեռու էր ժՈրքա՜ն հեռու էր ժողովրդապետը Օրէնքի ողովրդապետը Օրէնքի ողովրդապետը Օրէնքի ողովրդապետը Օրէնքի 
ճշմարիտ գիտուճշմարիտ գիտուճշմարիտ գիտուճշմարիտ գիտութենէն: Իրեն համար, տառապանքի մէջ եղող թենէն: Իրեն համար, տառապանքի մէջ եղող թենէն: Իրեն համար, տառապանքի մէջ եղող թենէն: Իրեն համար, տառապանքի մէջ եղող 
անձի մը բժշկութիւնը Շաբաթ օրովանձի մը բժշկութիւնը Շաբաթ օրովանձի մը բժշկութիւնը Շաբաթ օրովանձի մը բժշկութիւնը Շաբաթ օրով,,,,    Օրէնքի խախտում էր: Օրէնքի խախտում էր: Օրէնքի խախտում էր: Օրէնքի խախտում էր: 
Ի՞նչպէս Տէրը կրնար խախտել Օրէնքը երբ իԻ՞նչպէս Տէրը կրնար խախտել Օրէնքը երբ իԻ՞նչպէս Տէրը կրնար խախտել Օրէնքը երբ իԻ՞նչպէս Տէրը կրնար խախտել Օրէնքը երբ ի´́́́նքն էր տուիչը նքն էր տուիչը նքն էր տուիչը նքն էր տուիչը 
Օրէնքին: Ի՞նչպէս կատարուած բարեգործութիւն մը կրնար Օրէնքին: Ի՞նչպէս կատարուած բարեգործութիւն մը կրնար Օրէնքին: Ի՞նչպէս կատարուած բարեգործութիւն մը կրնար Օրէնքին: Ի՞նչպէս կատարուած բարեգործութիւն մը կրնար 
Օրէնքի խախտում նկատուիլ, երբ Օրէնքի տըւչութեան նպաՕրէնքի խախտում նկատուիլ, երբ Օրէնքի տըւչութեան նպաՕրէնքի խախտում նկատուիլ, երբ Օրէնքի տըւչութեան նպաՕրէնքի խախտում նկատուիլ, երբ Օրէնքի տըւչութեան նպա----
տակը ուրիշ բտակը ուրիշ բտակը ուրիշ բտակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ դադրեցնել մեր սեփական գործեան չէր եթէ ոչ դադրեցնել մեր սեփական գործեան չէր եթէ ոչ դադրեցնել մեր սեփական գործեան չէր եթէ ոչ դադրեցնել մեր սեփական գործե----
րու հետապնդումը եւ բարեգործական արարքներ կատարել:րու հետապնդումը եւ բարեգործական արարքներ կատարել:րու հետապնդումը եւ բարեգործական արարքներ կատարել:րու հետապնդումը եւ բարեգործական արարքներ կատարել:    

7.7.7.7.----    Երեւակայեցէք անպԵրեւակայեցէք անպԵրեւակայեցէք անպԵրեւակայեցէք անպատկառութիւնը կամ աներեսուատկառութիւնը կամ աներեսուատկառութիւնը կամ աներեսուատկառութիւնը կամ աներեսու----
թիւնը ժթիւնը ժթիւնը ժթիւնը ժողովրդապետինողովրդապետինողովրդապետինողովրդապետին,,,,    եթէ խօսքը ժողովուրդին ուղղելու եթէ խօսքը ժողովուրդին ուղղելու եթէ խօսքը ժողովուրդին ուղղելու եթէ խօսքը ժողովուրդին ուղղելու 
փոխարէն` Յիսուսի ուղղէր` ըսելով. փոխարէն` Յիսուսի ուղղէր` ըսելով. փոխարէն` Յիսուսի ուղղէր` ըսելով. փոխարէն` Յիսուսի ուղղէր` ըսելով. ««««Շաբթուան մէջ վեց օր Շաբթուան մէջ վեց օր Շաբթուան մէջ վեց օր Շաբթուան մէջ վեց օր 
կարելի է աշխկարելի է աշխկարելի է աշխկարելի է աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկուր եւ բժշկէ եւ ոատիլ, ուստի այդ օրերուն եկուր եւ բժշկէ եւ ոատիլ, ուստի այդ օրերուն եկուր եւ բժշկէ եւ ոատիլ, ուստի այդ օրերուն եկուր եւ բժշկէ եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ Շաբաթ օրթէ Շաբաթ օրթէ Շաբաթ օրթէ Շաբաթ օր»:»:»:»:    Բայց Յիսուս կը ճանչնար անոր սիրտը: Տէրը Բայց Յիսուս կը ճանչնար անոր սիրտը: Տէրը Բայց Յիսուս կը ճանչնար անոր սիրտը: Տէրը Բայց Յիսուս կը ճանչնար անոր սիրտը: Տէրը 
գիտէր որ ան թէպէտ ժողովուրդին հետ կը խօսէր, բայց իր գիտէր որ ան թէպէտ ժողովուրդին հետ կը խօսէր, բայց իր գիտէր որ ան թէպէտ ժողովուրդին հետ կը խօսէր, բայց իր գիտէր որ ան թէպէտ ժողովուրդին հետ կը խօսէր, բայց իր 
խօսքի աղեղը իրեխօսքի աղեղը իրեխօսքի աղեղը իրեխօսքի աղեղը իրե´́́́ն կն կն կն կ’’’’ուղղէր, ուստի իուղղէր, ուստի իուղղէր, ուստի իուղղէր, ուստի ի´́́́նք պատասխանեց նք պատասխանեց նք պատասխանեց նք պատասխանեց 
անոր.անոր.անոր.անոր.----    

««««ԿեղծաւորնեԿեղծաւորնեԿեղծաւորնեԿեղծաւորնե´́́́ր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իրր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իրր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իրր, ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր    
եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար եզը կամ էշը ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար 
անորանորանորանոր»»»»    ((((Ղկ 13.15):Ղկ 13.15):Ղկ 13.15):Ղկ 13.15):    

1.1.1.1.----    ««««ԿեղծաւորներԿեղծաւորներԿեղծաւորներԿեղծաւորներ»:»:»:»:    Յիսուս կը ճանչնար ժՅիսուս կը ճանչնար ժՅիսուս կը ճանչնար ժՅիսուս կը ճանչնար ժողովրդապեողովրդապեողովրդապեողովրդապե----
տին եւ շուրջը գտնուող բոլոր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի տին եւ շուրջը գտնուող բոլոր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի տին եւ շուրջը գտնուող բոլոր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի տին եւ շուրջը գտնուող բոլոր Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի 
ուսուցիչներուն սիրտերը, եւ քանի կը ճանչնար` ամենայն ուսուցիչներուն սիրտերը, եւ քանի կը ճանչնար` ամենայն ուսուցիչներուն սիրտերը, եւ քանի կը ճանչնար` ամենայն ուսուցիչներուն սիրտերը, եւ քանի կը ճանչնար` ամենայն 
համարձակութեամբ կրնար զանոնք կեհամարձակութեամբ կրնար զանոնք կեհամարձակութեամբ կրնար զանոնք կեհամարձակութեամբ կրնար զանոնք կեղծաւողծաւողծաւողծաւո´́́́ր կոչել: Այոր կոչել: Այոր կոչել: Այոր կոչել: Այո´, ´, ´, ´, 
կեղծաւոկեղծաւոկեղծաւոկեղծաւո´́́́ր էին անոնք, որովհետեւ մարդասիրութիւն կը ր էին անոնք, որովհետեւ մարդասիրութիւն կը ր էին անոնք, որովհետեւ մարդասիրութիւն կը ր էին անոնք, որովհետեւ մարդասիրութիւն կը 
քարոզէին, բայց մարդասիրութեան բարի արարք մը կը քարոզէին, բայց մարդասիրութեան բարի արարք մը կը քարոզէին, բայց մարդասիրութեան բարի արարք մը կը քարոզէին, բայց մարդասիրութեան բարի արարք մը կը 
բարկացնէր զիրենք: Կեղծաւոբարկացնէր զիրենք: Կեղծաւոբարկացնէր զիրենք: Կեղծաւոբարկացնէր զիրենք: Կեղծաւո´́́́ր էին, որովհետեւ չէին ր էին, որովհետեւ չէին ր էին, որովհետեւ չէին ր էին, որովհետեւ չէին 
քաշուեր Շաբաթ օրով ջրհորէն ջուքաշուեր Շաբաթ օրով ջրհորէն ջուքաշուեր Շաբաթ օրով ջրհորէն ջուքաշուեր Շաբաթ օրով ջրհորէն ջուր քաշելու եւ իրենց եզին ր քաշելու եւ իրենց եզին ր քաշելու եւ իրենց եզին ր քաշելու եւ իրենց եզին 
կամ իշունկամ իշունկամ իշունկամ իշուն    խմցնելու, մինչդեռ ջրհորէն ջխմցնելու, մինչդեռ ջրհորէն ջխմցնելու, մինչդեռ ջրհորէն ջխմցնելու, մինչդեռ ջրհորէն ջուր քաշելը եւ ծարաւ ուր քաշելը եւ ծարաւ ուր քաշելը եւ ծարաւ ուր քաշելը եւ ծարաւ 
մարդու մը տալը, Օրէնքի անտեսում կը նկատէին: Կեղծամարդու մը տալը, Օրէնքի անտեսում կը նկատէին: Կեղծամարդու մը տալը, Օրէնքի անտեսում կը նկատէին: Կեղծամարդու մը տալը, Օրէնքի անտեսում կը նկատէին: Կեղծա----
ւուուուո´́́́ր էին, որովհետեւ կը յայտարարէին` ր էին, որովհետեւ կը յայտարարէին` ր էին, որովհետեւ կը յայտարարէին` ր էին, որովհետեւ կը յայտարարէին` ««««Շաբթուան մէջ վեց Շաբթուան մէջ վեց Շաբթուան մէջ վեց Շաբթուան մէջ վեց 
օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ օր կարելի է աշխատիլ, ուստի այդ օրերուն եկէք եւ 
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բժշկուեցէքբժշկուեցէքբժշկուեցէքբժշկուեցէք»,»,»,»,    բայց յիշեալ այդ վեց օրերուն անգամ եթէ բայց յիշեալ այդ վեց օրերուն անգամ եթէ բայց յիշեալ այդ վեց օրերուն անգամ եթէ բայց յիշեալ այդ վեց օրերուն անգամ եթէ 
մարդիկ գային բժշկութիւն ձեռք ձգելոմարդիկ գային բժշկութիւն ձեռք ձգելոմարդիկ գային բժշկութիւն ձեռք ձգելոմարդիկ գային բժշկութիւն ձեռք ձգելու համար` պիտի ւ համար` պիտի ւ համար` պիտի ւ համար` պիտի 
հալածէին թէհալածէին թէհալածէին թէհալածէին թէ´ ´ ´ ´ բժշկուողը եւ թէ Բժշկողը: բժշկուողը եւ թէ Բժշկողը: բժշկուողը եւ թէ Բժշկողը: բժշկուողը եւ թէ Բժշկողը: ԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւո´́́́ր էին, ր էին, ր էին, ր էին, 
որովհետեւ կը ձեւացնէին որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու որովհետեւ կը ձեւացնէին որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու որովհետեւ կը ձեւացնէին որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու որովհետեւ կը ձեւացնէին որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու 
նախանձախնդրութիւն ունէին, մինչդեռ Աստուծոյ հանդէպ նախանձախնդրութիւն ունէին, մինչդեռ Աստուծոյ հանդէպ նախանձախնդրութիւն ունէին, մինչդեռ Աստուծոյ հանդէպ նախանձախնդրութիւն ունէին, մինչդեռ Աստուծոյ հանդէպ 
ոոոո´́́́չ մէկ նախանձախնդրութիւն ունէին:չ մէկ նախանձախնդրութիւն ունէին:չ մէկ նախանձախնդրութիւն ունէին:չ մէկ նախանձախնդրութիւն ունէին:    ԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւո´́́́ր էին, ր էին, ր էին, ր էին, 
որովհետեւ կը սորվեցնէին բայց իրենք չէին որովհետեւ կը սորվեցնէին բայց իրենք չէին որովհետեւ կը սորվեցնէին բայց իրենք չէին որովհետեւ կը սորվեցնէին բայց իրենք չէին կատարեր իրենց կատարեր իրենց կատարեր իրենց կատարեր իրենց 
սորվեցուցածը (Մտ 23.3): Կեղծաւոսորվեցուցածը (Մտ 23.3): Կեղծաւոսորվեցուցածը (Մտ 23.3): Կեղծաւոսորվեցուցածը (Մտ 23.3): Կեղծաւո´́́́ր էին, որովհետեւ ինչ որ ր էին, որովհետեւ ինչ որ ր էին, որովհետեւ ինչ որ ր էին, որովհետեւ ինչ որ 
կկկկ’’’’ընէին, մարդոց երեւելու համար կընէին, մարդոց երեւելու համար կընէին, մարդոց երեւելու համար կընէին, մարդոց երեւելու համար կ’’’’ընէին (Մտ 23.5): ընէին (Մտ 23.5): ընէին (Մտ 23.5): ընէին (Մտ 23.5): 
ԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւո´́́́ր էին, որովհետեւ աղօթող ձեւանալու համար, ր էին, որովհետեւ աղօթող ձեւանալու համար, ր էին, որովհետեւ աղօթող ձեւանալու համար, ր էին, որովհետեւ աղօթող ձեւանալու համար, 
իրենց աղօթքները կիրենց աղօթքները կիրենց աղօթքները կիրենց աղօթքները կ’’’’երկարէին (Մտ 23.14): Կեղծաւոերկարէին (Մտ 23.14): Կեղծաւոերկարէին (Մտ 23.14): Կեղծաւոերկարէին (Մտ 23.14): Կեղծաւո´́́́ր էին, ր էին, ր էին, ր էին, 
որովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կուորովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կուորովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կուորովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կու    տային ոսկիին, քան տային ոսկիին, քան տային ոսկիին, քան տային ոսկիին, քան 
տաճարին զորս կը սրբագործէր ոսկին (Մտ 23.16տաճարին զորս կը սրբագործէր ոսկին (Մտ 23.16տաճարին զորս կը սրբագործէր ոսկին (Մտ 23.16տաճարին զորս կը սրբագործէր ոսկին (Մտ 23.16----17): 17): 17): 17): 
ԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւո´́́́ր էին, որովհետեւ իրենց երեսը կը կախէին, ր էին, որովհետեւ իրենց երեսը կը կախէին, ր էին, որովհետեւ իրենց երեսը կը կախէին, ր էին, որովհետեւ իրենց երեսը կը կախէին, 
որպէսզի մարդոց ցոյց տային թէ իրենք ծոմ կը պահէին (Մտ որպէսզի մարդոց ցոյց տային թէ իրենք ծոմ կը պահէին (Մտ որպէսզի մարդոց ցոյց տային թէ իրենք ծոմ կը պահէին (Մտ որպէսզի մարդոց ցոյց տային թէ իրենք ծոմ կը պահէին (Մտ 
6.16): 6.16): 6.16): 6.16): ԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւո´́́́ր էին, որովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կու ր էին, որովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կու ր էին, որովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կու ր էին, որովհետեւ աւելի կարեւորութիւն կու 
տային զոհին, քան զոհարանին որ կըտային զոհին, քան զոհարանին որ կըտային զոհին, քան զոհարանին որ կըտային զոհին, քան զոհարանին որ կը    սրբագործէր զոհը (Մտ սրբագործէր զոհը (Մտ սրբագործէր զոհը (Մտ սրբագործէր զոհը (Մտ 
23.1823.1823.1823.18----19): 19): 19): 19): ԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւոԿեղծաւո´́́́ր էին, որովհետեւ ողորմած ձեւանալու ր էին, որովհետեւ ողորմած ձեւանալու ր էին, որովհետեւ ողորմած ձեւանալու ր էին, որովհետեւ ողորմած ձեւանալու 
համար, եւ համար, եւ համար, եւ համար, եւ ««««Ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ` Ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ` Ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ` Ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ` 
մարդոցմէ փառաւորուելու ակնկալութեամբմարդոցմէ փառաւորուելու ակնկալութեամբմարդոցմէ փառաւորուելու ակնկալութեամբմարդոցմէ փառաւորուելու ակնկալութեամբ»,»,»,»,    իրենց ողորմուիրենց ողորմուիրենց ողորմուիրենց ողորմու----
թիւնները մարդոց ուշադրութիւնը գրաւող ձեւերով կը թիւնները մարդոց ուշադրութիւնը գրաւող ձեւերով կը թիւնները մարդոց ուշադրութիւնը գրաւող ձեւերով կը թիւնները մարդոց ուշադրութիւնը գրաւող ձեւերով կը 
կատարէին (Մտ 6.2): Կեղծաւոկատարէին (Մտ 6.2): Կեղծաւոկատարէին (Մտ 6.2): Կեղծաւոկատարէին (Մտ 6.2): Կեղծաւո´́́́ր էին, որովհետեւ եթէ Շաբաթ ր էին, որովհետեւ եթէ Շաբաթ ր էին, որովհետեւ եթէ Շաբաթ ր էին, որովհետեւ եթէ Շաբաթ 
օրով իրենց ոչխարներէն մին փոսին մէջ իյնար, ձեռք օրով իրենց ոչխարներէն մին փոսին մէջ իյնար, ձեռք օրով իրենց ոչխարներէն մին փոսին մէջ իյնար, ձեռք օրով իրենց ոչխարներէն մին փոսին մէջ իյնար, ձեռք 
կկկկ’’’’երկարէին եւ դուրս կը բերէին փոսէն (Մտ 12.11), մինչդեռ երկարէին եւ դուրս կը բերէին փոսէն (Մտ 12.11), մինչդեռ երկարէին եւ դուրս կը բերէին փոսէն (Մտ 12.11), մինչդեռ երկարէին եւ դուրս կը բերէին փոսէն (Մտ 12.11), մինչդեռ 
եթէ ցաւի ու հիւանդութեան փոսին մէջ մարդ իյնար, զայն իր եթէ ցաւի ու հիւանդութեան փոսին մէջ մարդ իյնար, զայն իր եթէ ցաւի ու հիւանդութեան փոսին մէջ մարդ իյնար, զայն իր եթէ ցաւի ու հիւանդութեան փոսին մէջ մարդ իյնար, զայն իր 
այդ վիճակէն դուրս բերելըայդ վիճակէն դուրս բերելըայդ վիճակէն դուրս բերելըայդ վիճակէն դուրս բերելը`̀̀̀    Օրէնքին դէմ գործուած մեղք կը Օրէնքին դէմ գործուած մեղք կը Օրէնքին դէմ գործուած մեղք կը Օրէնքին դէմ գործուած մեղք կը 
համարէին: համարէին: համարէին: համարէին:     

ԿեղծԿեղծԿեղծԿեղծաւորութիւնը միայն անցեալին յատուկ չէ: Այսօր ալ աւորութիւնը միայն անցեալին յատուկ չէ: Այսօր ալ աւորութիւնը միայն անցեալին յատուկ չէ: Այսօր ալ աւորութիւնը միայն անցեալին յատուկ չէ: Այսօր ալ 
մեր կեանքին մէջ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեմեր կեանքին մէջ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեմեր կեանքին մէջ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնեմեր կեանքին մէջ Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչնե----
րուն նման կեղծաւորներ կան: Այս մասին շատ անգամ րուն նման կեղծաւորներ կան: Այս մասին շատ անգամ րուն նման կեղծաւորներ կան: Այս մասին շատ անգամ րուն նման կեղծաւորներ կան: Այս մասին շատ անգամ 
խօսած ու գրած ենք: Կեղծաւոր կը սեպուին բոլոր անոնք, խօսած ու գրած ենք: Կեղծաւոր կը սեպուին բոլոր անոնք, խօսած ու գրած ենք: Կեղծաւոր կը սեպուին բոլոր անոնք, խօսած ու գրած ենք: Կեղծաւոր կը սեպուին բոլոր անոնք, 
որոնք ապաշխարութիւն կը քարոզեն բայց իրենք չեն ապաշորոնք ապաշխարութիւն կը քարոզեն բայց իրենք չեն ապաշորոնք ապաշխարութիւն կը քարոզեն բայց իրենք չեն ապաշորոնք ապաշխարութիւն կը քարոզեն բայց իրենք չեն ապաշ----
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խարած, խարած, խարած, խարած, հաւահաւահաւահաւա´́́́տք կը քարոզեն բայց իրենք դատարկուած են տք կը քարոզեն բայց իրենք դատարկուած են տք կը քարոզեն բայց իրենք դատարկուած են տք կը քարոզեն բայց իրենք դատարկուած են 
հաւատքէն, սուրբ կեանք ապրիլ կը յանձնարարեն բայց հաւատքէն, սուրբ կեանք ապրիլ կը յանձնարարեն բայց հաւատքէն, սուրբ կեանք ապրիլ կը յանձնարարեն բայց հաւատքէն, սուրբ կեանք ապրիլ կը յանձնարարեն բայց 
իրենք պիղծ կեանք կիրենք պիղծ կեանք կիրենք պիղծ կեանք կիրենք պիղծ կեանք կ’’’’ապրին, դժոխքէն զգուշանալ կը պատապրին, դժոխքէն զգուշանալ կը պատապրին, դժոխքէն զգուշանալ կը պատապրին, դժոխքէն զգուշանալ կը պատ----
գամեն բայց իրենք դժոխքը գամեն բայց իրենք դժոխքը գամեն բայց իրենք դժոխքը գամեն բայց իրենք դժոխքը երկրի վրայ երկրի վրայ երկրի վրայ երկրի վրայ կկկկ’’’’ապրինապրինապրինապրին, , , , Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
յանձնուիլ կը թելադրեն բայց իրենք աշխարհին յանձնուած յանձնուիլ կը թելադրեն բայց իրենք աշխարհին յանձնուած յանձնուիլ կը թելադրեն բայց իրենք աշխարհին յանձնուած յանձնուիլ կը թելադրեն բայց իրենք աշխարհին յանձնուած 
են, Սատաեն, Սատաեն, Սատաեն, Սատանային դէմ կռուիլ կը պատուիրեն բայց իրենք նային դէմ կռուիլ կը պատուիրեն բայց իրենք նային դէմ կռուիլ կը պատուիրեն բայց իրենք նային դէմ կռուիլ կը պատուիրեն բայց իրենք 
Սատանային կամքը կը կատարեն:Սատանային կամքը կը կատարեն:Սատանային կամքը կը կատարեն:Սատանային կամքը կը կատարեն:    

Կեղծաւոր մարդը մեղուի նման է. մէկ կողմէն քաղցրուԿեղծաւոր մարդը մեղուի նման է. մէկ կողմէն քաղցրուԿեղծաւոր մարդը մեղուի նման է. մէկ կողմէն քաղցրուԿեղծաւոր մարդը մեղուի նման է. մէկ կողմէն քաղցրու----
թիւն կը պատրաստէ, իսկ միւս կողմէն՝ կը խայթէ:թիւն կը պատրաստէ, իսկ միւս կողմէն՝ կը խայթէ:թիւն կը պատրաստէ, իսկ միւս կողմէն՝ կը խայթէ:թիւն կը պատրաստէ, իսկ միւս կողմէն՝ կը խայթէ:    

Կեղծաւոր մարդը խաղաղ կը ձեւանայ ինչպէս ճահիճը, Կեղծաւոր մարդը խաղաղ կը ձեւանայ ինչպէս ճահիճը, Կեղծաւոր մարդը խաղաղ կը ձեւանայ ինչպէս ճահիճը, Կեղծաւոր մարդը խաղաղ կը ձեւանայ ինչպէս ճահիճը, 
բայց գարշահոտութեամբ լեցուն է, դարձեալ ճահիճի բայց գարշահոտութեամբ լեցուն է, դարձեալ ճահիճի բայց գարշահոտութեամբ լեցուն է, դարձեալ ճահիճի բայց գարշահոտութեամբ լեցուն է, դարձեալ ճահիճի նման:նման:նման:նման:    

Կեղծաւոր մարդը գեղեցիկ կը ձեւանայ վարդի նման, Կեղծաւոր մարդը գեղեցիկ կը ձեւանայ վարդի նման, Կեղծաւոր մարդը գեղեցիկ կը ձեւանայ վարդի նման, Կեղծաւոր մարդը գեղեցիկ կը ձեւանայ վարդի նման, 
բայց երբ փորձես դպնալ անոր, իր աննշմար փուշերով կը բայց երբ փորձես դպնալ անոր, իր աննշմար փուշերով կը բայց երբ փորձես դպնալ անոր, իր աննշմար փուշերով կը բայց երբ փորձես դպնալ անոր, իր աննշմար փուշերով կը 
վիրաւորէ քեզ:վիրաւորէ քեզ:վիրաւորէ քեզ:վիրաւորէ քեզ:    

Կեղծաւոր մարդը կը նմանի մեծ ու փայլուն խնձորիԿեղծաւոր մարդը կը նմանի մեծ ու փայլուն խնձորիԿեղծաւոր մարդը կը նմանի մեծ ու փայլուն խնձորիԿեղծաւոր մարդը կը նմանի մեծ ու փայլուն խնձորի    մըմըմըմը, , , , 
որ սակայն երբոր սակայն երբոր սակայն երբոր սակայն երբ    ճեղքես, որդ կը գտնես անոր մէջ:ճեղքես, որդ կը գտնես անոր մէջ:ճեղքես, որդ կը գտնես անոր մէջ:ճեղքես, որդ կը գտնես անոր մէջ:    

Կեղծաւոր մարդը կը նմանի ոսկեգոյն բաժակի, որ Կեղծաւոր մարդը կը նմանի ոսկեգոյն բաժակի, որ Կեղծաւոր մարդը կը նմանի ոսկեգոյն բաժակի, որ Կեղծաւոր մարդը կը նմանի ոսկեգոյն բաժակի, որ սասասասա----
կայն մահացու թոյնով լեցուն է:կայն մահացու թոյնով լեցուն է:կայն մահացու թոյնով լեցուն է:կայն մահացու թոյնով լեցուն է:    

2.2.2.2.----    ««««Ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր եզը կամ էշը Ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր եզը կամ էշը Ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր եզը կամ էշը Ձեզմէ իւրաքանչիւրը Շաբաթ օրով իր եզը կամ էշը 
ախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար անորախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար անորախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար անորախոռէն չի՞ քակեր եւ տանելով ջուր չի՞ տար անոր»:»:»:»:    Ամէն Ամէն Ամէն Ամէն 
հրեայ ընտանիք, որ ունէր եզ, էշ, ոչխար կամ ուրիշ կենդհրեայ ընտանիք, որ ունէր եզ, էշ, ոչխար կամ ուրիշ կենդհրեայ ընտանիք, որ ունէր եզ, էշ, ոչխար կամ ուրիշ կենդհրեայ ընտանիք, որ ունէր եզ, էշ, ոչխար կամ ուրիշ կենդանի, անի, անի, անի, 
Շաբաթ օրով զանոնք կը տանէրՇաբաթ օրով զանոնք կը տանէրՇաբաթ օրով զանոնք կը տանէրՇաբաթ օրով զանոնք կը տանէր    դէպի ջրհոդէպի ջրհոդէպի ջրհոդէպի ջրհորները եւ ջուր րները եւ ջուր րները եւ ջուր րները եւ ջուր 
քաշելով կը խմքաշելով կը խմքաշելով կը խմքաշելով կը խմցնէրցնէրցնէրցնէր    անոնց: Յիսուս անոնց օրիանոնց: Յիսուս անոնց օրիանոնց: Յիսուս անոնց օրիանոնց: Յիսուս անոնց օրինակը տալով, նակը տալով, նակը տալով, նակը տալով, 
կարծկարծկարծկարծէէէէք ըսել կք ըսել կք ըսել կք ըսել կ’’’’ուզէր ժուզէր ժուզէր ժուզէր ժողովրդապետին, Փարիսեցիներուն եւ ողովրդապետին, Փարիսեցիներուն եւ ողովրդապետին, Փարիսեցիներուն եւ ողովրդապետին, Փարիսեցիներուն եւ 
Օրէնքի ուսուցիչներուն. Օրէնքի ուսուցիչներուն. Օրէնքի ուսուցիչներուն. Օրէնքի ուսուցիչներուն. ««««Եթէ դուք հոգ կը տանիք ձեր Եթէ դուք հոգ կը տանիք ձեր Եթէ դուք հոգ կը տանիք ձեր Եթէ դուք հոգ կը տանիք ձեր 
կենդանիներուն, ես ի՞նչպէս կրնամ հոգ չտանիլ ձեռքովս կենդանիներուն, ես ի՞նչպէս կրնամ հոգ չտանիլ ձեռքովս կենդանիներուն, ես ի՞նչպէս կրնամ հոգ չտանիլ ձեռքովս կենդանիներուն, ես ի՞նչպէս կրնամ հոգ չտանիլ ձեռքովս 
ստեղծուած արարածներուս: Եթէ դուք անոնց ջուր կը խմցնէք ստեղծուած արարածներուս: Եթէ դուք անոնց ջուր կը խմցնէք ստեղծուած արարածներուս: Եթէ դուք անոնց ջուր կը խմցնէք ստեղծուած արարածներուս: Եթէ դուք անոնց ջուր կը խմցնէք 
Շաբաթ օրՇաբաթ օրՇաբաթ օրՇաբաթ օրով որպէսզի թեթեւցնէք անոնց տառապանքը, ես ով որպէսզի թեթեւցնէք անոնց տառապանքը, ես ով որպէսզի թեթեւցնէք անոնց տառապանքը, ես ով որպէսզի թեթեւցնէք անոնց տառապանքը, ես 
ի՞նչպէս կրնամ չթեթեւցնել ցաւը մարդոց, որոնց փրկութեան ի՞նչպէս կրնամ չթեթեւցնել ցաւը մարդոց, որոնց փրկութեան ի՞նչպէս կրնամ չթեթեւցնել ցաւը մարդոց, որոնց փրկութեան ի՞նչպէս կրնամ չթեթեւցնել ցաւը մարդոց, որոնց փրկութեան 
համար երկինքէն երկիր խոնարհեցայ: Եթէ դուք արժէք կու համար երկինքէն երկիր խոնարհեցայ: Եթէ դուք արժէք կու համար երկինքէն երկիր խոնարհեցայ: Եթէ դուք արժէք կու համար երկինքէն երկիր խոնարհեցայ: Եթէ դուք արժէք կու 
տաք ձեր կենդանիներուն, ի՞նչպէս կտաք ձեր կենդանիներուն, ի՞նչպէս կտաք ձեր կենդանիներուն, ի՞նչպէս կտաք ձեր կենդանիներուն, ի՞նչպէս կ’’’’ակնկալէք որ ես արժէք ակնկալէք որ ես արժէք ակնկալէք որ ես արժէք ակնկալէք որ ես արժէք 
չտամ իմ զաւակներուս: Եթէ ջրհորէն ջուր քաշելը արտօնչտամ իմ զաւակներուս: Եթէ ջրհորէն ջուր քաշելը արտօնչտամ իմ զաւակներուս: Եթէ ջրհորէն ջուր քաշելը արտօնչտամ իմ զաւակներուս: Եթէ ջրհորէն ջուր քաշելը արտօն----
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ուածուածուածուած    է, ի՞նչպէս Ժողովարանին մէջ աննիւթական ջուր բաշէ, ի՞նչպէս Ժողովարանին մէջ աննիւթական ջուր բաշէ, ի՞նչպէս Ժողովարանին մէջ աննիւթական ջուր բաշէ, ի՞նչպէս Ժողովարանին մէջ աննիւթական ջուր բաշ----
խելը կրնայ արգիլուած ըլլալխելը կրնայ արգիլուած ըլլալխելը կրնայ արգիլուած ըլլալխելը կրնայ արգիլուած ըլլալ»:»:»:»:    

««««Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատանային Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատանային Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատանային Իսկ այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է եւ Սատանային 
կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր արժեր որ կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր արժեր որ կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր արժեր որ կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերուած, չէ՞ր արժեր որ 
Շաբաթ օրով ազատէիՇաբաթ օրով ազատէիՇաբաթ օրով ազատէիՇաբաթ օրով ազատէի»»»» ( ( ( (Ղկ 13.16):Ղկ 13.16):Ղկ 13.16):Ղկ 13.16):    

1.1.1.1.----    ««««Այս կինը որ Աբրահամի աղջիկ էԱյս կինը որ Աբրահամի աղջիկ էԱյս կինը որ Աբրահամի աղջիկ էԱյս կինը որ Աբրահամի աղջիկ է»:»:»:»:    Ժողովրդապետին,Ժողովրդապետին,Ժողովրդապետին,Ժողովրդապետին,    
Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն նման մարդիկ, Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն նման մարդիկ, Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն նման մարդիկ, Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն նման մարդիկ, 
չէին կրնար ընդունիլ որ այս հաշմանդամ կինը կրնար չէին կրնար ընդունիլ որ այս հաշմանդամ կինը կրնար չէին կրնար ընդունիլ որ այս հաշմանդամ կինը կրնար չէին կրնար ընդունիլ որ այս հաշմանդամ կինը կրնար 
կոչուիլ կոչուիլ կոչուիլ կոչուիլ ««««Աբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկ»: »: »: »: Անոնք հիւանդ մարդիկը ԱսԱնոնք հիւանդ մարդիկը ԱսԱնոնք հիւանդ մարդիկը ԱսԱնոնք հիւանդ մարդիկը Աս----
տուտուտուտուծոյ կողմէ պատժուած ոծոյ կողմէ պատժուած ոծոյ կողմէ պատժուած ոծոյ կողմէ պատժուած ու մերժուած կը համարէին, եւ ւ մերժուած կը համարէին, եւ ւ մերժուած կը համարէին, եւ ւ մերժուած կը համարէին, եւ 
ուստի չէին կրնար զանոնք ուստի չէին կրնար զանոնք ուստի չէին կրնար զանոնք ուստի չէին կրնար զանոնք ««««Աբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկ» » » » նկատել: նկատել: նկատել: նկատել: 
ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս զայն ս զայն ս զայն ս զայն ««««ԱբրահԱբրահԱբրահԱբրահամի աղջիկամի աղջիկամի աղջիկամի աղջիկ» » » » կոչելով, ցոյց տուաւ ժկոչելով, ցոյց տուաւ ժկոչելով, ցոյց տուաւ ժկոչելով, ցոյց տուաւ ժողոողոողոողո----
վրդապետին եւ շուրջը գտնուող օրինապաշտ մարդոց, թէ վրդապետին եւ շուրջը գտնուող օրինապաշտ մարդոց, թէ վրդապետին եւ շուրջը գտնուող օրինապաշտ մարդոց, թէ վրդապետին եւ շուրջը գտնուող օրինապաշտ մարդոց, թէ 
Աստուծոյ հայեացքը մարդոց նկատմամբ` տարբեր է մարդոց Աստուծոյ հայեացքը մարդոց նկատմամբ` տարբեր է մարդոց Աստուծոյ հայեացքը մարդոց նկատմամբ` տարբեր է մարդոց Աստուծոյ հայեացքը մարդոց նկատմամբ` տարբեր է մարդոց 
հայեացքէն, Աստուծոյ դատողութիւնները` տարբեր են մարհայեացքէն, Աստուծոյ դատողութիւնները` տարբեր են մարհայեացքէն, Աստուծոյ դատողութիւնները` տարբեր են մարհայեացքէն, Աստուծոյ դատողութիւնները` տարբեր են մար----
դոց դատողութիւններէն, Աստուծոյ գործածած չափանիշը` դոց դատողութիւններէն, Աստուծոյ գործածած չափանիշը` դոց դատողութիւններէն, Աստուծոյ գործածած չափանիշը` դոց դատողութիւններէն, Աստուծոյ գործածած չափանիշը` 
տարբերտարբերտարբերտարբեր    է մարդոց գործածած չափանիշէն: Փարիսեցիի մը է մարդոց գործածած չափանիշէն: Փարիսեցիի մը է մարդոց գործածած չափանիշէն: Փարիսեցիի մը է մարդոց գործածած չափանիշէն: Փարիսեցիի մը 
համար, Մովսէսի օրէնքները պահելը` Աբրահամար, Մովսէսի օրէնքները պահելը` Աբրահամար, Մովսէսի օրէնքները պահելը` Աբրահամար, Մովսէսի օրէնքները պահելը` Աբրահամի զաւակ համի զաւակ համի զաւակ համի զաւակ 
ըլլալու չափանիշ էր, մինչդեռ Յիսուսի համար, Աստուծոյ ըլլալու չափանիշ էր, մինչդեռ Յիսուսի համար, Աստուծոյ ըլլալու չափանիշ էր, մինչդեռ Յիսուսի համար, Աստուծոյ ըլլալու չափանիշ էր, մինչդեռ Յիսուսի համար, Աստուծոյ 
զաւակ ըլլալու չափանիշը` հաւատալն է Իրեն: Յհ 6.40զաւակ ըլլալու չափանիշը` հաւատալն է Իրեն: Յհ 6.40զաւակ ըլլալու չափանիշը` հաւատալն է Իրեն: Յհ 6.40զաւակ ըլլալու չափանիշը` հաւատալն է Իրեն: Յհ 6.40----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
կը կարդանք. կը կարդանք. կը կարդանք. կը կարդանք. ««««Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.----    """"Ով որ տեսնէ Ով որ տեսնէ Ով որ տեսնէ Ով որ տեսնէ 
ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին    եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք պիտի եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք պիտի եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք պիտի եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք պիտի 
ունենայ"ունենայ"ունենայ"ունենայ"»:»:»:»:    

2.2.2.2.----    Փարիսեցիները իրենք զիրենք Աբրահամի հետեւորդՓարիսեցիները իրենք զիրենք Աբրահամի հետեւորդՓարիսեցիները իրենք զիրենք Աբրահամի հետեւորդՓարիսեցիները իրենք զիրենք Աբրահամի հետեւորդ----
ներ եւ զաւակներ կը նկատէին, ուստի, Յիսուս բժշկուած կինը ներ եւ զաւակներ կը նկատէին, ուստի, Յիսուս բժշկուած կինը ներ եւ զաւակներ կը նկատէին, ուստի, Յիսուս բժշկուած կինը ներ եւ զաւակներ կը նկատէին, ուստի, Յիսուս բժշկուած կինը 
««««Աբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկԱբրահամի աղջիկ»»»»    կոչելով, խորքին մէջ անուղղակիօրէն կոչելով, խորքին մէջ անուղղակիօրէն կոչելով, խորքին մէջ անուղղակիօրէն կոչելով, խորքին մէջ անուղղակիօրէն 
հրաւիրեց զանոնք ընդունելու յիշեալ կինը եւ անոր նմհրաւիրեց զանոնք ընդունելու յիշեալ կինը եւ անոր նմհրաւիրեց զանոնք ընդունելու յիշեալ կինը եւ անոր նմհրաւիրեց զանոնք ընդունելու յիշեալ կինը եւ անոր նմանները անները անները անները 
իբրեւ իրենց քոյրերը եւ եղբայրները: Յիսուս կիբրեւ իրենց քոյրերը եւ եղբայրները: Յիսուս կիբրեւ իրենց քոյրերը եւ եղբայրները: Յիսուս կիբրեւ իրենց քոյրերը եւ եղբայրները: Յիսուս կ’’’’ուզէր որ բոլոր ուզէր որ բոլոր ուզէր որ բոլոր ուզէր որ բոլոր 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը    քոյր եւ եղբայր իբրեւ քոյր եւ եղբայր իբրեւ քոյր եւ եղբայր իբրեւ քոյր եւ եղբայր իբրեւ իրար իրար իրար իրար ընդունէին եւ նկատէին: ընդունէին եւ նկատէին: ընդունէին եւ նկատէին: ընդունէին եւ նկատէին: 
Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը Տէրունական աղօթքին Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը Տէրունական աղօթքին Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը Տէրունական աղօթքին Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը Տէրունական աղօթքին 
առաջին երկու բառերն են. առաջին երկու բառերն են. առաջին երկու բառերն են. առաջին երկու բառերն են. ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր»:»:»:»:    Երբ Յիսուս կը Երբ Յիսուս կը Երբ Յիսուս կը Երբ Յիսուս կը 
պատուիրէ պատուիրէ պատուիրէ պատուիրէ ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր» » » » ըսելըսելըսելըսել,,,,    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ չ չ չ թէ թէ թէ թէ ««««Հայր իՀայր իՀայր իՀայր իմմմմ», », », », ատիկա ատիկա ատիկա ատիկա 
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յստակ ցոյց կու տայ, թէյստակ ցոյց կու տայ, թէյստակ ցոյց կու տայ, թէյստակ ցոյց կու տայ, թէ    ան կան կան կան կ’’’’ուզէ որ բոլորս ուզէ որ բոլորս ուզէ որ բոլորս ուզէ որ բոլորս զզզզիրար իրար իրար իրար 
ճանչնանք ճանչնանք ճանչնանք ճանչնանք եւ ընդունինք եւ ընդունինք եւ ընդունինք եւ ընդունինք իբրեւ եղբայր ոիբրեւ եղբայր ոիբրեւ եղբայր ոիբրեւ եղբայր ու քոյր, եւ ճանչնանք ւ քոյր, եւ ճանչնանք ւ քոյր, եւ ճանչնանք ւ քոյր, եւ ճանչնանք 
զԱստուած իբրեւ բոլորիս Հայրը: Դուն քու նմաններդ զԱստուած իբրեւ բոլորիս Հայրը: Դուն քու նմաններդ զԱստուած իբրեւ բոլորիս Հայրը: Դուն քու նմաններդ զԱստուած իբրեւ բոլորիս Հայրը: Դուն քու նմաններդ 
կկկկ’’’’ընդունի՞ս իբրեւ եղբայր եւ քոյր: Ի՜նչ ցաւալի է եղբայրդ եընդունի՞ս իբրեւ եղբայր եւ քոյր: Ի՜նչ ցաւալի է եղբայրդ եընդունի՞ս իբրեւ եղբայր եւ քոյր: Ի՜նչ ցաւալի է եղբայրդ եընդունի՞ս իբրեւ եղբայր եւ քոյր: Ի՜նչ ցաւալի է եղբայրդ եւ ւ ւ ւ 
քոյրդ ըլլալու կոչուած մաքոյրդ ըլլալու կոչուած մաքոյրդ ըլլալու կոչուած մաքոյրդ ըլլալու կոչուած մարդիկը,րդիկը,րդիկը,րդիկը,    քեզի թշնամի նկատես:քեզի թշնամի նկատես:քեզի թշնամի նկատես:քեզի թշնամի նկատես:    

3.3.3.3.----    ««««Սատանային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերՍատանային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերՍատանային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գերՍատանային կողմէ տասնըութը տարիէ ի վեր գեր----
ուածուածուածուած»:»:»:»:    Այս կնոջ բժշկութիւնը դիւահարի մը բժշկութեան Այս կնոջ բժշկութիւնը դիւահարի մը բժշկութեան Այս կնոջ բժշկութիւնը դիւահարի մը բժշկութեան Այս կնոջ բժշկութիւնը դիւահարի մը բժշկութեան 
նման չէր, բայց կասկածէ վեր է որ այս բժշկութիւնը դեւերու նման չէր, բայց կասկածէ վեր է որ այս բժշկութիւնը դեւերու նման չէր, բայց կասկածէ վեր է որ այս բժշկութիւնը դեւերու նման չէր, բայց կասկածէ վեր է որ այս բժշկութիւնը դեւերու 
գերութենէն ազատագրելու արարք մըն էր, ինչպէս գերութենէն ազատագրելու արարք մըն էր, ինչպէս գերութենէն ազատագրելու արարք մըն էր, ինչպէս գերութենէն ազատագրելու արարք մըն էր, ինչպէս ««««գերուածգերուածգերուածգերուած» » » » 
բառն իսկ ցոյց կու տայբառն իսկ ցոյց կու տայբառն իսկ ցոյց կու տայբառն իսկ ցոյց կու տայ: : : : Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ կինը Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ կինը Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ կինը Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ կինը 
մէջը դեւ չունէր բայց դեւի տիրապետութեան տակ կը մէջը դեւ չունէր բայց դեւի տիրապետութեան տակ կը մէջը դեւ չունէր բայց դեւի տիրապետութեան տակ կը մէջը դեւ չունէր բայց դեւի տիրապետութեան տակ կը 
գտնուէր, եւ Յիսուս այդ տիրապետութիւնն էր որ քանդեց մէկ գտնուէր, եւ Յիսուս այդ տիրապետութիւնն էր որ քանդեց մէկ գտնուէր, եւ Յիսուս այդ տիրապետութիւնն էր որ քանդեց մէկ գտնուէր, եւ Յիսուս այդ տիրապետութիւնն էր որ քանդեց մէկ 
խօսքով եւ ձեռքի մէկ հպումով: Տէրը այսօր ալ կրնայ լոկ մէկ խօսքով եւ ձեռքի մէկ հպումով: Տէրը այսօր ալ կրնայ լոկ մէկ խօսքով եւ ձեռքի մէկ հպումով: Տէրը այսօր ալ կրնայ լոկ մէկ խօսքով եւ ձեռքի մէկ հպումով: Տէրը այսօր ալ կրնայ լոկ մէկ 
բառով կամ հրամանովբառով կամ հրամանովբառով կամ հրամանովբառով կամ հրամանով,,,,    քանդել Սատանային կողմէ մարդոց քանդել Սատանային կողմէ մարդոց քանդել Սատանային կողմէ մարդոց քանդել Սատանային կողմէ մարդոց 
կեանքին մէջ դրկեանքին մէջ դրկեանքին մէջ դրկեանքին մէջ դրուած ամէն լուծ, ամէն կապանք, ամէն շղթայ: ուած ամէն լուծ, ամէն կապանք, ամէն շղթայ: ուած ամէն լուծ, ամէն կապանք, ամէն շղթայ: ուած ամէն լուծ, ամէն կապանք, ամէն շղթայ: 
ԱտեԱտեԱտեԱտե´́́́նք մեղքը, որովհետեւ մեղքը մեզ Չարին գերինք մեղքը, որովհետեւ մեղքը մեզ Չարին գերինք մեղքը, որովհետեւ մեղքը մեզ Չարին գերինք մեղքը, որովհետեւ մեղքը մեզ Չարին գերի´́́́ն կը ն կը ն կը ն կը 
դարձնէ, եւ սիրեդարձնէ, եւ սիրեդարձնէ, եւ սիրեդարձնէ, եւ սիրե´́́́նք նք նք նք զզզզիրարիրարիրարիրար    մաքուր սմաքուր սմաքուր սմաքուր սիիիիրտով, րտով, րտով, րտով, սիրենք մեր սիրենք մեր սիրենք մեր սիրենք մեր 
ամբոամբոամբոամբո´́́́ղջ սղջ սղջ սղջ սիիիիրտովրտովրտովրտով, , , , որովհետեւ մարդասիրութիւնն է որ Չարին որովհետեւ մարդասիրութիւնն է որ Չարին որովհետեւ մարդասիրութիւնն է որ Չարին որովհետեւ մարդասիրութիւնն է որ Չարին 
կողմէ մեր կեանքին մէջ հաստատուած ամէն կապանք կը կողմէ մեր կեանքին մէջ հաստատուած ամէն կապանք կը կողմէ մեր կեանքին մէջ հաստատուած ամէն կապանք կը կողմէ մեր կեանքին մէջ հաստատուած ամէն կապանք կը 
քակէ, ամէն շղքակէ, ամէն շղքակէ, ամէն շղքակէ, ամէն շղթայ կը փշրէ եւ ամէն լուծ կը խորտակէ:թայ կը փշրէ եւ ամէն լուծ կը խորտակէ:թայ կը փշրէ եւ ամէն լուծ կը խորտակէ:թայ կը փշրէ եւ ամէն լուծ կը խորտակէ:    

4.4.4.4.----    ««««Չէ՞ր արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէիՉէ՞ր արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէիՉէ՞ր արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէիՉէ՞ր արժեր որ Շաբաթ օրով ազատէի»:»:»:»:    Մեր Տիրոջ Մեր Տիրոջ Մեր Տիրոջ Մեր Տիրոջ 
համաձայն, Սատանային կողմէ տասնըութը տարիներէ ի վեր համաձայն, Սատանային կողմէ տասնըութը տարիներէ ի վեր համաձայն, Սատանային կողմէ տասնըութը տարիներէ ի վեր համաձայն, Սատանային կողմէ տասնըութը տարիներէ ի վեր 
գերուած Աբրահամի այս աղգերուած Աբրահամի այս աղգերուած Աբրահամի այս աղգերուած Աբրահամի այս աղջիկը կջիկը կջիկը կջիկը կ’’’’արժէր որ բժշկուէր, բայց արժէր որ բժշկուէր, բայց արժէր որ բժշկուէր, բայց արժէր որ բժշկուէր, բայց 
ժժժժողովրդապետին համար` չէր արժեր, որովհետեւ Շաբաթ ողովրդապետին համար` չէր արժեր, որովհետեւ Շաբաթ ողովրդապետին համար` չէր արժեր, որովհետեւ Շաբաթ ողովրդապետին համար` չէր արժեր, որովհետեւ Շաբաթ 
օրով կատարուած էրօրով կատարուած էրօրով կատարուած էրօրով կատարուած էր    անոր բժշկութիւնը: անոր բժշկութիւնը: անոր բժշկութիւնը: անոր բժշկութիւնը: ««««Չէ՞ր արժերՉէ՞ր արժերՉէ՞ր արժերՉէ՞ր արժեր»:»:»:»:    ՅիՅիՅիՅի----
սուսի այս հարցումը ցոյց կու տայ անոր արդար հոգիին ցասուսի այս հարցումը ցոյց կու տայ անոր արդար հոգիին ցասուսի այս հարցումը ցոյց կու տայ անոր արդար հոգիին ցասուսի այս հարցումը ցոյց կու տայ անոր արդար հոգիին ցա----
սումը ընդդէմ անոնցսումը ընդդէմ անոնցսումը ընդդէմ անոնցսումը ընդդէմ անոնց` ` ` ` որոնք իրենց նմանները անարժան եորոնք իրենց նմանները անարժան եորոնք իրենց նմանները անարժան եորոնք իրենց նմանները անարժան եւ ւ ւ ւ 
անպէտ մարդիկ կը սեպեն: Եթէ Աստուած մարդը արժանի կը անպէտ մարդիկ կը սեպեն: Եթէ Աստուած մարդը արժանի կը անպէտ մարդիկ կը սեպեն: Եթէ Աստուած մարդը արժանի կը անպէտ մարդիկ կը սեպեն: Եթէ Աստուած մարդը արժանի կը 
սեպէ բժշկութեան ու փրկութեան, դուն եւ ես ո՞վ ենք որ ասեպէ բժշկութեան ու փրկութեան, դուն եւ ես ո՞վ ենք որ ասեպէ բժշկութեան ու փրկութեան, դուն եւ ես ո՞վ ենք որ ասեպէ բժշկութեան ու փրկութեան, դուն եւ ես ո՞վ ենք որ ա----
նարժան նկանարժան նկանարժան նկանարժան նկատենք զանոնք: Եթէ Աստուած արժէք կու տայ տենք զանոնք: Եթէ Աստուած արժէք կու տայ տենք զանոնք: Եթէ Աստուած արժէք կու տայ տենք զանոնք: Եթէ Աստուած արժէք կու տայ 
մարդոց, ո՞վ ենք մենք որ արժէք չտանք անոնց: Աստուծոյ մարդոց, ո՞վ ենք մենք որ արժէք չտանք անոնց: Աստուծոյ մարդոց, ո՞վ ենք մենք որ արժէք չտանք անոնց: Աստուծոյ մարդոց, ո՞վ ենք մենք որ արժէք չտանք անոնց: Աստուծոյ 



 632 

կողմէ ընդունուածը, ի՞նչպէս մեր կողմէ կրնայ խոտելի կողմէ ընդունուածը, ի՞նչպէս մեր կողմէ կրնայ խոտելի կողմէ ընդունուածը, ի՞նչպէս մեր կողմէ կրնայ խոտելի կողմէ ընդունուածը, ի՞նչպէս մեր կողմէ կրնայ խոտելի 
նկատուիլ:նկատուիլ:նկատուիլ:նկատուիլ:    

««««Այս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին ՅիսուԱյս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին ՅիսուԱյս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին ՅիսուԱյս խօսքին վրայ, անոնք որոնք կը հակառակէին Յիսու----
սի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կսի` ամչցան, մինչ ամբողջ ժողովուրդը կ’’’’ուրախանար Յիսուուրախանար Յիսուուրախանար Յիսուուրախանար Յիսու----
սիսիսիսի    կատարած բոլոր հրաշագործութիւններուն համարկատարած բոլոր հրաշագործութիւններուն համարկատարած բոլոր հրաշագործութիւններուն համարկատարած բոլոր հրաշագործութիւններուն համար»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
13.17):13.17):13.17):13.17):    

1.1.1.1.----    Տիրոջ խօսքէն ետք, ներկաներուն մէջ երկու խումբի Տիրոջ խօսքէն ետք, ներկաներուն մէջ երկու խումբի Տիրոջ խօսքէն ետք, ներկաներուն մէջ երկու խումբի Տիրոջ խօսքէն ետք, ներկաներուն մէջ երկու խումբի 
մարդիկ կը գտնենք. ամչցող հակառակորդները եւ ուրախամարդիկ կը գտնենք. ամչցող հակառակորդները եւ ուրախամարդիկ կը գտնենք. ամչցող հակառակորդները եւ ուրախամարդիկ կը գտնենք. ամչցող հակառակորդները եւ ուրախա----
ցող ժողովուրդ մը: Անոնք որոնք կը հակառակէին Յիսուսին ցող ժողովուրդ մը: Անոնք որոնք կը հակառակէին Յիսուսին ցող ժողովուրդ մը: Անոնք որոնք կը հակառակէին Յիսուսին ցող ժողովուրդ մը: Անոնք որոնք կը հակառակէին Յիսուսին 
Շաբաթ օրով իր գործած հրաշքին համար` ամչցան, իսՇաբաթ օրով իր գործած հրաշքին համար` ամչցան, իսՇաբաթ օրով իր գործած հրաշքին համար` ամչցան, իսՇաբաթ օրով իր գործած հրաշքին համար` ամչցան, իսկ կ կ կ 
անոնք որոնք հաւատք ունէին իր խօսքին ու իր անձին անոնք որոնք հաւատք ունէին իր խօսքին ու իր անձին անոնք որոնք հաւատք ունէին իր խօսքին ու իր անձին անոնք որոնք հաւատք ունէին իր խօսքին ու իր անձին 
հանդէպ` ուրախացան կատարուած բժշկութեան համար: հանդէպ` ուրախացան կատարուած բժշկութեան համար: հանդէպ` ուրախացան կատարուած բժշկութեան համար: հանդէպ` ուրախացան կատարուած բժշկութեան համար: 
««««ԱմչցանԱմչցանԱմչցանԱմչցան» » » » բառը մեզի կը յիշեցնէ, թէ բոլոր անոնք որոնք կը բառը մեզի կը յիշեցնէ, թէ բոլոր անոնք որոնք կը բառը մեզի կը յիշեցնէ, թէ բոլոր անոնք որոնք կը բառը մեզի կը յիշեցնէ, թէ բոլոր անոնք որոնք կը 
հակառակին Քրիստոսի, կը մերժեն իր Աւետարանը, կը հակառակին Քրիստոսի, կը մերժեն իր Աւետարանը, կը հակառակին Քրիստոսի, կը մերժեն իր Աւետարանը, կը հակառակին Քրիստոսի, կը մերժեն իր Աւետարանը, կը 
մերժեն իր խօսքը, կմերժեն իր խօսքը, կմերժեն իր խօսքը, կմերժեն իր խօսքը, կ’’’’ուրանան իր գործերը, պիտի ամչնան եւ ուրանան իր գործերը, պիտի ամչնան եւ ուրանան իր գործերը, պիտի ամչնան եւ ուրանան իր գործերը, պիտի ամչնան եւ 
պիտիպիտիպիտիպիտի    պապանձին դատաստանի օրը: Կը կարդանք հարսապապանձին դատաստանի օրը: Կը կարդանք հարսապապանձին դատաստանի օրը: Կը կարդանք հարսապապանձին դատաստանի օրը: Կը կարդանք հարսա----
նիքի հրաւիրեալներուն առակին մէջ, թէ երբ թագաւորը կը նիքի հրաւիրեալներուն առակին մէջ, թէ երբ թագաւորը կը նիքի հրաւիրեալներուն առակին մէջ, թէ երբ թագաւորը կը նիքի հրաւիրեալներուն առակին մէջ, թէ երբ թագաւորը կը 
հարցնէ առանց հարսանիքի հագուստի հարսնհարցնէ առանց հարսանիքի հագուստի հարսնհարցնէ առանց հարսանիքի հագուստի հարսնհարցնէ առանց հարսանիքի հագուստի հարսնետունետունետունետուն    մտնող մտնող մտնող մտնող 
անձին` անձին` անձին` անձին` ««««ԲարեկաԲարեկաԲարեկաԲարեկա´́́́մ, ի՞նչպէս հոս մտար առանց հարսանիքի մ, ի՞նչպէս հոս մտար առանց հարսանիքի մ, ի՞նչպէս հոս մտար առանց հարսանիքի մ, ի՞նչպէս հոս մտար առանց հարսանիքի 
հագուստ ունենալուհագուստ ունենալուհագուստ ունենալուհագուստ ունենալու»,»,»,»,    մարդը կը պապանձի (Մտ 22.12): Ոմարդը կը պապանձի (Մտ 22.12): Ոմարդը կը պապանձի (Մտ 22.12): Ոմարդը կը պապանձի (Մտ 22.12): Ո´́́́չ չ չ չ 
ոք կրնայ ոք կրնայ ոք կրնայ ոք կրնայ արքայութեան հարսնարքայութեան հարսնարքայութեան հարսնարքայութեան հարսնետունետունետունետուն    մտնել առանց Քրիսմտնել առանց Քրիսմտնել առանց Քրիսմտնել առանց Քրիս----
տոսի կողմէ տրուելիք հարսանիքի հագուստին: Անապաշտոսի կողմէ տրուելիք հարսանիքի հագուստին: Անապաշտոսի կողմէ տրուելիք հարսանիքի հագուստին: Անապաշտոսի կողմէ տրուելիք հարսանիքի հագուստին: Անապաշ----
խար մարդը պիտի պապանձի երբ կանգնի Տիրոջ դիմաց: խար մարդը պիտի պապանձի երբ կանգնի Տիրոջ դիմաց: խար մարդը պիտի պապանձի երբ կանգնի Տիրոջ դիմաց: խար մարդը պիտի պապանձի երբ կանգնի Տիրոջ դիմաց: 
Պիտի չգտնէ բառ մըՊիտի չգտնէ բառ մըՊիտի չգտնէ բառ մըՊիտի չգտնէ բառ մը,,,,    որով կարենայ ինքզինք պաշտպանել որով կարենայ ինքզինք պաշտպանել որով կարենայ ինքզինք պաշտպանել որով կարենայ ինքզինք պաշտպանել 
կամ Աստուծոյ գթութիւնը հայցել: Աստուծոյ Գառնուկը չխոսկամ Աստուծոյ գթութիւնը հայցել: Աստուծոյ Գառնուկը չխոսկամ Աստուծոյ գթութիւնը հայցել: Աստուծոյ Գառնուկը չխոսկամ Աստուծոյ գթութիւնը հայցել: Աստուծոյ Գառնուկը չխոս----
տովանող բերանը` պտովանող բերանը` պտովանող բերանը` պտովանող բերանը` պիտի պապանձի երբ կենայ Աստուծոյ իտի պապանձի երբ կենայ Աստուծոյ իտի պապանձի երբ կենայ Աստուծոյ իտի պապանձի երբ կենայ Աստուծոյ 
Գառնուկին դիմաց:Գառնուկին դիմաց:Գառնուկին դիմաց:Գառնուկին դիմաց:    

2.2.2.2.----    ««««Ժողովուրդը կԺողովուրդը կԺողովուրդը կԺողովուրդը կ’’’’ուրախանար Յիսուսի կատարած ուրախանար Յիսուսի կատարած ուրախանար Յիսուսի կատարած ուրախանար Յիսուսի կատարած 
բոլոր հրաշագործութիւններուն համարբոլոր հրաշագործութիւններուն համարբոլոր հրաշագործութիւններուն համարբոլոր հրաշագործութիւններուն համար»:»:»:»:    Մինչ Յիսուսի Մինչ Յիսուսի Մինչ Յիսուսի Մինչ Յիսուսի 
հակառակորդները պատուած էին ամօթի ու պարտութեան հակառակորդները պատուած էին ամօթի ու պարտութեան հակառակորդները պատուած էին ամօթի ու պարտութեան հակառակորդները պատուած էին ամօթի ու պարտութեան 
զգացումներով, անդին սակայն, իր աշակերտները եւ իր բոլոր զգացումներով, անդին սակայն, իր աշակերտները եւ իր բոլոր զգացումներով, անդին սակայն, իր աշակերտները եւ իր բոլոր զգացումներով, անդին սակայն, իր աշակերտները եւ իր բոլոր 
հետեւորդները հետեւորդները հետեւորդները հետեւորդները պատուած էին սրտի ուրախութեամբ, հոգեպատուած էին սրտի ուրախութեամբ, հոգեպատուած էին սրտի ուրախութեամբ, հոգեպատուած էին սրտի ուրախութեամբ, հոգե----
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կան ցնծութեամբ, խանդավառութեամբ, հաւատքի կրակով: կան ցնծութեամբ, խանդավառութեամբ, հաւատքի կրակով: կան ցնծութեամբ, խանդավառութեամբ, հաւատքի կրակով: կան ցնծութեամբ, խանդավառութեամբ, հաւատքի կրակով: 
Այն ինչ որ ուրախացուցիչ էր Յիսուսի հետեւորդներուն Այն ինչ որ ուրախացուցիչ էր Յիսուսի հետեւորդներուն Այն ինչ որ ուրախացուցիչ էր Յիսուսի հետեւորդներուն Այն ինչ որ ուրախացուցիչ էր Յիսուսի հետեւորդներուն 
համար` տրտմեցուցիչ էր անոր հակառակորդներուն համար: համար` տրտմեցուցիչ էր անոր հակառակորդներուն համար: համար` տրտմեցուցիչ էր անոր հակառակորդներուն համար: համար` տրտմեցուցիչ էր անոր հակառակորդներուն համար: 
Նոյնն է այսօր: Հաւատացեալ մարդուն համարՆոյնն է այսօր: Հաւատացեալ մարդուն համարՆոյնն է այսօր: Հաւատացեալ մարդուն համարՆոյնն է այսօր: Հաւատացեալ մարդուն համար,,,,    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
ուրախութեան աղբիւր է, ուրախութեան աղբիւր է, ուրախութեան աղբիւր է, ուրախութեան աղբիւր է, մինչդեռ անհաւատ մարդուն համար մինչդեռ անհաւատ մարդուն համար մինչդեռ անհաւատ մարդուն համար մինչդեռ անհաւատ մարդուն համար 
Յիսուս վտանգ է: Բարեպաշտ մարդուն հոգին կը ցնծայ երբ Յիսուս վտանգ է: Բարեպաշտ մարդուն հոգին կը ցնծայ երբ Յիսուս վտանգ է: Բարեպաշտ մարդուն հոգին կը ցնծայ երբ Յիսուս վտանգ է: Բարեպաշտ մարդուն հոգին կը ցնծայ երբ 
կը լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը, մինչդեռ ամբակը լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը, մինչդեռ ամբակը լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը, մինչդեռ ամբակը լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը, մինչդեռ ամբա----
րիշտ մարդը երբ լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը` րիշտ մարդը երբ լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը` րիշտ մարդը երբ լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը` րիշտ մարդը երբ լսէ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը` 
անհանգիստ կանհանգիստ կանհանգիստ կանհանգիստ կ’’’’ըլլայ, որովհետեւ անոնց մէջ իր յանդիմանուըլլայ, որովհետեւ անոնց մէջ իր յանդիմանուըլլայ, որովհետեւ անոնց մէջ իր յանդիմանուըլլայ, որովհետեւ անոնց մէջ իր յանդիմանու----
թիւնն ու դատապարթիւնն ու դատապարթիւնն ու դատապարթիւնն ու դատապարտութիւնն է որ կը տեսնէ:տութիւնն է որ կը տեսնէ:տութիւնն է որ կը տեսնէ:տութիւնն է որ կը տեսնէ:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ինչպէս բուժեցիր եւ վերականգնեցիրր Յիսուս, ինչպէս բուժեցիր եւ վերականգնեցիրր Յիսուս, ինչպէս բուժեցիր եւ վերականգնեցիրր Յիսուս, ինչպէս բուժեցիր եւ վերականգնեցիր    
Մէջքը ծռած կինը, նոյնպէս ալ, բուժէ եւ վերականգնէՄէջքը ծռած կինը, նոյնպէս ալ, բուժէ եւ վերականգնէՄէջքը ծռած կինը, նոյնպէս ալ, բուժէ եւ վերականգնէՄէջքը ծռած կինը, նոյնպէս ալ, բուժէ եւ վերականգնէ    
Բոլոր վար ծռածները, մեղքի գետինը ինկածները:Բոլոր վար ծռածները, մեղքի գետինը ինկածները:Բոլոր վար ծռածները, մեղքի գետինը ինկածները:Բոլոր վար ծռածները, մեղքի գետինը ինկածները:    
Ձեռքդ դիր մեղքով ծռածներուն վրայ եւ շտկէ զանոնք,Ձեռքդ դիր մեղքով ծռածներուն վրայ եւ շտկէ զանոնք,Ձեռքդ դիր մեղքով ծռածներուն վրայ եւ շտկէ զանոնք,Ձեռքդ դիր մեղքով ծռածներուն վրայ եւ շտկէ զանոնք,    
Որպէսզի կարենան իրենց հոգիի աչքերը բարձրացնելՈրպէսզի կարենան իրենց հոգիի աչքերը բարձրացնելՈրպէսզի կարենան իրենց հոգիի աչքերը բարձրացնելՈրպէսզի կարենան իրենց հոգիի աչքերը բարձրացնել    
Դէպի երկինք եւ տեսնեն փառքիդ մեծութիւնը,Դէպի երկինք եւ տեսնեն փառքիդ մեծութիւնը,Դէպի երկինք եւ տեսնեն փառքիդ մեծութիւնը,Դէպի երկինք եւ տեսնեն փառքիդ մեծութիւնը,    
Սքանչելի հրաշքներդ եւ անսահՍքանչելի հրաշքներդ եւ անսահՍքանչելի հրաշքներդ եւ անսահՍքանչելի հրաշքներդ եւ անսահման զօրութիւնդ,ման զօրութիւնդ,ման զօրութիւնդ,ման զօրութիւնդ,    
Եւ գոհաբանական երգեր եւ օրհնութիւններԵւ գոհաբանական երգեր եւ օրհնութիւններԵւ գոհաբանական երգեր եւ օրհնութիւններԵւ գոհաբանական երգեր եւ օրհնութիւններ    
Վերառաքեն միակ արժանիիդ, միակ Սուրբիդ,Վերառաքեն միակ արժանիիդ, միակ Սուրբիդ,Վերառաքեն միակ արժանիիդ, միակ Սուրբիդ,Վերառաքեն միակ արժանիիդ, միակ Սուրբիդ,    
Որուն կը վայելէ փառաբանութեան ամէն երգ ու խօսք:Որուն կը վայելէ փառաբանութեան ամէն երգ ու խօսք:Որուն կը վայելէ փառաբանութեան ամէն երգ ու խօսք:Որուն կը վայելէ փառաբանութեան ամէն երգ ու խօսք:    
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Ջրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնը    
((((Ղուկաս 14.1Ղուկաս 14.1Ղուկաս 14.1Ղուկաս 14.1----6)6)6)6)    

    
««««Շաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորՇաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորՇաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորՇաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւոր----

ներէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը ներէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը ներէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը ներէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը 
դիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէդիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէդիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէդիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէ»»»» ( ( ( (Ղկ 14.1):Ղկ 14.1):Ղկ 14.1):Ղկ 14.1):    

1.1.1.1.----    Փարիսեցի իշխՓարիսեցի իշխՓարիսեցի իշխՓարիսեցի իշխանաւոր մը Յիսուսը ճաշի կը հրաւիրէ անաւոր մը Յիսուսը ճաշի կը հրաւիրէ անաւոր մը Յիսուսը ճաշի կը հրաւիրէ անաւոր մը Յիսուսը ճաշի կը հրաւիրէ 
եւ Յիսուս կեւ Յիսուս կեւ Յիսուս կեւ Յիսուս կ’’’’ընդառաջէ: Յիսուս ճաշի կը նստէր թէ մաքսաընդառաջէ: Յիսուս ճաշի կը նստէր թէ մաքսաընդառաջէ: Յիսուս ճաշի կը նստէր թէ մաքսաընդառաջէ: Յիսուս ճաշի կը նստէր թէ մաքսա----
ւորի հետ եւ թէւորի հետ եւ թէւորի հետ եւ թէւորի հետ եւ թէ´ ´ ´ ´ Փարիսեցիի հետ, թէՓարիսեցիի հետ, թէՓարիսեցիի հետ, թէՓարիսեցիի հետ, թէ´ «´ «´ «´ «մեղաւորներումեղաւորներումեղաւորներումեղաւորներու» » » » հետ հետ հետ հետ 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ իրենք զիրենք անմեղ ու արդար կարծողներուն հետ, իրենք զիրենք անմեղ ու արդար կարծողներուն հետ, իրենք զիրենք անմեղ ու արդար կարծողներուն հետ, իրենք զիրենք անմեղ ու արդար կարծողներուն հետ, 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ Օրէնքը ճանչցողներուն հետ եւ թէՕրէնքը ճանչցողներուն հետ եւ թէՕրէնքը ճանչցողներուն հետ եւ թէՕրէնքը ճանչցողներուն հետ եւ թէ´ ´ ´ ´ Օրէնքը չճանչցողնեՕրէնքը չճանչցողնեՕրէնքը չճանչցողնեՕրէնքը չճանչցողնե----
րուն հետ:րուն հետ:րուն հետ:րուն հետ:    Տէրը բոլոր մարդիկը իր արարածները կը համարէ, Տէրը բոլոր մարդիկը իր արարածները կը համարէ, Տէրը բոլոր մարդիկը իր արարածները կը համարէ, Տէրը բոլոր մարդիկը իր արարածները կը համարէ, 
առանց նկատի առնելու անոնց առաւելութիւնները եւ պակաառանց նկատի առնելու անոնց առաւելութիւնները եւ պակաառանց նկատի առնելու անոնց առաւելութիւնները եւ պակաառանց նկատի առնելու անոնց առաւելութիւնները եւ պակա----
սութիւնները: Ան կսութիւնները: Ան կսութիւնները: Ան կսութիւնները: Ան կ’’’’ընդունի բոլոր մարդիկըընդունի բոլոր մարդիկըընդունի բոլոր մարդիկըընդունի բոլոր մարդիկը    իրենց տկարուիրենց տկարուիրենց տկարուիրենց տկարու----
թիւններով եւ խեղճութիւններով: Ան ոթիւններով եւ խեղճութիւններով: Ան ոթիւններով եւ խեղճութիւններով: Ան ոթիւններով եւ խեղճութիւններով: Ան ո´́́́չ կչ կչ կչ կ’’’’արհամարարհամարարհամարարհամարհէ հէ հէ հէ 
տկարը եւ ոտկարը եւ ոտկարը եւ ոտկարը եւ ո´́́́չ ալ զօրաւոր մարդուն կարիքը կը զգայ. ոչ ալ զօրաւոր մարդուն կարիքը կը զգայ. ոչ ալ զօրաւոր մարդուն կարիքը կը զգայ. ոչ ալ զօրաւոր մարդուն կարիքը կը զգայ. ո´́́́չ կը չ կը չ կը չ կը 

Շաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորՇաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորՇաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւորՇաբաթ օր Յիսուս մտաւ Փարիսեցիներու իշխանաւոր----
նենենեներէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը րէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը րէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը րէն մէկուն տունը` ճաշելու համար: Ներկաները զինք կը 
դիդիդիդիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէ: Եւ հոն ջրգողտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէ: Եւ հոն ջրգողտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէ: Եւ հոն ջրգողտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէ: Եւ հոն ջրգող----
եալ մարդ մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս հարցուց Օրէնքի եալ մարդ մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս հարցուց Օրէնքի եալ մարդ մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս հարցուց Օրէնքի եալ մարդ մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս հարցուց Օրէնքի 
ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն.ուն.ուն.ուն.----    

««««Մեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կ’’’’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կաարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կաարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կաարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կա----
տարելտարելտարելտարել»:»:»:»:    

Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու 
ճամբեց: Եւ ապա ըսաւ անոնց.ճամբեց: Եւ ապա ըսաւ անոնց.ճամբեց: Եւ ապա ըսաւ անոնց.ճամբեց: Եւ ապա ըսաւ անոնց.----    

««««Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր 
իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէնիյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէնիյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէնիյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն»:»:»:»:    

Եւ անոնք պատասխան չկրցան տալ:Եւ անոնք պատասխան չկրցան տալ:Եւ անոնք պատասխան չկրցան տալ:Եւ անոնք պատասխան չկրցան տալ:    
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լքլքլքլքէ ինքզինք լքուած զգացող աղքատը եւ ոէ ինքզինք լքուած զգացող աղքատը եւ ոէ ինքզինք լքուած զգացող աղքատը եւ ոէ ինքզինք լքուած զգացող աղքատը եւ ո´́́́չ ալ կչ ալ կչ ալ կչ ալ կ’’’’անտեսէ անտեսէ անտեսէ անտեսէ 
ինքնաբաւ զգացող հարուստը: Բոլորիինքնաբաւ զգացող հարուստը: Բոլորիինքնաբաւ զգացող հարուստը: Բոլորիինքնաբաւ զգացող հարուստը: Բոլորի´́́́ն հանդէպ հոգատար ն հանդէպ հոգատար ն հանդէպ հոգատար ն հանդէպ հոգատար 
է: Բոլորիէ: Բոլորիէ: Բոլորիէ: Բոլորի´́́́ն բարեկամ ըլլալ կն բարեկամ ըլլալ կն բարեկամ ըլլալ կն բարեկամ ըլլալ կ’’’’ուզէ: Բոլորիուզէ: Բոլորիուզէ: Բոլորիուզէ: Բոլորի´́́́ն մօտենալ կը ն մօտենալ կը ն մօտենալ կը ն մօտենալ կը 
փափաքի: Ուր որ հրաւիրուէր` կփափաքի: Ուր որ հրաւիրուէր` կփափաքի: Ուր որ հրաւիրուէր` կփափաքի: Ուր որ հրաւիրուէր` կ’’’’երթար: Այսօր եւս, ոեւէ երթար: Այսօր եւս, ոեւէ երթար: Այսօր եւս, ոեւէ երթար: Այսօր եւս, ոեւէ 
մարդ որ զինք հրաւիրէ գալու եւ իր սրտին մէջ բնակելոմարդ որ զինք հրաւիրէ գալու եւ իր սրտին մէջ բնակելոմարդ որ զինք հրաւիրէ գալու եւ իր սրտին մէջ բնակելոմարդ որ զինք հրաւիրէ գալու եւ իր սրտին մէջ բնակելու` ւ` ւ` ւ` 
կկկկ’’’’ընդառաջէ: Ոեւէ մէկըընդառաջէ: Ոեւէ մէկըընդառաջէ: Ոեւէ մէկըընդառաջէ: Ոեւէ մէկը    որ կոր կոր կոր կ’’’’ուզէ իրեն յանձնուիլ` սիրոուզէ իրեն յանձնուիլ` սիրոուզէ իրեն յանձնուիլ` սիրոուզէ իրեն յանձնուիլ` սիրո´́́́վ վ վ վ 
կկկկ’’’’ընդունի: Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ոընդունի: Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ոընդունի: Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ոընդունի: Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ո´́́́չ չ չ չ 
ինքզինք կը պարտադրէ զինք մերժողին եւ ոինքզինք կը պարտադրէ զինք մերժողին եւ ոինքզինք կը պարտադրէ զինք մերժողին եւ ոինքզինք կը պարտադրէ զինք մերժողին եւ ո´́́́չ ալ կը մերժէ չ ալ կը մերժէ չ ալ կը մերժէ չ ալ կը մերժէ 
զինք խնդրողը. ոզինք խնդրողը. ոզինք խնդրողը. ոզինք խնդրողը. ո´́́́չ կը մօտենայ իրմէ փախչիլ ուզողին եւ ոչ կը մօտենայ իրմէ փախչիլ ուզողին եւ ոչ կը մօտենայ իրմէ փախչիլ ուզողին եւ ոչ կը մօտենայ իրմէ փախչիլ ուզողին եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ կը հեռանայ իրեն մօտենալ ուզողէն:ալ կը հեռանայ իրեն մօտենալ ուզողէն:ալ կը հեռանայ իրեն մօտենալ ուզողէն:ալ կը հեռանայ իրեն մօտենալ ուզողէն:    

2222....----    Փարիսեցի իշխանաւոր մը հրաւիրած էր Յիսուսը Փարիսեցի իշխանաւոր մը հրաւիրած էր Յիսուսը Փարիսեցի իշխանաւոր մը հրաւիրած էր Յիսուսը Փարիսեցի իշխանաւոր մը հրաւիրած էր Յիսուսը 
ճաշի, եւ ճաշի, եւ ճաշի, եւ ճաշի, եւ ««««ներկաները զինք կը դիտէին` տեսնելու համար թէ ներկաները զինք կը դիտէին` տեսնելու համար թէ ներկաները զինք կը դիտէին` տեսնելու համար թէ ներկաները զինք կը դիտէին` տեսնելու համար թէ 
ինչ պիտի ընէինչ պիտի ընէինչ պիտի ընէինչ պիտի ընէ»:»:»:»:    Յիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերը. Յիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերը. Յիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերը. Յիսուս կը ճանչնայ բոլոր մարդոց սիրտերը. 
ուստի ան շատ լաւ գիտէր որ զինք ճաշի հրաւիրած էին, ուստի ան շատ լաւ գիտէր որ զինք ճաշի հրաւիրած էին, ուստի ան շատ լաւ գիտէր որ զինք ճաշի հրաւիրած էին, ուստի ան շատ լաւ գիտէր որ զինք ճաշի հրաւիրած էին, 
որպէսզի սխալ մը գտնէին իր վրայ. հակառակ ասոր, Յիսուսորպէսզի սխալ մը գտնէին իր վրայ. հակառակ ասոր, Յիսուսորպէսզի սխալ մը գտնէին իր վրայ. հակառակ ասոր, Յիսուսորպէսզի սխալ մը գտնէին իր վրայ. հակառակ ասոր, Յիսուս    
գնաց ճաշի: Ի՞նչ պիտի ընէիր դուն եթէ գիտնայիր որ այսինչ գնաց ճաշի: Ի՞նչ պիտի ընէիր դուն եթէ գիտնայիր որ այսինչ գնաց ճաշի: Ի՞նչ պիտի ընէիր դուն եթէ գիտնայիր որ այսինչ գնաց ճաշի: Ի՞նչ պիտի ընէիր դուն եթէ գիտնայիր որ այսինչ 
մարդը քեզ ճաշի հրաւիրած է, որպէսզի սխալ մը բռնէ մարդը քեզ ճաշի հրաւիրած է, որպէսզի սխալ մը բռնէ մարդը քեզ ճաշի հրաւիրած է, որպէսզի սխալ մը բռնէ մարդը քեզ ճաշի հրաւիրած է, որպէսզի սխալ մը բռնէ 
վարմունքիդ, խօսքիդ կամ գործիդ մէջ: Պիտի երթայի՞ր ճաշի: վարմունքիդ, խօսքիդ կամ գործիդ մէջ: Պիտի երթայի՞ր ճաշի: վարմունքիդ, խօսքիդ կամ գործիդ մէջ: Պիտի երթայի՞ր ճաշի: վարմունքիդ, խօսքիդ կամ գործիդ մէջ: Պիտի երթայի՞ր ճաշի: 
Յիսուս առանց վախի եւ առանց մտահոգութեան գնաց, Յիսուս առանց վախի եւ առանց մտահոգութեան գնաց, Յիսուս առանց վախի եւ առանց մտահոգութեան գնաց, Յիսուս առանց վախի եւ առանց մտահոգութեան գնաց, 
որովհետեւ ինքնավստահ էր, եւ ունէր ամէն հարցի լուծուորովհետեւ ինքնավստահ էր, եւ ունէր ամէն հարցի լուծուորովհետեւ ինքնավստահ էր, եւ ունէր ամէն հարցի լուծուորովհետեւ ինքնավստահ էր, եւ ունէր ամէն հարցի լուծում, մ, մ, մ, 
ամէն հարցումի պատասխան, եւ ամէն նեղ կացութեանամէն հարցումի պատասխան, եւ ամէն նեղ կացութեանամէն հարցումի պատասխան, եւ ամէն նեղ կացութեանամէն հարցումի պատասխան, եւ ամէն նեղ կացութեան    դիդիդիդի----
մացմացմացմաց` ` ` ` սքանչելի ելք: Յիսուսի բոլոր իսկական հետեւսքանչելի ելք: Յիսուսի բոլոր իսկական հետեւսքանչելի ելք: Յիսուսի բոլոր իսկական հետեւսքանչելի ելք: Յիսուսի բոլոր իսկական հետեւորդները որդները որդները որդները 
պէտք է ինքնավստահ ըլլանպէտք է ինքնավստահ ըլլանպէտք է ինքնավստահ ըլլանպէտք է ինքնավստահ ըլլան, , , , պէտք է անհրաժեշտ իմաստուպէտք է անհրաժեշտ իմաստուպէտք է անհրաժեշտ իմաստուպէտք է անհրաժեշտ իմաստու----
թիւնն ոթիւնն ոթիւնն ոթիւնն ու խոհեմութիւնը ունենան, գիտնալու համարւ խոհեմութիւնը ունենան, գիտնալու համարւ խոհեմութիւնը ունենան, գիտնալու համարւ խոհեմութիւնը ունենան, գիտնալու համար    թէ որու թէ որու թէ որու թէ որու 
իիիի´́́́նչ պատասխան պիտի տան: Հաւատացեալ մարդը միշտ նչ պատասխան պիտի տան: Հաւատացեալ մարդը միշտ նչ պատասխան պիտի տան: Հաւատացեալ մարդը միշտ նչ պատասխան պիտի տան: Հաւատացեալ մարդը միշտ 
պատրաստ պէտք է ըլլայպատրաստ պէտք է ըլլայպատրաստ պէտք է ըլլայպատրաստ պէտք է ըլլայ,,,,    յստակ պատասխան տալու այն յստակ պատասխան տալու այն յստակ պատասխան տալու այն յստակ պատասխան տալու այն 
յոյսին եւ այն հաւատքին համար զորս կը դաւանի (Կղ 4.6: յոյսին եւ այն հաւատքին համար զորս կը դաւանի (Կղ 4.6: յոյսին եւ այն հաւատքին համար զորս կը դաւանի (Կղ 4.6: յոյսին եւ այն հաւատքին համար զորս կը դաւանի (Կղ 4.6: 
Ա.Պտ 3.15):Ա.Պտ 3.15):Ա.Պտ 3.15):Ա.Պտ 3.15):    

3.3.3.3.----    Քրիստոսի երկրաւոր օրերուն, սովորութիւն էրՔրիստոսի երկրաւոր օրերուն, սովորութիւն էրՔրիստոսի երկրաւոր օրերուն, սովորութիւն էրՔրիստոսի երկրաւոր օրերուն, սովորութիւն էր,,,,    որ որ որ որ 
Փարիսեցի իշխանաւորներ փոխադարձաբար Փարիսեցի իշխանաւորներ փոխադարձաբար Փարիսեցի իշխանաւորներ փոխադարձաբար Փարիսեցի իշխանաւորներ փոխադարձաբար զզզզիրար ճաշի իրար ճաշի իրար ճաշի իրար ճաշի 
հրաւիրէին, եւ ատիկա կհրաւիրէին, եւ ատիկա կհրաւիրէին, եւ ատիկա կհրաւիրէին, եւ ատիկա կ’’’’ընէին որպէսզի յարգանք մատոընէին որպէսզի յարգանք մատոընէին որպէսզի յարգանք մատոընէին որպէսզի յարգանք մատոււււ----
ցէին իրարցէին իրարցէին իրարցէին իրարուուուու: : : : Երբեմն Յիսուս ինք եւս ճաշի կը հրաւիրուէր, Երբեմն Յիսուս ինք եւս ճաշի կը հրաւիրուէր, Երբեմն Յիսուս ինք եւս ճաշի կը հրաւիրուէր, Երբեմն Յիսուս ինք եւս ճաշի կը հրաւիրուէր, 
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որովհետեւ ճանչցուած էր իբրեւ նշանաւոր ուսուցիչ, վարդաորովհետեւ ճանչցուած էր իբրեւ նշանաւոր ուսուցիչ, վարդաորովհետեւ ճանչցուած էր իբրեւ նշանաւոր ուսուցիչ, վարդաորովհետեւ ճանչցուած էր իբրեւ նշանաւոր ուսուցիչ, վարդա----
պետ, ուսուցանողպետ, ուսուցանողպետ, ուսուցանողպետ, ուսուցանող,,,,    հրաշագործ, եւ այլն: Բայց Տէր Յիսուսը հրաշագործ, եւ այլն: Բայց Տէր Յիսուսը հրաշագործ, եւ այլն: Բայց Տէր Յիսուսը հրաշագործ, եւ այլն: Բայց Տէր Յիսուսը 
ճաշի հրաւիրող Փարիսեցիները, զինք յարգելու համար չէր որ ճաշի հրաւիրող Փարիսեցիները, զինք յարգելու համար չէր որ ճաշի հրաւիրող Փարիսեցիները, զինք յարգելու համար չէր որ ճաշի հրաւիրող Փարիսեցիները, զինք յարգելու համար չէր որ 
ճաշի կը հրաւիրէին, այլ ընդհակառակը, ճաշի կը հրաւիրէին, այլ ընդհակառակը, ճաշի կը հրաւիրէին, այլ ընդհակառակը, ճաշի կը հրաւիրէին, այլ ընդհակառակը, սխալ մը գտնելու սխալ մը գտնելու սխալ մը գտնելու սխալ մը գտնելու 
անոր գործին կամ ուսուցումներուն մէջ: Տէրը յարգելու անոր գործին կամ ուսուցումներուն մէջ: Տէրը յարգելու անոր գործին կամ ուսուցումներուն մէջ: Տէրը յարգելու անոր գործին կամ ուսուցումներուն մէջ: Տէրը յարգելու 
համար պատրաստուած ընթրիքը` Տէրը անարգելու ծառայեց: համար պատրաստուած ընթրիքը` Տէրը անարգելու ծառայեց: համար պատրաստուած ընթրիքը` Տէրը անարգելու ծառայեց: համար պատրաստուած ընթրիքը` Տէրը անարգելու ծառայեց: 
Անոնց մէկտեղումը Տէրը պատուելու համար պէտք էր ըլլար, Անոնց մէկտեղումը Տէրը պատուելու համար պէտք էր ըլլար, Անոնց մէկտեղումը Տէրը պատուելու համար պէտք էր ըլլար, Անոնց մէկտեղումը Տէրը պատուելու համար պէտք էր ըլլար, 
բայց անոնք չպատուեցին Տէրը: Նայինք մեր կեանքին: Գուցէ բայց անոնք չպատուեցին Տէրը: Նայինք մեր կեանքին: Գուցէ բայց անոնք չպատուեցին Տէրը: Նայինք մեր կեանքին: Գուցէ բայց անոնք չպատուեցին Տէրը: Նայինք մեր կեանքին: Գուցէ 
մենք եւս նոյնը կմենք եւս նոյնը կմենք եւս նոյնը կմենք եւս նոյնը կ’’’’ընենք: Աշխարհիընենք: Աշխարհիընենք: Աշխարհիընենք: Աշխարհի    մէջ որքա՜ն մարդիկ եւ մէջ որքա՜ն մարդիկ եւ մէջ որքա՜ն մարդիկ եւ մէջ որքա՜ն մարդիկ եւ 
որքա՜ն խումբեր կան որոնք Տիրոջ անունով եւ Տէրը որքա՜ն խումբեր կան որոնք Տիրոջ անունով եւ Տէրը որքա՜ն խումբեր կան որոնք Տիրոջ անունով եւ Տէրը որքա՜ն խումբեր կան որոնք Տիրոջ անունով եւ Տէրը 
փառաւորելու համար քովփառաւորելու համար քովփառաւորելու համար քովփառաւորելու համար քով----քովի կու գան, եւ սակայն, չեքովի կու գան, եւ սակայն, չեքովի կու գան, եւ սակայն, չեքովի կու գան, եւ սակայն, չե´́́́ն ն ն ն 
փառաւորեր Տէրը, եւ կամ` միայն խօսքոփառաւորեր Տէրը, եւ կամ` միայն խօսքոփառաւորեր Տէրը, եւ կամ` միայն խօսքոփառաւորեր Տէրը, եւ կամ` միայն խօսքո´́́́վ կը փառաւորեն: վ կը փառաւորեն: վ կը փառաւորեն: վ կը փառաւորեն: 
Շատե՜ր կը հրաւիրեն Յիսուսը գալու եւ իրենց սրտին մէջ Շատե՜ր կը հրաւիրեն Յիսուսը գալու եւ իրենց սրտին մէջ Շատե՜ր կը հրաւիրեն Յիսուսը գալու եւ իրենց սրտին մէջ Շատե՜ր կը հրաւիրեն Յիսուսը գալու եւ իրենց սրտին մէջ 
բնակելու, եւ սակայն, անհրաժեշտ բնակելու, եւ սակայն, անհրաժեշտ բնակելու, եւ սակայն, անհրաժեշտ բնակելու, եւ սակայն, անհրաժեշտ կերպով չեկերպով չեկերպով չեկերպով չե´́́́ն յարգեր, չեն յարգեր, չեն յարգեր, չեն յարգեր, չե´́́́ն ն ն ն 
պատուեր, եւ չեպատուեր, եւ չեպատուեր, եւ չեպատուեր, եւ չե´́́́ն փառաւորեր զայն, որովհետեւ, թէպէտ կը ն փառաւորեր զայն, որովհետեւ, թէպէտ կը ն փառաւորեր զայն, որովհետեւ, թէպէտ կը ն փառաւորեր զայն, որովհետեւ, թէպէտ կը 
հրաւիրեն զայն, բայց առաջին տեղը չեն տար անոր: Առաջին հրաւիրեն զայն, բայց առաջին տեղը չեն տար անոր: Առաջին հրաւիրեն զայն, բայց առաջին տեղը չեն տար անոր: Առաջին հրաւիրեն զայն, բայց առաջին տեղը չեն տար անոր: Առաջին 
տեղը Տիրոջ չտալը` Տէրը անարգել կը նշանակէ:տեղը Տիրոջ չտալը` Տէրը անարգել կը նշանակէ:տեղը Տիրոջ չտալը` Տէրը անարգել կը նշանակէ:տեղը Տիրոջ չտալը` Տէրը անարգել կը նշանակէ:    

4.4.4.4.----    Յիսուս ճաշի հրաւիրուած էր Շաբաթ օրով: Շաբաթ Յիսուս ճաշի հրաւիրուած էր Շաբաթ օրով: Շաբաթ Յիսուս ճաշի հրաւիրուած էր Շաբաթ օրով: Շաբաթ Յիսուս ճաշի հրաւիրուած էր Շաբաթ օրով: Շաբաթ 
օրը Տիրոջ օրն էր, Տիրոջ յատկացուելօրը Տիրոջ օրն էր, Տիրոջ յատկացուելօրը Տիրոջ օրն էր, Տիրոջ յատկացուելօրը Տիրոջ օրն էր, Տիրոջ յատկացուելիք եւ Տիրոջ յատկացիք եւ Տիրոջ յատկացիք եւ Տիրոջ յատկացիք եւ Տիրոջ յատկաց----
ուելու օրն էր, Տիրոջ մէջ հանգչելու եւ Տէրը մեր մէջ ուելու օրն էր, Տիրոջ մէջ հանգչելու եւ Տէրը մեր մէջ ուելու օրն էր, Տիրոջ մէջ հանգչելու եւ Տէրը մեր մէջ ուելու օրն էր, Տիրոջ մէջ հանգչելու եւ Տէրը մեր մէջ 
հանգչեցնելու օրն էր, Տիրոջմով ուրախանալու եւ Տիրոջ հանգչեցնելու օրն էր, Տիրոջմով ուրախանալու եւ Տիրոջ հանգչեցնելու օրն էր, Տիրոջմով ուրախանալու եւ Տիրոջ հանգչեցնելու օրն էր, Տիրոջմով ուրախանալու եւ Տիրոջ 
ուրախութիւնը դառնալու օրն էր, Տէրը մեծարելու եւ ուրախութիւնը դառնալու օրն էր, Տէրը մեծարելու եւ ուրախութիւնը դառնալու օրն էր, Տէրը մեծարելու եւ ուրախութիւնը դառնալու օրն էր, Տէրը մեծարելու եւ 
փառաւորելու օրն էր: Եւ ահա, Տիրոջ օրը` Տէրը իփառաւորելու օրն էր: Եւ ահա, Տիրոջ օրը` Տէրը իփառաւորելու օրն էր: Եւ ահա, Տիրոջ օրը` Տէրը իփառաւորելու օրն էր: Եւ ահա, Տիրոջ օրը` Տէրը ի´́́́նք ներկայ նք ներկայ նք ներկայ նք ներկայ 
կը գտնուի ճաշի: Ասիկա մեզի կը յկը գտնուի ճաշի: Ասիկա մեզի կը յկը գտնուի ճաշի: Ասիկա մեզի կը յկը գտնուի ճաշի: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, որ Տէրը կիշեցնէ, որ Տէրը կիշեցնէ, որ Տէրը կիշեցնէ, որ Տէրը կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
ներկայ գտնուիլ ճաշի, մեր տուներուն մէջ` ներկայ գտնուիլ ճաշի, մեր տուներուն մէջ` ներկայ գտնուիլ ճաշի, մեր տուներուն մէջ` ներկայ գտնուիլ ճաշի, մեր տուներուն մէջ` Կիրակի օրով, Կիրակի օրով, Կիրակի օրով, Կիրակի օրով, 
այսինքն` իայսինքն` իայսինքն` իայսինքն` ի´́́́ր օրով, իր անձին դրոշմը ունեցող օրով: ր օրով, իր անձին դրոշմը ունեցող օրով: ր օրով, իր անձին դրոշմը ունեցող օրով: ր օրով, իր անձին դրոշմը ունեցող օրով: Նախորդ Նախորդ Նախորդ Նախորդ 
դրուագին մէջ բացատրեցինք որ Կիրակի բառը տառադարդրուագին մէջ բացատրեցինք որ Կիրակի բառը տառադարդրուագին մէջ բացատրեցինք որ Կիրակի բառը տառադարդրուագին մէջ բացատրեցինք որ Կիրակի բառը տառադար----
ձումն է Յունարէն Քիրեաքի բառին եւ կը նշանակէ` ձումն է Յունարէն Քիրեաքի բառին եւ կը նշանակէ` ձումն է Յունարէն Քիրեաքի բառին եւ կը նշանակէ` ձումն է Յունարէն Քիրեաքի բառին եւ կը նշանակէ` ««««Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
օրըօրըօրըօրը»: »: »: »: Տիրոջ օրը, պէտք էՏիրոջ օրը, պէտք էՏիրոջ օրը, պէտք էՏիրոջ օրը, պէտք է    Տէրը առաւելագոյն չափով ներկայ Տէրը առաւելագոյն չափով ներկայ Տէրը առաւելագոյն չափով ներկայ Տէրը առաւելագոյն չափով ներկայ 
ըլլայ մեր կեանքըլլայ մեր կեանքըլլայ մեր կեանքըլլայ մեր կեանքին մէջ, մեզի հետ, մեր սրտին մէջ, մեր ին մէջ, մեզի հետ, մեր սրտին մէջ, մեր ին մէջ, մեզի հետ, մեր սրտին մէջ, մեր ին մէջ, մեզի հետ, մեր սրտին մէջ, մեր 
խօսքերուն մէջ:խօսքերուն մէջ:խօսքերուն մէջ:խօսքերուն մէջ:    Շատ քիչ մարդիկ կՇատ քիչ մարդիկ կՇատ քիչ մարդիկ կՇատ քիչ մարդիկ կ’’’’անդրադառնան որ Տէրը անդրադառնան որ Տէրը անդրադառնան որ Տէրը անդրադառնան որ Տէրը 
իր ամբողջ սիր ամբողջ սիր ամբողջ սիր ամբողջ սիիիիրտով կը փափաքի մեզի հետ ըլլալ Կիրակի րտով կը փափաքի մեզի հետ ըլլալ Կիրակի րտով կը փափաքի մեզի հետ ըլլալ Կիրակի րտով կը փափաքի մեզի հետ ըլլալ Կիրակի 
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օրով, սուրբ Պատարագի ժամանակ եւ անկէ ետք, որպէսզի օրով, սուրբ Պատարագի ժամանակ եւ անկէ ետք, որպէսզի օրով, սուրբ Պատարագի ժամանակ եւ անկէ ետք, որպէսզի օրով, սուրբ Պատարագի ժամանակ եւ անկէ ետք, որպէսզի 
անհրաանհրաանհրաանհրաժեշտ օրհնութիւննժեշտ օրհնութիւննժեշտ օրհնութիւննժեշտ օրհնութիւնն    ու զօրութիւնը շնորհէ մեզի:ու զօրութիւնը շնորհէ մեզի:ու զօրութիւնը շնորհէ մեզի:ու զօրութիւնը շնորհէ մեզի:    

5.5.5.5.----    Տիրոջ ճաշի ներկայ գտնուիլը, նաեւ մեզի կը յիշեցնէ Տիրոջ ճաշի ներկայ գտնուիլը, նաեւ մեզի կը յիշեցնէ Տիրոջ ճաշի ներկայ գտնուիլը, նաեւ մեզի կը յիշեցնէ Տիրոջ ճաշի ներկայ գտնուիլը, նաեւ մեզի կը յիշեցնէ 
որ շաբթուան մեր բոլոր ճաշերուն ներկայ է Տէրը, ինչպէս որ շաբթուան մեր բոլոր ճաշերուն ներկայ է Տէրը, ինչպէս որ շաբթուան մեր բոլոր ճաշերուն ներկայ է Տէրը, ինչպէս որ շաբթուան մեր բոլոր ճաշերուն ներկայ է Տէրը, ինչպէս 
նաեւ ցոյց կու տայնաեւ ցոյց կու տայնաեւ ցոյց կու տայնաեւ ցոյց կու տայ,,,,    որ բոլոր ճաշերուն պարգեւիչը ինքն է: որ բոլոր ճաշերուն պարգեւիչը ինքն է: որ բոլոր ճաշերուն պարգեւիչը ինքն է: որ բոլոր ճաշերուն պարգեւիչը ինքն է: 
Հետեւաբար, պէտք չէ առանց աղօթքի սեղան նստիլ, պէտք չէ Հետեւաբար, պէտք չէ առանց աղօթքի սեղան նստիլ, պէտք չէ Հետեւաբար, պէտք չէ առանց աղօթքի սեղան նստիլ, պէտք չէ Հետեւաբար, պէտք չէ առանց աղօթքի սեղան նստիլ, պէտք չէ 
ճաշի ժամանակ աճաշի ժամանակ աճաշի ժամանակ աճաշի ժամանակ անհամ խօսակցութիւններ ունենալ, ընդհանհամ խօսակցութիւններ ունենալ, ընդհանհամ խօսակցութիւններ ունենալ, ընդհանհամ խօսակցութիւններ ունենալ, ընդհա----
կառակը, ճաշի ատեն մեր բերանէն պէտք է շնորհակալական կառակը, ճաշի ատեն մեր բերանէն պէտք է շնորհակալական կառակը, ճաշի ատեն մեր բերանէն պէտք է շնորհակալական կառակը, ճաշի ատեն մեր բերանէն պէտք է շնորհակալական 
եւ օգտաշատ խօսքեր միայն դուրս գան:եւ օգտաշատ խօսքեր միայն դուրս գան:եւ օգտաշատ խօսքեր միայն դուրս գան:եւ օգտաշատ խօսքեր միայն դուրս գան:    

6.6.6.6.----    Հրեաներ կը հաւատային եւ համոզուած էին, որ ոեւէ Հրեաներ կը հաւատային եւ համոզուած էին, որ ոեւէ Հրեաներ կը հաւատային եւ համոզուած էին, որ ոեւէ Հրեաներ կը հաւատային եւ համոզուած էին, որ ոեւէ 
անձ որ իրենց անձ որ իրենց անձ որ իրենց անձ որ իրենց տունը տունը տունը տունը կը մտնէր` պէտք էր վայելէր իրենց կը մտնէր` պէտք էր վայելէր իրենց կը մտնէր` պէտք էր վայելէր իրենց կը մտնէր` պէտք էր վայելէր իրենց 
ամբողջական պաշտպանութիւնը եւ հոգամբողջական պաշտպանութիւնը եւ հոգամբողջական պաշտպանութիւնը եւ հոգամբողջական պաշտպանութիւնը եւ հոգատարութիւնը: Եւ ատարութիւնը: Եւ ատարութիւնը: Եւ ատարութիւնը: Եւ 
եթէ ոեւէ բան պատահէր իրենց քով եկող հիւրին, իրեեթէ ոեւէ բան պատահէր իրենց քով եկող հիւրին, իրեեթէ ոեւէ բան պատահէր իրենց քով եկող հիւրին, իրեեթէ ոեւէ բան պատահէր իրենց քով եկող հիւրին, իրե´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
դառնային պադառնային պադառնային պադառնային պատասխանատունտասխանատունտասխանատունտասխանատուն: : : : Արդ, Յիսուս որ մտաւ յիշեալ Արդ, Յիսուս որ մտաւ յիշեալ Արդ, Յիսուս որ մտաւ յիշեալ Արդ, Յիսուս որ մտաւ յիշեալ 
Փարիսեցի իշխանաւորին տունը, ոՓարիսեցի իշխանաւորին տունը, ոՓարիսեցի իշխանաւորին տունը, ոՓարիսեցի իշխանաւորին տունը, ո´́́́չ անոր պաշտպանութիւչ անոր պաշտպանութիւչ անոր պաշտպանութիւչ անոր պաշտպանութիւ----
նը վայելեց եւ ոնը վայելեց եւ ոնը վայելեց եւ ոնը վայելեց եւ ո´́́́չ ալ անոր հոգատարութիւնը: Փարիսեցի չ ալ անոր հոգատարութիւնը: Փարիսեցի չ ալ անոր հոգատարութիւնը: Փարիսեցի չ ալ անոր հոգատարութիւնը: Փարիսեցի 
իշխանաւորը պարտաւոր էր հսկելու մթնիշխանաւորը պարտաւոր էր հսկելու մթնիշխանաւորը պարտաւոր էր հսկելու մթնիշխանաւորը պարտաւոր էր հսկելու մթնոլորտին վրայ եւ ոլորտին վրայ եւ ոլորտին վրայ եւ ոլորտին վրայ եւ 
թոյլ չտալու, որ ոեւէ մէկը` ոեւէ բառով անհանգստացնէր թոյլ չտալու, որ ոեւէ մէկը` ոեւէ բառով անհանգստացնէր թոյլ չտալու, որ ոեւէ մէկը` ոեւէ բառով անհանգստացնէր թոյլ չտալու, որ ոեւէ մէկը` ոեւէ բառով անհանգստացնէր 
Տիրոջ: Տէրը պաշտպանելու կոչուած Փարիսեցի իշխանաւոՏիրոջ: Տէրը պաշտպանելու կոչուած Փարիսեցի իշխանաւոՏիրոջ: Տէրը պաշտպանելու կոչուած Փարիսեցի իշխանաւոՏիրոջ: Տէրը պաշտպանելու կոչուած Փարիսեցի իշխանաւո----
րը` անպաշտպան թողուց զայն: Մենք չզարմանանք երբ մեզ րը` անպաշտպան թողուց զայն: Մենք չզարմանանք երբ մեզ րը` անպաշտպան թողուց զայն: Մենք չզարմանանք երբ մեզ րը` անպաշտպան թողուց զայն: Մենք չզարմանանք երբ մեզ 
պաշտպանելու կոչուած մարդիկը` անպաշտպան թողուն պաշտպանելու կոչուած մարդիկը` անպաշտպան թողուն պաշտպանելու կոչուած մարդիկը` անպաշտպան թողուն պաշտպանելու կոչուած մարդիկը` անպաշտպան թողուն 
մեզ: Չզարմանանք երբ անհոգ վերաբերմունք տեմեզ: Չզարմանանք երբ անհոգ վերաբերմունք տեմեզ: Չզարմանանք երբ անհոգ վերաբերմունք տեմեզ: Չզարմանանք երբ անհոգ վերաբերմունք տեսնենք այն սնենք այն սնենք այն սնենք այն 
մարդոցմէ, որոնցմէ խնամատարութիւն կը սպասենք: Չզարմարդոցմէ, որոնցմէ խնամատարութիւն կը սպասենք: Չզարմարդոցմէ, որոնցմէ խնամատարութիւն կը սպասենք: Չզարմարդոցմէ, որոնցմէ խնամատարութիւն կը սպասենք: Չզար----
մանանք երբ մեզ սիրելու կանչուած մարդիկը` ատեն մեզ: մանանք երբ մեզ սիրելու կանչուած մարդիկը` ատեն մեզ: մանանք երբ մեզ սիրելու կանչուած մարդիկը` ատեն մեզ: մանանք երբ մեզ սիրելու կանչուած մարդիկը` ատեն մեզ: 
Չզարմանանք երբ նեղութեան ժամանակ մեր կողքին կենալու Չզարմանանք երբ նեղութեան ժամանակ մեր կողքին կենալու Չզարմանանք երբ նեղութեան ժամանակ մեր կողքին կենալու Չզարմանանք երբ նեղութեան ժամանակ մեր կողքին կենալու 
պարտականութիւնը ունեցող մարդիկ` լքեն մեզ:պարտականութիւնը ունեցող մարդիկ` լքեն մեզ:պարտականութիւնը ունեցող մարդիկ` լքեն մեզ:պարտականութիւնը ունեցող մարդիկ` լքեն մեզ:    

7.7.7.7.----    Վերջին կարեւոր նշում մը: Ինչպէս  Վերջին կարեւոր նշում մը: Ինչպէս  Վերջին կարեւոր նշում մը: Ինչպէս  Վերջին կարեւոր նշում մը: Ինչպէս  ««««ներկաները ներկաները ներկաները ներկաները 
ՅիսՅիսՅիսՅիսուսը կը դիտէին` տեսնելու համար թէ իուսը կը դիտէին` տեսնելու համար թէ իուսը կը դիտէին` տեսնելու համար թէ իուսը կը դիտէին` տեսնելու համար թէ ինչ պիտի ընէրնչ պիտի ընէրնչ պիտի ընէրնչ պիտի ընէր», », », », 
այսօր ալ, մարդիկայսօր ալ, մարդիկայսօր ալ, մարդիկայսօր ալ, մարդիկ, , , , աշխարհի մարդիաշխարհի մարդիաշխարհի մարդիաշխարհի մարդիկ, չար մարդիկկ, չար մարդիկկ, չար մարդիկկ, չար մարդիկ, , , , խոշորախոշորախոշորախոշորա----
ցոյցով կը դիտեն Աստուծոյ զաւակները, անոնց ապրած ցոյցով կը դիտեն Աստուծոյ զաւակները, անոնց ապրած ցոյցով կը դիտեն Աստուծոյ զաւակները, անոնց ապրած ցոյցով կը դիտեն Աստուծոյ զաւակները, անոնց ապրած 
կեանքը, անոնց խօսած խօսքերը, անոնց գործածած բառերը, կեանքը, անոնց խօսած խօսքերը, անոնց գործածած բառերը, կեանքը, անոնց խօսած խօսքերը, անոնց գործածած բառերը, կեանքը, անոնց խօսած խօսքերը, անոնց գործածած բառերը, 
անոնց կատարած գործերը: Հաւատացեալ մարդը զգոանոնց կատարած գործերը: Հաւատացեալ մարդը զգոանոնց կատարած գործերը: Հաւատացեալ մարդը զգոանոնց կատարած գործերը: Հաւատացեալ մարդը զգո´́́́յշ յշ յշ յշ 
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պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է    ըլլայ թէ իըլլայ թէ իըլլայ թէ իըլլայ թէ ի´́́́նչպիսի կեանք մը կնչպիսի կեանք մը կնչպիսի կեանք մը կնչպիսի կեանք մը կ’’’’ապրի, բայց միւս ապրի, բայց միւս ապրի, բայց միւս ապրի, բայց միւս 
կողմէ, թոյլ պէտք չէ տայ որ ուրիշներուն գործածած խոշորակողմէ, թոյլ պէտք չէ տայ որ ուրիշներուն գործածած խոշորակողմէ, թոյլ պէտք չէ տայ որ ուրիշներուն գործածած խոշորակողմէ, թոյլ պէտք չէ տայ որ ուրիշներուն գործածած խոշորա----
ցոյցերը, նեղմտութեան արդիւնքը եղող անոնց քննադատուցոյցերը, նեղմտութեան արդիւնքը եղող անոնց քննադատուցոյցերը, նեղմտութեան արդիւնքը եղող անոնց քննադատուցոյցերը, նեղմտութեան արդիւնքը եղող անոնց քննադատու----
թթթթիւնները, կաշկանդեն Քրիստոսով իրիւնները, կաշկանդեն Քրիստոսով իրիւնները, կաշկանդեն Քրիստոսով իրիւնները, կաշկանդեն Քրիստոսով իր    ունունունունեցած ազատութիւեցած ազատութիւեցած ազատութիւեցած ազատութիւ----
նը եւ խանգարեն իրնը եւ խանգարեն իրնը եւ խանգարեն իրնը եւ խանգարեն իր    խաղաղութիւնը:խաղաղութիւնը:խաղաղութիւնը:խաղաղութիւնը:    

««««Եւ հոն ջրգողեալ մարդԵւ հոն ջրգողեալ մարդԵւ հոն ջրգողեալ մարդԵւ հոն ջրգողեալ մարդ    մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս մը կար Յիսուսի դիմաց: Յիսուս 
հարցուց Օրէնքի ուսհարցուց Օրէնքի ուսհարցուց Օրէնքի ուսհարցուց Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն.ուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն.ուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն.ուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն.----    

""""Մեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կ’’’’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն 
կատարել"կատարել"կատարել"կատարել"»»»» ( ( ( (Ղկ 14.2Ղկ 14.2Ղկ 14.2Ղկ 14.2----3):3):3):3):    

1.1.1.1.----    Հրաւիրեալներուն մէջ կար ջրգողեալ մարդ մը: Հրաւիրեալներուն մէջ կար ջրգողեալ մարդ մը: Հրաւիրեալներուն մէջ կար ջրգողեալ մարդ մը: Հրաւիրեալներուն մէջ կար ջրգողեալ մարդ մը: 
Ջրգողութիւնը մարմինին ջուրով ուռիլն է: Յիշեալ մարդը Ջրգողութիւնը մարմինին ջուրով ուռիլն է: Յիշեալ մարդը Ջրգողութիւնը մարմինին ջուրով ուռիլն է: Յիշեալ մարդը Ջրգողութիւնը մարմինին ջուրով ուռիլն է: Յիշեալ մարդը 
հաւանական էհաւանական էհաւանական էհաւանական է    որ Փարիսեցի իշխանաւորին մօտիկ  մէկ որ Փարիսեցի իշխանաւորին մօտիկ  մէկ որ Փարիսեցի իշխանաւորին մօտիկ  մէկ որ Փարիսեցի իշխանաւորին մօտիկ  մէկ 
բարեկամը կամ ազգականը եղած ըլլայ, այլապէս չէր կրնար բարեկամը կամ ազգականը եղած ըլլայ, այլապէս չէր կրնար բարեկամը կամ ազգականը եղած ըլլայ, այլապէս չէր կրնար բարեկամը կամ ազգականը եղած ըլլայ, այլապէս չէր կրնար 
ներկայ գտնուիլ նման ընթրիքի մը, մանաւանդ որ Փարիսեներկայ գտնուիլ նման ընթրիքի մը, մանաւանդ որ Փարիսեներկայ գտնուիլ նման ընթրիքի մը, մանաւանդ որ Փարիսեներկայ գտնուիլ նման ընթրիքի մը, մանաւանդ որ Փարիսե----
ցիներ հեռու կը կենային մարմնապէս հիւանդ մարդոցմէ, ցիներ հեռու կը կենային մարմնապէս հիւանդ մարդոցմէ, ցիներ հեռու կը կենային մարմնապէս հիւանդ մարդոցմէ, ցիներ հեռու կը կենային մարմնապէս հիւանդ մարդոցմէ, 
հաւատացած ըլլալով որ անոնք իրենց գործած մեղքերուն հաւատացած ըլլալով որ անոնք իրենց գործած մեղքերուն հաւատացած ըլլալով որ անոնք իրենց գործած մեղքերուն հաւատացած ըլլալով որ անոնք իրենց գործած մեղքերուն 
պատիժն է որ կը կրպատիժն է որ կը կրպատիժն է որ կը կրպատիժն է որ կը կրէին: Յատկանշական է որ անոնք էին: Յատկանշական է որ անոնք էին: Յատկանշական է որ անոնք էին: Յատկանշական է որ անոնք 
խտրութիւն կը դնէին մարդոց միջեւ: Եթէ մէկը հիւանդ ըլլար խտրութիւն կը դնէին մարդոց միջեւ: Եթէ մէկը հիւանդ ըլլար խտրութիւն կը դնէին մարդոց միջեւ: Եթէ մէկը հիւանդ ըլլար խտրութիւն կը դնէին մարդոց միջեւ: Եթէ մէկը հիւանդ ըլլար 
եւ օտար` եւ օտար` եւ օտար` եւ օտար` կը մերժէին ու կը մեղադրէին զայն.կը մերժէին ու կը մեղադրէին զայն.կը մերժէին ու կը մեղադրէին զայն.կը մերժէին ու կը մեղադրէին զայն.    իսկ եթէ հիւանդ իսկ եթէ հիւանդ իսկ եթէ հիւանդ իսկ եթէ հիւանդ 
ըլլար բայց ազգական կամ բարեկամ` կըլլար բայց ազգական կամ բարեկամ` կըլլար բայց ազգական կամ բարեկամ` կըլլար բայց ազգական կամ բարեկամ` կ’’’’ընդունէին ու կը ընդունէին ու կը ընդունէին ու կը ընդունէին ու կը 
պաշտպանէին զայն: Մենք զգոպաշտպանէին զայն: Մենք զգոպաշտպանէին զայն: Մենք զգոպաշտպանէին զայն: Մենք զգո´́́́յշ ըլլանք նման խտրութիւն յշ ըլլանք նման խտրութիւն յշ ըլլանք նման խտրութիւն յշ ըլլանք նման խտրութիւն 
դնելու մարդոց մդնելու մարդոց մդնելու մարդոց մդնելու մարդոց միջեւ: Ասիկա անարդարութիւն է, եւ անարիջեւ: Ասիկա անարդարութիւն է, եւ անարիջեւ: Ասիկա անարդարութիւն է, եւ անարիջեւ: Ասիկա անարդարութիւն է, եւ անար----
դարութիւնը կը բարկացնէ զԱստուած:դարութիւնը կը բարկացնէ զԱստուած:դարութիւնը կը բարկացնէ զԱստուած:դարութիւնը կը բարկացնէ զԱստուած:    

2.2.2.2.----    Ըստ ուրիշներուն, ջրգողեալ մարդը դիտմամբ հրաԸստ ուրիշներուն, ջրգողեալ մարդը դիտմամբ հրաԸստ ուրիշներուն, ջրգողեալ մարդը դիտմամբ հրաԸստ ուրիշներուն, ջրգողեալ մարդը դիտմամբ հրա----
ւիրուած էր, որպէսզի ներկաները տեսնէին թէ արդեօք Յիսուս ւիրուած էր, որպէսզի ներկաները տեսնէին թէ արդեօք Յիսուս ւիրուած էր, որպէսզի ներկաները տեսնէին թէ արդեօք Յիսուս ւիրուած էր, որպէսզի ներկաները տեսնէին թէ արդեօք Յիսուս 
զայն պիտի բուժէ՞ր Շաբաթ օրով: Հաւանական չի թուիր զայն պիտի բուժէ՞ր Շաբաթ օրով: Հաւանական չի թուիր զայն պիտի բուժէ՞ր Շաբաթ օրով: Հաւանական չի թուիր զայն պիտի բուժէ՞ր Շաբաթ օրով: Հաւանական չի թուիր 
դիտմամբ հրաւիրուած ըլլալուն պարագադիտմամբ հրաւիրուած ըլլալուն պարագադիտմամբ հրաւիրուած ըլլալուն պարագադիտմամբ հրաւիրուած ըլլալուն պարագան: Ես կը կարծեմ որ ն: Ես կը կարծեմ որ ն: Ես կը կարծեմ որ ն: Ես կը կարծեմ որ 
ջրգողեալ մարդը եթէ ոչ Փարիսեցի իշխանաւորին, գէթ ջրգողեալ մարդը եթէ ոչ Փարիսեցի իշխանաւորին, գէթ ջրգողեալ մարդը եթէ ոչ Փարիսեցի իշխանաւորին, գէթ ջրգողեալ մարդը եթէ ոչ Փարիսեցի իշխանաւորին, գէթ 
ներկայ Փարիսեցիներէն մէկուն մօտիկ մէկ ազգականն էր ներկայ Փարիսեցիներէն մէկուն մօտիկ մէկ ազգականն էր ներկայ Փարիսեցիներէն մէկուն մօտիկ մէկ ազգականն էր ներկայ Փարիսեցիներէն մէկուն մօտիկ մէկ ազգականն էր 
կամ բարեկամը, զոր ընկերացած էր իրեն ճաշի: Ճիշդ է որ կը կամ բարեկամը, զոր ընկերացած էր իրեն ճաշի: Ճիշդ է որ կը կամ բարեկամը, զոր ընկերացած էր իրեն ճաշի: Ճիշդ է որ կը կամ բարեկամը, զոր ընկերացած էր իրեն ճաշի: Ճիշդ է որ կը 
հաստատուի թէ հաստատուի թէ հաստատուի թէ հաստատուի թէ ««««ներկաները Յիսուսը կը դիտէին` տեսնելու ներկաները Յիսուսը կը դիտէին` տեսնելու ներկաները Յիսուսը կը դիտէին` տեսնելու ներկաները Յիսուսը կը դիտէին` տեսնելու 
համար թէ ինչ պիտի ընէհամար թէ ինչ պիտի ընէհամար թէ ինչ պիտի ընէհամար թէ ինչ պիտի ընէ»,»,»,»,    բայց ասիբայց ասիբայց ասիբայց ասիկա անպայմանօրէն չի կա անպայմանօրէն չի կա անպայմանօրէն չի կա անպայմանօրէն չի 
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նշանակեր, թէ կը դիտէին` տեսնելու համար եթէ երբեք նշանակեր, թէ կը դիտէին` տեսնելու համար եթէ երբեք նշանակեր, թէ կը դիտէին` տեսնելու համար եթէ երբեք նշանակեր, թէ կը դիտէին` տեսնելու համար եթէ երբեք 
Շաբաթ օրով զայն պիտի բուժէր թէ ոչ. կրնայ ակնարկութիւնը Շաբաթ օրով զայն պիտի բուժէր թէ ոչ. կրնայ ակնարկութիւնը Շաբաթ օրով զայն պիտի բուժէր թէ ոչ. կրնայ ակնարկութիւնը Շաբաթ օրով զայն պիտի բուժէր թէ ոչ. կրնայ ակնարկութիւնը 
ճաշէն առաջ ձեռքը լուալ կամ չլուալու հարցին ըլլալ, քանի ճաշէն առաջ ձեռքը լուալ կամ չլուալու հարցին ըլլալ, քանի ճաշէն առաջ ձեռքը լուալ կամ չլուալու հարցին ըլլալ, քանի ճաշէն առաջ ձեռքը լուալ կամ չլուալու հարցին ըլլալ, քանի 
ամէն հրեայ մարդ անպայման պէտք էր ձեռքերը լուար ճաշէն ամէն հրեայ մարդ անպայման պէտք էր ձեռքերը լուար ճաշէն ամէն հրեայ մարդ անպայման պէտք էր ձեռքերը լուար ճաշէն ամէն հրեայ մարդ անպայման պէտք էր ձեռքերը լուար ճաշէն 
առաջ, քանի հայրերու աւանդառաջ, քանի հայրերու աւանդառաջ, քանի հայրերու աւանդառաջ, քանի հայրերու աւանդութիւնը ատիկա խստիւ կը ութիւնը ատիկա խստիւ կը ութիւնը ատիկա խստիւ կը ութիւնը ատիկա խստիւ կը 
պահանջէր: Կրնայ նաեւ պահանջէր: Կրնայ նաեւ պահանջէր: Կրնայ նաեւ պահանջէր: Կրնայ նաեւ ««««կը դիտէին` տեսնելու համար թէ կը դիտէին` տեսնելու համար թէ կը դիտէին` տեսնելու համար թէ կը դիտէին` տեսնելու համար թէ 
ինչ պիտի ընէինչ պիտի ընէինչ պիտի ընէինչ պիտի ընէ»»»»    խօսքը, ակնարկութիւն ըլլալ ճաշը ուտելու խօսքը, ակնարկութիւն ըլլալ ճաշը ուտելու խօսքը, ակնարկութիւն ըլլալ ճաշը ուտելու խօսքը, ակնարկութիւն ըլլալ ճաշը ուտելու 
անոր կերպին կամ այն քանակին զոր պիտի ուտէր, որպէսզի անոր կերպին կամ այն քանակին զոր պիտի ուտէր, որպէսզի անոր կերպին կամ այն քանակին զոր պիտի ուտէր, որպէսզի անոր կերպին կամ այն քանակին զոր պիտի ուտէր, որպէսզի 
յետոյ ըսէին` յետոյ ըսէին` յետոյ ըսէին` յետոյ ըսէին` ««««Ուտող ու խմող է այս մարդըՈւտող ու խմող է այս մարդըՈւտող ու խմող է այս մարդըՈւտող ու խմող է այս մարդը»»»» ( ( ( (Մտ 11.19): Մտ 11.19): Մտ 11.19): Մտ 11.19): 
Հաւանական է նաեւ որ անոնՀաւանական է նաեւ որ անոնՀաւանական է նաեւ որ անոնՀաւանական է նաեւ որ անոնք ք ք ք ««««Յիսուսը կը դիտէին` տեսնեՅիսուսը կը դիտէին` տեսնեՅիսուսը կը դիտէին` տեսնեՅիսուսը կը դիտէին` տեսնե----
լու համարլու համարլու համարլու համար»»»»    եթէ երբեք Շաբաթ օրով պահանջուած գոհաբաեթէ երբեք Շաբաթ օրով պահանջուած գոհաբաեթէ երբեք Շաբաթ օրով պահանջուած գոհաբաեթէ երբեք Շաբաթ օրով պահանջուած գոհաբա----
նական եւ շնորհակալական աղօթքները պիտի մատուցէր թէ նական եւ շնորհակալական աղօթքները պիտի մատուցէր թէ նական եւ շնորհակալական աղօթքները պիտի մատուցէր թէ նական եւ շնորհակալական աղօթքները պիտի մատուցէր թէ 
ոչ:ոչ:ոչ:ոչ:    

3.3.3.3.----    Տէրը տեսաւ ջրգողեալ մարդը կանգնած իր դիմաց, եւ Տէրը տեսաւ ջրգողեալ մարդը կանգնած իր դիմաց, եւ Տէրը տեսաւ ջրգողեալ մարդը կանգնած իր դիմաց, եւ Տէրը տեսաւ ջրգողեալ մարդը կանգնած իր դիմաց, եւ 
դառնալով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն` դառնալով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն` դառնալով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն` դառնալով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն` 
հարցուց.հարցուց.հարցուց.հարցուց.    ««««Մեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կ’’’’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն 
կատարելկատարելկատարելկատարել»:»:»:»:    Ուշագրաւ է, որ հիւանդը չներկայացաւ ՅիսուսիՈւշագրաւ է, որ հիւանդը չներկայացաւ ՅիսուսիՈւշագրաւ է, որ հիւանդը չներկայացաւ ՅիսուսիՈւշագրաւ է, որ հիւանդը չներկայացաւ Յիսուսինննն, , , , 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ մէկը զինք ներկայացուց Յիսուսիչ ալ մէկը զինք ներկայացուց Յիսուսիչ ալ մէկը զինք ներկայացուց Յիսուսիչ ալ մէկը զինք ներկայացուց Յիսուսինննն. . . . Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք իր նք իր նք իր նք իր 
ազատ կամքով բժշկեց զայն: Ան բժշկութիւն չխնդրեց, բայց ազատ կամքով բժշկեց զայն: Ան բժշկութիւն չխնդրեց, բայց ազատ կամքով բժշկեց զայն: Ան բժշկութիւն չխնդրեց, բայց ազատ կամքով բժշկեց զայն: Ան բժշկութիւն չխնդրեց, բայց 
ստացաւ: Ազատագրութիւն չհայցեց, բայց ունեցաւ: Այոստացաւ: Ազատագրութիւն չհայցեց, բայց ունեցաւ: Այոստացաւ: Ազատագրութիւն չհայցեց, բայց ունեցաւ: Այոստացաւ: Ազատագրութիւն չհայցեց, բայց ունեցաւ: Այո´, ´, ´, ´, Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
կը պակը պակը պակը պատասխանէ մեր սրտի աղօթքին երբ տակաւին անիկա տասխանէ մեր սրտի աղօթքին երբ տակաւին անիկա տասխանէ մեր սրտի աղօթքին երբ տակաւին անիկա տասխանէ մեր սրտի աղօթքին երբ տակաւին անիկա 
մեր շրթներէն դուրս չէ եկած: Յիշենք Բարի Սամարացիին մեր շրթներէն դուրս չէ եկած: Յիշենք Բարի Սամարացիին մեր շրթներէն դուրս չէ եկած: Յիշենք Բարի Սամարացիին մեր շրթներէն դուրս չէ եկած: Յիշենք Բարի Սամարացիին 
առակը: Հոն յիշուած մարդը որ վիրաւոր վիճակի մէջ գետին առակը: Հոն յիշուած մարդը որ վիրաւոր վիճակի մէջ գետին առակը: Հոն յիշուած մարդը որ վիրաւոր վիճակի մէջ գետին առակը: Հոն յիշուած մարդը որ վիրաւոր վիճակի մէջ գետին 
փռուած էր, ինք չխնդրեց օգնութիւն Բարի Սամարացիէն, ոփռուած էր, ինք չխնդրեց օգնութիւն Բարի Սամարացիէն, ոփռուած էր, ինք չխնդրեց օգնութիւն Բարի Սամարացիէն, ոփռուած էր, ինք չխնդրեց օգնութիւն Բարի Սամարացիէն, ո´́́́չ չ չ չ 
ալ անոր գթութիւնը հայցեց: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին այս ալ անոր գթութիւնը հայցեց: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին այս ալ անոր գթութիւնը հայցեց: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին այս ալ անոր գթութիւնը հայցեց: Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին այս 
մամամամասին խօսելով` կսին խօսելով` կսին խօսելով` կսին խօսելով` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ըսուած չէԸսուած չէԸսուած չէԸսուած չէ´ ´ ´ ´ թէ աւազակներէն սրաթէ աւազակներէն սրաթէ աւազակներէն սրաթէ աւազակներէն սրա----
խողխող եղած անցորդը աղաչեց քեզի, որովհետեւ կարկախողխող եղած անցորդը աղաչեց քեզի, որովհետեւ կարկախողխող եղած անցորդը աղաչեց քեզի, որովհետեւ կարկախողխող եղած անցորդը աղաչեց քեզի, որովհետեւ կարկա----
մած էր, ոմած էր, ոմած էր, ոմած էր, ո´́́́չ ալ՝ թէ պաղատանքի ձայն արձակեց ետեւէդ, չ ալ՝ թէ պաղատանքի ձայն արձակեց ետեւէդ, չ ալ՝ թէ պաղատանքի ձայն արձակեց ետեւէդ, չ ալ՝ թէ պաղատանքի ձայն արձակեց ետեւէդ, 
որովհետեւ չէր կրնար պոռալ. ոորովհետեւ չէր կրնար պոռալ. ոորովհետեւ չէր կրնար պոռալ. ոորովհետեւ չէր կրնար պոռալ. ո´́́́չ ալ՝ թէ տատանող մատնեչ ալ՝ թէ տատանող մատնեչ ալ՝ թէ տատանող մատնեչ ալ՝ թէ տատանող մատնե----
րով վտանգի աղէտքը յայտնեց տեսնողիդ, որովհետեւ րով վտանգի աղէտքը յայտնեց տեսնողիդ, որովհետեւ րով վտանգի աղէտքը յայտնեց տեսնողիդ, որովհետեւ րով վտանգի աղէտքը յայտնեց տեսնողիդ, որովհետեւ 
ջախջախուջախջախուջախջախուջախջախուած էր. ոած էր. ոած էր. ոած էր. ո´́́́չ ալ՝ թէ կողկողագին ողբի արցունքնեչ ալ՝ թէ կողկողագին ողբի արցունքնեչ ալ՝ թէ կողկողագին ողբի արցունքնեչ ալ՝ թէ կողկողագին ողբի արցունքնե----
րով Բարերարիդ բան մը հասկցուց, որովհետեւ յանցապարտ րով Բարերարիդ բան մը հասկցուց, որովհետեւ յանցապարտ րով Բարերարիդ բան մը հասկցուց, որովհետեւ յանցապարտ րով Բարերարիդ բան մը հասկցուց, որովհետեւ յանցապարտ 
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էր. ոէր. ոէր. ոէր. ո´́́́չ ալ՝ բարեխօսի մը միջնորդութեամբը Ողորմածիդ չ ալ՝ բարեխօսի մը միջնորդութեամբը Ողորմածիդ չ ալ՝ բարեխօսի մը միջնորդութեամբը Ողորմածիդ չ ալ՝ բարեխօսի մը միջնորդութեամբը Ողորմածիդ 
կամքը հաճեցուց, որովհետեւ այցելող մը չունէր. ոկամքը հաճեցուց, որովհետեւ այցելող մը չունէր. ոկամքը հաճեցուց, որովհետեւ այցելող մը չունէր. ոկամքը հաճեցուց, որովհետեւ այցելող մը չունէր. ո´́́́չ ալ՝ չ ալ՝ չ ալ՝ չ ալ՝ 
խորտակուած մարմինին արիւնաներկ ձորձերը ցուցնելով խորտակուած մարմինին արիւնաներկ ձորձերը ցուցնելով խորտակուած մարմինին արիւնաներկ ձորձերը ցուցնելով խորտակուած մարմինին արիւնաներկ ձորձերը ցուցնելով 
Գթածիդ սիԳթածիդ սիԳթածիդ սիԳթածիդ սիրտը ճմլեցուց, որովհետեւ յուսահատած էր. որտը ճմլեցուց, որովհետեւ յուսահատած էր. որտը ճմլեցուց, որովհետեւ յուսահատած էր. որտը ճմլեցուց, որովհետեւ յուսահատած էր. ո´́́́չ չ չ չ 
ալ՝ ծունկերը իբրեւ ոտքի գարշապար գործածեց, ոալ՝ ծունկերը իբրեւ ոտքի գարշապար գործածեց, ոալ՝ ծունկերը իբրեւ ոտքի գարշապար գործածեց, ոալ՝ ծունկերը իբրեւ ոտքի գարշապար գործածեց, որովհետեւ րովհետեւ րովհետեւ րովհետեւ 
չէր կրնար վեր կենալ. որովհետեւչէր կրնար վեր կենալ. որովհետեւչէր կրնար վեր կենալ. որովհետեւչէր կրնար վեր կենալ. որովհետեւ    ողջողջողջողջ----մեռած ըսելը մեռած ըսելը մեռած ըսելը մեռած ըսելը 
մեռելութենէ տարբեր բան մը չէ: Մանաւանդ թէ քու խօսքովդ մեռելութենէ տարբեր բան մը չէ: Մանաւանդ թէ քու խօսքովդ մեռելութենէ տարբեր բան մը չէ: Մանաւանդ թէ քու խօսքովդ մեռելութենէ տարբեր բան մը չէ: Մանաւանդ թէ քու խօսքովդ 
խրատուելէն, քու ողորմութիւնովդ բարերարուելէն, եւ քու խրատուելէն, քու ողորմութիւնովդ բարերարուելէն, եւ քու խրատուելէն, քու ողորմութիւնովդ բարերարուելէն, եւ քու խրատուելէն, քու ողորմութիւնովդ բարերարուելէն, եւ քու 
փառքովփառքովփառքովփառքովդ լուսազարդուելէն վերջը, ոդ լուսազարդուելէն վերջը, ոդ լուսազարդուելէն վերջը, ոդ լուսազարդուելէն վերջը, ո´́́́չ միայն ետ չկեցաւ քեզի չ միայն ետ չկեցաւ քեզի չ միայն ետ չկեցաւ քեզի չ միայն ետ չկեցաւ քեզի 
դէմ իր հակառակութենէն, այլ ապստամբ թշնամիներուդ դէմ իր հակառակութենէն, այլ ապստամբ թշնամիներուդ դէմ իր հակառակութենէն, այլ ապստամբ թշնամիներուդ դէմ իր հակառակութենէն, այլ ապստամբ թշնամիներուդ 
թիւին վրայ աւելցաւ, անոնց հետ դաշնակցեցաւ, եւ քեզ թիւին վրայ աւելցաւ, անոնց հետ դաշնակցեցաւ, եւ քեզ թիւին վրայ աւելցաւ, անոնց հետ դաշնակցեցաւ, եւ քեզ թիւին վրայ աւելցաւ, անոնց հետ դաշնակցեցաւ, եւ քեզ 
ատողներուն հետ միաբանեցաւատողներուն հետ միաբանեցաւատողներուն հետ միաբանեցաւատողներուն հետ միաբանեցաւ»»»» ( ( ( (Բան ԺԴ):Բան ԺԴ):Բան ԺԴ):Բան ԺԴ):    

4.4.4.4.----    Ջրգողեալ մարդուն համար կՋրգողեալ մարդուն համար կՋրգողեալ մարդուն համար կՋրգողեալ մարդուն համար կ’’’’ըսուիըսուիըսուիըսուի,,,,    որ որ որ որ ««««Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
դիմացդիմացդիմացդիմաց» » » » կամ կամ կամ կամ ««««Յիսուսի առջՅիսուսի առջՅիսուսի առջՅիսուսի առջեւեւեւեւ» » » » կը գտնուէր: Ոմանք կը կարկը գտնուէր: Ոմանք կը կարկը գտնուէր: Ոմանք կը կարկը գտնուէր: Ոմանք կը կար----
ծենծենծենծեն, , , , թէթէթէթէ    ճաշի ներկայ գտնուող Փարիսեցիները դիտմամբ զայն ճաշի ներկայ գտնուող Փարիսեցիները դիտմամբ զայն ճաշի ներկայ գտնուող Փարիսեցիները դիտմամբ զայն ճաշի ներկայ գտնուող Փարիսեցիները դիտմամբ զայն 
««««Յիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւ» » » » կանգնեցուցին, որպէսզի Յիսուս զայն տեսկանգնեցուցին, որպէսզի Յիսուս զայն տեսկանգնեցուցին, որպէսզի Յիսուս զայն տեսկանգնեցուցին, որպէսզի Յիսուս զայն տես----
նէնէնէնէր, եւր, եւր, եւր, եւ    իրենք իրենք իրենք իրենք նայնայնայնայէէէէին թէ իին թէ իին թէ իին թէ ի´́́́նչ պիտի ընէնչ պիտի ընէնչ պիտի ընէնչ պիտի ընէրրրր    Յիսուս: Բայց Յիսուս: Բայց Յիսուս: Բայց Յիսուս: Բայց ես կը ես կը ես կը ես կը 
կարծեմ, որկարծեմ, որկարծեմ, որկարծեմ, որ    հիւանդ մարդը ինք շատ բան լսած էր Յիսուսի հիւանդ մարդը ինք շատ բան լսած էր Յիսուսի հիւանդ մարդը ինք շատ բան լսած էր Յիսուսի հիւանդ մարդը ինք շատ բան լսած էր Յիսուսի 
մասին, անմասին, անմասին, անմասին, անոր կատարած հրաշքներուն մասին, եւ հիմա որ կատարած հրաշքներուն մասին, եւ հիմա որ կատարած հրաշքներուն մասին, եւ հիմա որ կատարած հրաշքներուն մասին, եւ հիմա 
առիթէն օգտուելով, եկած ու կանգնած էր առիթէն օգտուելով, եկած ու կանգնած էր առիթէն օգտուելով, եկած ու կանգնած էր առիթէն օգտուելով, եկած ու կանգնած էր ««««Յիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւ», », », », 
բժշկուելու վառ յոյսով: Դուն ալ չե՞ս ուզեր բժշկուելու վառ յոյսով: Դուն ալ չե՞ս ուզեր բժշկուելու վառ յոյսով: Դուն ալ չե՞ս ուզեր բժշկուելու վառ յոյսով: Դուն ալ չե՞ս ուզեր ««««Յիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւ» » » » 
կենալ: Եթէ ցաւ մը կամ հիւանդութիւն մը ունիս, կամ եթէ քեզ կենալ: Եթէ ցաւ մը կամ հիւանդութիւն մը ունիս, կամ եթէ քեզ կենալ: Եթէ ցաւ մը կամ հիւանդութիւն մը ունիս, կամ եթէ քեզ կենալ: Եթէ ցաւ մը կամ հիւանդութիւն մը ունիս, կամ եթէ քեզ 
չարչրկող մտահոգութիւն մը կամ հիւծեցնող մոլութիւն չարչրկող մտահոգութիւն մը կամ հիւծեցնող մոլութիւն չարչրկող մտահոգութիւն մը կամ հիւծեցնող մոլութիւն չարչրկող մտահոգութիւն մը կամ հիւծեցնող մոլութիւն մը մը մը մը 
ունիս, եկուր եւ ունիս, եկուր եւ ունիս, եկուր եւ ունիս, եկուր եւ ««««Յիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւՅիսուսի առջեւ» » » » կեցիր, վակեցիր, վակեցիր, վակեցիր, վա´́́́ռ յոյսով եւ ռ յոյսով եւ ռ յոյսով եւ ռ յոյսով եւ 
սրտիդ փափաքը ստանալու վասրտիդ փափաքը ստանալու վասրտիդ փափաքը ստանալու վասրտիդ փափաքը ստանալու վա´́́́ռ ակնկալութեամբ:ռ ակնկալութեամբ:ռ ակնկալութեամբ:ռ ակնկալութեամբ:    

5.5.5.5.----    ««««Մեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կ’’’’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կաարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կաարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կաարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կա----
տարելտարելտարելտարել»:»:»:»:    Յիսուսի այս հարցումին չէին կրնար պատասխանել: Յիսուսի այս հարցումին չէին կրնար պատասխանել: Յիսուսի այս հարցումին չէին կրնար պատասխանել: Յիսուսի այս հարցումին չէին կրնար պատասխանել: 
ՈՈՈՈ´́́́չ կրնային չ կրնային չ կրնային չ կրնային ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´» ´» ´» ´» ըսել եւ ոըսել եւ ոըսել եւ ոըսել եւ ո´́́́չ ալ` չ ալ` չ ալ` չ ալ` ««««ՈՈՈՈ´́́́չչչչ»: »: »: »: Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ««««ՈՈՈՈ´́́́չչչչ» » » » ըըըըսէին, սէին, սէին, սէին, 
բացայայտ ու բացորոշ կերպով հակադրութեան մէջ բացայայտ ու բացորոշ կերպով հակադրութեան մէջ բացայայտ ու բացորոշ կերպով հակադրութեան մէջ բացայայտ ու բացորոշ կերպով հակադրութեան մէջ պիտի պիտի պիտի պիտի 
մտնէին Յիսուսի հետ, անոր գործին ու կամքին հետ, եւ իրենք մտնէին Յիսուսի հետ, անոր գործին ու կամքին հետ, եւ իրենք մտնէին Յիսուսի հետ, անոր գործին ու կամքին հետ, եւ իրենք մտնէին Յիսուսի հետ, անոր գործին ու կամքին հետ, եւ իրենք 
գիտէին որ պատրաստ չէգիտէին որ պատրաստ չէգիտէին որ պատրաստ չէգիտէին որ պատրաստ չէին այդ քայլը առնելու. իսկ եթէ ին այդ քայլը առնելու. իսկ եթէ ին այդ քայլը առնելու. իսկ եթէ ին այդ քայլը առնելու. իսկ եթէ 
««««ԱԱԱԱյոյոյոյո´» ´» ´» ´» ըսէին, իրենք զիրենք հակասած պիտի ըլլային, քանի ըսէին, իրենք զիրենք հակասած պիտի ըլլային, քանի ըսէին, իրենք զիրենք հակասած պիտի ըլլային, քանի ըսէին, իրենք զիրենք հակասած պիտի ըլլային, քանի 
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իրենք հիրենք հիրենք հիրենք համոզուած էին որ Շաբաթ օրով մարդամոզուած էին որ Շաբաթ օրով մարդամոզուած էին որ Շաբաթ օրով մարդամոզուած էին որ Շաբաթ օրով մարդ    բժբժբժբժշկելը արգիլշկելը արգիլշկելը արգիլշկելը արգիլ----
ուած գործ էր:ուած գործ էր:ուած գործ էր:ուած գործ էր:    

Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը ոեւէ գործ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը ոեւէ գործ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը ոեւէ գործ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը ոեւէ գործ 
չկատարելու հրահանգը կամ օրէնքը կու գայ Հին չկատարելու հրահանգը կամ օրէնքը կու գայ Հին չկատարելու հրահանգը կամ օրէնքը կու գայ Հին չկատարելու հրահանգը կամ օրէնքը կու գայ Հին 
Կտակարանէն (Ել 20.8Կտակարանէն (Ել 20.8Կտակարանէն (Ել 20.8Կտակարանէն (Ել 20.8----11)11)11)11)8888::::    

Այստեղ սակայն, կարեւոր է նշել, որ Օրէնքը ոեւէ ձեւով Այստեղ սակայն, կարեւոր է նշել, որ Օրէնքը ոեւէ ձեւով Այստեղ սակայն, կարեւոր է նշել, որ Օրէնքը ոեւէ ձեւով Այստեղ սակայն, կարեւոր է նշել, որ Օրէնքը ոեւէ ձեւով 
չչչչ’’’’արգիլեր Շաբաթ օրով բարիք գործել, աղքատին օգնել, մարդ արգիլեր Շաբաթ օրով բարիք գործել, աղքատին օգնել, մարդ արգիլեր Շաբաթ օրով բարիք գործել, աղքատին օգնել, մարդ արգիլեր Շաբաթ օրով բարիք գործել, աղքատին օգնել, մարդ 
բժշկել: Աբժշկել: Աբժշկել: Աբժշկել: Ա´́́́յս էյս էյս էյս էրրրր    որ Տէրը կոր Տէրը կոր Տէրը կոր Տէրը կ’’’’ուզէր բացայայտել իր հարցումով. ուզէր բացայայտել իր հարցումով. ուզէր բացայայտել իր հարցումով. ուզէր բացայայտել իր հարցումով. 
««««Մեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կ’’’’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելարտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարել»:»:»:»:    
Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ի՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ի՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ի՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ի՞նչպէս կրնար 
արգիլուած ըլլալ, երբ Շաբաթ օրը տրուած էր, որպէսզի արգիլուած ըլլալ, երբ Շաբաթ օրը տրուած էր, որպէսզի արգիլուած ըլլալ, երբ Շաբաթ օրը տրուած էր, որպէսզի արգիլուած ըլլալ, երբ Շաբաթ օրը տրուած էր, որպէսզի 
մարդիկ մտածէին ցաւ ու նեղութիւն ունեցողներուն մասին: մարդիկ մտածէին ցաւ ու նեղութիւն ունեցողներուն մասին: մարդիկ մտածէին ցաւ ու նեղութիւն ունեցողներուն մասին: մարդիկ մտածէին ցաւ ու նեղութիւն ունեցողներուն մասին: 
Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը ՞նչպէս կրնար Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը 
արգիլել, երբ Տէրը ինք իբրեւ բժիշկ` Տէրն էր Շաբաթին: արգիլել, երբ Տէրը ինք իբրեւ բժիշկ` Տէրն էր Շաբաթին: արգիլել, երբ Տէրը ինք իբրեւ բժիշկ` Տէրն էր Շաբաթին: արգիլել, երբ Տէրը ինք իբրեւ բժիշկ` Տէրն էր Շաբաթին: 
Շաբաթը, մեր բժիշկ Յիսուսին օրն էր, ուստի, բոլոր օրերէն Շաբաթը, մեր բժիշկ Յիսուսին օրն էր, ուստի, բոլոր օրերէն Շաբաթը, մեր բժիշկ Յիսուսին օրն էր, ուստի, բոլոր օրերէն Շաբաթը, մեր բժիշկ Յիսուսին օրն էր, ուստի, բոլոր օրերէն 
առաջ` Շաբաթն էր օրը բժշկութեան, եւ պատահական չէ որ առաջ` Շաբաթն էր օրը բժշկութեան, եւ պատահական չէ որ առաջ` Շաբաթն էր օրը բժշկութեան, եւ պատահական չէ որ առաջ` Շաբաթն էր օրը բժշկութեան, եւ պատահական չէ որ 
Յիսուս իր բժշկութեանց մեծ մասը` Շաբաթ օրով էր որ Յիսուս իր բժշկութեանց մեծ մասը` Շաբաթ օրով էր որ Յիսուս իր բժշկութեանց մեծ մասը` Շաբաթ օրով էր որ Յիսուս իր բժշկութեանց մեծ մասը` Շաբաթ օրով էր որ 
կատարկատարկատարկատարեց:եց:եց:եց:    

6.6.6.6.----    ««««Մեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կ’’’’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն արտօնէ՞ Շաբաթ օրով բժշկութիւն 
կատարելկատարելկատարելկատարել»:»:»:»:    Ուշագրաւ է որ ճաշի ներկայ գտնուող Ուշագրաւ է որ ճաշի ներկայ գտնուող Ուշագրաւ է որ ճաշի ներկայ գտնուող Ուշագրաւ է որ ճաշի ներկայ գտնուող 
Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը բան մը չըսաւ կամ բան մը Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը բան մը չըսաւ կամ բան մը Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը բան մը չըսաւ կամ բան մը Փարիսեցիներէն ոեւէ մէկը բան մը չըսաւ կամ բան մը 
չհարցուց Յիսուսին, երբ Յիսուս յիշեալ հարցումը հարցուց չհարցուց Յիսուսին, երբ Յիսուս յիշեալ հարցումը հարցուց չհարցուց Յիսուսին, երբ Յիսուս յիշեալ հարցումը հարցուց չհարցուց Յիսուսին, երբ Յիսուս յիշեալ հարցումը հարցուց 
անոնց: Անոնք բարձրաձայն առարկութիւն չըրին, բայց Տէրը անոնց: Անոնք բարձրաձայն առարկութիւն չըրին, բայց Տէրը անոնց: Անոնք բարձրաձայն առարկութիւն չըրին, բայց Տէրը անոնց: Անոնք բարձրաձայն առարկութիւն չըրին, բայց Տէրը 
կարդակարդակարդակարդաց անոնց միտքը, գիտցաւ անոնց մտածումները, ց անոնց միտքը, գիտցաւ անոնց մտածումները, ց անոնց միտքը, գիտցաւ անոնց մտածումները, ց անոնց միտքը, գիտցաւ անոնց մտածումները, 
ճանչցաւ անոնց միտումը, եւ յստակ տեսաւ թէ անոնք եկած ճանչցաւ անոնց միտումը, եւ յստակ տեսաւ թէ անոնք եկած ճանչցաւ անոնց միտումը, եւ յստակ տեսաւ թէ անոնք եկած ճանչցաւ անոնց միտումը, եւ յստակ տեսաւ թէ անոնք եկած 
էին զինք փորձելու, սխալ մը գտնելու իր խօսքին կամ գործին էին զինք փորձելու, սխալ մը գտնելու իր խօսքին կամ գործին էին զինք փորձելու, սխալ մը գտնելու իր խօսքին կամ գործին էին զինք փորձելու, սխալ մը գտնելու իր խօսքին կամ գործին 
մէջ, ահա թէ ինչոմէջ, ահա թէ ինչոմէջ, ահա թէ ինչոմէջ, ահա թէ ինչո´́́́ւ տուեալ հարցումը հարցուց:ւ տուեալ հարցումը հարցուց:ւ տուեալ հարցումը հարցուց:ւ տուեալ հարցումը հարցուց:    

Տէրը կարող է կարդալ բոլոր մարդոց բոլոր միտքերը Տէրը կարող է կարդալ բոլոր մարդոց բոլոր միտքերը Տէրը կարող է կարդալ բոլոր մարդոց բոլոր միտքերը Տէրը կարող է կարդալ բոլոր մարդոց բոլոր միտքերը 
միաժամանակ: Իւրամիաժամանակ: Իւրամիաժամանակ: Իւրամիաժամանակ: Իւրաքանչիւր մարդ անսահման թիւով մտաքանչիւր մարդ անսահման թիւով մտաքանչիւր մարդ անսահման թիւով մտաքանչիւր մարդ անսահման թիւով մտա----
                                                 
8 Այս մասին խօսած ենք տարբեր առիթներով, կրկնութիւններէ խուսափելու 
համար, տե´ս բացատրութիւնները Բեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութեան 
դրուագին (Յհ 5.8-9` թիւ 6: Յհ 5.10` թիւ 1,2,3,4,5): Տե´ս նաեւ բացատրութիւնները 
հաշմանդամ կնոջ բժշկութեան դրուագին (Ղկ 13.14` թիւ 1,6: Ղկ 13.15` թիւ 1,2): 
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ծումներ ու խորհուրդներ կծումներ ու խորհուրդներ կծումներ ու խորհուրդներ կծումներ ու խորհուրդներ կ’’’’ունենայ իր կեանքին ընթացքին: ունենայ իր կեանքին ընթացքին: ունենայ իր կեանքին ընթացքին: ունենայ իր կեանքին ընթացքին: 
ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ չ ոք կրնայ նոյնիսկ մէկնոյնիսկ մէկնոյնիսկ մէկնոյնիսկ մէկ    անձի անձի անձի անձի մտածումները գիտնալ: մտածումները գիտնալ: մտածումները գիտնալ: մտածումները գիտնալ: 
Մարդը ինքն իսկ չի կրնար իր սեփական բոլոր մտածումները Մարդը ինքն իսկ չի կրնար իր սեփական բոլոր մտածումները Մարդը ինքն իսկ չի կրնար իր սեփական բոլոր մտածումները Մարդը ինքն իսկ չի կրնար իր սեփական բոլոր մտածումները 
միտքը պահել: Բայց մեր Տէրը, Ադամէն սկսեալ մինչեւ իր միտքը պահել: Բայց մեր Տէրը, Ադամէն սկսեալ մինչեւ իր միտքը պահել: Բայց մեր Տէրը, Ադամէն սկսեալ մինչեւ իր միտքը պահել: Բայց մեր Տէրը, Ադամէն սկսեալ մինչեւ իր 
երկրորդ գալստեաերկրորդ գալստեաերկրորդ գալստեաերկրորդ գալստեան ժամանակ ապրող մարդոց մտածումնեն ժամանակ ապրող մարդոց մտածումնեն ժամանակ ապրող մարդոց մտածումնեն ժամանակ ապրող մարդոց մտածումնե----
րը գիտէ իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով:րը գիտէ իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով:րը գիտէ իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով:րը գիտէ իրենց բոլոր մանրամասնութիւններով:    

Երբ խօսեցանք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակինԵրբ խօսեցանք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակինԵրբ խօսեցանք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակինԵրբ խօսեցանք այրի կնոջ եւ դատաւորին առակին,,,,    Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
18.418.418.418.4----5 5 5 5 համարներուն մասին, հոն ըսինք. համարներուն մասին, հոն ըսինք. համարներուն մասին, հոն ըսինք. համարներուն մասին, հոն ըսինք. ««««Երբ Պետրոս Երբ Պետրոս Երբ Պետրոս Երբ Պետրոս 
առաքեալ վիճեցաւ Տիրոջ հետ եւ չուզեց իր խաչելութեան մաառաքեալ վիճեցաւ Տիրոջ հետ եւ չուզեց իր խաչելութեան մաառաքեալ վիճեցաւ Տիրոջ հետ եւ չուզեց իր խաչելութեան մաառաքեալ վիճեցաւ Տիրոջ հետ եւ չուզեց իր խաչելութեան մա----
սին խօսքեր լսել, Յիսուս անոր ըսսին խօսքեր լսել, Յիսուս անոր ըսսին խօսքեր լսել, Յիսուս անոր ըսսին խօսքեր լսել, Յիսուս անոր ըսաւ. աւ. աւ. աւ. ««««Աստուծոյ ծրագիրը չէ Աստուծոյ ծրագիրը չէ Աստուծոյ ծրագիրը չէ Աստուծոյ ծրագիրը չէ 
որ կը խոոր կը խոոր կը խոոր կը խորհիս, այլ մարդոց մտահոգութիւնը կրհիս, այլ մարդոց մտահոգութիւնը կրհիս, այլ մարդոց մտահոգութիւնը կրհիս, այլ մարդոց մտահոգութիւնը կ’’’’արտայայտեսարտայայտեսարտայայտեսարտայայտես»»»»    
((((Մտ 16.23): Այս խօսքը կը բացայայտէ թէ Յիսուս գիտէ մեր Մտ 16.23): Այս խօսքը կը բացայայտէ թէ Յիսուս գիտէ մեր Մտ 16.23): Այս խօսքը կը բացայայտէ թէ Յիսուս գիտէ մեր Մտ 16.23): Այս խօսքը կը բացայայտէ թէ Յիսուս գիտէ մեր 
բոլոր խորհածները, եւ գիտէ եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ բոլոր խորհածները, եւ գիտէ եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ բոլոր խորհածները, եւ գիտէ եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ բոլոր խորհածները, եւ գիտէ եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ 
ծրագիրին համաձայն են, թէ՝ պարզապէս ծրագիրին համաձայն են, թէ՝ պարզապէս ծրագիրին համաձայն են, թէ՝ պարզապէս ծրագիրին համաձայն են, թէ՝ պարզապէս ««««մարդոց մտահոմարդոց մտահոմարդոց մտահոմարդոց մտահո----
գութիւնըգութիւնըգութիւնըգութիւնը» » » » արտայայտող մտաարտայայտող մտաարտայայտող մտաարտայայտող մտածումներ են: Երբ Յիսուս ծումներ են: Երբ Յիսուս ծումներ են: Երբ Յիսուս ծումներ են: Երբ Յիսուս 
Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. ««««Որդեա՜կ, մեղքերդ Որդեա՜կ, մեղքերդ Որդեա՜կ, մեղքերդ Որդեա՜կ, մեղքերդ 
ներուաներուաներուաներուա´́́́ծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզի»,»,»,»,    Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ Մարկոս Աւետարանիչ կը հաստատէ 
թէ թէ թէ թէ ««««Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, սկսան մտովի քննադատել Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, սկսան մտովի քննադատել Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, սկսան մտովի քննադատել Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, սկսան մտովի քննադատել 
զայն.զայն.զայն.զայն.---- " " " "Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը 
հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ    ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել"ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել"ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել"ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել"»:»:»:»:    
Լսեցէք թէ իԼսեցէք թէ իԼսեցէք թէ իԼսեցէք թէ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսէ Մարկոս. ըսէ Մարկոս. ըսէ Մարկոս. ըսէ Մարկոս. ««««Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ 
անոնց մտածումը եւ ըսաւ.անոնց մտածումը եւ ըսաւ.անոնց մտածումը եւ ըսաւ.անոնց մտածումը եւ ըսաւ.---- " " " "Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք"Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք"Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք"Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք"»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
2.52.52.52.5----8): 8): 8): 8): Տակաւին, Յիսուս գիտցաւ Փարիսեցի Սիմոնին Տակաւին, Յիսուս գիտցաւ Փարիսեցի Սիմոնին Տակաւին, Յիսուս գիտցաւ Փարիսեցի Սիմոնին Տակաւին, Յիսուս գիտցաւ Փարիսեցի Սիմոնին 
մտածումը (Ղկ 7.39մտածումը (Ղկ 7.39մտածումը (Ղկ 7.39մտածումը (Ղկ 7.39----40), 40), 40), 40), գիտցաւ Ժողովարանին մէջ զինք գիտցաւ Ժողովարանին մէջ զինք գիտցաւ Ժողովարանին մէջ զինք գիտցաւ Ժողովարանին մէջ զինք 
ամբաստանելու միտքոամբաստանելու միտքոամբաստանելու միտքոամբաստանելու միտքով հարցում հարցնողներուն դիտումը վ հարցում հարցնողներուն դիտումը վ հարցում հարցնողներուն դիտումը վ հարցում հարցնողներուն դիտումը 
((((Մտ 12.10Մտ 12.10Մտ 12.10Մտ 12.10----14), 14), 14), 14), կարդաց աշակերտներուն միտքը որոնք կը կարդաց աշակերտներուն միտքը որոնք կը կարդաց աշակերտներուն միտքը որոնք կը կարդաց աշակերտներուն միտքը որոնք կը 
մտահոգուէին թէ իրենց հետ հաց չմնաց (Մտ 16.8), եւ այլն:մտահոգուէին թէ իրենց հետ հաց չմնաց (Մտ 16.8), եւ այլն:մտահոգուէին թէ իրենց հետ հաց չմնաց (Մտ 16.8), եւ այլն:մտահոգուէին թէ իրենց հետ հաց չմնաց (Մտ 16.8), եւ այլն:    

Այս բոլորը գիտնալէ ետք, սիրելիԱյս բոլորը գիտնալէ ետք, սիրելիԱյս բոլորը գիտնալէ ետք, սիրելիԱյս բոլորը գիտնալէ ետք, սիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցողներ, գիտցէք ընթերցողներ, գիտցէք ընթերցողներ, գիտցէք ընթերցողներ, գիտցէք 
նաեւ որ Յիսուս ձենաեւ որ Յիսուս ձենաեւ որ Յիսուս ձենաեւ որ Յիսուս ձե´́́́ր ալ միտքը կը կր ալ միտքը կը կր ալ միտքը կը կր ալ միտքը կը կարդայ եւ գիտէ ինչ որ կը արդայ եւ գիտէ ինչ որ կը արդայ եւ գիտէ ինչ որ կը արդայ եւ գիտէ ինչ որ կը 
մտածէք, կմտածէք, կմտածէք, կմտածէք, կը խորհիք ուը խորհիք ուը խորհիք ուը խորհիք ու    կը ծրագրէք: Ուստի, զգոկը ծրագրէք: Ուստի, զգոկը ծրագրէք: Ուստի, զգոկը ծրագրէք: Ուստի, զգո´́́́յշ եղէք ձեր յշ եղէք ձեր յշ եղէք ձեր յշ եղէք ձեր 
մտածածին: Ջանացէք միայն աստուածահաճոյ մտածումներ մտածածին: Ջանացէք միայն աստուածահաճոյ մտածումներ մտածածին: Ջանացէք միայն աստուածահաճոյ մտածումներ մտածածին: Ջանացէք միայն աստուածահաճոյ մտածումներ 
ու խորհուրդներ սնուցանել ձեր մտքին մէջ, եւ որպէսզի ու խորհուրդներ սնուցանել ձեր մտքին մէջ, եւ որպէսզի ու խորհուրդներ սնուցանել ձեր մտքին մէջ, եւ որպէսզի ու խորհուրդներ սնուցանել ձեր մտքին մէջ, եւ որպէսզի 
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կարենաք յաջողապէս ասիկա ընել, փորձեցէք մնայուն կարենաք յաջողապէս ասիկա ընել, փորձեցէք մնայուն կարենաք յաջողապէս ասիկա ընել, փորձեցէք մնայուն կարենաք յաջողապէս ասիկա ընել, փորձեցէք մնայուն 
կերպով ձեր մտածութեան նիւթը Յիսոկերպով ձեր մտածութեան նիւթը Յիսոկերպով ձեր մտածութեան նիւթը Յիսոկերպով ձեր մտածութեան նիւթը Յիսո´́́́ւսը դարձնել, ձեր ւսը դարձնել, ձեր ւսը դարձնել, ձեր ւսը դարձնել, ձեր 
ուշադրութիւնուշադրութիւնուշադրութիւնուշադրութիւնը միայն երկինքի վրայ կեդրոնացուցէք, եւ ը միայն երկինքի վրայ կեդրոնացուցէք, եւ ը միայն երկինքի վրայ կեդրոնացուցէք, եւ ը միայն երկինքի վրայ կեդրոնացուցէք, եւ 
ինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երկնաւոր բաներու մասին Երկնաւոր բաներու մասին Երկնաւոր բաներու մասին Երկնաւոր բաներու մասին 
խորհեցէք եւ ոխորհեցէք եւ ոխորհեցէք եւ ոխորհեցէք եւ ո´́́́չ թէ երկրաւոր բաներուչ թէ երկրաւոր բաներուչ թէ երկրաւոր բաներուչ թէ երկրաւոր բաներու»»»» ( ( ( (Կղ 3.2):Կղ 3.2):Կղ 3.2):Կղ 3.2):    

««««Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու Անոնք լուռ մնացին: Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու 
ճամբեցճամբեցճամբեցճամբեց»:»:»:»: ( ( ( (Ղկ 14.4):Ղկ 14.4):Ղկ 14.4):Ղկ 14.4):    

1.1.1.1.----    ««««Անոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացին»:»:»:»:    ՈւժեՈւժեՈւժեՈւժե´́́́ղ, յանդող, յանդող, յանդող, յանդո´́́́ւգն եւ յսւգն եւ յսւգն եւ յսւգն եւ յստատատատա´́́́կ կ կ կ 
էր Յիսուսի հարցումը. էր Յիսուսի հարցումը. էր Յիսուսի հարցումը. էր Յիսուսի հարցումը. ««««Մեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կՄեր Օրէնքը կ’’’’արտօնէ՞ Շաբաթ օրով արտօնէ՞ Շաբաթ օրով արտօնէ՞ Շաբաթ օրով արտօնէ՞ Շաբաթ օրով 
բժշկութիւն կատարելբժշկութիւն կատարելբժշկութիւն կատարելբժշկութիւն կատարել»:»:»:»:    Փարիսեցիները չկրցան պատասխաՓարիսեցիները չկրցան պատասխաՓարիսեցիները չկրցան պատասխաՓարիսեցիները չկրցան պատասխա----
նել Յիսուսի հարցումին: Քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը նել Յիսուսի հարցումին: Քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը նել Յիսուսի հարցումին: Քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը նել Յիսուսի հարցումին: Քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը 
չունեցան ըսելու` չունեցան ըսելու` չունեցան ըսելու` չունեցան ըսելու` ««««ՈՈՈՈ´́́́չ, մեր Օրէնքը չչ, մեր Օրէնքը չչ, մեր Օրէնքը չչ, մեր Օրէնքը չ’’’’արգիլեր արգիլեր արգիլեր արգիլեր Շաբաթ օրով Շաբաթ օրով Շաբաթ օրով Շաբաթ օրով 
բժշկութիւն կատարելբժշկութիւն կատարելբժշկութիւն կատարելբժշկութիւն կատարել». ». ». ». ոոոոչ ալ համարձակութիւնըչ ալ համարձակութիւնըչ ալ համարձակութիւնըչ ալ համարձակութիւնը    ունեցան ունեցան ունեցան ունեցան 
ըսելու` ըսելու` ըսելու` ըսելու` ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, մեր Օրէնքը կմեր Օրէնքը կմեր Օրէնքը կմեր Օրէնքը կ’’’’արգիլէ արգիլէ արգիլէ արգիլէ Շաբաթ օրով բժշկութիւն Շաբաթ օրով բժշկութիւն Շաբաթ օրով բժշկութիւն Շաբաթ օրով բժշկութիւն 
կատարելկատարելկատարելկատարել»:»:»:»:    ««««Անոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացին» » » » պարզապէս: Անոնց լուռ պարզապէս: Անոնց լուռ պարզապէս: Անոնց լուռ պարզապէս: Անոնց լուռ 
մնալը, ցոյց կու տայ որ անոնք համաձայն էին որ Շաբաթ մնալը, ցոյց կու տայ որ անոնք համաձայն էին որ Շաբաթ մնալը, ցոյց կու տայ որ անոնք համաձայն էին որ Շաբաթ մնալը, ցոյց կու տայ որ անոնք համաձայն էին որ Շաբաթ 
օրով կրնար բժշկութիւն կատարուիլ: Անոնց լռութիւնը կը օրով կրնար բժշկութիւն կատարուիլ: Անոնց լռութիւնը կը օրով կրնար բժշկութիւն կատարուիլ: Անոնց լռութիւնը կը օրով կրնար բժշկութիւն կատարուիլ: Անոնց լռութիւնը կը 
պարզէ որ անոնք գիտէին ճշմարտութիւնը,պարզէ որ անոնք գիտէին ճշմարտութիւնը,պարզէ որ անոնք գիտէին ճշմարտութիւնը,պարզէ որ անոնք գիտէին ճշմարտութիւնը,    բայց կամովին բայց կամովին բայց կամովին բայց կամովին 
նախընտրեցին լուռ մնալ: Եւ ոնախընտրեցին լուռ մնալ: Եւ ոնախընտրեցին լուռ մնալ: Եւ ոնախընտրեցին լուռ մնալ: Եւ ո´́́́չ միայն նախընտրեցին լուռ չ միայն նախընտրեցին լուռ չ միայն նախընտրեցին լուռ չ միայն նախընտրեցին լուռ 
մնալ, այլեւ` դարձան հալածիչները Քրիստոսի: Պատմումնալ, այլեւ` դարձան հալածիչները Քրիստոսի: Պատմումնալ, այլեւ` դարձան հալածիչները Քրիստոսի: Պատմումնալ, այլեւ` դարձան հալածիչները Քրիստոսի: Պատմու----
թեան ընթացքին միշտ նոյնը պատահած է: Յաճախ մարդիկ թեան ընթացքին միշտ նոյնը պատահած է: Յաճախ մարդիկ թեան ընթացքին միշտ նոյնը պատահած է: Յաճախ մարդիկ թեան ընթացքին միշտ նոյնը պատահած է: Յաճախ մարդիկ 
գիտցեր են ճշմարտութիւնը, գիտցերգիտցեր են ճշմարտութիւնը, գիտցերգիտցեր են ճշմարտութիւնը, գիտցերգիտցեր են ճշմարտութիւնը, գիտցեր`̀̀̀    եւ լուռ մնացեր են, լուռ եւ լուռ մնացեր են, լուռ եւ լուռ մնացեր են, լուռ եւ լուռ մնացեր են, լուռ 
մնացերմնացերմնացերմնացեր` ` ` ` եւ հալածեր են ճշմարտութեանեւ հալածեր են ճշմարտութեանեւ հալածեր են ճշմարտութեանեւ հալածեր են ճշմարտութեան    պաշտպանները: պաշտպանները: պաշտպանները: պաշտպանները: 
Այսօր կան մարդիկ մեր կեանքին մէջ որոնք գիտեն ճշմարԱյսօր կան մարդիկ մեր կեանքին մէջ որոնք գիտեն ճշմարԱյսօր կան մարդիկ մեր կեանքին մէջ որոնք գիտեն ճշմարԱյսօր կան մարդիկ մեր կեանքին մէջ որոնք գիտեն ճշմար----
տութիւնը: Գիտեն թէ մենք շիտակ ընթացքի մէջ ենք: Գիտեն տութիւնը: Գիտեն թէ մենք շիտակ ընթացքի մէջ ենք: Գիտեն տութիւնը: Գիտեն թէ մենք շիտակ ընթացքի մէջ ենք: Գիտեն տութիւնը: Գիտեն թէ մենք շիտակ ընթացքի մէջ ենք: Գիտեն 
որ մենք ճիոր մենք ճիոր մենք ճիոր մենք ճի´́́́շդը կը գործենք, ճիշդը կը գործենք, ճիշդը կը գործենք, ճիշդը կը գործենք, ճի´́́́շդը կը խօսինք, ճիշդը կը խօսինք, ճիշդը կը խօսինք, ճիշդը կը խօսինք, ճի´́́́շդը կը շդը կը շդը կը շդը կը 
քարոզենք եւ կը պատգամենք, բայց չեն ուզեր ընդունիլ ու քարոզենք եւ կը պատգամենք, բայց չեն ուզեր ընդունիլ ու քարոզենք եւ կը պատգամենք, բայց չեն ուզեր ընդունիլ ու քարոզենք եւ կը պատգամենք, բայց չեն ուզեր ընդունիլ ու 
խոստովանիլ ատիկա, այլ կը նախընխոստովանիլ ատիկա, այլ կը նախընխոստովանիլ ատիկա, այլ կը նախընխոստովանիլ ատիկա, այլ կը նախընտրեն լուռ մնալ, եւ լուռ տրեն լուռ մնալ, եւ լուռ տրեն լուռ մնալ, եւ լուռ տրեն լուռ մնալ, եւ լուռ 
կերպով հալածել, ճնշել, քանդել, խորտակել, կործանել, եւ կերպով հալածել, ճնշել, քանդել, խորտակել, կործանել, եւ կերպով հալածել, ճնշել, քանդել, խորտակել, կործանել, եւ կերպով հալածել, ճնշել, քանդել, խորտակել, կործանել, եւ 
նոյնիսկ գոյութենէ զրկելու մասին մտածել:նոյնիսկ գոյութենէ զրկելու մասին մտածել:նոյնիսկ գոյութենէ զրկելու մասին մտածել:նոյնիսկ գոյութենէ զրկելու մասին մտածել:    

2.2.2.2.---- « « « «Անոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացինԱնոնք լուռ մնացին»:»:»:»:    Երբ Տէրը հարցում հարցնէ` Երբ Տէրը հարցում հարցնէ` Երբ Տէրը հարցում հարցնէ` Երբ Տէրը հարցում հարցնէ` 
մեղաւոր մարդը լոմեղաւոր մարդը լոմեղաւոր մարդը լոմեղաւոր մարդը լո´́́́ւռ կը մնայ: Երբ Ճշմարտախօսը խօսի` ւռ կը մնայ: Երբ Ճշմարտախօսը խօսի` ւռ կը մնայ: Երբ Ճշմարտախօսը խօսի` ւռ կը մնայ: Երբ Ճշմարտախօսը խօսի` 
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ստախօսները կը պապանձին: Երբ Դատաւորը ստախօսները կը պապանձին: Երբ Դատաւորը ստախօսները կը պապանձին: Երբ Դատաւորը ստախօսները կը պապանձին: Երբ Դատաւորը քննէ` դատաքննէ` դատաքննէ` դատաքննէ` դատա----
պարտուածը չի կրնար պատասխանել: Երբ լեզու պարգեւող պարտուածը չի կրնար պատասխանել: Երբ լեզու պարգեւող պարտուածը չի կրնար պատասխանել: Երբ լեզու պարգեւող պարտուածը չի կրնար պատասխանել: Երբ լեզու պարգեւող 
Տէրը լեզուն շարժէ` բոլոր լեզուները կՏէրը լեզուն շարժէ` բոլոր լեզուները կՏէրը լեզուն շարժէ` բոլոր լեզուները կՏէրը լեզուն շարժէ` բոլոր լեզուները կ’’’’անշարժանան: Բայց անշարժանան: Բայց անշարժանան: Բայց անշարժանան: Բայց 
մեր լեզուները չեն ստեղծուած որպէսզի անշարժ ու համր մեր լեզուները չեն ստեղծուած որպէսզի անշարժ ու համր մեր լեզուները չեն ստեղծուած որպէսզի անշարժ ու համր մեր լեզուները չեն ստեղծուած որպէսզի անշարժ ու համր 
մնան, այլ` որպէսզի փառաբանեն ու փառաւորեն ամենակալ մնան, այլ` որպէսզի փառաբանեն ու փառաւորեն ամենակալ մնան, այլ` որպէսզի փառաբանեն ու փառաւորեն ամենակալ մնան, այլ` որպէսզի փառաբանեն ու փառաւորեն ամենակալ 
Տէրը` Աստուծոյ Գառնուկը` Քրիստոսը:Տէրը` Աստուծոյ Գառնուկը` Քրիստոսը:Տէրը` Աստուծոյ Գառնուկը` Քրիստոսը:Տէրը` Աստուծոյ Գառնուկը` Քրիստոսը:    

3.3.3.3.----    ««««Յիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու ճամբեցՅիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու ճամբեցՅիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու ճամբեցՅիսուս բռնեց մարդը, բժշկեց ու ճամբեց»:»:»:»:    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    
ճաշի հրաւիրուած էր, բայց առիթէն օգտուելով` բժշկեց ճաշի հրաւիրուած էր, բայց առիթէն օգտուելով` բժշկեց ճաշի հրաւիրուած էր, բայց առիթէն օգտուելով` բժշկեց ճաշի հրաւիրուած էր, բայց առիթէն օգտուելով` բժշկեց 
հիւանդ մարդ մը: Առիթը բացուած էր բարիք մը գործելու, եւ հիւանդ մարդ մը: Առիթը բացուած էր բարիք մը գործելու, եւ հիւանդ մարդ մը: Առիթը բացուած էր բարիք մը գործելու, եւ հիւանդ մարդ մը: Առիթը բացուած էր բարիք մը գործելու, եւ 
Յիսուս գործեՅիսուս գործեՅիսուս գործեՅիսուս գործե´́́́ց այդ բարիքը: Առիթը ներկայացած էր փարաց այդ բարիքը: Առիթը ներկայացած էր փարաց այդ բարիքը: Առիթը ներկայացած էր փարաց այդ բարիքը: Առիթը ներկայացած էր փարա----
տելու ցաւ մը, եւ Տէրը չփախցոտելու ցաւ մը, եւ Տէրը չփախցոտելու ցաւ մը, եւ Տէրը չփախցոտելու ցաւ մը, եւ Տէրը չփախցո´́́́ւց այդ առիթը: Ի՞նչ կւց այդ առիթը: Ի՞նչ կւց այդ առիթը: Ի՞նչ կւց այդ առիթը: Ի՞նչ կ’’’’ընընընընենք ենք ենք ենք 
մենք եթէ տեղ մը ճաշի հրաւիրուած ենք եւ մէկը կը ներկամենք եթէ տեղ մը ճաշի հրաւիրուած ենք եւ մէկը կը ներկամենք եթէ տեղ մը ճաշի հրաւիրուած ենք եւ մէկը կը ներկամենք եթէ տեղ մը ճաշի հրաւիրուած ենք եւ մէկը կը ներկա----
յանայ ու մեր օգնութիւնը կը հայցէ: Կյանայ ու մեր օգնութիւնը կը հայցէ: Կյանայ ու մեր օգնութիւնը կը հայցէ: Կյանայ ու մեր օգնութիւնը կը հայցէ: Կ’’’’օգնե՞նք, թէ` օգնե՞նք, թէ` օգնե՞նք, թէ` օգնե՞նք, թէ` ««««կը ներէք, կը ներէք, կը ներէք, կը ներէք, 
ճաշի հրաւիրուած ենքճաշի հրաւիրուած ենքճաշի հրաւիրուած ենքճաշի հրաւիրուած ենք» » » » կկկկ’’’’ըսենք, եւ կը ճամբենք ենթական: ըսենք, եւ կը ճամբենք ենթական: ըսենք, եւ կը ճամբենք ենթական: ըսենք, եւ կը ճամբենք ենթական: 
Ճաշի ժամը` Յիսուսի համար հանգիստ ընելու ժամ էր նաեւ: Ճաշի ժամը` Յիսուսի համար հանգիստ ընելու ժամ էր նաեւ: Ճաշի ժամը` Յիսուսի համար հանգիստ ընելու ժամ էր նաեւ: Ճաշի ժամը` Յիսուսի համար հանգիստ ընելու ժամ էր նաեւ: 
Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընենք մենք եթէ մեր հանգիստընենք մենք եթէ մեր հանգիստընենք մենք եթէ մեր հանգիստընենք մենք եթէ մեր հանգիստի պահուն, մէկը գայ եւ ի պահուն, մէկը գայ եւ ի պահուն, մէկը գայ եւ ի պահուն, մէկը գայ եւ 
ուզէ իր ցաւին մասին պատմել: Ականջ կու տա՞նք լսելու, թէ` ուզէ իր ցաւին մասին պատմել: Ականջ կու տա՞նք լսելու, թէ` ուզէ իր ցաւին մասին պատմել: Ականջ կու տա՞նք լսելու, թէ` ուզէ իր ցաւին մասին պատմել: Ականջ կու տա՞նք լսելու, թէ` 
««««մեր հանգիստի ժամն էմեր հանգիստի ժամն էմեր հանգիստի ժամն էմեր հանգիստի ժամն է» » » » կկկկ’’’’ըսենք եւ կը ղրկենք զայն:ըսենք եւ կը ղրկենք զայն:ըսենք եւ կը ղրկենք զայն:ըսենք եւ կը ղրկենք զայն:    

4.4.4.4.----    Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ ««««Յիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդը»»»»    բացաբացաբացաբացա----
տրութեամբ.տրութեամբ.տրութեամբ.տրութեամբ.----    

ա) Ոմանք ա) Ոմանք ա) Ոմանք ա) Ոմանք ««««Յիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդը»»»»    ըսելով, կը հասկնան, ըսելով, կը հասկնան, ըսելով, կը հասկնան, ըսելով, կը հասկնան, 
որ Յիսուս զայն բռոր Յիսուս զայն բռոր Յիսուս զայն բռոր Յիսուս զայն բռնեց ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ հոն բժշկեց նեց ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ հոն բժշկեց նեց ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ հոն բժշկեց նեց ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ հոն բժշկեց 
զայն: Իսկ թէ ինչո՞ւ զայն բռնելով ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ զայն: Իսկ թէ ինչո՞ւ զայն բռնելով ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ զայն: Իսկ թէ ինչո՞ւ զայն բռնելով ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ զայն: Իսկ թէ ինչո՞ւ զայն բռնելով ուրիշ սենեակ մը տարաւ եւ 
հոն բժշկեց, կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յիսուս հոն բժշկեց, կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յիսուս հոն բժշկեց, կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յիսուս հոն բժշկեց, կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յիսուս 
արժանի չտեսաւ որ քննադատ ու թերահաւատ Փարիսեցիարժանի չտեսաւ որ քննադատ ու թերահաւատ Փարիսեցիարժանի չտեսաւ որ քննադատ ու թերահաւատ Փարիսեցիարժանի չտեսաւ որ քննադատ ու թերահաւատ Փարիսեցի----
ները ականատես վկաները ըլլային իր գործած հրաշքին, իսկ ները ականատես վկաները ըլլային իր գործած հրաշքին, իսկ ները ականատես վկաները ըլլային իր գործած հրաշքին, իսկ ները ականատես վկաները ըլլային իր գործած հրաշքին, իսկ 
ուրուրուրուրիշներ, կիշներ, կիշներ, կիշներ, կ’’’’ենթադրեն որ Յիսուս Փարիսեցիներուն աչքէն ենթադրեն որ Յիսուս Փարիսեցիներուն աչքէն ենթադրեն որ Յիսուս Փարիսեցիներուն աչքէն ենթադրեն որ Յիսուս Փարիսեցիներուն աչքէն 
հեռու բժշկեց զայն, որպէսզի առաւել եւս չգրգռէր զանոնք:հեռու բժշկեց զայն, որպէսզի առաւել եւս չգրգռէր զանոնք:հեռու բժշկեց զայն, որպէսզի առաւել եւս չգրգռէր զանոնք:հեռու բժշկեց զայն, որպէսզի առաւել եւս չգրգռէր զանոնք:    

բ) Իսկ ուրիշներ, բ) Իսկ ուրիշներ, բ) Իսկ ուրիշներ, բ) Իսկ ուրիշներ, ««««Յիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդըՅիսուս բռնեց մարդը»»»»    ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը 
հասկնան, որ Յիսուս իր ձեռքը դրաւ անոր վրայ, կամ գրկեց հասկնան, որ Յիսուս իր ձեռքը դրաւ անոր վրայ, կամ գրկեց հասկնան, որ Յիսուս իր ձեռքը դրաւ անոր վրայ, կամ գրկեց հասկնան, որ Յիսուս իր ձեռքը դրաւ անոր վրայ, կամ գրկեց 
զայն: Այս բացատրութիւնը եւս հաւանական կրնայ ըլլալ,զայն: Այս բացատրութիւնը եւս հաւանական կրնայ ըլլալ,զայն: Այս բացատրութիւնը եւս հաւանական կրնայ ըլլալ,զայն: Այս բացատրութիւնը եւս հաւանական կրնայ ըլլալ,    եթէ եթէ եթէ եթէ 
երբեք նկատի առնենք որ Յիսուսի երկրաւոր կեանքի օրեերբեք նկատի առնենք որ Յիսուսի երկրաւոր կեանքի օրեերբեք նկատի առնենք որ Յիսուսի երկրաւոր կեանքի օրեերբեք նկատի առնենք որ Յիսուսի երկրաւոր կեանքի օրե----
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րուն, մարդիկ կը զգուշանային անմիջական հաղորդակրուն, մարդիկ կը զգուշանային անմիջական հաղորդակրուն, մարդիկ կը զգուշանային անմիջական հաղորդակրուն, մարդիկ կը զգուշանային անմիջական հաղորդակ----
ցութեան կամ շփումի մէջ ըլլալցութեան կամ շփումի մէջ ըլլալցութեան կամ շփումի մէջ ըլլալցութեան կամ շփումի մէջ ըլլալէէէէ    ջրգողեալներուն հետ,ջրգողեալներուն հետ,ջրգողեալներուն հետ,ջրգողեալներուն հետ,    այլ այլ այլ այլ 
խօսքով` անոնց մարմինին դպչելէխօսքով` անոնց մարմինին դպչելէխօսքով` անոնց մարմինին դպչելէխօսքով` անոնց մարմինին դպչելէ, , , , որպէսզի չըլլայ թէ որպէսզի չըլլայ թէ որպէսզի չըլլայ թէ որպէսզի չըլլայ թէ 
««««պղծուէինպղծուէինպղծուէինպղծուէին»: »: »: »: Յիսուս սակայն, ոՅիսուս սակայն, ոՅիսուս սակայն, ոՅիսուս սակայն, ո´́́́չ միայն դպաւ անոր, այլչ միայն դպաւ անոր, այլչ միայն դպաւ անոր, այլչ միայն դպաւ անոր, այլեւ` եւ` եւ` եւ` 
ձեռքը դրաւ անոր վրայ եւ գրկեց զայն, նախ, որպէսզի անիկա ձեռքը դրաւ անոր վրայ եւ գրկեց զայն, նախ, որպէսզի անիկա ձեռքը դրաւ անոր վրայ եւ գրկեց զայն, նախ, որպէսզի անիկա ձեռքը դրաւ անոր վրայ եւ գրկեց զայն, նախ, որպէսզի անիկա 
սէր ու գուրգուրանք զգար, որոնցմէ երկար ժամանակէ ի վեր սէր ու գուրգուրանք զգար, որոնցմէ երկար ժամանակէ ի վեր սէր ու գուրգուրանք զգար, որոնցմէ երկար ժամանակէ ի վեր սէր ու գուրգուրանք զգար, որոնցմէ երկար ժամանակէ ի վեր 
զրկուած էր, եւ երկրորդ, որպէսզի ցոյց տար շուրջիններուն, զրկուած էր, եւ երկրորդ, որպէսզի ցոյց տար շուրջիններուն, զրկուած էր, եւ երկրորդ, որպէսզի ցոյց տար շուրջիններուն, զրկուած էր, եւ երկրորդ, որպէսզի ցոյց տար շուրջիններուն, 
թէ ինք կրնար դպնալ թէ ինք կրնար դպնալ թէ ինք կրնար դպնալ թէ ինք կրնար դպնալ ««««մեղաւորինմեղաւորինմեղաւորինմեղաւորին» » » » եւ մնալ անմեղ, կրնար եւ մնալ անմեղ, կրնար եւ մնալ անմեղ, կրնար եւ մնալ անմեղ, կրնար 
դպնալ դպնալ դպնալ դպնալ ««««անմաքուրինանմաքուրինանմաքուրինանմաքուրին» » » » եւ մնալ մաքուր: եւ մնալ մաքուր: եւ մնալ մաքուր: եւ մնալ մաքուր: Քանինե՞ր մեզմէ Քանինե՞ր մեզմէ Քանինե՞ր մեզմէ Քանինե՞ր մեզմէ 
կրնան ապրիլ այս պղծալից աշխարհին մէջ, եւ պահել իրենց կրնան ապրիլ այս պղծալից աշխարհին մէջ, եւ պահել իրենց կրնան ապրիլ այս պղծալից աշխարհին մէջ, եւ պահել իրենց կրնան ապրիլ այս պղծալից աշխարհին մէջ, եւ պահել իրենց 
անարատութիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ նկարաանարատութիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ նկարաանարատութիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ նկարաանարատութիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ նկարա----
գիրով խաթարուածներուն մէջ, եւ պահել իրենց վեհանձնուգիրով խաթարուածներուն մէջ, եւ պահել իրենց վեհանձնուգիրով խաթարուածներուն մէջ, եւ պահել իրենց վեհանձնուգիրով խաթարուածներուն մէջ, եւ պահել իրենց վեհանձնու----
թիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ հոգեպէս ապականածթիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ հոգեպէս ապականածթիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ հոգեպէս ապականածթիւնը: Քանինե՞ր մեզմէ կրնան ապրիլ հոգեպէս ապականած----
ներուն մէջ, եւ պահել իրենց հոգիի ու սներուն մէջ, եւ պահել իրենց հոգիի ու սներուն մէջ, եւ պահել իրենց հոգիի ու սներուն մէջ, եւ պահել իրենց հոգիի ու սրտի անապակարտի անապակարտի անապակարտի անապակա----
նութիւնը: Ո՞ւր են անոնք, որոնք ապրելով հանդերձ այս նութիւնը: Ո՞ւր են անոնք, որոնք ապրելով հանդերձ այս նութիւնը: Ո՞ւր են անոնք, որոնք ապրելով հանդերձ այս նութիւնը: Ո՞ւր են անոնք, որոնք ապրելով հանդերձ այս 
տղմալից աշխարհին մէջ` կը պահեն իրենց փայլքը:տղմալից աշխարհին մէջ` կը պահեն իրենց փայլքը:տղմալից աշխարհին մէջ` կը պահեն իրենց փայլքը:տղմալից աշխարհին մէջ` կը պահեն իրենց փայլքը:    

5.5.5.5.----    Կարեւոր է նկատի առնել, որ թէպէտ Յիսուս հանդիԿարեւոր է նկատի առնել, որ թէպէտ Յիսուս հանդիԿարեւոր է նկատի առնել, որ թէպէտ Յիսուս հանդիԿարեւոր է նկատի առնել, որ թէպէտ Յիսուս հանդի----
պեցաւ ընդդիմութեան, անախորժ ու լարուած մթնոլորտի` պեցաւ ընդդիմութեան, անախորժ ու լարուած մթնոլորտի` պեցաւ ընդդիմութեան, անախորժ ու լարուած մթնոլորտի` պեցաւ ընդդիմութեան, անախորժ ու լարուած մթնոլորտի` 
բայց չհրաժարեցաւ բարիք գործելէ եւ մարդը բժշկելու բայց չհրաժարեցաւ բարիք գործելէ եւ մարդը բժշկելու բայց չհրաժարեցաւ բարիք գործելէ եւ մարդը բժշկելու բայց չհրաժարեցաւ բարիք գործելէ եւ մարդը բժշկելու իր իր իր իր 
ծծծծրագիրէն: Տէրը իր այս կեցուածքովրագիրէն: Տէրը իր այս կեցուածքովրագիրէն: Տէրը իր այս կեցուածքովրագիրէն: Տէրը իր այս կեցուածքով    կը սորվեցնէ մեզի, որ կը սորվեցնէ մեզի, որ կը սորվեցնէ մեզի, որ կը սորվեցնէ մեզի, որ 
պէտք չէ հեռանանք բարեգործութեան ասպարէզէն, երբ կը պէտք չէ հեռանանք բարեգործութեան ասպարէզէն, երբ կը պէտք չէ հեռանանք բարեգործութեան ասպարէզէն, երբ կը պէտք չէ հեռանանք բարեգործութեան ասպարէզէն, երբ կը 
հանդիպինք հակառակորդներու եւ հակառակութեան: Պէտք հանդիպինք հակառակորդներու եւ հակառակութեան: Պէտք հանդիպինք հակառակորդներու եւ հակառակութեան: Պէտք հանդիպինք հակառակորդներու եւ հակառակութեան: Պէտք 
չէ թոյլ տանք որ մեր առաքինութեանց վարդերը թառամին, չէ թոյլ տանք որ մեր առաքինութեանց վարդերը թառամին, չէ թոյլ տանք որ մեր առաքինութեանց վարդերը թառամին, չէ թոյլ տանք որ մեր առաքինութեանց վարդերը թառամին, 
երբ բախում կերբ բախում կերբ բախում կերբ բախում կ’’’’ունենանք փուշով ծածկուած մարդոց հետ:ունենանք փուշով ծածկուած մարդոց հետ:ունենանք փուշով ծածկուած մարդոց հետ:ունենանք փուշով ծածկուած մարդոց հետ:    

««««Եւ ապա ըսաւ անոնց.Եւ ապա ըսաւ անոնց.Եւ ապա ըսաւ անոնց.Եւ ապա ըսաւ անոնց.----    
""""Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր 

իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն":իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն":իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն":իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն":    
Եւ անոնք պատասխան չկրցան տալԵւ անոնք պատասխան չկրցան տալԵւ անոնք պատասխան չկրցան տալԵւ անոնք պատասխան չկրցան տալ»»»» ( ( ( (Ղկ 14.5Ղկ 14.5Ղկ 14.5Ղկ 14.5----6):6):6):6):    
1.1.1.1.----    ««««Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր Եթէ ձեզմէ մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր 

իյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէնիյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէնիյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէնիյնայ, զայն չի՞ հաներ ջրհորէն»:»:»:»:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կասկած չկայ, որ եթէ կասկած չկայ, որ եթէ կասկած չկայ, որ եթէ կասկած չկայ, որ եթէ 
ՓարՓարՓարՓարիսեցիներէն իսեցիներէն իսեցիներէն իսեցիներէն ««««մէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհորմէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհորմէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհորմէկուն էշը կամ եզը Շաբաթ օրով ջրհոր»»»»    
իյնար` զայն կը հանէր ջրհորէն: Կը հանէր, որովհետեւ էշը իյնար` զայն կը հանէր ջրհորէն: Կը հանէր, որովհետեւ էշը իյնար` զայն կը հանէր ջրհորէն: Կը հանէր, որովհետեւ էշը իյնար` զայն կը հանէր ջրհորէն: Կը հանէր, որովհետեւ էշը 
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իրեն օգտակար կենդանի մըն էր, իսկ եզը` շահաբեր իրեն օգտակար կենդանի մըն էր, իսկ եզը` շահաբեր իրեն օգտակար կենդանի մըն էր, իսկ եզը` շահաբեր իրեն օգտակար կենդանի մըն էր, իսկ եզը` շահաբեր 
կենդանի մը: Մինչդեռ հիւանդ մարդը, ցաւի մէջ եղող մարդը, կենդանի մը: Մինչդեռ հիւանդ մարդը, ցաւի մէջ եղող մարդը, կենդանի մը: Մինչդեռ հիւանդ մարդը, ցաւի մէջ եղող մարդը, կենդանի մը: Մինչդեռ հիւանդ մարդը, ցաւի մէջ եղող մարդը, 
իրեն համար ոիրեն համար ոիրեն համար ոիրեն համար ո´́́́չ մէկ օգտակարութիւն ունէր: Փարիսեցիի մըչ մէկ օգտակարութիւն ունէր: Փարիսեցիի մըչ մէկ օգտակարութիւն ունէր: Փարիսեցիի մըչ մէկ օգտակարութիւն ունէր: Փարիսեցիի մը    
համար, Շաբաթ օրով Յիսուսի ոտքերուն առջեւ ինկող համար, Շաբաթ օրով Յիսուսի ոտքերուն առջեւ ինկող համար, Շաբաթ օրով Յիսուսի ոտքերուն առջեւ ինկող համար, Շաբաթ օրով Յիսուսի ոտքերուն առջեւ ինկող 
վիրաւորը` պէտք էր վիրաւովիրաւորը` պէտք էր վիրաւովիրաւորը` պէտք էր վիրաւովիրաւորը` պէտք էր վիրաւո´́́́ր մնար. բժշկութիւն խնդրող ր մնար. բժշկութիւն խնդրող ր մնար. բժշկութիւն խնդրող ր մնար. բժշկութիւն խնդրող 
հիւանդը` պէտք էր հիւահիւանդը` պէտք էր հիւահիւանդը` պէտք էր հիւահիւանդը` պէտք էր հիւա´́́́նդ մնար. ջրգողեալ մարդը` պէտք նդ մնար. ջրգողեալ մարդը` պէտք նդ մնար. ջրգողեալ մարդը` պէտք նդ մնար. ջրգողեալ մարդը` պէտք 
էր ջրգողեալ մնար. հաշմանդամ մարդը` պէտք էր հաշմաէր ջրգողեալ մնար. հաշմանդամ մարդը` պէտք էր հաշմաէր ջրգողեալ մնար. հաշմանդամ մարդը` պէտք էր հաշմաէր ջրգողեալ մնար. հաշմանդամ մարդը` պէտք էր հաշմա----
նդամ մնար: Մինչդեռ եթէ իր եզը իր իսկ ոտքերուն առջեւ նդամ մնար: Մինչդեռ եթէ իր եզը իր իսկ ոտքերուն առջեւ նդամ մնար: Մինչդեռ եթէ իր եզը իր իսկ ոտքերուն առջեւ նդամ մնար: Մինչդեռ եթէ իր եզը իր իսկ ոտքերուն առջեւ 
իյնաիյնաիյնաիյնար` չէր քաշուեր զայն վերցնելու. եթէ իր էշը բեռան տակ ր` չէր քաշուեր զայն վերցնելու. եթէ իր էշը բեռան տակ ր` չէր քաշուեր զայն վերցնելու. եթէ իր էշը բեռան տակ ր` չէր քաշուեր զայն վերցնելու. եթէ իր էշը բեռան տակ 
իյնար` չէր քաշուեր բեռը թեթեւցնելու: Եթէ Շաբաթ օրով իյնար` չէր քաշուեր բեռը թեթեւցնելու: Եթէ Շաբաթ օրով իյնար` չէր քաշուեր բեռը թեթեւցնելու: Եթէ Շաբաթ օրով իյնար` չէր քաշուեր բեռը թեթեւցնելու: Եթէ Շաբաթ օրով 
Փարիսեցիի մը տունը վառէր` չէր քաշուեր շուտով կրակը Փարիսեցիի մը տունը վառէր` չէր քաշուեր շուտով կրակը Փարիսեցիի մը տունը վառէր` չէր քաշուեր շուտով կրակը Փարիսեցիի մը տունը վառէր` չէր քաշուեր շուտով կրակը 
մարելու, բայց եթէ անձ մը վառէր` հաւանաբար ջուր մարելու, բայց եթէ անձ մը վառէր` հաւանաբար ջուր մարելու, բայց եթէ անձ մը վառէր` հաւանաբար ջուր մարելու, բայց եթէ անձ մը վառէր` հաւանաբար ջուր 
չթափէին անոր վրայ: Եթէ Փարիսեցիի մը որդին Շաբաթ օրով չթափէին անոր վրայ: Եթէ Փարիսեցիի մը որդին Շաբաթ օրով չթափէին անոր վրայ: Եթէ Փարիսեցիի մը որդին Շաբաթ օրով չթափէին անոր վրայ: Եթէ Փարիսեցիի մը որդին Շաբաթ օրով 
հհհհիւանդանար` զայն իսկոյն բժիշկի կը տանէր, մինչդեռ եթէ իւանդանար` զայն իսկոյն բժիշկի կը տանէր, մինչդեռ եթէ իւանդանար` զայն իսկոյն բժիշկի կը տանէր, մինչդեռ եթէ իւանդանար` զայն իսկոյն բժիշկի կը տանէր, մինչդեռ եթէ 
իրեն անծանօթ ըլլար հիւանդ մարդը` մեր Տիրոջ համար իրեն անծանօթ ըլլար հիւանդ մարդը` մեր Տիրոջ համար իրեն անծանօթ ըլլար հիւանդ մարդը` մեր Տիրոջ համար իրեն անծանօթ ըլլար հիւանդ մարդը` մեր Տիրոջ համար 
արգիլուած էր զայն բուժելարգիլուած էր զայն բուժելարգիլուած էր զայն բուժելարգիլուած էր զայն բուժելըըըը: : : : Այս եւ նման օրինակներ, Այս եւ նման օրինակներ, Այս եւ նման օրինակներ, Այս եւ նման օրինակներ, 
ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տան, որ Շաբաթ օրը գործ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տան, որ Շաբաթ օրը գործ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տան, որ Շաբաթ օրը գործ ամենայն յստակութեամբ ցոյց կու տան, որ Շաբաթ օրը գործ 
մը չկատարելու իրենց առարկութիւնը ամբողջութեամբ կեմը չկատարելու իրենց առարկութիւնը ամբողջութեամբ կեմը չկատարելու իրենց առարկութիւնը ամբողջութեամբ կեմը չկատարելու իրենց առարկութիւնը ամբողջութեամբ կե´́́́ղծղծղծղծ    
էր: Իրենք պարզապէս նախանձով կը լեցուէին, տեսնելով էր: Իրենք պարզապէս նախանձով կը լեցուէին, տեսնելով էր: Իրենք պարզապէս նախանձով կը լեցուէին, տեսնելով էր: Իրենք պարզապէս նախանձով կը լեցուէին, տեսնելով 
Յիսուսի գործած հրաշքները եւ շահած ժողովրդականուՅիսուսի գործած հրաշքները եւ շահած ժողովրդականուՅիսուսի գործած հրաշքները եւ շահած ժողովրդականուՅիսուսի գործած հրաշքները եւ շահած ժողովրդականու----
թիւնը: թիւնը: թիւնը: թիւնը: Անոնք Օրէնքին ետեւ պահուըտած անօրէն մարդիկ Անոնք Օրէնքին ետեւ պահուըտած անօրէն մարդիկ Անոնք Օրէնքին ետեւ պահուըտած անօրէն մարդիկ Անոնք Օրէնքին ետեւ պահուըտած անօրէն մարդիկ 
էին: էին: էին: էին: Ուստի, կեՈւստի, կեՈւստի, կեՈւստի, կե´́́́ղծ էր իրենց օրինապահութիւնը: Կեղծ էր իրենց օրինապահութիւնը: Կեղծ էր իրենց օրինապահութիւնը: Կեղծ էր իրենց օրինապահութիւնը: Կե´́́́ղծ էր ղծ էր ղծ էր ղծ էր 
իրենց կապուածութիւնը Աստուծոյ Օրէնքին: Կեիրենց կապուածութիւնը Աստուծոյ Օրէնքին: Կեիրենց կապուածութիւնը Աստուծոյ Օրէնքին: Կեիրենց կապուածութիւնը Աստուծոյ Օրէնքին: Կե´́́́ղծ էին ղծ էին ղծ էին ղծ էին 
իրենցիրենցիրենցիրենց    խօսքերը Աստուծոյ պատուիրաններուն վերաբերեալ: խօսքերը Աստուծոյ պատուիրաններուն վերաբերեալ: խօսքերը Աստուծոյ պատուիրաններուն վերաբերեալ: խօսքերը Աստուծոյ պատուիրաններուն վերաբերեալ: 
ԿեԿեԿեԿե´́́́ղծ էր իրենց բարեպաշտութիւնը: Կեղծիքի արտայայտուղծ էր իրենց բարեպաշտութիւնը: Կեղծիքի արտայայտուղծ էր իրենց բարեպաշտութիւնը: Կեղծիքի արտայայտուղծ էր իրենց բարեպաշտութիւնը: Կեղծիքի արտայայտու----
թիւն էին իրենց մատուցած բոլոր պաշտամունքները, ընծաթիւն էին իրենց մատուցած բոլոր պաշտամունքները, ընծաթիւն էին իրենց մատուցած բոլոր պաշտամունքները, ընծաթիւն էին իրենց մատուցած բոլոր պաշտամունքները, ընծա----
ները, ողորմութիւնները: Յիսուս անկեները, ողորմութիւնները: Յիսուս անկեները, ողորմութիւնները: Յիսուս անկեները, ողորմութիւնները: Յիսուս անկե´́́́ղծ մարդ էր, ուստի` ղծ մարդ էր, ուստի` ղծ մարդ էր, ուստի` ղծ մարդ էր, ուստի` 
կկկկ’’’’ատէր կեղծիքը, կեղծաւորութիւնը: Չէատէր կեղծիքը, կեղծաւորութիւնը: Չէատէր կեղծիքը, կեղծաւորութիւնը: Չէատէր կեղծիքը, կեղծաւորութիւնը: Չէ´́́́ր կրնար եւ չէր կրնար եւ չէր կրնար եւ չէր կրնար եւ չէ´́́́ր ր ր ր 
ուուուուզեր գործ ունենալ կեղծաւորներուն հետ: Մատթէոսի 23զեր գործ ունենալ կեղծաւորներուն հետ: Մատթէոսի 23զեր գործ ունենալ կեղծաւորներուն հետ: Մատթէոսի 23զեր գործ ունենալ կեղծաւորներուն հետ: Մատթէոսի 23----րդ րդ րդ րդ 
գլուխին մէջ Յիսուս եօթը անգամ կը կրկնէ. գլուխին մէջ Յիսուս եօթը անգամ կը կրկնէ. գլուխին մէջ Յիսուս եօթը անգամ կը կրկնէ. գլուխին մէջ Յիսուս եօթը անգամ կը կրկնէ. ««««Վա՜յ ձեզի, Վա՜յ ձեզի, Վա՜յ ձեզի, Վա՜յ ձեզի, 
կեղծաւորնեկեղծաւորնեկեղծաւորնեկեղծաւորնե´́́́ր, Օրէնքի ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներր, Օրէնքի ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներր, Օրէնքի ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներր, Օրէնքի ուսուցիչներ եւ Փարիսեցիներ»:»:»:»:    Դեռ Դեռ Դեռ Դեռ 
նկատի չենք առներ նոյն գլուխին մէջ իրենց համար նկատի չենք առներ նոյն գլուխին մէջ իրենց համար նկատի չենք առներ նոյն գլուխին մէջ իրենց համար նկատի չենք առներ նոյն գլուխին մէջ իրենց համար 
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գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««յիմարներյիմարներյիմարներյիմարներ», «», «», «», «կոյրերկոյրերկոյրերկոյրեր», «», «», «», «օձերօձերօձերօձեր», «», «», «», «իժերու ծնոիժերու ծնոիժերու ծնոիժերու ծնունդւնդւնդւնդ----
ներներներներ», «», «», «», «յափշտակիչներյափշտակիչներյափշտակիչներյափշտակիչներ», «», «», «», «աղտոտներաղտոտներաղտոտներաղտոտներ» » » » բնորոշումները, որոնք բնորոշումները, որոնք բնորոշումները, որոնք բնորոշումները, որոնք 
կը բացայայտեն չափ ու սահման չունեցող անոնց կեղծակը բացայայտեն չափ ու սահման չունեցող անոնց կեղծակը բացայայտեն չափ ու սահման չունեցող անոնց կեղծակը բացայայտեն չափ ու սահման չունեցող անոնց կեղծա----
ւորութիւնը: Հեռուորութիւնը: Հեռուորութիւնը: Հեռուորութիւնը: Հեռո´́́́ւ մնանք մենք կեղծիքէն, որովհետեւ կեղծիւ մնանք մենք կեղծիքէն, որովհետեւ կեղծիւ մնանք մենք կեղծիքէն, որովհետեւ կեղծիւ մնանք մենք կեղծիքէն, որովհետեւ կեղծի----
քը մեզ զզուելի կը դարձնէ մեր անկեղծ Տիրոջ համար, եւ քը մեզ զզուելի կը դարձնէ մեր անկեղծ Տիրոջ համար, եւ քը մեզ զզուելի կը դարձնէ մեր անկեղծ Տիրոջ համար, եւ քը մեզ զզուելի կը դարձնէ մեր անկեղծ Տիրոջ համար, եւ 
երկնաբնակ բոլոր արարածներուն համար: Անկեերկնաբնակ բոլոր արարածներուն համար: Անկեերկնաբնակ բոլոր արարածներուն համար: Անկեերկնաբնակ բոլոր արարածներուն համար: Անկե´́́́ղծ ըլլանք ղծ ըլլանք ղծ ըլլանք ղծ ըլլանք 
ամէամէամէամէ´́́́ն բանի մէջ եւ ամէն բանի մէջ եւ ամէն բանի մէջ եւ ամէն բանի մէջ եւ ամէ´́́́ն մարդու հետ: Անկեն մարդու հետ: Անկեն մարդու հետ: Անկեն մարդու հետ: Անկե´́́́ղծ ըլլանք մեր ղծ ըլլանք մեր ղծ ըլլանք մեր ղծ ըլլանք մեր 
խօսքերուն ու գործերուն մէջ: Անկեխօսքերուն ու գործերուն մէջ: Անկեխօսքերուն ու գործերուն մէջ: Անկեխօսքերուն ու գործերուն մէջ: Անկե´́́́ղծ ըլլանք մեր ղծ ըլլանք մեր ղծ ըլլանք մեր ղծ ըլլանք մեր 
վերաբերմունքին ու կեցուածքներուն մէջ: Անկեվերաբերմունքին ու կեցուածքներուն մէջ: Անկեվերաբերմունքին ու կեցուածքներուն մէջ: Անկեվերաբերմունքին ու կեցուածքներուն մէջ: Անկե´́́́ղծ ըլլանք ղծ ըլլանք ղծ ըլլանք ղծ ըլլանք 
մեր գործելակերպին եւ աշխատելակերպին մէջ: Անկեմեր գործելակերպին եւ աշխատելակերպին մէջ: Անկեմեր գործելակերպին եւ աշխատելակերպին մէջ: Անկեմեր գործելակերպին եւ աշխատելակերպին մէջ: Անկե´́́́ղծ ղծ ղծ ղծ 
ըլլանք մեր մատուցած աղօթքներուն եւ պաշտամոըլլանք մեր մատուցած աղօթքներուն եւ պաշտամոըլլանք մեր մատուցած աղօթքներուն եւ պաշտամոըլլանք մեր մատուցած աղօթքներուն եւ պաշտամունքներուն ւնքներուն ւնքներուն ւնքներուն 
մէջ: Անկեմէջ: Անկեմէջ: Անկեմէջ: Անկե´́́́ղծ ըլլանք ուրիշներուն հետ մեր ունեցած յարաբեղծ ըլլանք ուրիշներուն հետ մեր ունեցած յարաբեղծ ըլլանք ուրիշներուն հետ մեր ունեցած յարաբեղծ ըլլանք ուրիշներուն հետ մեր ունեցած յարաբե----
րութիւններուն մէջ: Անկերութիւններուն մէջ: Անկերութիւններուն մէջ: Անկերութիւններուն մէջ: Անկե´́́́ղծ ըլլանք մեր անձերուն հետ: ղծ ըլլանք մեր անձերուն հետ: ղծ ըլլանք մեր անձերուն հետ: ղծ ըլլանք մեր անձերուն հետ: 
Չձեւացնենք բան մը որ չենք: Ցոյց չտանք պատկեր մը որ մեզի Չձեւացնենք բան մը որ չենք: Ցոյց չտանք պատկեր մը որ մեզի Չձեւացնենք բան մը որ չենք: Ցոյց չտանք պատկեր մը որ մեզի Չձեւացնենք բան մը որ չենք: Ցոյց չտանք պատկեր մը որ մեզի 
չի պատկանիր: Չգործածենք դիմակ: Ըլլանք մեր անձերը: Եթէ չի պատկանիր: Չգործածենք դիմակ: Ըլլանք մեր անձերը: Եթէ չի պատկանիր: Չգործածենք դիմակ: Ըլլանք մեր անձերը: Եթէ չի պատկանիր: Չգործածենք դիմակ: Ըլլանք մեր անձերը: Եթէ 
տկարութիւններ ունինք, զօրաւորտկարութիւններ ունինք, զօրաւորտկարութիւններ ունինք, զօրաւորտկարութիւններ ունինք, զօրաւոր    չձեւանանք: Եթէ խեղճուչձեւանանք: Եթէ խեղճուչձեւանանք: Եթէ խեղճուչձեւանանք: Եթէ խեղճու----
թիւններ ունինք, չփորձենք անթերի երեւիլ: Եթէ մոլութիւններ թիւններ ունինք, չփորձենք անթերի երեւիլ: Եթէ մոլութիւններ թիւններ ունինք, չփորձենք անթերի երեւիլ: Եթէ մոլութիւններ թիւններ ունինք, չփորձենք անթերի երեւիլ: Եթէ մոլութիւններ 
ունինք, անբասիր չձեւանանք: Եթէ փորձութեանց դիմաց ունինք, անբասիր չձեւանանք: Եթէ փորձութեանց դիմաց ունինք, անբասիր չձեւանանք: Եթէ փորձութեանց դիմաց ունինք, անբասիր չձեւանանք: Եթէ փորձութեանց դիմաց 
տկարացող ենք, փորձութեանց յաղթող չձեւանանք: Խոստոտկարացող ենք, փորձութեանց յաղթող չձեւանանք: Խոստոտկարացող ենք, փորձութեանց յաղթող չձեւանանք: Խոստոտկարացող ենք, փորձութեանց յաղթող չձեւանանք: Խոստո----
վանինք Տիրոջ դիմաց մեր մեղքերը, մեր տկարութիւնները, վանինք Տիրոջ դիմաց մեր մեղքերը, մեր տկարութիւնները, վանինք Տիրոջ դիմաց մեր մեղքերը, մեր տկարութիւնները, վանինք Տիրոջ դիմաց մեր մեղքերը, մեր տկարութիւնները, 
մեր մոլութիւնները, եւ անկմեր մոլութիւնները, եւ անկմեր մոլութիւնները, եւ անկմեր մոլութիւնները, եւ անկեղծ փափաք յայտնենք ձերբազաեղծ փափաք յայտնենք ձերբազաեղծ փափաք յայտնենք ձերբազաեղծ փափաք յայտնենք ձերբազա----
տելու անոնցմէ, եւ Տէրը պիտի ձերբազատէ մեզ:տելու անոնցմէ, եւ Տէրը պիտի ձերբազատէ մեզ:տելու անոնցմէ, եւ Տէրը պիտի ձերբազատէ մեզ:տելու անոնցմէ, եւ Տէրը պիտի ձերբազատէ մեզ:    

2.2.2.2.----    Յիսուսի հարցումը ուղղուած Փարիսեցիներուն, խորՅիսուսի հարցումը ուղղուած Փարիսեցիներուն, խորՅիսուսի հարցումը ուղղուած Փարիսեցիներուն, խորՅիսուսի հարցումը ուղղուած Փարիսեցիներուն, խոր----
քին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,քին մէջ,    Աստուծոյ Օրէնքին վերաբերեալ բերուած լուսաբաԱստուծոյ Օրէնքին վերաբերեալ բերուած լուսաբաԱստուծոյ Օրէնքին վերաբերեալ բերուած լուսաբաԱստուծոյ Օրէնքին վերաբերեալ բերուած լուսաբա----
նութիւն մըն էր: Յիսուս ուզեց անոնց հասկցնել թէ Շաբաթ նութիւն մըն էր: Յիսուս ուզեց անոնց հասկցնել թէ Շաբաթ նութիւն մըն էր: Յիսուս ուզեց անոնց հասկցնել թէ Շաբաթ նութիւն մըն էր: Յիսուս ուզեց անոնց հասկցնել թէ Շաբաթ 
օրով կարելի էօրով կարելի էօրով կարելի էօրով կարելի էրրրր    բժշկութիւն ընելբժշկութիւն ընելբժշկութիւն ընելբժշկութիւն ընել: : : : Յիսուս ամէն առիթ կը Յիսուս ամէն առիթ կը Յիսուս ամէն առիթ կը Յիսուս ամէն առիթ կը 
գործածէր Հին Կտակարանիգործածէր Հին Կտակարանիգործածէր Հին Կտակարանիգործածէր Հին Կտակարանինննն    մէջ արձանագրուած Աստուծոյ մէջ արձանագրուած Աստուծոյ մէջ արձանագրուած Աստուծոյ մէջ արձանագրուած Աստուծոյ 
խօսքերուն վերաբերեալ լուսաբանութիւններ հայթայթելու: խօսքերուն վերաբերեալ լուսաբանութիւններ հայթայթելու: խօսքերուն վերաբերեալ լուսաբանութիւններ հայթայթելու: խօսքերուն վերաբերեալ լուսաբանութիւններ հայթայթելու: 
Մենք եւս, արթուն ըլլանք, որպէսզի կարենանք ներկայացող Մենք եւս, արթուն ըլլանք, որպէսզի կարենանք ներկայացող Մենք եւս, արթուն ըլլանք, որպէսզի կարենանք ներկայացող Մենք եւս, արթուն ըլլանք, որպէսզի կարենանք ներկայացող 
ամէն առիթ գործածել, Աստուծոյ խօսքին լոյսը հրապարաամէն առիթ գործածել, Աստուծոյ խօսքին լոյսը հրապարաամէն առիթ գործածել, Աստուծոյ խօսքին լոյսը հրապարաամէն առիթ գործածել, Աստուծոյ խօսքին լոյսը հրապարա----
կելու համար:կելու համար:կելու համար:կելու համար:    
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3.3.3.3.----    Յիսուս հարցոՅիսուս հարցոՅիսուս հարցոՅիսուս հարցում մը հարցուց եւ Փարիսեցիներ ւմ մը հարցուց եւ Փարիսեցիներ ւմ մը հարցուց եւ Փարիսեցիներ ւմ մը հարցուց եւ Փարիսեցիներ ««««պապապապա----
տասխան չկրցան տալտասխան չկրցան տալտասխան չկրցան տալտասխան չկրցան տալ»:»:»:»:    Տիրոջ հարցումը կատարեալ Տիրոջ հարցումը կատարեալ Տիրոջ հարցումը կատարեալ Տիրոջ հարցումը կատարեալ 
պապանձումի մատնեց զանոնք: Եթէ երբեք Յիսուսի հակապապանձումի մատնեց զանոնք: Եթէ երբեք Յիսուսի հակապապանձումի մատնեց զանոնք: Եթէ երբեք Յիսուսի հակապապանձումի մատնեց զանոնք: Եթէ երբեք Յիսուսի հակա----
ռակորդները չկրցան պատասխան տալ իրեն, երբ տակաւին ռակորդները չկրցան պատասխան տալ իրեն, երբ տակաւին ռակորդները չկրցան պատասխան տալ իրեն, երբ տակաւին ռակորդները չկրցան պատասխան տալ իրեն, երբ տակաւին 
անիկա չէր նստած իր փառքի ու դատաւորական գահին վրայ, անիկա չէր նստած իր փառքի ու դատաւորական գահին վրայ, անիկա չէր նստած իր փառքի ու դատաւորական գահին վրայ, անիկա չէր նստած իր փառքի ու դատաւորական գահին վրայ, 
որքա՜ն աւելի անկարելի պիտի ըլորքա՜ն աւելի անկարելի պիտի ըլորքա՜ն աւելի անկարելի պիտի ըլորքա՜ն աւելի անկարելի պիտի ըլլայ իր հակառակորդներուն լայ իր հակառակորդներուն լայ իր հակառակորդներուն լայ իր հակառակորդներուն 
եւ իր սուրբ կամքի ընդդիմադիրներուն, պատասխան տալ եւ իր սուրբ կամքի ընդդիմադիրներուն, պատասխան տալ եւ իր սուրբ կամքի ընդդիմադիրներուն, պատասխան տալ եւ իր սուրբ կամքի ընդդիմադիրներուն, պատասխան տալ 
իրեն, երբ ան նստի իր դատաւորական գահին վրայ, եւ իրեն, երբ ան նստի իր դատաւորական գահին վրայ, եւ իրեն, երբ ան նստի իր դատաւորական գահին վրայ, եւ իրեն, երբ ան նստի իր դատաւորական գահին վրայ, եւ 
յայտարարուի ու մեծարուի իբրեւ տէրերու Տէր եւ թագաւորյայտարարուի ու մեծարուի իբրեւ տէրերու Տէր եւ թագաւորյայտարարուի ու մեծարուի իբրեւ տէրերու Տէր եւ թագաւորյայտարարուի ու մեծարուի իբրեւ տէրերու Տէր եւ թագաւոր----
ներու Թագաւոր:ներու Թագաւոր:ներու Թագաւոր:ներու Թագաւոր:    

4.4.4.4.----    ««««Պատասխան չկրցան տալՊատասխան չկրցան տալՊատասխան չկրցան տալՊատասխան չկրցան տալ»:»:»:»:    Ընդդէմ ճշմարտութեան, Ընդդէմ ճշմարտութեան, Ընդդէմ ճշմարտութեան, Ընդդէմ ճշմարտութեան, 
ոոոո´́́́չ ոք կրնայ պատասխչ ոք կրնայ պատասխչ ոք կրնայ պատասխչ ոք կրնայ պատասխան ունենալ կամ պատասխան տալ: ան ունենալ կամ պատասխան տալ: ան ունենալ կամ պատասխան տալ: ան ունենալ կամ պատասխան տալ: 
Ճշմարտութիւնը կը լռեցնէ ամէն բերան, կը համրացնէ ամէն Ճշմարտութիւնը կը լռեցնէ ամէն բերան, կը համրացնէ ամէն Ճշմարտութիւնը կը լռեցնէ ամէն բերան, կը համրացնէ ամէն Ճշմարտութիւնը կը լռեցնէ ամէն բերան, կը համրացնէ ամէն 
կեղծաւոր լեզու, կը պապանձեցնէ ամէն ստախօս շրթունք:կեղծաւոր լեզու, կը պապանձեցնէ ամէն ստախօս շրթունք:կեղծաւոր լեզու, կը պապանձեցնէ ամէն ստախօս շրթունք:կեղծաւոր լեզու, կը պապանձեցնէ ամէն ստախօս շրթունք:    

Դուն կԴուն կԴուն կԴուն կ’’’’ուզեուզեուզեուզե՞՞՞՞ս օր մը քեզի համար ըսուի. ս օր մը քեզի համար ըսուի. ս օր մը քեզի համար ըսուի. ս օր մը քեզի համար ըսուի. ««««Պատասխան Պատասխան Պատասխան Պատասխան 
չկրցաւ տալչկրցաւ տալչկրցաւ տալչկրցաւ տալ»:»:»:»:    Եթէ քեզի հարցուի` Եթէ քեզի հարցուի` Եթէ քեզի հարցուի` Եթէ քեզի հարցուի` ««««Ինչո՞ւ չես ապաշխարածԻնչո՞ւ չես ապաշխարածԻնչո՞ւ չես ապաշխարածԻնչո՞ւ չես ապաշխարած»,»,»,»,    
ի՞նչ պատասխան պիտի տի՞նչ պատասխան պիտի տի՞նչ պատասխան պիտի տի՞նչ պատասխան պիտի տաս եթէ չես ապաշխարած: Եթէ աս եթէ չես ապաշխարած: Եթէ աս եթէ չես ապաշխարած: Եթէ աս եթէ չես ապաշխարած: Եթէ 
հարցուի` հարցուի` հարցուի` հարցուի` ««««Ինչո՞ւ ատեցիր նմանդԻնչո՞ւ ատեցիր նմանդԻնչո՞ւ ատեցիր նմանդԻնչո՞ւ ատեցիր նմանդ»,»,»,»,    ի՞նչ պատճառ պիտի տաս ի՞նչ պատճառ պիտի տաս ի՞նչ պատճառ պիտի տաս ի՞նչ պատճառ պիտի տաս 
որ կրնայ արդարացնել ատելութիւնդ: Եթէ հարցուի` որ կրնայ արդարացնել ատելութիւնդ: Եթէ հարցուի` որ կրնայ արդարացնել ատելութիւնդ: Եթէ հարցուի` որ կրնայ արդարացնել ատելութիւնդ: Եթէ հարցուի` ««««Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
չվստահեցար Աստուծոյչվստահեցար Աստուծոյչվստահեցար Աստուծոյչվստահեցար Աստուծոյ»,»,»,»,    ի՞նչ պիտի ըսես: Կարելի է ի՞նչ պիտի ըսես: Կարելի է ի՞նչ պիտի ըսես: Կարելի է ի՞նչ պիտի ըսես: Կարելի է 
անսահմանօրէն երկարել շարքը հարցումներուն: Եւ սակայն, անսահմանօրէն երկարել շարքը հարցումներուն: Եւ սակայն, անսահմանօրէն երկարել շարքը հարցումներուն: Եւ սակայն, անսահմանօրէն երկարել շարքը հարցումներուն: Եւ սակայն, 
պարզ հարցում մը կպարզ հարցում մը կպարզ հարցում մը կպարզ հարցում մը կ’’’’ուզեմուզեմուզեմուզեմ    հարցնել քեզի. հարցնել քեզի. հարցնել քեզի. հարցնել քեզի. ««««Կը սիրե՞ս Յիսուսը Կը սիրե՞ս Յիսուսը Կը սիրե՞ս Յիսուսը Կը սիրե՞ս Յիսուսը 
ամբողջ սիրտովդ: Եթէ կը սիրես` ի՞նչպէս կամբողջ սիրտովդ: Եթէ կը սիրես` ի՞նչպէս կամբողջ սիրտովդ: Եթէ կը սիրես` ի՞նչպէս կամբողջ սիրտովդ: Եթէ կը սիրես` ի՞նչպէս կ’’’’արտայայտես արտայայտես արտայայտես արտայայտես 
սէրդ: Հետը ամէն օր ժամանակ կսէրդ: Հետը ամէն օր ժամանակ կսէրդ: Հետը ամէն օր ժամանակ կսէրդ: Հետը ամէն օր ժամանակ կ’’’’անցնե՞ս: Աղօթքի ժամանակ անցնե՞ս: Աղօթքի ժամանակ անցնե՞ս: Աղօթքի ժամանակ անցնե՞ս: Աղօթքի ժամանակ 
Տիրոջ կՏիրոջ կՏիրոջ կՏիրոջ կ’’’’ըսե՞ս թէ զինք կը սիրես: Կը մտածե՞ս իր սիրոյն ըսե՞ս թէ զինք կը սիրես: Կը մտածե՞ս իր սիրոյն ըսե՞ս թէ զինք կը սիրես: Կը մտածե՞ս իր սիրոյն ըսե՞ս թէ զինք կը սիրես: Կը մտածե՞ս իր սիրոյն 
մասին ամէն օր եւ ամէն ատեն: Իր կամքը կատարելը քեզի մասին ամէն օր եւ ամէն ատեն: Իր կամքը կատարելը քեզի մասին ամէն օր եւ ամէն ատեն: Իր կամքը կատարելը քեզի մասին ամէն օր եւ ամէն ատեն: Իր կամքը կատարելը քեզի 
համար առաջնահեհամար առաջնահեհամար առաջնահեհամար առաջնահերթութի՞ւն է, ուրախութի՞ւն էրթութի՞ւն է, ուրախութի՞ւն էրթութի՞ւն է, ուրախութի՞ւն էրթութի՞ւն է, ուրախութի՞ւն է»:»:»:»:    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

Բարի ու բարերար ՏէԲարի ու բարերար ՏէԲարի ու բարերար ՏէԲարի ու բարերար Տէ´́́́ր, ինչպէս Փարիսեցի իշխանար, ինչպէս Փարիսեցի իշխանար, ինչպէս Փարիսեցի իշխանար, ինչպէս Փարիսեցի իշխանա----
ւորը Քեզ իր տունը հրաւիրեց, այնպէս ալ մենք, Քեզ կը ւորը Քեզ իր տունը հրաւիրեց, այնպէս ալ մենք, Քեզ կը ւորը Քեզ իր տունը հրաւիրեց, այնպէս ալ մենք, Քեզ կը ւորը Քեզ իր տունը հրաւիրեց, այնպէս ալ մենք, Քեզ կը 
հրաւիրենք ընդունելհրաւիրենք ընդունելհրաւիրենք ընդունելհրաւիրենք ընդունելու մեր սիրտը իբրեւ Քու տունդու մեր սիրտը իբրեւ Քու տունդու մեր սիրտը իբրեւ Քու տունդու մեր սիրտը իբրեւ Քու տունդ, , , , եւ եւ եւ եւ 
գալու ոգալու ոգալու ոգալու ու անոր մէջ բնակելու: Բայց մենք, Տէւ անոր մէջ բնակելու: Բայց մենք, Տէւ անոր մէջ բնակելու: Բայց մենք, Տէւ անոր մէջ բնակելու: Բայց մենք, Տէ´́́́ր, Քեզ չենք ր, Քեզ չենք ր, Քեզ չենք ր, Քեզ չենք 
հրաւիրեր որպէսզի փորձենք Քեզ, կամ որպէսզի սխալ մը հրաւիրեր որպէսզի փորձենք Քեզ, կամ որպէսզի սխալ մը հրաւիրեր որպէսզի փորձենք Քեզ, կամ որպէսզի սխալ մը հրաւիրեր որպէսզի փորձենք Քեզ, կամ որպէսզի սխալ մը 
կամ մեղք մը գտնենք Քու վրադ, ընդհակառակը, Քեզ կը կամ մեղք մը գտնենք Քու վրադ, ընդհակառակը, Քեզ կը կամ մեղք մը գտնենք Քու վրադ, ընդհակառակը, Քեզ կը կամ մեղք մը գտնենք Քու վրադ, ընդհակառակը, Քեզ կը 
հրաւիրենք, որպէսզի մեր սխալներն ու մեղքերը դնենք հրաւիրենք, որպէսզի մեր սխալներն ու մեղքերը դնենք հրաւիրենք, որպէսզի մեր սխալներն ու մեղքերը դնենք հրաւիրենք, որպէսզի մեր սխալներն ու մեղքերը դնենք 
ոտքերուդ առջեւ, եւ Քեոտքերուդ առջեւ, եւ Քեոտքերուդ առջեւ, եւ Քեոտքերուդ առջեւ, եւ Քեզմէ սորվինք հոգ տանիլ ցաւ ունեզմէ սորվինք հոգ տանիլ ցաւ ունեզմէ սորվինք հոգ տանիլ ցաւ ունեզմէ սորվինք հոգ տանիլ ցաւ ունե----
ցողներուն, հիւանդներուն, տառապողներուն, վիրաւորնեցողներուն, հիւանդներուն, տառապողներուն, վիրաւորնեցողներուն, հիւանդներուն, տառապողներուն, վիրաւորնեցողներուն, հիւանդներուն, տառապողներուն, վիրաւորնե----
րուն, եւ անով, պապանձեցնենք լեզուները անգութ եւ րուն, եւ անով, պապանձեցնենք լեզուները անգութ եւ րուն, եւ անով, պապանձեցնենք լեզուները անգութ եւ րուն, եւ անով, պապանձեցնենք լեզուները անգութ եւ 
անողորմ մարդոց, ինչպէս Դուն ըրիր: Ամէն:անողորմ մարդոց, ինչպէս Դուն ըրիր: Ամէն:անողորմ մարդոց, ինչպէս Դուն ըրիր: Ամէն:անողորմ մարդոց, ինչպէս Դուն ըրիր: Ամէն:    
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Այրի կնոջ որդիին յարութիւնըԱյրի կնոջ որդիին յարութիւնըԱյրի կնոջ որդիին յարութիւնըԱյրի կնոջ որդիին յարութիւնը    
((((Ղուկաս 7.11Ղուկաս 7.11Ղուկաս 7.11Ղուկաս 7.11----17)17)17)17)    

    
««««Յաջորդ օր Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քաՅաջորդ օր Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քաՅաջորդ օր Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քաՅաջորդ օր Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քա----

ղաքը երթալու համար: Իրեն կղաքը երթալու համար: Իրեն կղաքը երթալու համար: Իրեն կղաքը երթալու համար: Իրեն կ’’’’ընկերանային իր աշակերտնեընկերանային իր աշակերտնեընկերանային իր աշակերտնեընկերանային իր աշակերտնե----
րը եւ բազմաթիւ ժողովուրդրը եւ բազմաթիւ ժողովուրդրը եւ բազմաթիւ ժողովուրդրը եւ բազմաթիւ ժողովուրդ»»»» ( ( ( (Ղկ 7.11):Ղկ 7.11):Ղկ 7.11):Ղկ 7.11):    

1.1.1.1.----    ««««Յաջորդ օր ՅիսՅաջորդ օր ՅիսՅաջորդ օր ՅիսՅաջորդ օր Յիսուս ճամբայ ելաւուս ճամբայ ելաւուս ճամբայ ելաւուս ճամբայ ելաւ»:»:»:»: « « « «Յաջորդ օրՅաջորդ օրՅաջորդ օրՅաջորդ օր» » » » 
ըսելով, պէտք է հասկնալ Հռոմայեցի հարիւրապետին ծառաըսելով, պէտք է հասկնալ Հռոմայեցի հարիւրապետին ծառաըսելով, պէտք է հասկնալ Հռոմայեցի հարիւրապետին ծառաըսելով, պէտք է հասկնալ Հռոմայեցի հարիւրապետին ծառա----
յին բժշկութեան յաջորդող օրը (Ղկ 7.1յին բժշկութեան յաջորդող օրը (Ղկ 7.1յին բժշկութեան յաջորդող օրը (Ղկ 7.1յին բժշկութեան յաջորդող օրը (Ղկ 7.1----10), 10), 10), 10), երբ Յիսուս թողուց երբ Յիսուս թողուց երբ Յիսուս թողուց երբ Յիսուս թողուց 

Յաջորդ օՅաջորդ օՅաջորդ օՅաջորդ օր Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քար Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քար Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քար Յիսուս ճամբայ ելաւ` Նային կոչուած քա----
ղաքը երթալու համար: Իրեն կղաքը երթալու համար: Իրեն կղաքը երթալու համար: Իրեն կղաքը երթալու համար: Իրեն կ’’’’ընկերանային իր աշակերտընկերանային իր աշակերտընկերանային իր աշակերտընկերանային իր աշակերտ----
ները եւ բազմաթիւ ժողովուրդ: Հազիւ քաղաքին դարպասին ները եւ բազմաթիւ ժողովուրդ: Հազիւ քաղաքին դարպասին ները եւ բազմաթիւ ժողովուրդ: Հազիւ քաղաքին դարպասին ները եւ բազմաթիւ ժողովուրդ: Հազիւ քաղաքին դարպասին 
մօտեցած էր, ահա անկէ դուրս կը հանէին մեռել մը, որ մօտեցած էր, ահա անկէ դուրս կը հանէին մեռել մը, որ մօտեցած էր, ահա անկէ դուրս կը հանէին մեռել մը, որ մօտեցած էր, ահա անկէ դուրս կը հանէին մեռել մը, որ 
այրի մօր մը մէկ հատիկ զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն այրի մօր մը մէկ հատիկ զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն այրի մօր մը մէկ հատիկ զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն այրի մօր մը մէկ հատիկ զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն 
շատեր անոր կը շատեր անոր կը շատեր անոր կը շատեր անոր կը հետեւէին: Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց հետեւէին: Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց հետեւէին: Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց հետեւէին: Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց 
անոր եւ ըսաւ.անոր եւ ըսաւ.անոր եւ ըսաւ.անոր եւ ըսաւ.----    

««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ լարլարլարլար»:»:»:»:    
Ապա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը շալկողԱպա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը շալկողԱպա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը շալկողԱպա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը շալկող----

ները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.----    
««««ՊատանիՊատանիՊատանիՊատանի´, ´, ´, ´, քեզի կքեզի կքեզի կքեզի կ’’’’ըսեմ` եըսեմ` եըսեմ` եըսեմ` ե´́́́լլլլ»:»:»:»:    
Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: ՅիՄեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: ՅիՄեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: ՅիՄեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: Յի----

սուս զայն յանձնեց մօրը:սուս զայն յանձնեց մօրը:սուս զայն յանձնեց մօրը:սուս զայն յանձնեց մօրը:    
Բոլորն ալ վախցան եւ փառաԲոլորն ալ վախցան եւ փառաԲոլորն ալ վախցան եւ փառաԲոլորն ալ վախցան եւ փառաւորեցին զԱստուած` ւորեցին զԱստուած` ւորեցին զԱստուած` ւորեցին զԱստուած` 

ըսելով.ըսելով.ըսելով.ըսելով.----    
««««Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր 

ժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր է»:»:»:»:    
Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան 

Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ:Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ:Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ:Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ:    
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Կափառնաումը, Կափառնաումը, Կափառնաումը, Կափառնաումը, ««««Նային կոչուած քաղաքը երթալու համարՆային կոչուած քաղաքը երթալու համարՆային կոչուած քաղաքը երթալու համարՆային կոչուած քաղաքը երթալու համար»:»:»:»:    
Նայինը Գալիլեայի քաղաքներէն մին էր: Կափառնաումէն Նայինը Գալիլեայի քաղաքներէն մին էր: Կափառնաումէն Նայինը Գալիլեայի քաղաքներէն մին էր: Կափառնաումէն Նայինը Գալիլեայի քաղաքներէն մին էր: Կափառնաումէն 
Նային բաւական երՆային բաւական երՆային բաւական երՆային բաւական երկար ճամբայ էր: Հոն հասնելու համար, կար ճամբայ էր: Հոն հասնելու համար, կար ճամբայ էր: Հոն հասնելու համար, կար ճամբայ էր: Հոն հասնելու համար, 
Յիսուս պէտք էր անցնէր Մագդալայէն, Տիբերիայէն եւ ՆազաՅիսուս պէտք էր անցնէր Մագդալայէն, Տիբերիայէն եւ ՆազաՅիսուս պէտք էր անցնէր Մագդալայէն, Տիբերիայէն եւ ՆազաՅիսուս պէտք էր անցնէր Մագդալայէն, Տիբերիայէն եւ Նազա----
րէթէն: Յիսուսի նման մենք եւս պատրա՞ստ ենք երկա՜ր րէթէն: Յիսուսի նման մենք եւս պատրա՞ստ ենք երկա՜ր րէթէն: Յիսուսի նման մենք եւս պատրա՞ստ ենք երկա՜ր րէթէն: Յիսուսի նման մենք եւս պատրա՞ստ ենք երկա՜ր 
ճամբայ կտրելու, եւ երթալու անոնց` որոնք հոգեւորապէս ճամբայ կտրելու, եւ երթալու անոնց` որոնք հոգեւորապէս ճամբայ կտրելու, եւ երթալու անոնց` որոնք հոգեւորապէս ճամբայ կտրելու, եւ երթալու անոնց` որոնք հոգեւորապէս 
մեռած են, որպէսզի օգնենք անոնց Քրիստոսի հաւատքով մեռած են, որպէսզի օգնենք անոնց Քրիստոսի հաւատքով մեռած են, որպէսզի օգնենք անոնց Քրիստոսի հաւատքով մեռած են, որպէսզի օգնենք անոնց Քրիստոսի հաւատքով 
լեցուելու:լեցուելու:լեցուելու:լեցուելու:    

2.2.2.2.---- « « « «ՅաՅաՅաՅաջորդ օրջորդ օրջորդ օրջորդ օր» » » » բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս 
իւրաքանչիւր օր ընելիք ունէր: Մեր Տէրը պարապ օր չանցուց իւրաքանչիւր օր ընելիք ունէր: Մեր Տէրը պարապ օր չանցուց իւրաքանչիւր օր ընելիք ունէր: Մեր Տէրը պարապ օր չանցուց իւրաքանչիւր օր ընելիք ունէր: Մեր Տէրը պարապ օր չանցուց 
երկրի վրայ: Ան ամէն օր կերկրի վրայ: Ան ամէն օր կերկրի վրայ: Ան ամէն օր կերկրի վրայ: Ան ամէն օր կ’’’’աշխատէր, տքնաջանօրէն կաշխատէր, տքնաջանօրէն կաշխատէր, տքնաջանօրէն կաշխատէր, տքնաջանօրէն կ’’’’աշաշաշաշ----
խատէր, առանց յոգնելու եւ առանց ձանձրանալու կխատէր, առանց յոգնելու եւ առանց ձանձրանալու կխատէր, առանց յոգնելու եւ առանց ձանձրանալու կխատէր, առանց յոգնելու եւ առանց ձանձրանալու կ’’’’աշխաաշխաաշխաաշխա----
տէր: Ան ատէր: Ան ատէր: Ան ատէր: Ան ա´́́́յնքան կյնքան կյնքան կյնքան կ’’’’աշխատէր, աշխատէր, աշխատէր, աշխատէր, ««««որ նոյնիսկ ուտելու ժամաոր նոյնիսկ ուտելու ժամաոր նոյնիսկ ուտելու ժամաոր նոյնիսկ ուտելու ժամա----
նակնակնակնակ»»»»    չէրչէրչէրչէր    գտներ (Մր 3.20): Առիթով մը երբ Յիսուս տեսաւ որ գտներ (Մր 3.20): Առիթով մը երբ Յիսուս տեսաւ որ գտներ (Մր 3.20): Առիթով մը երբ Յիսուս տեսաւ որ գտներ (Մր 3.20): Առիթով մը երբ Յիսուս տեսաւ որ 
աշակերտները յոգներ են, անոնց ըսաւ. աշակերտները յոգներ են, անոնց ըսաւ. աշակերտները յոգներ են, անոնց ըսաւ. աշակերտները յոգներ են, անոնց ըսաւ. ««««Եկէք երթանք ամայի Եկէք երթանք ամայի Եկէք երթանք ամայի Եկէք երթանք ամայի 
տեղ մը, ուր առանձին կրնանք ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը տեղ մը, ուր առանձին կրնանք ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը տեղ մը, ուր առանձին կրնանք ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը տեղ մը, ուր առանձին կրնանք ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը 
հանգչինքհանգչինքհանգչինքհանգչինք»»»» ( ( ( (Մր 6.31): Յիսուս կՄր 6.31): Յիսուս կՄր 6.31): Յիսուս կՄր 6.31): Յիսուս կ’’’’աշխատէր, աշակերտներն ալ աշխատէր, աշակերտներն ալ աշխատէր, աշակերտներն ալ աշխատէր, աշակերտներն ալ 
հետը կհետը կհետը կհետը կ’’’’աշխատէին: Կը յոգնէր, աշակերտներն ալ հետը կըաշխատէին: Կը յոգնէր, աշակերտներն ալ հետը կըաշխատէին: Կը յոգնէր, աշակերտներն ալ հետը կըաշխատէին: Կը յոգնէր, աշակերտներն ալ հետը կը    
յոգնէին: Անոնք որոնք իրենք զիրենք Յիսուսի աշակերտ կը յոգնէին: Անոնք որոնք իրենք զիրենք Յիսուսի աշակերտ կը յոգնէին: Անոնք որոնք իրենք զիրենք Յիսուսի աշակերտ կը յոգնէին: Անոնք որոնք իրենք զիրենք Յիսուսի աշակերտ կը 
դաւանին, պէտք է աշխատոդաւանին, պէտք է աշխատոդաւանին, պէտք է աշխատոդաւանին, պէտք է աշխատո´́́́ղ ըլլան, գործիղ ըլլան, գործիղ ըլլան, գործիղ ըլլան, գործի´ ´ ´ ´ մարդ ըլլան: մարդ ըլլան: մարդ ըլլան: մարդ ըլլան: 
Հաւատացեալ մարդը իր ձեռքերը ձեռնոցին մէջ պէտք չէ Հաւատացեալ մարդը իր ձեռքերը ձեռնոցին մէջ պէտք չէ Հաւատացեալ մարդը իր ձեռքերը ձեռնոցին մէջ պէտք չէ Հաւատացեալ մարդը իր ձեռքերը ձեռնոցին մէջ պէտք չէ 
պահէ, իր ձեռքերով կեանքի փուշերը արմատախիլ ընելու պահէ, իր ձեռքերով կեանքի փուշերը արմատախիլ ընելու պահէ, իր ձեռքերով կեանքի փուշերը արմատախիլ ընելու պահէ, իր ձեռքերով կեանքի փուշերը արմատախիլ ընելու 
պէտք չէ քաշուի: Փուշերը քաշող ու զանոնք իրենց արմատէպէտք չէ քաշուի: Փուշերը քաշող ու զանոնք իրենց արմատէպէտք չէ քաշուի: Փուշերը քաշող ու զանոնք իրենց արմատէպէտք չէ քաշուի: Փուշերը քաշող ու զանոնք իրենց արմատէն ն ն ն 
խլող ձեռքերն են իսկական ձեռքերը, որոնց դիմաց կը խլող ձեռքերն են իսկական ձեռքերը, որոնց դիմաց կը խլող ձեռքերն են իսկական ձեռքերը, որոնց դիմաց կը խլող ձեռքերն են իսկական ձեռքերը, որոնց դիմաց կը 
խոնարհին մեր գլուխները եւ զանոնք երկիւղածութեամբ կը խոնարհին մեր գլուխները եւ զանոնք երկիւղածութեամբ կը խոնարհին մեր գլուխները եւ զանոնք երկիւղածութեամբ կը խոնարհին մեր գլուխները եւ զանոնք երկիւղածութեամբ կը 
համբուրեն:համբուրեն:համբուրեն:համբուրեն:    

3.3.3.3.----    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««Նային կոչուած քաղաքը երթալու համարՆային կոչուած քաղաքը երթալու համարՆային կոչուած քաղաքը երթալու համարՆային կոչուած քաղաքը երթալու համար»»»»    էր էր էր էր 
որ Կափառնաումը ձգեց: Յիսուս Կափառնաումի մէջ աւելի որ Կափառնաումը ձգեց: Յիսուս Կափառնաումի մէջ աւելի որ Կափառնաումը ձգեց: Յիսուս Կափառնաումի մէջ աւելի որ Կափառնաումը ձգեց: Յիսուս Կափառնաումի մէջ աւելի 
հանգիստ էր, քանի Պետրոս առաքեալ հոն տուն մհանգիստ էր, քանի Պետրոս առաքեալ հոն տուն մհանգիստ էր, քանի Պետրոս առաքեալ հոն տուն մհանգիստ էր, քանի Պետրոս առաքեալ հոն տուն մը ունէր, ուր ը ունէր, ուր ը ունէր, ուր ը ունէր, ուր 
կրնար երթալ եւ հանգչիլ: Բայց Յիսուս երկրի վրայ հանգիստ կրնար երթալ եւ հանգչիլ: Բայց Յիսուս երկրի վրայ հանգիստ կրնար երթալ եւ հանգչիլ: Բայց Յիսուս երկրի վրայ հանգիստ կրնար երթալ եւ հանգչիլ: Բայց Յիսուս երկրի վրայ հանգիստ 
չփնտռեց: Տիրոջ նման, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլանք, չփնտռեց: Տիրոջ նման, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլանք, չփնտռեց: Տիրոջ նման, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլանք, չփնտռեց: Տիրոջ նման, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլանք, 
երբեմն թողելու մեր հանգիստը, մեր հանգստաւէտ պայմաներբեմն թողելու մեր հանգիստը, մեր հանգստաւէտ պայմաներբեմն թողելու մեր հանգիստը, մեր հանգստաւէտ պայմաներբեմն թողելու մեր հանգիստը, մեր հանգստաւէտ պայման----
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ները, եւ երթալու Նային քաղաքները, այլ խօսքով, հոն` ուր ները, եւ երթալու Նային քաղաքները, այլ խօսքով, հոն` ուր ները, եւ երթալու Նային քաղաքները, այլ խօսքով, հոն` ուր ները, եւ երթալու Նային քաղաքները, այլ խօսքով, հոն` ուր 
ցաւ ու կսկիծ կայ, վիշտ ու արցցաւ ու կսկիծ կայ, վիշտ ու արցցաւ ու կսկիծ կայ, վիշտ ու արցցաւ ու կսկիծ կայ, վիշտ ու արցունք կայ, սուգ ու տրտմութիւն ունք կայ, սուգ ու տրտմութիւն ունք կայ, սուգ ու տրտմութիւն ունք կայ, սուգ ու տրտմութիւն 
կայ, փոխանցելու համար մարդոց Տիրոջ սէրն ու մխիթարուկայ, փոխանցելու համար մարդոց Տիրոջ սէրն ու մխիթարուկայ, փոխանցելու համար մարդոց Տիրոջ սէրն ու մխիթարուկայ, փոխանցելու համար մարդոց Տիրոջ սէրն ու մխիթարու----
թիւնը, զօրակցութիւնն ու զօրութիւնը:թիւնը, զօրակցութիւնն ու զօրութիւնը:թիւնը, զօրակցութիւնն ու զօրութիւնը:թիւնը, զօրակցութիւնն ու զօրութիւնը:    

4.4.4.4.----    ««««Իրեն կԻրեն կԻրեն կԻրեն կ’’’’ընկերանային իր աշակերտները եւ բազմաթիւ ընկերանային իր աշակերտները եւ բազմաթիւ ընկերանային իր աշակերտները եւ բազմաթիւ ընկերանային իր աշակերտները եւ բազմաթիւ 
ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ»:»:»:»:    Ղուկաս կարծէք դիտմամբ կը յիշէ, թէ Յիսուսի Ղուկաս կարծէք դիտմամբ կը յիշէ, թէ Յիսուսի Ղուկաս կարծէք դիտմամբ կը յիշէ, թէ Յիսուսի Ղուկաս կարծէք դիտմամբ կը յիշէ, թէ Յիսուսի 
հետ ներկայ էին հետ ներկայ էին հետ ներկայ էին հետ ներկայ էին ««««իր աշակերտները եւ իր աշակերտները եւ իր աշակերտները եւ իր աշակերտները եւ բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ 
ժողովուրդժողովուրդժողովուրդժողովուրդ»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար արդեօք: Որպէսզի ցոյց տայ մեզի Ինչո՞ւ համար արդեօք: Որպէսզի ցոյց տայ մեզի Ինչո՞ւ համար արդեօք: Որպէսզի ցոյց տայ մեզի Ինչո՞ւ համար արդեօք: Որպէսզի ցոյց տայ մեզի 
թէ այրի կնոջ որդիին յարութեան վկաները բազմաթիւ են: թէ այրի կնոջ որդիին յարութեան վկաները բազմաթիւ են: թէ այրի կնոջ որդիին յարութեան վկաները բազմաթիւ են: թէ այրի կնոջ որդիին յարութեան վկաները բազմաթիւ են: 
Հաւանաբար Յիսուսի ձեռքով գործուած այս հրաշքը ամենէն Հաւանաբար Յիսուսի ձեռքով գործուած այս հրաշքը ամենէն Հաւանաբար Յիսուսի ձեռքով գործուած այս հրաշքը ամենէն Հաւանաբար Յիսուսի ձեռքով գործուած այս հրաշքը ամենէն 
շատ իր վկաները ունեցաւ: Վկաներու չորս խումբեր կային. շատ իր վկաները ունեցաւ: Վկաներու չորս խումբեր կային. շատ իր վկաները ունեցաւ: Վկաներու չորս խումբեր կային. շատ իր վկաները ունեցաւ: Վկաներու չորս խումբեր կային. 
ա) իր աշակերտները, բ) մեծ թիւով ժողոա) իր աշակերտները, բ) մեծ թիւով ժողոա) իր աշակերտները, բ) մեծ թիւով ժողոա) իր աշակերտները, բ) մեծ թիւով ժողովուրդ որոնք Կավուրդ որոնք Կավուրդ որոնք Կավուրդ որոնք Կա----
փառնաումէն հետը եկած էին, գ) Նային քաղաքի փառնաումէն հետը եկած էին, գ) Նային քաղաքի փառնաումէն հետը եկած էին, գ) Նային քաղաքի փառնաումէն հետը եկած էին, գ) Նային քաղաքի ««««ժողովուրժողովուրժողովուրժողովուր----
դէն շատերդէն շատերդէն շատերդէն շատեր», », », », որոնք դագաղին կը հետեւէին, ինչ որ ցոյց կու որոնք դագաղին կը հետեւէին, ինչ որ ցոյց կու որոնք դագաղին կը հետեւէին, ինչ որ ցոյց կու որոնք դագաղին կը հետեւէին, ինչ որ ցոյց կու 
տայ 12տայ 12տայ 12տայ 12----րդ համարը, դ) մեռած պատանիին հարազատները, րդ համարը, դ) մեռած պատանիին հարազատները, րդ համարը, դ) մեռած պատանիին հարազատները, րդ համարը, դ) մեռած պատանիին հարազատները, 
պարագաները, ազգականները, բարեկամները, դրացիները: պարագաները, ազգականները, բարեկամները, դրացիները: պարագաները, ազգականները, բարեկամները, դրացիները: պարագաները, ազգականները, բարեկամները, դրացիները: 
Խօսինք այս չորս խումբերուն մասին առաԽօսինք այս չորս խումբերուն մասին առաԽօսինք այս չորս խումբերուն մասին առաԽօսինք այս չորս խումբերուն մասին առանձնաբար.նձնաբար.նձնաբար.նձնաբար.----    

ա) ա) ա) ա) ««««ԱշակերտներԱշակերտներԱշակերտներԱշակերտներ»: »: »: »: Ասոնք Տիրոջ մնայուն հետեւորդներն Ասոնք Տիրոջ մնայուն հետեւորդներն Ասոնք Տիրոջ մնայուն հետեւորդներն Ասոնք Տիրոջ մնայուն հետեւորդներն 
էին: Տէրը իէին: Տէրը իէին: Տէրը իէին: Տէրը ի´́́́նք զանոնք ընտրած էր (Յհ 15.16): Անոնք Տիրոջ նք զանոնք ընտրած էր (Յհ 15.16): Անոնք Տիրոջ նք զանոնք ընտրած էր (Յհ 15.16): Անոնք Տիրոջ նք զանոնք ընտրած էր (Յհ 15.16): Անոնք Տիրոջ 
գործակիցներն էին, եւ միաժամանակ` Տիրոջ գործերուն գործակիցներն էին, եւ միաժամանակ` Տիրոջ գործերուն գործակիցներն էին, եւ միաժամանակ` Տիրոջ գործերուն գործակիցներն էին, եւ միաժամանակ` Տիրոջ գործերուն 
վկաները:վկաները:վկաները:վկաները:    

բ) բ) բ) բ) ««««Բազմաթիւ ժողովուրդԲազմաթիւ ժողովուրդԲազմաթիւ ժողովուրդԲազմաթիւ ժողովուրդ»: »: »: »: Ասոնք Յիսուսի հետ ԿափառԱսոնք Յիսուսի հետ ԿափառԱսոնք Յիսուսի հետ ԿափառԱսոնք Յիսուսի հետ Կափառ----
նաումէն եկողներն էին: Ասոնք աշակենաումէն եկողներն էին: Ասոնք աշակենաումէն եկողներն էին: Ասոնք աշակենաումէն եկողներն էին: Ասոնք աշակերտներուն նման միշտ րտներուն նման միշտ րտներուն նման միշտ րտներուն նման միշտ 
Յիսուսի հետ չէին, ոՅիսուսի հետ չէին, ոՅիսուսի հետ չէին, ոՅիսուսի հետ չէին, ո´́́́չ ալ Յիսուսի կողմէ ընտրուած էին իբրեւ չ ալ Յիսուսի կողմէ ընտրուած էին իբրեւ չ ալ Յիսուսի կողմէ ընտրուած էին իբրեւ չ ալ Յիսուսի կողմէ ընտրուած էին իբրեւ 
գործակիցներ, կամ իբրեւ վկաներ իր գործերուն:գործակիցներ, կամ իբրեւ վկաներ իր գործերուն:գործակիցներ, կամ իբրեւ վկաներ իր գործերուն:գործակիցներ, կամ իբրեւ վկաներ իր գործերուն:    

գ) գ) գ) գ) ««««Նային քաղաքէն ժողովուրդՆային քաղաքէն ժողովուրդՆային քաղաքէն ժողովուրդՆային քաղաքէն ժողովուրդ»: »: »: »: Ասոնք քիչ անգամ Ասոնք քիչ անգամ Ասոնք քիչ անգամ Ասոնք քիչ անգամ 
հանդիպած էին Յիսուսին. ոմանք գուցէ բնաւ չէին հանդիհանդիպած էին Յիսուսին. ոմանք գուցէ բնաւ չէին հանդիհանդիպած էին Յիսուսին. ոմանք գուցէ բնաւ չէին հանդիհանդիպած էին Յիսուսին. ոմանք գուցէ բնաւ չէին հանդի----
պած, քանի ասիկա առաջին անգամն էր որ Յիպած, քանի ասիկա առաջին անգամն էր որ Յիպած, քանի ասիկա առաջին անգամն էր որ Յիպած, քանի ասիկա առաջին անգամն էր որ Յիսուս Նային սուս Նային սուս Նային սուս Նային 
քաղաքը կու գար. ասկէ ետք ալ մենք չենք տեսներ Յիսուսը քաղաքը կու գար. ասկէ ետք ալ մենք չենք տեսներ Յիսուսը քաղաքը կու գար. ասկէ ետք ալ մենք չենք տեսներ Յիսուսը քաղաքը կու գար. ասկէ ետք ալ մենք չենք տեսներ Յիսուսը 
Նային քաղաքին մէջ:Նային քաղաքին մէջ:Նային քաղաքին մէջ:Նային քաղաքին մէջ:    

դ) դ) դ) դ) ««««Մեռած պատանիին հարազատներըՄեռած պատանիին հարազատներըՄեռած պատանիին հարազատներըՄեռած պատանիին հարազատները»: »: »: »: Ըստ երեւոյթին Ըստ երեւոյթին Ըստ երեւոյթին Ըստ երեւոյթին 
ասոնք ալ շատ բան չէին լսած Յիսուսի մեծամեծ գործերուն ասոնք ալ շատ բան չէին լսած Յիսուսի մեծամեծ գործերուն ասոնք ալ շատ բան չէին լսած Յիսուսի մեծամեծ գործերուն ասոնք ալ շատ բան չէին լսած Յիսուսի մեծամեծ գործերուն 
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մասին, եւ կամ լսած էին, բայց չէին հաւատացած: Եթէ լսած ու մասին, եւ կամ լսած էին, բայց չէին հաւատացած: Եթէ լսած ու մասին, եւ կամ լսած էին, բայց չէին հաւատացած: Եթէ լսած ու մասին, եւ կամ լսած էին, բայց չէին հաւատացած: Եթէ լսած ու 
հաւատացած ըլլայիհաւատացած ըլլայիհաւատացած ըլլայիհաւատացած ըլլային, անպայման որ պիտի փնտռէին ու ն, անպայման որ պիտի փնտռէին ու ն, անպայման որ պիտի փնտռէին ու ն, անպայման որ պիտի փնտռէին ու 
գտնէին Յիսուսը, եւ խնդրէին իրմէ որ գար ու յարուցանէր գտնէին Յիսուսը, եւ խնդրէին իրմէ որ գար ու յարուցանէր գտնէին Յիսուսը, եւ խնդրէին իրմէ որ գար ու յարուցանէր գտնէին Յիսուսը, եւ խնդրէին իրմէ որ գար ու յարուցանէր 
պատանին:պատանին:պատանին:պատանին:    

Մենք չնմանինք մեռած պատանիինՄենք չնմանինք մեռած պատանիինՄենք չնմանինք մեռած պատանիինՄենք չնմանինք մեռած պատանիին    հարազատներուն, հարազատներուն, հարազատներուն, հարազատներուն, 
որոնք կը սգային`որոնք կը սգային`որոնք կը սգային`որոնք կը սգային`    մինչդեռ մինչդեռ մինչդեռ մինչդեռ քիչ մը անդին կը գտնուէրքիչ մը անդին կը գտնուէրքիչ մը անդին կը գտնուէրքիչ մը անդին կը գտնուէր    
Մխիթարիչը. որոնք մեռել կը տանէին`Մխիթարիչը. որոնք մեռել կը տանէին`Մխիթարիչը. որոնք մեռել կը տանէին`Մխիթարիչը. որոնք մեռել կը տանէին`    մինչդեռ քիչ մը անդին մինչդեռ քիչ մը անդին մինչդեռ քիչ մը անդին մինչդեռ քիչ մը անդին 
կկկկ’’’’ապրէր ու կը գապրէր ու կը գապրէր ու կը գապրէր ու կը գործէր Յործէր Յործէր Յործէր Յարուցիչը: Չնմանինք Նային քաղաքի արուցիչը: Չնմանինք Նային քաղաքի արուցիչը: Չնմանինք Նային քաղաքի արուցիչը: Չնմանինք Նային քաղաքի 
բնակիչներուն, որոնք չէին ուզած իրենց քաղաքէն դուրս գաբնակիչներուն, որոնք չէին ուզած իրենց քաղաքէն դուրս գաբնակիչներուն, որոնք չէին ուզած իրենց քաղաքէն դուրս գաբնակիչներուն, որոնք չէին ուզած իրենց քաղաքէն դուրս գալ` լ` լ` լ` 
ծանօթանալու համար Յիսուսիծանօթանալու համար Յիսուսիծանօթանալու համար Յիսուսիծանօթանալու համար Յիսուսի, , , , եւ ճանչնալու անոր զօրուեւ ճանչնալու անոր զօրուեւ ճանչնալու անոր զօրուեւ ճանչնալու անոր զօրու----
թիւնը: Ոթիւնը: Ոթիւնը: Ոթիւնը: Ո´́́́չ ալ նմանինք Կափառնաումէն Յիսուսի հետ եկող չ ալ նմանինք Կափառնաումէն Յիսուսի հետ եկող չ ալ նմանինք Կափառնաումէն Յիսուսի հետ եկող չ ալ նմանինք Կափառնաումէն Յիսուսի հետ եկող 
ժողովուրդին, որոնք երբեմն Յիսուսի հետ էին, եւ երբեմն` ժողովուրդին, որոնք երբեմն Յիսուսի հետ էին, եւ երբեմն` ժողովուրդին, որոնք երբեմն Յիսուսի հետ էին, եւ երբեմն` ժողովուրդին, որոնք երբեմն Յիսուսի հետ էին, եւ երբեմն` 
չէինչէինչէինչէին, , , , երբեմն Յիսուսի գործերուն վկերբեմն Յիսուսի գործերուն վկերբեմն Յիսուսի գործերուն վկերբեմն Յիսուսի գործերուն վկաներն էին, եւ երբեմն` աներն էին, եւ երբեմն` աներն էին, եւ երբեմն` աներն էին, եւ երբեմն` 
չէին. այլ`չէին. այլ`չէին. այլ`չէին. այլ`    նմանինք աշակերտներուն, որոնք միշտ Յիսուսի նմանինք աշակերտներուն, որոնք միշտ Յիսուսի նմանինք աշակերտներուն, որոնք միշտ Յիսուսի նմանինք աշակերտներուն, որոնք միշտ Յիսուսի 
կողքին էին, իր մտերմութեան մէջ ապրողներն էին, իր կողքին էին, իր մտերմութեան մէջ ապրողներն էին, իր կողքին էին, իր մտերմութեան մէջ ապրողներն էին, իր կողքին էին, իր մտերմութեան մէջ ապրողներն էին, իր 
սքանչելի գործերուն մեծ վկաներն էին:սքանչելի գործերուն մեծ վկաներն էին:սքանչելի գործերուն մեծ վկաներն էին:սքանչելի գործերուն մեծ վկաներն էին:    

««««Հազիւ քաղաքին դարպասին մօտեցած էր, ահա անկէ Հազիւ քաղաքին դարպասին մօտեցած էր, ահա անկէ Հազիւ քաղաքին դարպասին մօտեցած էր, ահա անկէ Հազիւ քաղաքին դարպասին մօտեցած էր, ահա անկէ 
դուրս կը հանէին մեռել դուրս կը հանէին մեռել դուրս կը հանէին մեռել դուրս կը հանէին մեռել մը, որ այրի մօր մը մէկ հատիկ մը, որ այրի մօր մը մէկ հատիկ մը, որ այրի մօր մը մէկ հատիկ մը, որ այրի մօր մը մէկ հատիկ 
զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէին: զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէին: զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէին: զաւակն էր: Քաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէին: 
Տէրը երբՏէրը երբՏէրը երբՏէրը երբ    կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ.կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ.կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ.կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ.    

""""ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ լարլարլարլար""""»»»» ( ( ( (Ղկ 7.12Ղկ 7.12Ղկ 7.12Ղկ 7.12----13):13):13):13):    
1.1.1.1.----    Նային քաղաքին մուտքին էր որ Յիսուս հանդիպեցաւ Նային քաղաքին մուտքին էր որ Յիսուս հանդիպեցաւ Նային քաղաքին մուտքին էր որ Յիսուս հանդիպեցաւ Նային քաղաքին մուտքին էր որ Յիսուս հանդիպեցաւ 

սգաւորներուն, որոնք կը տանէին մեռած պատանին թաղելու սգաւորներուն, որոնք կը տանէին մեռած պատանին թաղելու սգաւորներուն, որոնք կը տանէին մեռած պատանին թաղելու սգաւորներուն, որոնք կը տանէին մեռած պատանին թաղելու 
գերեզմգերեզմգերեզմգերեզմանատան մէջ: Գերեզմանատուները քաղաքներէն անատան մէջ: Գերեզմանատուները քաղաքներէն անատան մէջ: Գերեզմանատուները քաղաքներէն անատան մէջ: Գերեզմանատուները քաղաքներէն 
դուրս կդուրս կդուրս կդուրս կ’’’’ըլլային այն ատեն: Ասոր հիմնական պատճառը այն ըլլային այն ատեն: Ասոր հիմնական պատճառը այն ըլլային այն ատեն: Ասոր հիմնական պատճառը այն ըլլային այն ատեն: Ասոր հիմնական պատճառը այն 
էր, որ կային հրեաներ որոնք կը հաւատային, թէ մեռելներուն էր, որ կային հրեաներ որոնք կը հաւատային, թէ մեռելներուն էր, որ կային հրեաներ որոնք կը հաւատային, թէ մեռելներուն էր, որ կային հրեաներ որոնք կը հաւատային, թէ մեռելներուն 
հոգիները կրնային քաղաքներհոգիները կրնային քաղաքներհոգիները կրնային քաղաքներհոգիները կրնային քաղաքներըըըը    մտնել եւ մարդոց նեղութիւն մտնել եւ մարդոց նեղութիւն մտնել եւ մարդոց նեղութիւն մտնել եւ մարդոց նեղութիւն 
տալ, եւ կամ`տալ, եւ կամ`տալ, եւ կամ`տալ, եւ կամ`    կրնային չար ոգիներու վերածուիլ.կրնային չար ոգիներու վերածուիլ.կրնային չար ոգիներու վերածուիլ.կրնային չար ոգիներու վերածուիլ.    ուստի, կը ուստի, կը ուստի, կը ուստի, կը 
խորհէին թէ զանոնք քաղաքներէն եւ մարդոցմէ հեռու պահեխորհէին թէ զանոնք քաղաքներէն եւ մարդոցմէ հեռու պահեխորհէին թէ զանոնք քաղաքներէն եւ մարդոցմէ հեռու պահեխորհէին թէ զանոնք քաղաքներէն եւ մարդոցմէ հեռու պահե----
լու լաւագոյն կերպը`լու լաւագոյն կերպը`լու լաւագոյն կերպը`լու լաւագոյն կերպը`    գերեզմանատուները քաղաքներէն որգերեզմանատուները քաղաքներէն որգերեզմանատուները քաղաքներէն որգերեզմանատուները քաղաքներէն որ----
քան կարելի էր հեռու տեղ մը ընելքան կարելի էր հեռու տեղ մը ընելքան կարելի էր հեռու տեղ մը ընելքան կարելի էր հեռու տեղ մը ընելն էրն էրն էրն էր::::    
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2.2.2.2.----    Մեռնող պատանին միակ որդին էր իր մօրը, եւ ոՄեռնող պատանին միակ որդին էր իր մօրը, եւ ոՄեռնող պատանին միակ որդին էր իր մօրը, եւ ոՄեռնող պատանին միակ որդին էր իր մօրը, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն միակ որդին էր, այլեւ` միակ յոյսը, քանի մայրը այրմիայն միակ որդին էր, այլեւ` միակ յոյսը, քանի մայրը այրմիայն միակ որդին էր, այլեւ` միակ յոյսը, քանի մայրը այրմիայն միակ որդին էր, այլեւ` միակ յոյսը, քանի մայրը այրիիիի    
կին էր: Մահկին էր: Մահկին էր: Մահկին էր: Մահը եկած էր խլելու իր ձեռքէն իր սիրելի ու ը եկած էր խլելու իր ձեռքէն իր սիրելի ու ը եկած էր խլելու իր ձեռքէն իր սիրելի ու ը եկած էր խլելու իր ձեռքէն իր սիրելի ու 
թանկագին որդին, իր յոյսի ու զօրութեան աղբիւրը, իր թանկագին որդին, իր յոյսի ու զօրութեան աղբիւրը, իր թանկագին որդին, իր յոյսի ու զօրութեան աղբիւրը, իր թանկագին որդին, իր յոյսի ու զօրութեան աղբիւրը, իր 
ուրախութեան եւ ապահովութեան պարիսպը: Ասոնք լոկ ուրախութեան եւ ապահովութեան պարիսպը: Ասոնք լոկ ուրախութեան եւ ապահովութեան պարիսպը: Ասոնք լոկ ուրախութեան եւ ապահովութեան պարիսպը: Ասոնք լոկ 
բառեր չեն: Կարեւոր է գիտնալ հրէական կեանքին ու կեանքի բառեր չեն: Կարեւոր է գիտնալ հրէական կեանքին ու կեանքի բառեր չեն: Կարեւոր է գիտնալ հրէական կեանքին ու կեանքի բառեր չեն: Կարեւոր է գիտնալ հրէական կեանքին ու կեանքի 
կերպին մասին Քրիստոսի ժամանակ: Այն ատեն, եթէ կին մը կերպին մասին Քրիստոսի ժամանակ: Այն ատեն, եթէ կին մը կերպին մասին Քրիստոսի ժամանակ: Այն ատեն, եթէ կին մը կերպին մասին Քրիստոսի ժամանակ: Այն ատեն, եթէ կին մը 
կորսնցնէր իր կորսնցնէր իր կորսնցնէր իր կորսնցնէր իր ամուսինըամուսինըամուսինըամուսինը, , , , որդիները պարտաւոր էին հոգ որդիները պարտաւոր էին հոգ որդիները պարտաւոր էին հոգ որդիները պարտաւոր էին հոգ 
տանետանետանետանելլլլուուուու    իրեն ամէն իմաստով, իսկ եթէ որդիներ չունէր, իրեն ամէն իմաստով, իսկ եթէ որդիներ չունէր, իրեն ամէն իմաստով, իսկ եթէ որդիներ չունէր, իրեն ամէն իմաստով, իսկ եթէ որդիներ չունէր, 
կրնար ուրիշին ձեռքին տակ աղախին ըլլալ, եւ եթէ իր տէրը կրնար ուրիշին ձեռքին տակ աղախին ըլլալ, եւ եթէ իր տէրը կրնար ուրիշին ձեռքին տակ աղախին ըլլալ, եւ եթէ իր տէրը կրնար ուրիշին ձեռքին տակ աղախին ըլլալ, եւ եթէ իր տէրը 
բռնակալ ըլլար` կինը ամենօրեայ չարչարանքի կեանք մը բռնակալ ըլլար` կինը ամենօրեայ չարչարանքի կեանք մը բռնակալ ըլլար` կինը ամենօրեայ չարչարանքի կեանք մը բռնակալ ըլլար` կինը ամենօրեայ չարչարանքի կեանք մը 
կկկկ’’’’ապրէր: Յիսուս գիտէր այս բոլորը: Լաւ կը հասկնար կնոջ: ապրէր: Յիսուս գիտէր այս բոլորը: Լաւ կը հասկնար կնոջ: ապրէր: Յիսուս գիտէր այս բոլորը: Լաւ կը հասկնար կնոջ: ապրէր: Յիսուս գիտէր այս բոլորը: Լաւ կը հասկնար կնոջ: 
Կը հասկնարԿը հասկնարԿը հասկնարԿը հասկնար    ցաւով լեցուն անոր սիրտը, կը հասկնար ցաւով լեցուն անոր սիրտը, կը հասկնար ցաւով լեցուն անոր սիրտը, կը հասկնար ցաւով լեցուն անոր սիրտը, կը հասկնար 
գալիքէն ու ապագայէն անոր ունեցած վախն ու մտահոգուգալիքէն ու ապագայէն անոր ունեցած վախն ու մտահոգուգալիքէն ու ապագայէն անոր ունեցած վախն ու մտահոգուգալիքէն ու ապագայէն անոր ունեցած վախն ու մտահոգու----
թիւնը, ահա թէ ինչու թիւնը, ահա թէ ինչու թիւնը, ահա թէ ինչու թիւնը, ահա թէ ինչու ««««երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. 
""""ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ լարլարլարլար""""»:»:»:»:    

3.3.3.3.----    ««««Քաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէինՔաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէինՔաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէինՔաղաքի ժողովուրդէն շատեր անոր կը հետեւէին»:»:»:»:    
Երբ կին մը կորսնցնէր իր ամուսինը եւ զաւակները, ամբողԵրբ կին մը կորսնցնէր իր ամուսինը եւ զաւակները, ամբողԵրբ կին մը կորսնցնէր իր ամուսինը եւ զաւակները, ամբողԵրբ կին մը կորսնցնէր իր ամուսինը եւ զաւակները, ամբողջ ջ ջ ջ 
քաղաքը սուգի կը մքաղաքը սուգի կը մքաղաքը սուգի կը մքաղաքը սուգի կը մաաաատնտնտնտնուէրուէրուէրուէր: : : : Բոլորը ցաւակից կԲոլորը ցաւակից կԲոլորը ցաւակից կԲոլորը ցաւակից կ’’’’ըլլային ըլլային ըլլային ըլլային 
անոր, եւ բոլորը կը մասնակցէին յուղարկաւորութեան եւ անոր, եւ բոլորը կը մասնակցէին յուղարկաւորութեան եւ անոր, եւ բոլորը կը մասնակցէին յուղարկաւորութեան եւ անոր, եւ բոլորը կը մասնակցէին յուղարկաւորութեան եւ 
թաղթաղթաղթաղման արարոման արարոման արարոման արարողութեան: Մարդիկ ստեղծուած են օգղութեան: Մարդիկ ստեղծուած են օգղութեան: Մարդիկ ստեղծուած են օգղութեան: Մարդիկ ստեղծուած են օգնական նական նական նական 
ըլըլըլըլլալու իրարու: Մարդը պէտք է սիրազեղ սիլալու իրարու: Մարդը պէտք է սիրազեղ սիլալու իրարու: Մարդը պէտք է սիրազեղ սիլալու իրարու: Մարդը պէտք է սիրազեղ սի´́́́րտրտրտրտ    մը ըլլայ, մը ըլլայ, մը ըլլայ, մը ըլլայ, 
որուն կորուն կորուն կորուն կաաաարրրրեեեենայ կռթնիլ ու վստահիլ տկարը: նայ կռթնիլ ու վստահիլ տկարը: նայ կռթնիլ ու վստահիլ տկարը: նայ կռթնիլ ու վստահիլ տկարը: Մարդը պէտՄարդը պէտՄարդը պէտՄարդը պէտք է ք է ք է ք է 
ծածածածա´́́́ռ ռ ռ ռ մը ըլլայ, որուն շուքին ներքեւ կմը ըլլայ, որուն շուքին ներքեւ կմը ըլլայ, որուն շուքին ներքեւ կմը ըլլայ, որուն շուքին ներքեւ կաաաարրրրեեեենայ հանգիստ գտնել նայ հանգիստ գտնել նայ հանգիստ գտնել նայ հանգիստ գտնել 
յոգնածը:յոգնածը:յոգնածը:յոգնածը:    

Բայց դժբախտաբար այդպէս չեն մարդիկ, կամ ըսենք` Բայց դժբախտաբար այդպէս չեն մարդիկ, կամ ըսենք` Բայց դժբախտաբար այդպէս չեն մարդիկ, կամ ըսենք` Բայց դժբախտաբար այդպէս չեն մարդիկ, կամ ըսենք` 
մարդոց մեծ տոկոսը: Մոռնանք օտարը, անծանօթը, եւ նամարդոց մեծ տոկոսը: Մոռնանք օտարը, անծանօթը, եւ նամարդոց մեծ տոկոսը: Մոռնանք օտարը, անծանօթը, եւ նամարդոց մեծ տոկոսը: Մոռնանք օտարը, անծանօթը, եւ նա----
յինք մեր չորս դին, մեր հարազատներուն, մեր ընտանիքնեյինք մեր չորս դին, մեր հարազատներուն, մեր ընտանիքնեյինք մեր չորս դին, մեր հարազատներուն, մեր ընտանիքնեյինք մեր չորս դին, մեր հարազատներուն, մեր ընտանիքնե----
րուն, մեր զաւակներուն, մեր բարեկամներորուն, մեր զաւակներուն, մեր բարեկամներորուն, մեր զաւակներուն, մեր բարեկամներորուն, մեր զաւակներուն, մեր բարեկամներուն: Զաւակը որ ւն: Զաւակը որ ւն: Զաւակը որ ւն: Զաւակը որ 
պէտք է իր մօրը ուրախութեան պատճառը դառնայ, ընդհապէտք է իր մօրը ուրախութեան պատճառը դառնայ, ընդհապէտք է իր մօրը ուրախութեան պատճառը դառնայ, ընդհապէտք է իր մօրը ուրախութեան պատճառը դառնայ, ընդհա----
կառակը, անոր տրտմութեան պատճառը կկառակը, անոր տրտմութեան պատճառը կկառակը, անոր տրտմութեան պատճառը կկառակը, անոր տրտմութեան պատճառը կ’’’’ըլլայ: Մայր մը որ ըլլայ: Մայր մը որ ըլլայ: Մայր մը որ ըլլայ: Մայր մը որ 
պէտք է իր զաւակին փրկութեան պատճառը դառնայ, ընդհապէտք է իր զաւակին փրկութեան պատճառը դառնայ, ընդհապէտք է իր զաւակին փրկութեան պատճառը դառնայ, ընդհապէտք է իր զաւակին փրկութեան պատճառը դառնայ, ընդհա----
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կառակը, անոր կորստեան պատճառը կը դառնայ: Հարազատ կառակը, անոր կորստեան պատճառը կը դառնայ: Հարազատ կառակը, անոր կորստեան պատճառը կը դառնայ: Հարազատ կառակը, անոր կորստեան պատճառը կը դառնայ: Հարազատ 
եղբայրներ եւ քոյրեր, որոնց կոչումն է տէր կեղբայրներ եւ քոյրեր, որոնց կոչումն է տէր կեղբայրներ եւ քոյրեր, որոնց կոչումն է տէր կեղբայրներ եւ քոյրեր, որոնց կոչումն է տէր կանգնիլ իրարու անգնիլ իրարու անգնիլ իրարու անգնիլ իրարու 
նեղութեան ժամանակ, ճիշդ հակառակը, իրենեղութեան ժամանակ, ճիշդ հակառակը, իրենեղութեան ժամանակ, ճիշդ հակառակը, իրենեղութեան ժամանակ, ճիշդ հակառակը, իրե´́́́նք է որ նք է որ նք է որ նք է որ 
նեղութիւն կու տան իրարու, կը թշնամանան իրարու, կը նեղութիւն կու տան իրարու, կը թշնամանան իրարու, կը նեղութիւն կու տան իրարու, կը թշնամանան իրարու, կը նեղութիւն կու տան իրարու, կը թշնամանան իրարու, կը 
քէննան իրարու հետ, եւ կը պայքարին իրարու դէմ: Դեռ չենք քէննան իրարու հետ, եւ կը պայքարին իրարու դէմ: Դեռ չենք քէննան իրարու հետ, եւ կը պայքարին իրարու դէմ: Դեռ չենք քէննան իրարու հետ, եւ կը պայքարին իրարու դէմ: Դեռ չենք 
խօսիր նեղութեան ժամանակ իր դուռը մեզի չբացող խօսիր նեղութեան ժամանակ իր դուռը մեզի չբացող խօսիր նեղութեան ժամանակ իր դուռը մեզի չբացող խօսիր նեղութեան ժամանակ իր դուռը մեզի չբացող 
դրացիներուն մասին. կարիքի ժամանակ մեզ լքող դրացիներուն մասին. կարիքի ժամանակ մեզ լքող դրացիներուն մասին. կարիքի ժամանակ մեզ լքող դրացիներուն մասին. կարիքի ժամանակ մեզ լքող ««««բաբաբաբարեկամրեկամրեկամրեկամ----
ներուններուններուններուն» » » » մասին:մասին:մասին:մասին:    

Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր կարկինը եւ խօսինք Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր կարկինը եւ խօսինք Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր կարկինը եւ խօսինք Եկէք քիչ մը աւելի լայն բանանք մեր կարկինը եւ խօսինք 
այն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հաայն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հաայն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հաայն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հաղորդակցութեան, այն ղորդակցութեան, այն ղորդակցութեան, այն ղորդակցութեան, այն 
աջակցութեան ոաջակցութեան ոաջակցութեան ոաջակցութեան ու զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հոգեւոր ւ զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հոգեւոր ւ զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հոգեւոր ւ զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հոգեւոր 
կեանք ապրող եղբայրներուն եւ քոյրերուն միջեւ պէտք է կեանք ապրող եղբայրներուն եւ քոյրերուն միջեւ պէտք է կեանք ապրող եղբայրներուն եւ քոյրերուն միջեւ պէտք է կեանք ապրող եղբայրներուն եւ քոյրերուն միջեւ պէտք է 
ըլլայ: Չկաըլլայ: Չկաըլլայ: Չկաըլլայ: Չկա´́́́յ աւելի գեղեցիկ յ աւելի գեղեցիկ յ աւելի գեղեցիկ յ աւելի գեղեցիկ բան, քան երբ Քրիստոսի հետեբան, քան երբ Քրիստոսի հետեբան, քան երբ Քրիստոսի հետեբան, քան երբ Քրիստոսի հետե----
ւորդ եղբայրներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը ւորդ եղբայրներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը ւորդ եղբայրներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը ւորդ եղբայրներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը 
բնակին: Այս իրողութեան ակնարկեց Սաղմոսագիրը երբ բնակին: Այս իրողութեան ակնարկեց Սաղմոսագիրը երբ բնակին: Այս իրողութեան ակնարկեց Սաղմոսագիրը երբ բնակին: Այս իրողութեան ակնարկեց Սաղմոսագիրը երբ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Ահա ո՜րչափ բարի ու ո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրԱհա ո՜րչափ բարի ու ո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրԱհա ո՜րչափ բարի ու ո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրԱհա ո՜րչափ բարի ու ո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայր----
ները իրարու հետ միաբանութեամբ բնակինները իրարու հետ միաբանութեամբ բնակինները իրարու հետ միաբանութեամբ բնակինները իրարու հետ միաբանութեամբ բնակին»»»» ( ( ( (Սղ 133.1):Սղ 133.1):Սղ 133.1):Սղ 133.1):    

Աստուծոյ յատուկ մէկ պարգԱստուծոյ յատուկ մէկ պարգԱստուծոյ յատուկ մէկ պարգԱստուծոյ յատուկ մէկ պարգեւն է որ հաւատացեալ եւն է որ հաւատացեալ եւն է որ հաւատացեալ եւն է որ հաւատացեալ եղեղեղեղ----
բայրներ ու քոյրեր զիրար ունինբայրներ ու քոյրեր զիրար ունինբայրներ ու քոյրեր զիրար ունինբայրներ ու քոյրեր զիրար ունին    կողքկողքկողքկողք----կողքի: Իրարու կողքին՝ կողքի: Իրարու կողքին՝ կողքի: Իրարու կողքին՝ կողքի: Իրարու կողքին՝ 
մանաւանդ հիւանդութեան, աղքատութեան ու ցաւի ժամամանաւանդ հիւանդութեան, աղքատութեան ու ցաւի ժամամանաւանդ հիւանդութեան, աղքատութեան ու ցաւի ժամամանաւանդ հիւանդութեան, աղքատութեան ու ցաւի ժամա----
նակ:նակ:նակ:նակ:    

ՈՈՈՈ´́́́վ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մեվ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մեվ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մեվ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մե´́́́ծ ծ ծ ծ 
սփոփանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար սփոփանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար սփոփանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար սփոփանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար 
իր սնարին մօտ եւ իր կոիր սնարին մօտ եւ իր կոիր սնարին մօտ եւ իր կոիր սնարին մօտ եւ իր կողքին տեսնել ֆիզիքական ներկայուղքին տեսնել ֆիզիքական ներկայուղքին տեսնել ֆիզիքական ներկայուղքին տեսնել ֆիզիքական ներկայու----
թիւնը հաւատացեալ եղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին թիւնը հաւատացեալ եղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին թիւնը հաւատացեալ եղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին թիւնը հաւատացեալ եղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին 
մէջ ունի Յիսուսի քաջալերական ու մխիթարական խօսքերը:մէջ ունի Յիսուսի քաջալերական ու մխիթարական խօսքերը:մէջ ունի Յիսուսի քաջալերական ու մխիթարական խօսքերը:մէջ ունի Յիսուսի քաջալերական ու մխիթարական խօսքերը:    

Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի 
հաւատացեալ եղբայրներու եւ քոյրերու միջեւ՝ կարեւոհաւատացեալ եղբայրներու եւ քոյրերու միջեւ՝ կարեւոհաւատացեալ եղբայրներու եւ քոյրերու միջեւ՝ կարեւոհաւատացեալ եղբայրներու եւ քոյրերու միջեւ՝ կարեւո´́́́ր է, եւ ր է, եւ ր է, եւ ր է, եւ 
կարեւոր է այնքան՝ կարեւոր է այնքան՝ կարեւոր է այնքան՝ կարեւոր է այնքան՝ որքան կարեւոր է հաւատացեալին հաորքան կարեւոր է հաւատացեալին հաորքան կարեւոր է հաւատացեալին հաորքան կարեւոր է հաւատացեալին հա----
ղորդակցութիւնը նոյնինքն Քրիստոսի հետ: Պէտք է արժէղորդակցութիւնը նոյնինքն Քրիստոսի հետ: Պէտք է արժէղորդակցութիւնը նոյնինքն Քրիստոսի հետ: Պէտք է արժէղորդակցութիւնը նոյնինքն Քրիստոսի հետ: Պէտք է արժէ´́́́քը քը քը քը 
գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: Պէտք է հսկել որ այդ գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: Պէտք է հսկել որ այդ գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: Պէտք է հսկել որ այդ գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: Պէտք է հսկել որ այդ 
հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառնայ:հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառնայ:հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառնայ:հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառնայ:    
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Վա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերունՎա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերունՎա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերունՎա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերուն,,,,    երբ երբ երբ երբ 
դադրի հաղորդակցութիւնը անոնց միդադրի հաղորդակցութիւնը անոնց միդադրի հաղորդակցութիւնը անոնց միդադրի հաղորդակցութիւնը անոնց միջեւ: Վա՜յ անոնցջեւ: Վա՜յ անոնցջեւ: Վա՜յ անոնցջեւ: Վա՜յ անոնց,,,,    երբ երբ երբ երբ 
դդդդադրին իրարու կարեկից ըլլալէ: Եթէադրին իրարու կարեկից ըլլալէ: Եթէադրին իրարու կարեկից ըլլալէ: Եթէադրին իրարու կարեկից ըլլալէ: Եթէ    հաւատացեալ մը հաւատացեալ մը հաւատացեալ մը հաւատացեալ մը 
դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ եղբօր դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ եղբօր դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ եղբօր դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ եղբօր 
կամ քրոջ կամ քրոջ կամ քրոջ կամ քրոջ հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ ցաւի մէջ, հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ ցաւի մէջ, հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ ցաւի մէջ, հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ ցաւի մէջ, 
աղքատ է կամ աքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, աղքատ է կամ աքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, աղքատ է կամ աքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, աղքատ է կամ աքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, 
փորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուփորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուփորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուփորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուսի հետ իր հաղորսի հետ իր հաղորսի հետ իր հաղորսի հետ իր հաղոր----
դակցութիւնն է որ կը դադրի, որովհետեւ կարեկցող հաւադակցութիւնն է որ կը դադրի, որովհետեւ կարեկցող հաւադակցութիւնն է որ կը դադրի, որովհետեւ կարեկցող հաւադակցութիւնն է որ կը դադրի, որովհետեւ կարեկցող հաւա----
տացեալ եղբօր մը սիրտը՝ սիրտն է նոյնինքն Քրիստոսի:տացեալ եղբօր մը սիրտը՝ սիրտն է նոյնինքն Քրիստոսի:տացեալ եղբօր մը սիրտը՝ սիրտն է նոյնինքն Քրիստոսի:տացեալ եղբօր մը սիրտը՝ սիրտն է նոյնինքն Քրիստոսի:    

Ամենէն մեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան Ամենէն մեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան Ամենէն մեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան Ամենէն մեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան 
հիւանդութեան կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան հիւանդութեան կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան հիւանդութեան կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան հիւանդութեան կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան 
բանտի կամ աքսորի մէջ, երբ զարնուին փորձութեանբանտի կամ աքսորի մէջ, երբ զարնուին փորձութեանբանտի կամ աքսորի մէջ, երբ զարնուին փորձութեանբանտի կամ աքսորի մէջ, երբ զարնուին փորձութեանցցցց    ժժժժայռեայռեայռեայռե----
րուն` կարիքը ունին հաւատացեալ եղբայրներու ներկայուրուն` կարիքը ունին հաւատացեալ եղբայրներու ներկայուրուն` կարիքը ունին հաւատացեալ եղբայրներու ներկայուրուն` կարիքը ունին հաւատացեալ եղբայրներու ներկայու----
թեան, կը սպասեն ու կը փնտռեթեան, կը սպասեն ու կը փնտռեթեան, կը սպասեն ու կը փնտռեթեան, կը սպասեն ու կը փնտռե´́́́ն անոնց ներկայութիւնը, կը ն անոնց ներկայութիւնը, կը ն անոնց ներկայութիւնը, կը ն անոնց ներկայութիւնը, կը 
փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարութիւնը, փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարութիւնը, փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարութիւնը, փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարութիւնը, 
անոնց ներկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու ուրախութիւնը:անոնց ներկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու ուրախութիւնը:անոնց ներկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու ուրախութիւնը:անոնց ներկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու ուրախութիւնը:    

Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանՅիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանՅիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանՅիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանտի տի տի տի 
մէջ էր երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. մէջ էր երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. մէջ էր երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. մէջ էր երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. ««««ՋանաՋանաՋանաՋանա´ ´ ´ ´ շուտով քովս գալշուտով քովս գալշուտով քովս գալշուտով քովս գալ»»»»    
((((Բ.Տմ 4.9): Առաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած Բ.Տմ 4.9): Առաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած Բ.Տմ 4.9): Առաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած Բ.Տմ 4.9): Առաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած 
տաք արցունքները երբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տմ 1.4): Ան տաք արցունքները երբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տմ 1.4): Ան տաք արցունքները երբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տմ 1.4): Ան տաք արցունքները երբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տմ 1.4): Ան 
հիմա բանտի մէջ էր, կհիմա բանտի մէջ էր, կհիմա բանտի մէջ էր, կհիմա բանտի մէջ էր, կ’’’’ապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ ապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ ապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ ապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ 
կկկկ’’’’ուզէր տեսնել իր հաւատքի որդին՝ Տիմոթուզէր տեսնել իր հաւատքի որդին՝ Տիմոթուզէր տեսնել իր հաւատքի որդին՝ Տիմոթուզէր տեսնել իր հաւատքի որդին՝ Տիմոթէոսը:էոսը:էոսը:էոսը:    

Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի թէ Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի թէ Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի թէ Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի թէ 
որքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւաորքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւաորքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւաորքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւա----
տացեալ եղբայրներ ու քոյրեր կողքտացեալ եղբայրներ ու քոյրեր կողքտացեալ եղբայրներ ու քոյրեր կողքտացեալ եղբայրներ ու քոյրեր կողք----կողքի կանգնին, եւ քովկողքի կանգնին, եւ քովկողքի կանգնին, եւ քովկողքի կանգնին, եւ քով----
քովի գան դժուարութեանց պահերուն, փորձութեանց քովի գան դժուարութեանց պահերուն, փորձութեանց քովի գան դժուարութեանց պահերուն, փորձութեանց քովի գան դժուարութեանց պահերուն, փորձութեանց 
ընթացքին:ընթացքին:ընթացքին:ընթացքին:    

Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս 
աաաառաքեալին իր դատավարութեան ժամանակ, այլ բոլորն ալ ռաքեալին իր դատավարութեան ժամանակ, այլ բոլորն ալ ռաքեալին իր դատավարութեան ժամանակ, այլ բոլորն ալ ռաքեալին իր դատավարութեան ժամանակ, այլ բոլորն ալ 
զինք լքեցին (Բ.Տմ 4.16), ոզինք լքեցին (Բ.Տմ 4.16), ոզինք լքեցին (Բ.Տմ 4.16), ոզինք լքեցին (Բ.Տմ 4.16), ո´́́́չ ալ նմանինք Դեմասին որ չ ալ նմանինք Դեմասին որ չ ալ նմանինք Դեմասին որ չ ալ նմանինք Դեմասին որ ««««այս այս այս այս 
աշխարհը նախընտրելով՝աշխարհը նախընտրելով՝աշխարհը նախընտրելով՝աշխարհը նախընտրելով՝»»»»    զինք զինք զինք զինք ««««լքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնացլքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնացլքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնացլքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնաց»»»»    
երբ առաքեալը հալածանքի կերբ առաքեալը հալածանքի կերբ առաքեալը հալածանքի կերբ առաքեալը հալածանքի կ’’’’ենթարկուէր (Բ.Տմ 4.10), այլ ենթարկուէր (Բ.Տմ 4.10), այլ ենթարկուէր (Բ.Տմ 4.10), այլ ենթարկուէր (Բ.Տմ 4.10), այլ 



 657 

նմանինք Տիմոթէոսին՝ որ սրտակիցն էր Պօղոս առաքնմանինք Տիմոթէոսին՝ որ սրտակիցն էր Պօղոս առաքնմանինք Տիմոթէոսին՝ որ սրտակիցն էր Պօղոս առաքնմանինք Տիմոթէոսին՝ որ սրտակիցն էր Պօղոս առաքեալին, եալին, եալին, եալին, 
եւ որ օգնեց անոր, եւ որ օգնեց անոր, եւ որ օգնեց անոր, եւ որ օգնեց անոր, ««««ինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէր իր հօրինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէր իր հօրինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէր իր հօրինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէր իր հօր»»»»    
((((Փլպ 2.19Փլպ 2.19Փլպ 2.19Փլպ 2.19----22). 22). 22). 22). նմանինք Եպաֆրոդիտոսի որ հոգաց առաքեանմանինք Եպաֆրոդիտոսի որ հոգաց առաքեանմանինք Եպաֆրոդիտոսի որ հոգաց առաքեանմանինք Եպաֆրոդիտոսի որ հոգաց առաքեա----
լին կարիքները, լին կարիքները, լին կարիքները, լին կարիքները, ««««եւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար եւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար եւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար եւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար 
աշխատեցաւ ու պայքարեցաւաշխատեցաւ ու պայքարեցաւաշխատեցաւ ու պայքարեցաւաշխատեցաւ ու պայքարեցաւ»»»»    առաքեալին կողքին (Փլպ առաքեալին կողքին (Փլպ առաքեալին կողքին (Փլպ առաքեալին կողքին (Փլպ 
2.25):2.25):2.25):2.25):    

Երբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հԵրբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հԵրբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հԵրբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հանգիստ անգիստ անգիստ անգիստ 
են ու առողջ, պէտք է մէկտեղուինք իրենց հետ միասին, եւ են ու առողջ, պէտք է մէկտեղուինք իրենց հետ միասին, եւ են ու առողջ, պէտք է մէկտեղուինք իրենց հետ միասին, եւ են ու առողջ, պէտք է մէկտեղուինք իրենց հետ միասին, եւ 
փառաբանենք Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր փառաբանենք Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր փառաբանենք Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր փառաբանենք Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր 
շնորհած քաղցր ու անկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբաշնորհած քաղցր ու անկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբաշնորհած քաղցր ու անկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբաշնորհած քաղցր ու անկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբա----
նութեան համար, իր տուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն նութեան համար, իր տուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն նութեան համար, իր տուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն նութեան համար, իր տուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն 
համար: Իսկ երբ հալածանքի կհամար: Իսկ երբ հալածանքի կհամար: Իսկ երբ հալածանքի կհամար: Իսկ երբ հալածանքի կ’’’’ենթարկուին՝ այնենթարկուին՝ այնենթարկուին՝ այնենթարկուին՝ այն    ատեն ատեն ատեն ատեն 
անոնք աւելիանոնք աւելիանոնք աւելիանոնք աւելի´ ´ ´ ´ կարիքը ունին մեր ներկայութեան: Հոկարիքը ունին մեր ներկայութեան: Հոկարիքը ունին մեր ներկայութեան: Հոկարիքը ունին մեր ներկայութեան: Հո´́́́ն է որ ն է որ ն է որ ն է որ 
պէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւապէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւապէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւապէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւատանք որ տանք որ տանք որ տանք որ 
Աստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կԱստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կԱստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կԱստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կ’’’’ուզէ սփոփել, զօրացնել, ուզէ սփոփել, զօրացնել, ուզէ սփոփել, զօրացնել, ուզէ սփոփել, զօրացնել, 
գօտեպնդել ու մխիթարել զանոնք:գօտեպնդել ու մխիթարել զանոնք:գօտեպնդել ու մխիթարել զանոնք:գօտեպնդել ու մխիթարել զանոնք:    

Պօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կ’’’’ենթարկուէր նեղութեան ու ենթարկուէր նեղութեան ու ենթարկուէր նեղութեան ու ենթարկուէր նեղութեան ու 
հալածանքի, կը յիշհալածանքի, կը յիշհալածանքի, կը յիշհալածանքի, կը յիշէ թէ ինչպէս է թէ ինչպէս է թէ ինչպէս է թէ ինչպէս ««««Աստուած որ կը մխիթարէ Աստուած որ կը մխիթարէ Աստուած որ կը մխիթարէ Աստուած որ կը մխիթարէ 
սրտաբեկները, Տիտոսի գալովըսրտաբեկները, Տիտոսի գալովըսրտաբեկները, Տիտոսի գալովըսրտաբեկները, Տիտոսի գալովը»»»»    զինք մխիթարեց (Բ.Կր 7.5զինք մխիթարեց (Բ.Կր 7.5զինք մխիթարեց (Բ.Կր 7.5զինք մխիթարեց (Բ.Կր 7.5----6): 6): 6): 6): 
ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ հաւատակից եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս հաւատակից եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս հաւատակից եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս հաւատակից եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս 
մը որուն միջոցաւ Աստուած հասնի սրտաբեկներուն, անոնք մը որուն միջոցաւ Աստուած հասնի սրտաբեկներուն, անոնք մը որուն միջոցաւ Աստուած հասնի սրտաբեկներուն, անոնք մը որուն միջոցաւ Աստուած հասնի սրտաբեկներուն, անոնք 
ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: Չե՞ս ուզեր մաս կազմել ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: Չե՞ս ուզեր մաս կազմել ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: Չե՞ս ուզեր մաս կազմել ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: Չե՞ս ուզեր մաս կազմել 
այայայայն չորս հոգիներու բանակին որոնք կարեկից գտնուեցան ն չորս հոգիներու բանակին որոնք կարեկից գտնուեցան ն չորս հոգիներու բանակին որոնք կարեկից գտնուեցան ն չորս հոգիներու բանակին որոնք կարեկից գտնուեցան 
մահիճ ինկած անդամալոյծին հանդէպ եւ գործնապէս մահիճ ինկած անդամալոյծին հանդէպ եւ գործնապէս մահիճ ինկած անդամալոյծին հանդէպ եւ գործնապէս մահիճ ինկած անդամալոյծին հանդէպ եւ գործնապէս 
արտայայտեցին իրենց կարեկցութիւնը՝ զայն շալկելով եւ արտայայտեցին իրենց կարեկցութիւնը՝ զայն շալկելով եւ արտայայտեցին իրենց կարեկցութիւնը՝ զայն շալկելով եւ արտայայտեցին իրենց կարեկցութիւնը՝ զայն շալկելով եւ 
Յիսուսի բերելով (Մր 2.3Յիսուսի բերելով (Մր 2.3Յիսուսի բերելով (Մր 2.3Յիսուսի բերելով (Մր 2.3----4): 4): 4): 4): Չե՞ս ուզեր նմանիլ Սաւուղի Չե՞ս ուզեր նմանիլ Սաւուղի Չե՞ս ուզեր նմանիլ Սաւուղի Չե՞ս ուզեր նմանիլ Սաւուղի 
որդիին՝ Յովնաթանին, որ կանգնեցաւ Դաւիթի կողքին, երբ որդիին՝ Յովնաթանին, որ կանգնեցաւ Դաւիթի կողքին, երբ որդիին՝ Յովնաթանին, որ կանգնեցաւ Դաւիթի կողքին, երբ որդիին՝ Յովնաթանին, որ կանգնեցաւ Դաւիթի կողքին, երբ 
վերջիվերջիվերջիվերջինս սաստիկ հալածանքներու կնս սաստիկ հալածանքներու կնս սաստիկ հալածանքներու կնս սաստիկ հալածանքներու կ’’’’ենթարկուէր Սաւուղին ենթարկուէր Սաւուղին ենթարկուէր Սաւուղին ենթարկուէր Սաւուղին 
կողմէ:կողմէ:կողմէ:կողմէ:    

Հաւատացեալներ Տիտոսէն ու Յովնաթանէն աւելիՀաւատացեալներ Տիտոսէն ու Յովնաթանէն աւելիՀաւատացեալներ Տիտոսէն ու Յովնաթանէն աւելիՀաւատացեալներ Տիտոսէն ու Յովնաթանէն աւելի´ ´ ´ ´ մեծ մեծ մեծ մեծ 
ու աւելիու աւելիու աւելիու աւելի´ ´ ´ ´ շատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտշատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտշատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտշատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտ----
նան որ երբ այցելութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, նան որ երբ այցելութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, նան որ երբ այցելութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, նան որ երբ այցելութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, 
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որոնք հիւանդ են կամ տառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ որոնք հիւանդ են կամ տառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ որոնք հիւանդ են կամ տառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ որոնք հիւանդ են կամ տառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ եւ եւ եւ եւ 
իրենց ընդմէջէն Քրիստոս իիրենց ընդմէջէն Քրիստոս իիրենց ընդմէջէն Քրիստոս իիրենց ընդմէջէն Քրիստոս ի´́́́նք է որ կնք է որ կնք է որ կնք է որ կ’’’’այցելէ անոնց:այցելէ անոնց:այցելէ անոնց:այցելէ անոնց:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, հաւատացեալի մը ներկայութիւնը ուրիշ հաւահաւատացեալի մը ներկայութիւնը ուրիշ հաւահաւատացեալի մը ներկայութիւնը ուրիշ հաւահաւատացեալի մը ներկայութիւնը ուրիշ հաւա----
տացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսիտացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսիտացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսիտացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսի´ ´ ´ ´ ներկայուներկայուներկայուներկայու----
թիւնն է, եւ այդպէս պէթիւնն է, եւ այդպէս պէթիւնն է, եւ այդպէս պէթիւնն է, եւ այդպէս պէ´́́́տք է ըլլայ: Պէտք է հաւատանք որ տք է ըլլայ: Պէտք է հաւատանք որ տք է ըլլայ: Պէտք է հաւատանք որ տք է ըլլայ: Պէտք է հաւատանք որ 
Քրիստոս իր զաւակներուն միջոցաՔրիստոս իր զաւակներուն միջոցաՔրիստոս իր զաւակներուն միջոցաՔրիստոս իր զաւակներուն միջոցա´́́́ւ է որ կը խօսի իր ւ է որ կը խօսի իր ւ է որ կը խօսի իր ւ է որ կը խօսի իր 
զաւազաւազաւազաւակներուն եւ կը զօրացնէ զանոնք:կներուն եւ կը զօրացնէ զանոնք:կներուն եւ կը զօրացնէ զանոնք:կներուն եւ կը զօրացնէ զանոնք:    

Երբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ Երբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ Երբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ Երբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ 
ինկած հաւատացեալ եղբօր մը՝ Քրիստոս իինկած հաւատացեալ եղբօր մը՝ Քրիստոս իինկած հաւատացեալ եղբօր մը՝ Քրիստոս իինկած հաւատացեալ եղբօր մը՝ Քրիստոս ի´́́́նք է որ նք է որ նք է որ նք է որ 
հանդիպած կհանդիպած կհանդիպած կհանդիպած կ’’’’ըլլայ անոր: Երբ հաւատացեալ մը Յիսուսի ըլլայ անոր: Երբ հաւատացեալ մը Յիսուսի ըլլայ անոր: Երբ հաւատացեալ մը Յիսուսի ըլլայ անոր: Երբ հաւատացեալ մը Յիսուսի 
անունով կանունով կանունով կանունով կ’’’’օրհնէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը՝ Յիսուս օրհնէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը՝ Յիսուս օրհնէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը՝ Յիսուս օրհնէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը՝ Յիսուս 
իիիի´́́́նք է որ օրհնած կնք է որ օրհնած կնք է որ օրհնած կնք է որ օրհնած կ’’’’ըլլայ անոր: Աըլլայ անոր: Աըլլայ անոր: Աըլլայ անոր: Ահա թէ ինչու կարեւոր է որ հա թէ ինչու կարեւոր է որ հա թէ ինչու կարեւոր է որ հա թէ ինչու կարեւոր է որ 
հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր մնայուն հաղորդութեան հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր մնայուն հաղորդութեան հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր մնայուն հաղորդութեան հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր մնայուն հաղորդութեան 
ու հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:ու հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:ու հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:ու հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:    

Ով գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կան Ով գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կան Ով գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կան Ով գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կան 
որոնք չունին իրենց շրջապատին մէջ այլ հաւատացեալներ որոնք չունին իրենց շրջապատին մէջ այլ հաւատացեալներ որոնք չունին իրենց շրջապատին մէջ այլ հաւատացեալներ որոնք չունին իրենց շրջապատին մէջ այլ հաւատացեալներ 
որոնց կարենան այցելել, անոնց հետ հաղորդաորոնց կարենան այցելել, անոնց հետ հաղորդաորոնց կարենան այցելել, անոնց հետ հաղորդաորոնց կարենան այցելել, անոնց հետ հաղորդակցիլ, սրտբաց կցիլ, սրտբաց կցիլ, սրտբաց կցիլ, սրտբաց 
խօսակցութիւն ունենալ, աղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած խօսակցութիւն ունենալ, աղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած խօսակցութիւն ունենալ, աղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած խօսակցութիւն ունենալ, աղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած 
փառաբանել: Իսկ դուն, սիրելիփառաբանել: Իսկ դուն, սիրելիփառաբանել: Իսկ դուն, սիրելիփառաբանել: Իսկ դուն, սիրելի´ ´ ´ ´ հաւատակից ընթերցող, դուն հաւատակից ընթերցող, դուն հաւատակից ընթերցող, դուն հաւատակից ընթերցող, դուն 
որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական թիւով Քրիստոսով որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական թիւով Քրիստոսով որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական թիւով Քրիստոսով որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական թիւով Քրիստոսով 
եղբայրներ ու քոյրեր, գիտցիեղբայրներ ու քոյրեր, գիտցիեղբայրներ ու քոյրեր, գիտցիեղբայրներ ու քոյրեր, գիտցի´́́́ր անոնց արժէքը, գիտցիր անոնց արժէքը, գիտցիր անոնց արժէքը, գիտցիր անոնց արժէքը, գիտցի´́́́ր ր ր ր 
արժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեարժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեարժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեարժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեանդ, զօրաանդ, զօրաանդ, զօրաանդ, զօրա----
ցոցոցոցո´́́́ւր ու խորացուր ու խորացուր ու խորացուր ու խորացո´́́́ւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ ւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ ւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ ւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ 
շնորհակաշնորհակաշնորհակաշնորհակա´́́́լ եղիր ու փալ եղիր ու փալ եղիր ու փալ եղիր ու փա´́́́ռք տուր Աստուծոյ՝ հաղորդակռք տուր Աստուծոյ՝ հաղորդակռք տուր Աստուծոյ՝ հաղորդակռք տուր Աստուծոյ՝ հաղորդակ----
ցութեան այս պարգեւին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ ցութեան այս պարգեւին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ ցութեան այս պարգեւին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ ցութեան այս պարգեւին համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ 
նախաշուքը այն իսկական հաղորդակցութեան որ հաւատացնախաշուքը այն իսկական հաղորդակցութեան որ հաւատացնախաշուքը այն իսկական հաղորդակցութեան որ հաւատացնախաշուքը այն իսկական հաղորդակցութեան որ հաւատաց----
եալներ պիտի ունենան Աստուծոյ եւ իրարու հետ երկեալներ պիտի ունենան Աստուծոյ եւ իրարու հետ երկեալներ պիտի ունենան Աստուծոյ եւ իրարու հետ երկեալներ պիտի ունենան Աստուծոյ եւ իրարու հետ երկինքի ինքի ինքի ինքի 
արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:    

4.4.4.4.----    ««««Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. Տէրը երբ կինը տեսաւ, գթաց անոր եւ ըսաւ. """"ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ 
լարլարլարլար""""»:»:»:»:    Յիսուս գթութեամբ լեցուեցաւ երբ տեսաւ կինը Յիսուս գթութեամբ լեցուեցաւ երբ տեսաւ կինը Յիսուս գթութեամբ լեցուեցաւ երբ տեսաւ կինը Յիսուս գթութեամբ լեցուեցաւ երբ տեսաւ կինը 
արցունքներու մէջ: Սիարցունքներու մէջ: Սիարցունքներու մէջ: Սիարցունքներու մէջ: Սի´́́́րտը շարժեցաւ Տիրոջ, երբ տեսաւ րտը շարժեցաւ Տիրոջ, երբ տեսաւ րտը շարժեցաւ Տիրոջ, երբ տեսաւ րտը շարժեցաւ Տիրոջ, երբ տեսաւ 
այրի կնոջ սիրտը կոտրած ու տրտում: Այս հաստատումը կը այրի կնոջ սիրտը կոտրած ու տրտում: Այս հաստատումը կը այրի կնոջ սիրտը կոտրած ու տրտում: Այս հաստատումը կը այրի կնոջ սիրտը կոտրած ու տրտում: Այս հաստատումը կը 
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բացաբացաբացաբացայայտէ թէ մեր Տէրը առատագութ կերպով կը վարուի յայտէ թէ մեր Տէրը առատագութ կերպով կը վարուի յայտէ թէ մեր Տէրը առատագութ կերպով կը վարուի յայտէ թէ մեր Տէրը առատագութ կերպով կը վարուի 
ցաւի մէջ եղողներուն հետ: Տէրը գորովով կը լեցուի վիշտ ու ցաւի մէջ եղողներուն հետ: Տէրը գորովով կը լեցուի վիշտ ու ցաւի մէջ եղողներուն հետ: Տէրը գորովով կը լեցուի վիշտ ու ցաւի մէջ եղողներուն հետ: Տէրը գորովով կը լեցուի վիշտ ու 
տառապանք ունեցողներուն հանդէպ:տառապանք ունեցողներուն հանդէպ:տառապանք ունեցողներուն հանդէպ:տառապանք ունեցողներուն հանդէպ:    

5.5.5.5.----    Մայրը չխնդրեց Յիսուսէն որ յարութիւն տայ իր Մայրը չխնդրեց Յիսուսէն որ յարութիւն տայ իր Մայրը չխնդրեց Յիսուսէն որ յարութիւն տայ իր Մայրը չխնդրեց Յիսուսէն որ յարութիւն տայ իր 
որդիին: Ոորդիին: Ոորդիին: Ոորդիին: Ո´́́́չ ալ ուրիշ մը Տիրոջ միջնորդութիւնը հայցեց չ ալ ուրիշ մը Տիրոջ միջնորդութիւնը հայցեց չ ալ ուրիշ մը Տիրոջ միջնորդութիւնը հայցեց չ ալ ուրիշ մը Տիրոջ միջնորդութիւնը հայցեց 
մեռած պատանիին համար: Աշամեռած պատանիին համար: Աշամեռած պատանիին համար: Աշամեռած պատանիին համար: Աշակերտներն անգամ այդ կերտներն անգամ այդ կերտներն անգամ այդ կերտներն անգամ այդ 
ուղղութեամբ ոուղղութեամբ ոուղղութեամբ ոուղղութեամբ ո´́́́չ մէկ ակնարկութիւն ըրին Տիրոջ: Տէրը իչ մէկ ակնարկութիւն ըրին Տիրոջ: Տէրը իչ մէկ ակնարկութիւն ըրին Տիրոջ: Տէրը իչ մէկ ակնարկութիւն ըրին Տիրոջ: Տէրը ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
էր որ ինքնակամօրէն որոշեց օգնել այրի կնոջ, որոշեց էր որ ինքնակամօրէն որոշեց օգնել այրի կնոջ, որոշեց էր որ ինքնակամօրէն որոշեց օգնել այրի կնոջ, որոշեց էր որ ինքնակամօրէն որոշեց օգնել այրի կնոջ, որոշեց 
յարուցանել անոր որդին եւ սրբել անոր արցունքը: Շատ բան յարուցանել անոր որդին եւ սրբել անոր արցունքը: Շատ բան յարուցանել անոր որդին եւ սրբել անոր արցունքը: Շատ բան յարուցանել անոր որդին եւ սրբել անոր արցունքը: Շատ բան 
կայ որ տակաւին չխնդրած` Տէրը կը շնորհէ մեզի: Տակաւին կայ որ տակաւին չխնդրած` Տէրը կը շնորհէ մեզի: Տակաւին կայ որ տակաւին չխնդրած` Տէրը կը շնորհէ մեզի: Տակաւին կայ որ տակաւին չխնդրած` Տէրը կը շնորհէ մեզի: Տակաւին 
չաղաչած` Տէրը կը լսէ: Տաչաղաչած` Տէրը կը լսէ: Տաչաղաչած` Տէրը կը լսէ: Տաչաղաչած` Տէրը կը լսէ: Տակաւին չկանչած` Տէրը կը ձայնէ: կաւին չկանչած` Տէրը կը ձայնէ: կաւին չկանչած` Տէրը կը ձայնէ: կաւին չկանչած` Տէրը կը ձայնէ: 
Ոսկեբերան Հայրապետը կՈսկեբերան Հայրապետը կՈսկեբերան Հայրապետը կՈսկեբերան Հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տէրը ողորմած կը կոչուի, ոՏէրը ողորմած կը կոչուի, ոՏէրը ողորմած կը կոչուի, ոՏէրը ողորմած կը կոչուի, ո´́́́չ չ չ չ 
թէ որովհետեւ կթէ որովհետեւ կթէ որովհետեւ կթէ որովհետեւ կ’’’’ողորմի ու կը շնորհէ երբ մարդիկ իրմէ կը ողորմի ու կը շնորհէ երբ մարդիկ իրմէ կը ողորմի ու կը շնորհէ երբ մարդիկ իրմէ կը ողորմի ու կը շնորհէ երբ մարդիկ իրմէ կը 
խնդրեն, այլ` որովհետեւ կխնդրեն, այլ` որովհետեւ կխնդրեն, այլ` որովհետեւ կխնդրեն, այլ` որովհետեւ կ’’’’ողորմի ու կը շնորհէ երբ ողորմի ու կը շնորհէ երբ ողորմի ու կը շնորհէ երբ ողորմի ու կը շնորհէ երբ 
տակաւին մարդիկ իրմէ չեն խնդրածտակաւին մարդիկ իրմէ չեն խնդրածտակաւին մարդիկ իրմէ չեն խնդրածտակաւին մարդիկ իրմէ չեն խնդրած»:»:»:»:    Մենք կրնա՞նք Տիրոջ Մենք կրնա՞նք Տիրոջ Մենք կրնա՞նք Տիրոջ Մենք կրնա՞նք Տիրոջ 
նմանիլ: Կրնա՞նքնմանիլ: Կրնա՞նքնմանիլ: Կրնա՞նքնմանիլ: Կրնա՞նք    տատատատա´́́́լ մարդոց, երբ տակաւին անոնք չեն լ մարդոց, երբ տակաւին անոնք չեն լ մարդոց, երբ տակաւին անոնք չեն լ մարդոց, երբ տակաւին անոնք չեն 
խնդրած: Կրնա՞նք օգնել մարդոց, երբ տակաւին մեր խնդրած: Կրնա՞նք օգնել մարդոց, երբ տակաւին մեր խնդրած: Կրնա՞նք օգնել մարդոց, երբ տակաւին մեր խնդրած: Կրնա՞նք օգնել մարդոց, երբ տակաւին մեր 
օգնութիւնը չեն հայցած: օգնութիւնը չեն հայցած: օգնութիւնը չեն հայցած: օգնութիւնը չեն հայցած:     

6.6.6.6.----    ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ լարլարլարլար»:»:»:»:    Այս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս կը Այս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս կը Այս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս կը Այս բառերը ցոյց կու տան, որ Յիսուս կը 
տեսնէ սգաւորներուն թափած արցուտեսնէ սգաւորներուն թափած արցուտեսնէ սգաւորներուն թափած արցուտեսնէ սգաւորներուն թափած արցունքները, կը տեսնէ անոնց նքները, կը տեսնէ անոնց նքները, կը տեսնէ անոնց նքները, կը տեսնէ անոնց 
սրտի ցաւնսրտի ցաւնսրտի ցաւնսրտի ցաւն    ու հոգիի կսկիծը: Տէրը անտարբեր չէ ու հոգիի կսկիծը: Տէրը անտարբեր չէ ու հոգիի կսկիծը: Տէրը անտարբեր չէ ու հոգիի կսկիծը: Տէրը անտարբեր չէ մարդոց մարդոց մարդոց մարդոց 
ցաւին հանդէպ: Մեզի համար չարչարուող Յիսուսը, չի կրնար ցաւին հանդէպ: Մեզի համար չարչարուող Յիսուսը, չի կրնար ցաւին հանդէպ: Մեզի համար չարչարուող Յիսուսը, չի կրնար ցաւին հանդէպ: Մեզի համար չարչարուող Յիսուսը, չի կրնար 
անտարբեր ըլլալ մեր չարչարանքներուն հանդէպ: Մեզի անտարբեր ըլլալ մեր չարչարանքներուն հանդէպ: Մեզի անտարբեր ըլլալ մեր չարչարանքներուն հանդէպ: Մեզի անտարբեր ըլլալ մեր չարչարանքներուն հանդէպ: Մեզի 
համար վէրք ստացող Յիսուսը, չի կրնար անտեսել մեր համար վէրք ստացող Յիսուսը, չի կրնար անտեսել մեր համար վէրք ստացող Յիսուսը, չի կրնար անտեսել մեր համար վէրք ստացող Յիսուսը, չի կրնար անտեսել մեր 
վէրքերը:վէրքերը:վէրքերը:վէրքերը:    

7.7.7.7.----    ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ լարլարլարլար»:»:»:»:    Սիրելիներ, այս բառերը մեզի ալ ուղղուած Սիրելիներ, այս բառերը մեզի ալ ուղղուած Սիրելիներ, այս բառերը մեզի ալ ուղղուած Սիրելիներ, այս բառերը մեզի ալ ուղղուած 
են: Բոլոր հաւատացեալներուն ուղղուած են: Բոլոր հաւատացեալներուն ուղղուած են: Բոլոր հաւատացեալներուն ուղղուած են: Բոլոր հաւատացեալներուն ուղղուած են: Երբ սեն: Երբ սեն: Երբ սեն: Երբ սիրելի մը իրելի մը իրելի մը իրելի մը 
կորսնցնենք, շատ տակնուվրայ չըլլանք, անմխիթար կերպով կորսնցնենք, շատ տակնուվրայ չըլլանք, անմխիթար կերպով կորսնցնենք, շատ տակնուվրայ չըլլանք, անմխիթար կերպով կորսնցնենք, շատ տակնուվրայ չըլլանք, անմխիթար կերպով 
արցունք չթափենք, անյոյս կերպով չսգանք: Հաւատացեալը արցունք չթափենք, անյոյս կերպով չսգանք: Հաւատացեալը արցունք չթափենք, անյոյս կերպով չսգանք: Հաւատացեալը արցունք չթափենք, անյոյս կերպով չսգանք: Հաւատացեալը 
պէտք է յիշէ որ այսօր ննջող իր հարազատը, վաղը դապէտք է յիշէ որ այսօր ննջող իր հարազատը, վաղը դապէտք է յիշէ որ այսօր ննջող իր հարազատը, վաղը դապէտք է յիշէ որ այսօր ննջող իր հարազատը, վաղը դա´́́́րձեալ րձեալ րձեալ րձեալ 
յարութիւն պիտի առնէ: Այսօր հողին մէջ դրուողը, վաղը հողը յարութիւն պիտի առնէ: Այսօր հողին մէջ դրուողը, վաղը հողը յարութիւն պիտի առնէ: Այսօր հողին մէջ դրուողը, վաղը հողը յարութիւն պիտի առնէ: Այսօր հողին մէջ դրուողը, վաղը հողը 
պիտի ճեղքէ եւ դուրս պիտի պիտի ճեղքէ եւ դուրս պիտի պիտի ճեղքէ եւ դուրս պիտի պիտի ճեղքէ եւ դուրս պիտի գայ: Այսօր տկարութեամբ գայ: Այսօր տկարութեամբ գայ: Այսօր տկարութեամբ գայ: Այսօր տկարութեամբ 
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թաղուողը, վաղը զօրութեաթաղուողը, վաղը զօրութեաթաղուողը, վաղը զօրութեաթաղուողը, վաղը զօրութեա´́́́մբ յարութիւն պիտի առնէ (Ա.Կր մբ յարութիւն պիտի առնէ (Ա.Կր մբ յարութիւն պիտի առնէ (Ա.Կր մբ յարութիւն պիտի առնէ (Ա.Կր 
15.4215.4215.4215.42----44):44):44):44):    

8.8.8.8.----    Օգոստինոս եւ ուրիշ հայրեր դիտել կու տան, թէ Օգոստինոս եւ ուրիշ հայրեր դիտել կու տան, թէ Օգոստինոս եւ ուրիշ հայրեր դիտել կու տան, թէ Օգոստինոս եւ ուրիշ հայրեր դիտել կու տան, թէ 
յիշեալ մեռած պատանին, կը ներկայացնէ իրենց երիտասարդ յիշեալ մեռած պատանին, կը ներկայացնէ իրենց երիտասարդ յիշեալ մեռած պատանին, կը ներկայացնէ իրենց երիտասարդ յիշեալ մեռած պատանին, կը ներկայացնէ իրենց երիտասարդ 
տարիքին աշխարհին նուիրուած ու մեղքով մեռած մարդիկը: տարիքին աշխարհին նուիրուած ու մեղքով մեռած մարդիկը: տարիքին աշխարհին նուիրուած ու մեղքով մեռած մարդիկը: տարիքին աշխարհին նուիրուած ու մեղքով մեռած մարդիկը: 
Յիսուս յարութիւն Յիսուս յարութիւն Յիսուս յարութիւն Յիսուս յարութիւն տալով պատանիին, ցոյց տուաւ թէ ինք տալով պատանիին, ցոյց տուաւ թէ ինք տալով պատանիին, ցոյց տուաւ թէ ինք տալով պատանիին, ցոյց տուաւ թէ ինք 
կարող է մեղքին նուիրուած մարդուն կեանքը ամբողջուկարող է մեղքին նուիրուած մարդուն կեանքը ամբողջուկարող է մեղքին նուիրուած մարդուն կեանքը ամբողջուկարող է մեղքին նուիրուած մարդուն կեանքը ամբողջու----
թեամբ փոխակերպել:թեամբ փոխակերպել:թեամբ փոխակերպել:թեամբ փոխակերպել:    

««««Ապա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը Ապա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը Ապա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը Ապա մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին: Դագաղը 
շալկշալկշալկշալկողները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ողները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ողները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.ողները կանգ առին: Յիսուս ըսաւ.----    

""""ՊատանիՊատանիՊատանիՊատանի´, ´, ´, ´, քեզի կքեզի կքեզի կքեզի կ’’’’ըսեմ` եըսեմ` եըսեմ` եըսեմ` ե´́́́լլլլ""""::::    
Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: Յիսուս Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: Յիսուս Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: Յիսուս Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ: Յիսուս 

զայն զայն զայն զայն յանձնեց մօրըյանձնեց մօրըյանձնեց մօրըյանձնեց մօրը»»»» ( ( ( (Ղկ 7.14Ղկ 7.14Ղկ 7.14Ղկ 7.14----15):15):15):15):    
1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս ««««մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին»:»:»:»:    

Չէ՞ր կրնար հեռուէն հրամանՉէ՞ր կրնար հեռուէն հրամանՉէ՞ր կրնար հեռուէն հրամանՉէ՞ր կրնար հեռուէն հրաման    տալ անոր որ ոտքի կանգնի: տալ անոր որ ոտքի կանգնի: տալ անոր որ ոտքի կանգնի: տալ անոր որ ոտքի կանգնի: 
Ըստ Մովսիսական Օրէնքին, ով որ դպնար մեռելի Ըստ Մովսիսական Օրէնքին, ով որ դպնար մեռելի Ըստ Մովսիսական Օրէնքին, ով որ դպնար մեռելի Ըստ Մովսիսական Օրէնքին, ով որ դպնար մեռելի մը մը մը մը մարմիմարմիմարմիմարմի----
նին կամ նոյնիսկ դագաղին, նին կամ նոյնիսկ դագաղին, նին կամ նոյնիսկ դագաղին, նին կամ նոյնիսկ դագաղին, ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » կը սեպուէր (Թւ կը սեպուէր (Թւ կը սեպուէր (Թւ կը սեպուէր (Թւ 
19.11), 19.11), 19.11), 19.11), ուստի, գերեզմանուստի, գերեզմանուստի, գերեզմանուստի, գերեզմանատունէն դառնալուն պէս պէտք էր ատունէն դառնալուն պէս պէտք էր ատունէն դառնալուն պէս պէտք էր ատունէն դառնալուն պէս պէտք էր 
լաւ մը լուացուէր: Հայրեր կը բացատրեն, որ Բարի լաւ մը լուացուէր: Հայրեր կը բացատրեն, որ Բարի լաւ մը լուացուէր: Հայրեր կը բացատրեն, որ Բարի լաւ մը լուացուէր: Հայրեր կը բացատրեն, որ Բարի 
Սամարացիին առակին մէջ յիշուած քահանան եւ Ղեւտացին Սամարացիին առակին մէջ յիշուած քահանան եւ Ղեւտացին Սամարացիին առակին մէջ յիշուած քահանան եւ Ղեւտացին Սամարացիին առակին մէջ յիշուած քահանան եւ Ղեւտացին 
չմօտեցան ու չօգնեցին վիրաւոր վիճակի մէջ գետին ինկած չմօտեցան ու չօգնեցին վիրաւոր վիճակի մէջ գետին ինկած չմօտեցան ու չօգնեցին վիրաւոր վիճակի մէջ գետին ինկած չմօտեցան ու չօգնեցին վիրաւոր վիճակի մէջ գետին ինկած 
մարդուն, որովհետեւ կարծեցին որ մեռած էր, եւ խորհեցան մարդուն, որովհետեւ կարծեցին որ մեռած էր, եւ խորհեցան մարդուն, որովհետեւ կարծեցին որ մեռած էր, եւ խորհեցան մարդուն, որովհետեւ կարծեցին որ մեռած էր, եւ խորհեցան 
որ կրնային պղծուիլ եթէ անոր կրնային պղծուիլ եթէ անոր կրնային պղծուիլ եթէ անոր կրնային պղծուիլ եթէ անոր մարմինին դպնային (Ղկ 10.31որ մարմինին դպնային (Ղկ 10.31որ մարմինին դպնային (Ղկ 10.31որ մարմինին դպնային (Ղկ 10.31----
32): 32): 32): 32): Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին»,»,»,»,    որպէսզի ցոյց տար որպէսզի ցոյց տար որպէսզի ցոյց տար որպէսզի ցոյց տար 
մարդոց, թէ ինք որ մեռած մարդիկը յարուցանողն է` չէմարդոց, թէ ինք որ մեռած մարդիկը յարուցանողն է` չէմարդոց, թէ ինք որ մեռած մարդիկը յարուցանողն է` չէմարդոց, թէ ինք որ մեռած մարդիկը յարուցանողն է` չէ´́́́ր ր ր ր 
կրնար պղծուիլ մեռելի մը դագաղին դպնալով: Ինք որ կրնար պղծուիլ մեռելի մը դագաղին դպնալով: Ինք որ կրնար պղծուիլ մեռելի մը դագաղին դպնալով: Ինք որ կրնար պղծուիլ մեռելի մը դագաղին դպնալով: Ինք որ 
մարդիկը իրենց մեղքերէն մաքրողն է` չէմարդիկը իրենց մեղքերէն մաքրողն է` չէմարդիկը իրենց մեղքերէն մաքրողն է` չէմարդիկը իրենց մեղքերէն մաքրողն է` չէ´́́́ր կրնար ր կրնար ր կրնար ր կրնար 
««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » ըլլալ անոնց դպըլլալ անոնց դպըլլալ անոնց դպըլլալ անոնց դպնալով:նալով:նալով:նալով:    

2.2.2.2.----    Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչու Յիսուս Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչու Յիսուս Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչու Յիսուս Ուրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կար թէ ինչու Յիսուս 
««««մօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղինմօտեցաւ եւ դպաւ դագաղին»:»:»:»:    Տէրը ուզեց անոնց ցոյց տալ, Տէրը ուզեց անոնց ցոյց տալ, Տէրը ուզեց անոնց ցոյց տալ, Տէրը ուզեց անոնց ցոյց տալ, 
թէ` Օրէնքին նպատակը, մարդիկը ոթէ` Օրէնքին նպատակը, մարդիկը ոթէ` Օրէնքին նպատակը, մարդիկը ոթէ` Օրէնքին նպատակը, մարդիկը ո´́́́չ թէ մեռելէն հեռու չ թէ մեռելէն հեռու չ թէ մեռելէն հեռու չ թէ մեռելէն հեռու 
պահելն է, այլ` մեռելոտի գործերէն, պահելն է, այլ` մեռելոտի գործերէն, պահելն է, այլ` մեռելոտի գործերէն, պահելն է, այլ` մեռելոտի գործերէն, այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` մեղքէն: մեղքէն: մեղքէն: մեղքէն: 
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Տէրը դագաղին դպնալով, ուզեց սորվեցնել աՏէրը դագաղին դպնալով, ուզեց սորվեցնել աՏէրը դագաղին դպնալով, ուզեց սորվեցնել աՏէրը դագաղին դպնալով, ուզեց սորվեցնել անոնց, որ ոնոնց, որ ոնոնց, որ ոնոնց, որ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մեռելին մարմիննմեռելին մարմիննմեռելին մարմիննմեռելին մարմինն    է որ կը պղծէ մարդը, այլ` մեղքը սիրելն ուէ որ կը պղծէ մարդը, այլ` մեղքը սիրելն ուէ որ կը պղծէ մարդը, այլ` մեղքը սիրելն ուէ որ կը պղծէ մարդը, այլ` մեղքը սիրելն ու    
գործելը:գործելը:գործելը:գործելը:    

3.3.3.3.----    Երբ Յիսուս դպաւ դագաղին, շալկողները կանգ առին, Երբ Յիսուս դպաւ դագաղին, շալկողները կանգ առին, Երբ Յիսուս դպաւ դագաղին, շալկողները կանգ առին, Երբ Յիսուս դպաւ դագաղին, շալկողները կանգ առին, 
եւ շատ հաւանական է որ դագաղը իրենց ուսերէն գետին եւ շատ հաւանական է որ դագաղը իրենց ուսերէն գետին եւ շատ հաւանական է որ դագաղը իրենց ուսերէն գետին եւ շատ հաւանական է որ դագաղը իրենց ուսերէն գետին 
դրին: Առարկութիւն չըրին: Չհարցուցին Յիսուսին` դրին: Առարկութիւն չըրին: Չհարցուցին Յիսուսին` դրին: Առարկութիւն չըրին: Չհարցուցին Յիսուսին` դրին: Առարկութիւն չըրին: Չհարցուցին Յիսուսին` ««««Ո՞վ ես Ո՞վ ես Ո՞վ ես Ո՞վ ես 
դունդունդունդուն»:»:»:»:    Անոնք վստահաբԱնոնք վստահաբԱնոնք վստահաբԱնոնք վստահաբար Յիսուսի խօսքին ու կեցուածքին ար Յիսուսի խօսքին ու կեցուածքին ար Յիսուսի խօսքին ու կեցուածքին ար Յիսուսի խօսքին ու կեցուածքին 
մէջ զօրութիմէջ զօրութիմէջ զօրութիմէջ զօրութի´́́́ւն տեսան, իշխանութիւն տեսան, իշխանութիւն տեսան, իշխանութիւն տեսան, իշխանութի´́́́ւն տեսան, հեղինաւն տեսան, հեղինաւն տեսան, հեղինաւն տեսան, հեղինա----
կութիկութիկութիկութի´́́́ւն տեսան: Յիսուսի կեցուածքը բռնակալ Պիղատոսին ւն տեսան: Յիսուսի կեցուածքը բռնակալ Պիղատոսին ւն տեսան: Յիսուսի կեցուածքը բռնակալ Պիղատոսին ւն տեսան: Յիսուսի կեցուածքը բռնակալ Պիղատոսին 
առջեւ, ահ ու սարսափի մատնեց Պիղատոսը: Յիսուս ուժեառջեւ, ահ ու սարսափի մատնեց Պիղատոսը: Յիսուս ուժեառջեւ, ահ ու սարսափի մատնեց Պիղատոսը: Յիսուս ուժեառջեւ, ահ ու սարսափի մատնեց Պիղատոսը: Յիսուս ուժե´́́́ղ ղ ղ ղ 
կեցուածք, ուժեկեցուածք, ուժեկեցուածք, ուժեկեցուածք, ուժե´́́́ղ անհատականութիւն, ուժեղ անհատականութիւն, ուժեղ անհատականութիւն, ուժեղ անհատականութիւն, ուժե´́́́ղ նկարագիր ղ նկարագիր ղ նկարագիր ղ նկարագիր 
ունէր: Փարիսեցիներունունէր: Փարիսեցիներունունէր: Փարիսեցիներունունէր: Փարիսեցիներուն    զինեալ սպասաւորները կը փնտռէին զինեալ սպասաւորները կը փնտռէին զինեալ սպասաւորները կը փնտռէին զինեալ սպասաւորները կը փնտռէին 
Յիսուսը: Յիսուս ընդառաջ գնաց եւ ըսաւ. Յիսուսը: Յիսուս ընդառաջ գնաց եւ ըսաւ. Յիսուսը: Յիսուս ընդառաջ գնաց եւ ըսաւ. Յիսուսը: Յիսուս ընդառաջ գնաց եւ ըսաւ. ««««Ես եմԵս եմԵս եմԵս եմ»: «»: «»: «»: «Երբ Երբ Երբ Երբ 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««Ես եմԵս եմԵս եմԵս եմ» » » » ըսաւ, սպասաւորները ետըսաւ, սպասաւորները ետըսաւ, սպասաւորները ետըսաւ, սպասաւորները ետ----ետ քաշուեցան եւ ետ քաշուեցան եւ ետ քաշուեցան եւ ետ քաշուեցան եւ 
գետին ինկանգետին ինկանգետին ինկանգետին ինկան»»»» ( ( ( (Յհ 18.6): Յիսուսի բերանէն ելած խօսքին մէջ Յհ 18.6): Յիսուսի բերանէն ելած խօսքին մէջ Յհ 18.6): Յիսուսի բերանէն ելած խօսքին մէջ Յհ 18.6): Յիսուսի բերանէն ելած խօսքին մէջ 
զօրութիզօրութիզօրութիզօրութի´́́́ւն կար, իր հակառակորդները գետին զարնող ւն կար, իր հակառակորդները գետին զարնող ւն կար, իր հակառակորդները գետին զարնող ւն կար, իր հակառակորդները գետին զարնող 
զօրութիւն:զօրութիւն:զօրութիւն:զօրութիւն:    

4.4.4.4.----    ՅՅՅՅիսուս դագաղին դպնալէ ետք` ըսաւ. իսուս դագաղին դպնալէ ետք` ըսաւ. իսուս դագաղին դպնալէ ետք` ըսաւ. իսուս դագաղին դպնալէ ետք` ըսաւ. ««««ՊատանիՊատանիՊատանիՊատանի´, ´, ´, ´, 
քեզի կքեզի կքեզի կքեզի կ’’’’ըսեմ` եըսեմ` եըսեմ` եըսեմ` ե´́́́լլլլ»:»:»:»:    Տէրը արձակեց իր կենսատու խօսքը եւ Տէրը արձակեց իր կենսատու խօսքը եւ Տէրը արձակեց իր կենսատու խօսքը եւ Տէրը արձակեց իր կենսատու խօսքը եւ 
««««մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլմեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլմեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլմեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլ»:»:»:»:    Ինչպէս որ Ինչպէս որ Ինչպէս որ Ինչպէս որ 
Յիսուս ինքն է որ մարմինով մեռածները կը կենդանացնէ, Յիսուս ինքն է որ մարմինով մեռածները կը կենդանացնէ, Յիսուս ինքն է որ մարմինով մեռածները կը կենդանացնէ, Յիսուս ինքն է որ մարմինով մեռածները կը կենդանացնէ, 
այնպէս ալ, իայնպէս ալ, իայնպէս ալ, իայնպէս ալ, ի´́́́նքն է որ հոգեպէս մեռածները կեանքի կը կոչէ: նքն է որ հոգեպէս մեռածները կեանքի կը կոչէ: նքն է որ հոգեպէս մեռածները կեանքի կը կոչէ: նքն է որ հոգեպէս մեռածները կեանքի կը կոչէ: 
ՀՀՀՀոգեպէս մեռած մը չի կրնար հոգեւորապէս յարութիւն առնել: ոգեպէս մեռած մը չի կրնար հոգեւորապէս յարութիւն առնել: ոգեպէս մեռած մը չի կրնար հոգեւորապէս յարութիւն առնել: ոգեպէս մեռած մը չի կրնար հոգեւորապէս յարութիւն առնել: 
Հոգիներու ՏէՀոգիներու ՏէՀոգիներու ՏէՀոգիներու Տէ´́́́րը միայն կրնայ յարութիւն տալ հոգիներուն: րը միայն կրնայ յարութիւն տալ հոգիներուն: րը միայն կրնայ յարութիւն տալ հոգիներուն: րը միայն կրնայ յարութիւն տալ հոգիներուն: 
Պօղոս առաքեալ մէջբերելով Հին Կտակարանէն` կՊօղոս առաքեալ մէջբերելով Հին Կտակարանէն` կՊօղոս առաքեալ մէջբերելով Հին Կտակարանէն` կՊօղոս առաքեալ մէջբերելով Հին Կտակարանէն` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««ԱրթնցիԱրթնցիԱրթնցիԱրթնցի´́́́ր, ո՜վ քնացած. դոր, ո՜վ քնացած. դոր, ո՜վ քնացած. դոր, ո՜վ քնացած. դո´́́́ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ ւրս եկուր մեռելութենէդ, եւ 
Քրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզՔրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզՔրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզՔրիստոս պիտի լուսաւորէ քեզ»»»» ( ( ( (Եփ 5.14): Խօսքը հոԵփ 5.14): Խօսքը հոԵփ 5.14): Խօսքը հոԵփ 5.14): Խօսքը հոգեւոգեւոգեւոգեւո----
րապէս մեռածներուն մասին է: Առաքեալը կրապէս մեռածներուն մասին է: Առաքեալը կրապէս մեռածներուն մասին է: Առաքեալը կրապէս մեռածներուն մասին է: Առաքեալը կ’’’’ուզէ ցոյց տալ ուզէ ցոյց տալ ուզէ ցոյց տալ ուզէ ցոյց տալ 
մեզի, թէ անոնք որոնք կմեզի, թէ անոնք որոնք կմեզի, թէ անոնք որոնք կմեզի, թէ անոնք որոնք կ’’’’ուզեն ձերբազատիլ իրենց հոգեւոր ուզեն ձերբազատիլ իրենց հոգեւոր ուզեն ձերբազատիլ իրենց հոգեւոր ուզեն ձերբազատիլ իրենց հոգեւոր 
մեռելութենէն մեռելութենէն մեռելութենէն մեռելութենէն ««««Քրիստոս պիտի լուսաւորէՔրիստոս պիտի լուսաւորէՔրիստոս պիտի լուսաւորէՔրիստոս պիտի լուսաւորէ»»»»    զանոնք: Ոզանոնք: Ոզանոնք: Ոզանոնք: Ո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
կրնայ Չարին խաւակրնայ Չարին խաւակրնայ Չարին խաւակրնայ Չարին խաւա´́́́ր թագաւորութենէն ազատիլ, եթէ Տէրը ր թագաւորութենէն ազատիլ, եթէ Տէրը ր թագաւորութենէն ազատիլ, եթէ Տէրը ր թագաւորութենէն ազատիլ, եթէ Տէրը 
զայն չլուսաւորէ:զայն չլուսաւորէ:զայն չլուսաւորէ:զայն չլուսաւորէ:    
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5.5.5.5.----    ««««Մեռած պատանին ելաւ Մեռած պատանին ելաւ Մեռած պատանին ելաւ Մեռած պատանին ելաւ նստաւ եւ սկսաւ խօսիլնստաւ եւ սկսաւ խօսիլնստաւ եւ սկսաւ խօսիլնստաւ եւ սկսաւ խօսիլ»:»:»:»:    
Մէկը չօգնեց պատանիին որ նստի, իՄէկը չօգնեց պատանիին որ նստի, իՄէկը չօգնեց պատանիին որ նստի, իՄէկը չօգնեց պատանիին որ նստի, ի´́́́նք առանձին ելաւ եւ նք առանձին ելաւ եւ նք առանձին ելաւ եւ նք առանձին ելաւ եւ 
նստաւ: Երբեք չենք կարդար Աւետարաններուն մէջ, որ անձ նստաւ: Երբեք չենք կարդար Աւետարաններուն մէջ, որ անձ նստաւ: Երբեք չենք կարդար Աւետարաններուն մէջ, որ անձ նստաւ: Երբեք չենք կարդար Աւետարաններուն մէջ, որ անձ 
մը Յիսուսի ձեռքով բժշկուելէ ետք, պէտք ունեցաւ ուրիշին մը Յիսուսի ձեռքով բժշկուելէ ետք, պէտք ունեցաւ ուրիշին մը Յիսուսի ձեռքով բժշկուելէ ետք, պէտք ունեցաւ ուրիշին մը Յիսուսի ձեռքով բժշկուելէ ետք, պէտք ունեցաւ ուրիշին 
օգնութեան, որպէսզի ոտքի ելլէր, կամ քալէր: Յիսուսի օգնութեան, որպէսզի ոտքի ելլէր, կամ քալէր: Յիսուսի օգնութեան, որպէսզի ոտքի ելլէր, կամ քալէր: Յիսուսի օգնութեան, որպէսզի ոտքի ելլէր, կամ քալէր: Յիսուսի 
գործերը կատարեալ են: Յիսուգործերը կատարեալ են: Յիսուգործերը կատարեալ են: Յիսուգործերը կատարեալ են: Յիսուսի շնորհած բուժումները սի շնորհած բուժումները սի շնորհած բուժումները սի շնորհած բուժումները 
կատարեալ են: կատարեալ են: կատարեալ են: կատարեալ են: ««««Միայն բարի նուէրները եւ կատարեալ Միայն բարի նուէրները եւ կատարեալ Միայն բարի նուէրները եւ կատարեալ Միայն բարի նուէրները եւ կատարեալ 
պարգեւներն են, որ կու գան երկինքէնպարգեւներն են, որ կու գան երկինքէնպարգեւներն են, որ կու գան երկինքէնպարգեւներն են, որ կու գան երկինքէն»»»» ( ( ( (Յկ 1.17):Յկ 1.17):Յկ 1.17):Յկ 1.17):    

6.6.6.6.----    ««««Եւ սկսաւ խօսիլԵւ սկսաւ խօսիլԵւ սկսաւ խօսիլԵւ սկսաւ խօսիլ»:»:»:»:    Պատանին ոՊատանին ոՊատանին ոՊատանին ո´́́́չ միայն ելաւ նստաւ, չ միայն ելաւ նստաւ, չ միայն ելաւ նստաւ, չ միայն ելաւ նստաւ, 
այլեւ` այլեւ` այլեւ` այլեւ` ««««սկսաւ խօսիլսկսաւ խօսիլսկսաւ խօսիլսկսաւ խօսիլ»:»:»:»:    Չենք գիտեր թէ իՉենք գիտեր թէ իՉենք գիտեր թէ իՉենք գիտեր թէ ի´́́́նչ խօսեցաւ: Ոմանք նչ խօսեցաւ: Ոմանք նչ խօսեցաւ: Ոմանք նչ խօսեցաւ: Ոմանք 
կկկկ’’’’ըսեն թէ սկսաւ զԱստուած փառաբաըսեն թէ սկսաւ զԱստուած փառաբաըսեն թէ սկսաւ զԱստուած փառաբաըսեն թէ սկսաւ զԱստուած փառաբանել: Օգոստինոս կնել: Օգոստինոս կնել: Օգոստինոս կնել: Օգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Երբ Տէրը դուրս բերէ մարդը իր հոգեւոր մեռելութենէն, Երբ Տէրը դուրս բերէ մարդը իր հոգեւոր մեռելութենէն, Երբ Տէրը դուրս բերէ մարդը իր հոգեւոր մեռելութենէն, Երբ Տէրը դուրս բերէ մարդը իր հոգեւոր մեռելութենէն, 
փառաբանութեան հոգիով կը լեցնէ զայն, եւ փառաբանութեան հոգիով կը լեցնէ զայն, եւ փառաբանութեան հոգիով կը լեցնէ զայն, եւ փառաբանութեան հոգիով կը լեցնէ զայն, եւ 
փառաբանութեամբ կը բանայ անոր բերանըփառաբանութեամբ կը բանայ անոր բերանըփառաբանութեամբ կը բանայ անոր բերանըփառաբանութեամբ կը բանայ անոր բերանը»:»:»:»:    Հոգեպէս Հոգեպէս Հոգեպէս Հոգեպէս 
մեռած մարդը չի կրնար փառաբանել զԱստուած:մեռած մարդը չի կրնար փառաբանել զԱստուած:մեռած մարդը չի կրնար փառաբանել զԱստուած:մեռած մարդը չի կրնար փառաբանել զԱստուած:    

7.7.7.7.----    ««««Սկսաւ խօսիլՍկսաւ խօսիլՍկսաւ խօսիլՍկսաւ խօսիլ»:»:»:»:    Խօսիլը նաեւ կեանքի նշան է: Եթէ Խօսիլը նաեւ կեանքի նշան է: Եթէ Խօսիլը նաեւ կեանքի նշան է: Եթէ Խօսիլը նաեւ կեանքի նշան է: Եթէ 
երբեք երբեք երբեք երբեք պատանիին նստիլը` կեանքի եկած ըլլալու նշան է, պատանիին նստիլը` կեանքի եկած ըլլալու նշան է, պատանիին նստիլը` կեանքի եկած ըլլալու նշան է, պատանիին նստիլը` կեանքի եկած ըլլալու նշան է, 
ապա խօսիլը` կեանքը սկսած ըլլալու նշան է:ապա խօսիլը` կեանքը սկսած ըլլալու նշան է:ապա խօսիլը` կեանքը սկսած ըլլալու նշան է:ապա խօսիլը` կեանքը սկսած ըլլալու նշան է:    

8.8.8.8.----    ««««Յիսուս զայն յանձնեց մօրըՅիսուս զայն յանձնեց մօրըՅիսուս զայն յանձնեց մօրըՅիսուս զայն յանձնեց մօրը»:»:»:»: Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Յիսուս յարութիւնՅիսուս յարութիւնՅիսուս յարութիւնՅիսուս յարութիւն    տալէ ետք պատանիին, չստիպեց անորտալէ ետք պատանիին, չստիպեց անորտալէ ետք պատանիին, չստիպեց անորտալէ ետք պատանիին, չստիպեց անոր    որ որ որ որ 
ընկերանայ իրեն ու իր աշակերտներուն, որպէսզի ծառայէ ընկերանայ իրեն ու իր աշակերտներուն, որպէսզի ծառայէ ընկերանայ իրեն ու իր աշակերտներուն, որպէսզի ծառայէ ընկերանայ իրեն ու իր աշակերտներուն, որպէսզի ծառայէ 
իրենց, մանաւաիրենց, մանաւաիրենց, մանաւաիրենց, մանաւանդ որ ան իր կեանքը կը պարտէր իրեն..., այլ նդ որ ան իր կեանքը կը պարտէր իրեն..., այլ նդ որ ան իր կեանքը կը պարտէր իրեն..., այլ նդ որ ան իր կեանքը կը պարտէր իրեն..., այլ 
զայն յանձնեց իր մօրը,զայն յանձնեց իր մօրը,զայն յանձնեց իր մօրը,զայն յանձնեց իր մօրը,    որպէսզի ուրախացնէ ու մխիթարէորպէսզի ուրախացնէ ու մխիթարէորպէսզի ուրախացնէ ու մխիթարէորպէսզի ուրախացնէ ու մխիթարէ    
զայնզայնզայնզայն»:»:»:»:    Յիսուս բարիք գործեց բայց պատանիէն չպահանջեց Յիսուս բարիք գործեց բայց պատանիէն չպահանջեց Յիսուս բարիք գործեց բայց պատանիէն չպահանջեց Յիսուս բարիք գործեց բայց պատանիէն չպահանջեց 
անոր գինը վճարել: Մենք եւս, երբ բարիք գործենք անոր գինը վճարել: Մենք եւս, երբ բարիք գործենք անոր գինը վճարել: Մենք եւս, երբ բարիք գործենք անոր գինը վճարել: Մենք եւս, երբ բարիք գործենք 
ուրիշներուն, բարոյական ճնշումի չենթարկենք զանոնք: ուրիշներուն, բարոյական ճնշումի չենթարկենք զանոնք: ուրիշներուն, բարոյական ճնշումի չենթարկենք զանոնք: ուրիշներուն, բարոյական ճնշումի չենթարկենք զանոնք: 
Ամէն անգամ չյիշեԱմէն անգամ չյիշեԱմէն անգամ չյիշեԱմէն անգամ չյիշեցնենք անոնց մեր ըրած բարիքին մասին:ցնենք անոնց մեր ըրած բարիքին մասին:ցնենք անոնց մեր ըրած բարիքին մասին:ցնենք անոնց մեր ըրած բարիքին մասին:    

9.9.9.9.----    Վերջապէս, նկատի առնենք որ մեռնողը պատանի մըն Վերջապէս, նկատի առնենք որ մեռնողը պատանի մըն Վերջապէս, նկատի առնենք որ մեռնողը պատանի մըն Վերջապէս, նկատի առնենք որ մեռնողը պատանի մըն 
էր: Տարիքով մեծ կամ նոյնիսկ չափահաս մէկը չէր: Ասիկա էր: Տարիքով մեծ կամ նոյնիսկ չափահաս մէկը չէր: Ասիկա էր: Տարիքով մեծ կամ նոյնիսկ չափահաս մէկը չէր: Ասիկա էր: Տարիքով մեծ կամ նոյնիսկ չափահաս մէկը չէր: Ասիկա 
ըսի, որովհետեւ շատեր կան որոնք կը խորհին թէ իրենց ըսի, որովհետեւ շատեր կան որոնք կը խորհին թէ իրենց ըսի, որովհետեւ շատեր կան որոնք կը խորհին թէ իրենց ըսի, որովհետեւ շատեր կան որոնք կը խորհին թէ իրենց 
պատանութեան կամ երիտասարդութեան կեանքի տարիպատանութեան կամ երիտասարդութեան կեանքի տարիպատանութեան կամ երիտասարդութեան կեանքի տարիպատանութեան կամ երիտասարդութեան կեանքի տարի----
ները պէտք է վայելեն, եւ ծները պէտք է վայելեն, եւ ծները պէտք է վայելեն, եւ ծները պէտք է վայելեն, եւ ծերանալէ եերանալէ եերանալէ եերանալէ ե´́́́տք միայն ապաշխարեն տք միայն ապաշխարեն տք միայն ապաշխարեն տք միայն ապաշխարեն 
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ու յանձնուին Քրիստոսի: Պատանիին մահը պէտք է ու յանձնուին Քրիստոսի: Պատանիին մահը պէտք է ու յանձնուին Քրիստոսի: Պատանիին մահը պէտք է ու յանձնուին Քրիստոսի: Պատանիին մահը պէտք է 
ինքնագիտակցութեան հրաւիրէ երիտասարդները: Մահը ինքնագիտակցութեան հրաւիրէ երիտասարդները: Մահը ինքնագիտակցութեան հրաւիրէ երիտասարդները: Մահը ինքնագիտակցութեան հրաւիրէ երիտասարդները: Մահը 
ժամ ու ժամանակ չի ճանչնար: Մահը տարիք չի ճանչնար: ժամ ու ժամանակ չի ճանչնար: Մահը տարիք չի ճանչնար: ժամ ու ժամանակ չի ճանչնար: Մահը տարիք չի ճանչնար: ժամ ու ժամանակ չի ճանչնար: Մահը տարիք չի ճանչնար: 
Սերմը կրնայ ծլիլ բայց կՍերմը կրնայ ծլիլ բայց կՍերմը կրնայ ծլիլ բայց կՍերմը կրնայ ծլիլ բայց կրնայ ծառի վերածուելու չհասնիլ. րնայ ծառի վերածուելու չհասնիլ. րնայ ծառի վերածուելու չհասնիլ. րնայ ծառի վերածուելու չհասնիլ. 
կկկկրնայ իր ծիլ հասակին թառամիլ: Ճիւրնայ իր ծիլ հասակին թառամիլ: Ճիւրնայ իր ծիլ հասակին թառամիլ: Ճիւրնայ իր ծիլ հասակին թառամիլ: Ճիւղը կրնայ ծաղիկ տալ, ղը կրնայ ծաղիկ տալ, ղը կրնայ ծաղիկ տալ, ղը կրնայ ծաղիկ տալ, 
բայց ծաղիկը կբայց ծաղիկը կբայց ծաղիկը կբայց ծաղիկը կրնայ պտուղի վերածուելու չհասնիլ. կրնայ պտուղի վերածուելու չհասնիլ. կրնայ պտուղի վերածուելու չհասնիլ. կրնայ պտուղի վերածուելու չհասնիլ. կրնայ րնայ րնայ րնայ 
հովէն շուտով թափիլ: Ահա թէ ինչու Սողոմոն կը պատուիրէ հովէն շուտով թափիլ: Ահա թէ ինչու Սողոմոն կը պատուիրէ հովէն շուտով թափիլ: Ահա թէ ինչու Սողոմոն կը պատուիրէ հովէն շուտով թափիլ: Ահա թէ ինչու Սողոմոն կը պատուիրէ 
երիտասարդին, իր երիտասարդութեան օրերուն յիշել իր երիտասարդին, իր երիտասարդութեան օրերուն յիշել իր երիտասարդին, իր երիտասարդութեան օրերուն յիշել իր երիտասարդին, իր երիտասարդութեան օրերուն յիշել իր 
ՍտեՍտեՍտեՍտեղծիչը (Ժղ 12.1): Ան որ կը մտածէղծիչը (Ժղ 12.1): Ան որ կը մտածէղծիչը (Ժղ 12.1): Ան որ կը մտածէղծիչը (Ժղ 12.1): Ան որ կը մտածէ    ծերանալէ ետք Տիրոջ ծերանալէ ետք Տիրոջ ծերանալէ ետք Տիրոջ ծերանալէ ետք Տիրոջ 
յանձնուելու մասին, կը նմանի յանձնուելու մասին, կը նմանի յանձնուելու մասին, կը նմանի յանձնուելու մասին, կը նմանի այն աղջկան որ վարդերու այն աղջկան որ վարդերու այն աղջկան որ վարդերու այն աղջկան որ վարդերու 
փունջ մը առած է իր մօրըփունջ մը առած է իր մօրըփունջ մը առած է իր մօրըփունջ մը առած է իր մօրը    համարհամարհամարհամար, , , , բայց անոնց թօշնումէն բայց անոնց թօշնումէն բայց անոնց թօշնումէն բայց անոնց թօշնումէն 
եեեե´́́́տք միայն զանոնք կը նուիրէ տք միայն զանոնք կը նուիրէ տք միայն զանոնք կը նուիրէ տք միայն զանոնք կը նուիրէ անոր:անոր:անոր:անոր:    

««««Բոլորն ալ վախցան եւԲոլորն ալ վախցան եւԲոլորն ալ վախցան եւԲոլորն ալ վախցան եւ    փառաւորեցին զԱստուած` փառաւորեցին զԱստուած` փառաւորեցին զԱստուած` փառաւորեցին զԱստուած` 
ըսելով.ըսելով.ըսելով.ըսելով.----    

""""Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր 
ժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր է""""»»»» ( ( ( (Ղկ 7.16):Ղկ 7.16):Ղկ 7.16):Ղկ 7.16):    

1.1.1.1.----    ««««ԲոլԲոլԲոլԲոլորն ալ վախցանորն ալ վախցանորն ալ վախցանորն ալ վախցան»:»:»:»:    Ոչ թէ ոմանք, այլ` բոլորը Ոչ թէ ոմանք, այլ` բոլորը Ոչ թէ ոմանք, այլ` բոլորը Ոչ թէ ոմանք, այլ` բոլորը 
վախցան: Բոլորը տեսան պատանիին յարութիւնը, որովհեվախցան: Բոլորը տեսան պատանիին յարութիւնը, որովհեվախցան: Բոլորը տեսան պատանիին յարութիւնը, որովհեվախցան: Բոլորը տեսան պատանիին յարութիւնը, որովհե----
տեւ փողոցին մէջ տեղի ունեցաւ անիկա, բացօթեայ տեղ, տեւ փողոցին մէջ տեղի ունեցաւ անիկա, բացօթեայ տեղ, տեւ փողոցին մէջ տեղի ունեցաւ անիկա, բացօթեայ տեղ, տեւ փողոցին մէջ տեղի ունեցաւ անիկա, բացօթեայ տեղ, 
ամէն մարդու աչքին առջեւ: Վախցան, որովհետեւ տեսան թէ ամէն մարդու աչքին առջեւ: Վախցան, որովհետեւ տեսան թէ ամէն մարդու աչքին առջեւ: Վախցան, որովհետեւ տեսան թէ ամէն մարդու աչքին առջեւ: Վախցան, որովհետեւ տեսան թէ 
ինչպէս դագաղին մէջ դրուած անշունչ մարմինը ինչպէս դագաղին մէջ դրուած անշունչ մարմինը ինչպէս դագաղին մէջ դրուած անշունչ մարմինը ինչպէս դագաղին մէջ դրուած անշունչ մարմինը 
շնչաւորուեցաւ: Վախցան,շնչաւորուեցաւ: Վախցան,շնչաւորուեցաւ: Վախցան,շնչաւորուեցաւ: Վախցան,    որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս 
անշարժ դիակը սկսաւ շարժիլ, անխօս լեզուն սկսաւ խօսիլ:անշարժ դիակը սկսաւ շարժիլ, անխօս լեզուն սկսաւ խօսիլ:անշարժ դիակը սկսաւ շարժիլ, անխօս լեզուն սկսաւ խօսիլ:անշարժ դիակը սկսաւ շարժիլ, անխօս լեզուն սկսաւ խօսիլ:    

2.2.2.2.----    ««««Եւ փառաւորեցին զԱստուածԵւ փառաւորեցին զԱստուածԵւ փառաւորեցին զԱստուածԵւ փառաւորեցին զԱստուած»:»:»:»:    Երբ մարդիկ տեսնեն Երբ մարդիկ տեսնեն Երբ մարդիկ տեսնեն Երբ մարդիկ տեսնեն 
Յիսուսի գործերը` այն ատեն միայն իրենց բերանները Յիսուսի գործերը` այն ատեն միայն իրենց բերանները Յիսուսի գործերը` այն ատեն միայն իրենց բերանները Յիսուսի գործերը` այն ատեն միայն իրենց բերանները 
փառաբանութեամբ կը բացուին: Աստուած արժանի է փառաբանութեամբ կը բացուին: Աստուած արժանի է փառաբանութեամբ կը բացուին: Աստուած արժանի է փառաբանութեամբ կը բացուին: Աստուած արժանի է 
փառաբանութեան եւ փառաւորման, որովհեփառաբանութեան եւ փառաւորման, որովհեփառաբանութեան եւ փառաւորման, որովհեփառաբանութեան եւ փառաւորման, որովհետեւ մետեւ մետեւ մետեւ մե´́́́ծ ու ծ ու ծ ու ծ ու 
զարմանալի են իր գործերը, մեզարմանալի են իր գործերը, մեզարմանալի են իր գործերը, մեզարմանալի են իր գործերը, մե´́́́ծ ու սքանչելի է իր սէրը:ծ ու սքանչելի է իր սէրը:ծ ու սքանչելի է իր սէրը:ծ ու սքանչելի է իր սէրը:    

3.3.3.3.----    ««««Վախցան ու փառաւորեցինՎախցան ու փառաւորեցինՎախցան ու փառաւորեցինՎախցան ու փառաւորեցին»:»:»:»:    Աստուածվախութիւնը Աստուածվախութիւնը Աստուածվախութիւնը Աստուածվախութիւնը 
պէտք է մեզ առաջնորդէ զԱստուած փառաւորելու, իսկ երբ պէտք է մեզ առաջնորդէ զԱստուած փառաւորելու, իսկ երբ պէտք է մեզ առաջնորդէ զԱստուած փառաւորելու, իսկ երբ պէտք է մեզ առաջնորդէ զԱստուած փառաւորելու, իսկ երբ 
զԱստուած կը փառաւորենք` անոր վախը կամ երկիւղը պէտք զԱստուած կը փառաւորենք` անոր վախը կամ երկիւղը պէտք զԱստուած կը փառաւորենք` անոր վախը կամ երկիւղը պէտք զԱստուած կը փառաւորենք` անոր վախը կամ երկիւղը պէտք 
չէ մեր սրտէն դուրս դնենք: Վախցան` քանի տեսչէ մեր սրտէն դուրս դնենք: Վախցան` քանի տեսչէ մեր սրտէն դուրս դնենք: Վախցան` քանի տեսչէ մեր սրտէն դուրս դնենք: Վախցան` քանի տեսան ան ան ան 
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մեծութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան մեծութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան մեծութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան մեծութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան 
զօրութիւնը Յիսուսի: Վախցան` քանի տեսան արդարութիւնը զօրութիւնը Յիսուսի: Վախցան` քանի տեսան արդարութիւնը զօրութիւնը Յիսուսի: Վախցան` քանի տեսան արդարութիւնը զօրութիւնը Յիսուսի: Վախցան` քանի տեսան արդարութիւնը 
Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան ողորմութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան ողորմութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան ողորմութիւնը Յիսուսի, եւ փառաւորեցին` քանի տեսան ողորմութիւնը 
Յիսուսի:Յիսուսի:Յիսուսի:Յիսուսի:    

4.4.4.4.----    Ժողովուրդը սկսաւ զԱստուած փառաւորել ըսելով.Ժողովուրդը սկսաւ զԱստուած փառաւորել ըսելով.Ժողովուրդը սկսաւ զԱստուած փառաւորել ըսելով.Ժողովուրդը սկսաւ զԱստուած փառաւորել ըսելով.----    
««««Մեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իրՄեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իրՄեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իրՄեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր    
ժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր է»:»:»:»:    Ամբողջ հրեայ ժողովուրդը լսած Ամբողջ հրեայ ժողովուրդը լսած Ամբողջ հրեայ ժողովուրդը լսած Ամբողջ հրեայ ժողովուրդը լսած 
էր Փրկիչը ղրկելու աստուածային խոստումին մասին: Անոնք էր Փրկիչը ղրկելու աստուածային խոստումին մասին: Անոնք էր Փրկիչը ղրկելու աստուածային խոստումին մասին: Անոնք էր Փրկիչը ղրկելու աստուածային խոստումին մասին: Անոնք 
պատանիին յարութիւնը տեսնելէ ետք, եզրակացուցին թէ այն պատանիին յարութիւնը տեսնելէ ետք, եզրակացուցին թէ այն պատանիին յարութիւնը տեսնելէ ետք, եզրակացուցին թէ այն պատանիին յարութիւնը տեսնելէ ետք, եզրակացուցին թէ այն 
անձը որ իրենց միջեւ կանգնած էանձը որ իրենց միջեւ կանգնած էանձը որ իրենց միջեւ կանգնած էանձը որ իրենց միջեւ կանգնած էրրրր, , , , պարզ անձ մը չէր, այլ` պարզ անձ մը չէր, այլ` պարզ անձ մը չէր, այլ` պարզ անձ մը չէր, այլ` 
««««մեծ մարգարէ մըմեծ մարգարէ մըմեծ մարգարէ մըմեծ մարգարէ մը», », », », որուն միջոցաւ Աստուաորուն միջոցաւ Աստուաորուն միջոցաւ Աստուաորուն միջոցաւ Աստուա´́́́ծ էծ էծ էծ էրրրր    որ կը գորոր կը գորոր կը գորոր կը գոր----
ծէծէծէծէրրրր, , , , որուն միջոցաւ որուն միջոցաւ որուն միջոցաւ որուն միջոցաւ ««««Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր 
էէէէ»:»:»:»:    Զաքարիա ինք եւս իր օրհներգութեան մէջ կը վկայէ Զաքարիա ինք եւս իր օրհներգութեան մէջ կը վկայէ Զաքարիա ինք եւս իր օրհներգութեան մէջ կը վկայէ Զաքարիա ինք եւս իր օրհներգութեան մէջ կը վկայէ 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Օրհնեա՜լ է Իսրայէլի Տէր Աստուածը, որ օգնութեան Օրհնեա՜լ է Իսրայէլի Տէր Աստուածը, որ օգնութեան Օրհնեա՜լ է Իսրայէլի Տէր Աստուածը, որ օգնութեան Օրհնեա՜լ է Իսրայէլի Տէր Աստուածը, որ օգնութեան 
հասաւ եւ փրկութիւն բերաւ իր ժողովուրդինհասաւ եւ փրկութիւն բերաւ իր ժողովուրդինհասաւ եւ փրկութիւն բերաւ իր ժողովուրդինհասաւ եւ փրկութիւն բերաւ իր ժողովուրդին»»»» ( ( ( (Ղկ 1.68):Ղկ 1.68):Ղկ 1.68):Ղկ 1.68):    

5.5.5.5.----    Մեծ մարգարէ մը յայտնուեՄեծ մարգարէ մը յայտնուեՄեծ մարգարէ մը յայտնուեՄեծ մարգարէ մը յայտնուեր է մեր մէջ, Աստուած իր ր է մեր մէջ, Աստուած իր ր է մեր մէջ, Աստուած իր ր է մեր մէջ, Աստուած իր 
ժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր էժողովուրդը փրկելու եկեր է»:»:»:»:    Այս հաստատումով, խորքին Այս հաստատումով, խորքին Այս հաստատումով, խորքին Այս հաստատումով, խորքին 
մէջ, ժողովուրդը Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մէջ, ժողովուրդը Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մէջ, ժողովուրդը Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը մէջ, ժողովուրդը Քրիստոսի աստուածութիւնն է որ կը 
յայտարարէյայտարարէյայտարարէյայտարարէրրրր: : : : Եթէ Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ է որ մեզ կը Եթէ Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ է որ մեզ կը Եթէ Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ է որ մեզ կը Եթէ Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ է որ մեզ կը 
փրկէ, Քրիստոս ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած, փրկէ, Քրիստոս ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած, փրկէ, Քրիստոս ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած, փրկէ, Քրիստոս ուրիշ մէկը չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ Աստուած, 
որովհետեւ մարդ արարածը որովհետեւ մարդ արարածը որովհետեւ մարդ արարածը որովհետեւ մարդ արարածը միայն Աստուծոմիայն Աստուծոմիայն Աստուծոմիայն Աստուծո´́́́յ միջոցաւ յ միջոցաւ յ միջոցաւ յ միջոցաւ 
կրնայ փրկուիլ: Արարածը Արարիչին արիւնոկրնայ փրկուիլ: Արարածը Արարիչին արիւնոկրնայ փրկուիլ: Արարածը Արարիչին արիւնոկրնայ փրկուիլ: Արարածը Արարիչին արիւնո´́́́վ միայն կրնայ վ միայն կրնայ վ միայն կրնայ վ միայն կրնայ 
սրբուիլ ու փրկուիլ:սրբուիլ ու փրկուիլ:սրբուիլ ու փրկուիլ:սրբուիլ ու փրկուիլ:    

6.6.6.6.----    ««««Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր էԱստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր էԱստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր էԱստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է»:»:»:»:    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
մեմեմեմե´́́́զ ալ փրկելու կու գայ ամէն օր: Երբ Քրիստոս սրտիդ դուռը զ ալ փրկելու կու գայ ամէն օր: Երբ Քրիստոս սրտիդ դուռը զ ալ փրկելու կու գայ ամէն օր: Երբ Քրիստոս սրտիդ դուռը զ ալ փրկելու կու գայ ամէն օր: Երբ Քրիստոս սրտիդ դուռը 
կը բաղխէ` Աստուակը բաղխէ` Աստուակը բաղխէ` Աստուակը բաղխէ` Աստուա´́́́ծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ Քրծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ Քրծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ Քրծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ Քրիստոս իստոս իստոս իստոս 
իր փրկութեան լոյսը կը ծագեցնէ հոգիիդ մութին մէջ` իր փրկութեան լոյսը կը ծագեցնէ հոգիիդ մութին մէջ` իր փրկութեան լոյսը կը ծագեցնէ հոգիիդ մութին մէջ` իր փրկութեան լոյսը կը ծագեցնէ հոգիիդ մութին մէջ` 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ ապաշխարութեան ծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ ապաշխարութեան ծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ ապաշխարութեան ծ է որ քեզ փրկելու եկեր է: Երբ ապաշխարութեան 
հրաւէր կհրաւէր կհրաւէր կհրաւէր կ’’’’ուղղուի քեզի կամ ընտանիքիդ անդամներուն` ուղղուի քեզի կամ ընտանիքիդ անդամներուն` ուղղուի քեզի կամ ընտանիքիդ անդամներուն` ուղղուի քեզի կամ ընտանիքիդ անդամներուն` 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ է որ ձեզ փրկելու եկեր է:ծ է որ ձեզ փրկելու եկեր է:ծ է որ ձեզ փրկելու եկեր է:ծ է որ ձեզ փրկելու եկեր է:    

««««Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան Եւ Յիսուսի մասին այս լուրերը տարածուեցան 
Հրէաստանի եւ անոր շրջակաՀրէաստանի եւ անոր շրջակաՀրէաստանի եւ անոր շրջակաՀրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջյքին մէջյքին մէջյքին մէջ»»»» ( ( ( (Ղկ 7.17):Ղկ 7.17):Ղկ 7.17):Ղկ 7.17):    
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1.1.1.1.---- « « « «Այս լուրերըԱյս լուրերըԱյս լուրերըԱյս լուրերը» » » » ըսելով չըսելով չըսելով չըսելով չ’’’’ակնարկուիր միայն պատանիակնարկուիր միայն պատանիակնարկուիր միայն պատանիակնարկուիր միայն պատանի----
ին յարութեան, այլ` Յիսուսի ին յարութեան, այլ` Յիսուսի ին յարութեան, այլ` Յիսուսի ին յարութեան, այլ` Յիսուսի ««««մեծ մարգարէմեծ մարգարէմեծ մարգարէմեծ մարգարէ» » » » ըլլալուն, ինչպէս ըլլալուն, ինչպէս ըլլալուն, ինչպէս ըլլալուն, ինչպէս 
նաեւ` նաեւ` նաեւ` նաեւ` ««««Աստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր էԱստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր էԱստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր էԱստուած իր ժողովուրդը փրկելու եկեր է»»»»    հաստահաստահաստահաստա----
տումին: Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ, ամէն մարդ տումին: Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ, ամէն մարդ տումին: Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ, ամէն մարդ տումին: Հրէաստանի եւ անոր շրջակայքին մէջ, ամէն մարդ 
սկսաւ խօսիլ թէ խոստացեասկսաւ խօսիլ թէ խոստացեասկսաւ խօսիլ թէ խոստացեասկսաւ խօսիլ թէ խոստացեալ Փրկիչը արդէն յայտնուերլ Փրկիչը արդէն յայտնուերլ Փրկիչը արդէն յայտնուերլ Փրկիչը արդէն յայտնուեր    է.է.է.է.    
Աստուած եկած է իր ժողովուրդը ազատելու թշնամիին տիԱստուած եկած է իր ժողովուրդը ազատելու թշնամիին տիԱստուած եկած է իր ժողովուրդը ազատելու թշնամիին տիԱստուած եկած է իր ժողովուրդը ազատելու թշնամիին տի----
րապետութենէն եւ վերականգնելու Դաւիթի թագաւորութիւրապետութենէն եւ վերականգնելու Դաւիթի թագաւորութիւրապետութենէն եւ վերականգնելու Դաւիթի թագաւորութիւրապետութենէն եւ վերականգնելու Դաւիթի թագաւորութիւ----
նը: Հրեաներ չէին անդրադառնար սակայն, որ Յիսուս չէր նը: Հրեաներ չէին անդրադառնար սակայն, որ Յիսուս չէր նը: Հրեաներ չէին անդրադառնար սակայն, որ Յիսուս չէր նը: Հրեաներ չէին անդրադառնար սակայն, որ Յիսուս չէր 
եկած զիրենք ազատելու Հռոմէական տիրապետութենէն, այլ` եկած զիրենք ազատելու Հռոմէական տիրապետութենէն, այլ` եկած զիրենք ազատելու Հռոմէական տիրապետութենէն, այլ` եկած զիրենք ազատելու Հռոմէական տիրապետութենէն, այլ` 
Սատանային ու մեղքին տիրապՍատանային ու մեղքին տիրապՍատանային ու մեղքին տիրապՍատանային ու մեղքին տիրապետութենէն: Անոնք չէին ետութենէն: Անոնք չէին ետութենէն: Անոնք չէին ետութենէն: Անոնք չէին 
գիտեր թէ Յիսուսի հաստատելիքը Դաւիթի թագաւորութիւնը գիտեր թէ Յիսուսի հաստատելիքը Դաւիթի թագաւորութիւնը գիտեր թէ Յիսուսի հաստատելիքը Դաւիթի թագաւորութիւնը գիտեր թէ Յիսուսի հաստատելիքը Դաւիթի թագաւորութիւնը 
չէր, այլ` Աստուծոյ թագաւորութիւնը:չէր, այլ` Աստուծոյ թագաւորութիւնը:չէր, այլ` Աստուծոյ թագաւորութիւնը:չէր, այլ` Աստուծոյ թագաւորութիւնը:    

2.2.2.2.----    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի ««««լուրերը տարածուեցանլուրերը տարածուեցանլուրերը տարածուեցանլուրերը տարածուեցան», », », », բայց քանի՞ բայց քանի՞ բայց քանի՞ բայց քանի՞ անձեր անձեր անձեր անձեր 
հաւատացին իրենց լսած լուրերուն, եւ քանի՞ հոգիհաւատացին իրենց լսած լուրերուն, եւ քանի՞ հոգիհաւատացին իրենց լսած լուրերուն, եւ քանի՞ հոգիհաւատացին իրենց լսած լուրերուն, եւ քանի՞ հոգիներներներներ    
ճամբայ ելան փնտռելու Յիսուսը եւ հետեւելու իրեն:ճամբայ ելան փնտռելու Յիսուսը եւ հետեւելու իրեն:ճամբայ ելան փնտռելու Յիսուսը եւ հետեւելու իրեն:ճամբայ ելան փնտռելու Յիսուսը եւ հետեւելու իրեն:    Երբ Երբ Երբ Երբ 
հրեաները պատանիին յարութեան մասին լսեցին, ատիկա հրեաները պատանիին յարութեան մասին լսեցին, ատիկա հրեաները պատանիին յարութեան մասին լսեցին, ատիկա հրեաները պատանիին յարութեան մասին լսեցին, ատիկա 
իրենց համար առիթ մը պէտք չէ՞ր ըլլար դարձի գալու: Քանի՞ իրենց համար առիթ մը պէտք չէ՞ր ըլլար դարձի գալու: Քանի՞ իրենց համար առիթ մը պէտք չէ՞ր ըլլար դարձի գալու: Քանի՞ իրենց համար առիթ մը պէտք չէ՞ր ըլլար դարձի գալու: Քանի՞ 
հոգի դարձի եկան: Այսօր շատեր կը լսեն փրկութեան հոգի դարձի եկան: Այսօր շատեր կը լսեն փրկութեան հոգի դարձի եկան: Այսօր շատեր կը լսեն փրկութեան հոգի դարձի եկան: Այսօր շատեր կը լսեն փրկութեան 
Աւետարանին մասին, բայց քիչեր միայն իրենց սրտին մէջ Աւետարանին մասին, բայց քիչեր միայն իրենց սրտին մէջ Աւետարանին մասին, բայց քիչեր միայն իրենց սրտին մէջ Աւետարանին մասին, բայց քիչեր միայն իրենց սրտին մէջ 
կկկկ’’’’ընդունին այդ փրկութիւնը: Քրիստոնեաներէն ո՞վ չէ լընդունին այդ փրկութիւնը: Քրիստոնեաներէն ո՞վ չէ լընդունին այդ փրկութիւնը: Քրիստոնեաներէն ո՞վ չէ լընդունին այդ փրկութիւնը: Քրիստոնեաներէն ո՞վ չէ լսած սած սած սած 
որ Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ իրենց փրկութեան համար, եւ որ Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ իրենց փրկութեան համար, եւ որ Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ իրենց փրկութեան համար, եւ որ Յիսուս խաչին վրայ մեռաւ իրենց փրկութեան համար, եւ 
սակայն, քանի՞ քրիստոնեայ ունինք խաչին վրայ թափուած սակայն, քանի՞ քրիստոնեայ ունինք խաչին վրայ թափուած սակայն, քանի՞ քրիստոնեայ ունինք խաչին վրայ թափուած սակայն, քանի՞ քրիստոնեայ ունինք խաչին վրայ թափուած 
Յիսուսի արիւնով սրբուած ու քաւուած:Յիսուսի արիւնով սրբուած ու քաւուած:Յիսուսի արիւնով սրբուած ու քաւուած:Յիսուսի արիւնով սրբուած ու քաւուած:    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    
    Կենսատու ՏէԿենսատու ՏէԿենսատու ՏէԿենսատու Տէ´́́́ր, Յիսուս Քրիստոս,ր, Յիսուս Քրիստոս,ր, Յիսուս Քրիստոս,ր, Յիսուս Քրիստոս,    

Դէպի գերեզմանատուն կը տարուէր պատանինԴէպի գերեզմանատուն կը տարուէր պատանինԴէպի գերեզմանատուն կը տարուէր պատանինԴէպի գերեզմանատուն կը տարուէր պատանին    
Երբ Դուն կանգ առիԵրբ Դուն կանգ առիԵրբ Դուն կանգ առիԵրբ Դուն կանգ առիր ու դպար անոր դագաղինր ու դպար անոր դագաղինր ու դպար անոր դագաղինր ու դպար անոր դագաղին    
Եւ հԵւ հԵւ հԵւ հրամայեցիր որ վերստին կեանքի գայ.րամայեցիր որ վերստին կեանքի գայ.րամայեցիր որ վերստին կեանքի գայ.րամայեցիր որ վերստին կեանքի գայ.    
ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, դպիր բոլոր անոնց,վ Տէր, դպիր բոլոր անոնց,վ Տէր, դպիր բոլոր անոնց,վ Տէր, դպիր բոլոր անոնց,    
Որոնք մեղքի դագաղին մէջ կը քնանանՈրոնք մեղքի դագաղին մէջ կը քնանանՈրոնք մեղքի դագաղին մէջ կը քնանանՈրոնք մեղքի դագաղին մէջ կը քնանան    
Եւ դէպի գերեզման կԵւ դէպի գերեզման կԵւ դէպի գերեզման կԵւ դէպի գերեզման կ’’’’երթան,երթան,երթան,երթան,    
Որպէսզի վերստին կեանքի գանՈրպէսզի վերստին կեանքի գանՈրպէսզի վերստին կեանքի գանՈրպէսզի վերստին կեանքի գան    
ԵԵԵԵւ երգեն Քեզի համար,ւ երգեն Քեզի համար,ւ երգեն Քեզի համար,ւ երգեն Քեզի համար,    
Որպէսզի մահուամբ փակուածՈրպէսզի մահուամբ փակուածՈրպէսզի մահուամբ փակուածՈրպէսզի մահուամբ փակուած    
ԻԻԻԻրենց շրթները բացուինրենց շրթները բացուինրենց շրթները բացուինրենց շրթները բացուին    
Եւ փառաւորեն ՔԵւ փառաւորեն ՔԵւ փառաւորեն ՔԵւ փառաւորեն Քեզ ու փառաբանեն մեծութիւնդ:եզ ու փառաբանեն մեծութիւնդ:եզ ու փառաբանեն մեծութիւնդ:եզ ու փառաբանեն մեծութիւնդ:    
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Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնըԳօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնըԳօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնըԳօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը    
((((Մատթէոս 12.9Մատթէոս 12.9Մատթէոս 12.9Մատթէոս 12.9----13)13)13)13)    

    
««««Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնցՅիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնցՅիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնցՅիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնց    ԺողովարաԺողովարաԺողովարաԺողովարա----

նընընընը»»»» ( ( ( (Մտ 12.9):Մտ 12.9):Մտ 12.9):Մտ 12.9):    
1.1.1.1.----    ««««Յիսուս այդտեղէն մեկնելովՅիսուս այդտեղէն մեկնելովՅիսուս այդտեղէն մեկնելովՅիսուս այդտեղէն մեկնելով»»»»    ըսելով, ո՞ր տեղին ըսելով, ո՞ր տեղին ըսելով, ո՞ր տեղին ըսելով, ո՞ր տեղին 

մասին է խօսքը: Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը մասին է խօսքը: Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը մասին է խօսքը: Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը մասին է խօսքը: Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը 
տեղի ունեցաւ Գալիլեայի մէջ, շատ հաւանաբար Կափառնատեղի ունեցաւ Գալիլեայի մէջ, շատ հաւանաբար Կափառնատեղի ունեցաւ Գալիլեայի մէջ, շատ հաւանաբար Կափառնատեղի ունեցաւ Գալիլեայի մէջ, շատ հաւանաբար Կափառնա----
ում քաղաքին մէջ: Եթէ կարդանք նախորդ բաժինը` 1ում քաղաքին մէջ: Եթէ կարդանք նախորդ բաժինը` 1ում քաղաքին մէջ: Եթէ կարդանք նախորդ բաժինը` 1ում քաղաքին մէջ: Եթէ կարդանք նախորդ բաժինը` 1----8 8 8 8 
համարները, կը տեսնենք որ Յիսուս ցոհամարները, կը տեսնենք որ Յիսուս ցոհամարները, կը տեսնենք որ Յիսուս ցոհամարները, կը տեսնենք որ Յիսուս ցորենի արտերէն մէկուն րենի արտերէն մէկուն րենի արտերէն մէկուն րենի արտերէն մէկուն 
մօտիկ էր եւ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, որոնք մօտիկ էր եւ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, որոնք մօտիկ էր եւ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, որոնք մօտիկ էր եւ կը խօսէր Փարիսեցիներուն հետ, որոնք 
մեղադրած էին իր աշակերտները, Շաբաթ օրով ցորենի մեղադրած էին իր աշակերտները, Շաբաթ օրով ցորենի մեղադրած էին իր աշակերտները, Շաբաթ օրով ցորենի մեղադրած էին իր աշակերտները, Շաբաթ օրով ցորենի 
արտերուն մէջէն անցած ատեն` հասկեր փրցուցած եւ կերած արտերուն մէջէն անցած ատեն` հասկեր փրցուցած եւ կերած արտերուն մէջէն անցած ատեն` հասկեր փրցուցած եւ կերած արտերուն մէջէն անցած ատեն` հասկեր փրցուցած եւ կերած 
ըլլալնուն համար: Յիսուս խօսքը կամ հակաճառութիւնը ըլլալնուն համար: Յիսուս խօսքը կամ հակաճառութիւնը ըլլալնուն համար: Յիսուս խօսքը կամ հակաճառութիւնը ըլլալնուն համար: Յիսուս խօսքը կամ հակաճառութիւնը 
կկկկ’’’’աւարտէ` ըսելով. աւարտէ` ըսելով. աւարտէ` ըսելով. աւարտէ` ըսելով. ««««Մարդու Որդին Տէրն է ՇաՄարդու Որդին Տէրն է ՇաՄարդու Որդին Տէրն է ՇաՄարդու Որդին Տէրն է Շաբաթինբաթինբաթինբաթին»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 

Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնց ԺողովարաՅիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնց ԺողովարաՅիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնց ԺողովարաՅիսուս այդտեղէն մեկնելով` գնաց անոնց Ժողովարա----
նը: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքնը: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքնը: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքնը: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքը գօսացած էր: Ներկաը գօսացած էր: Ներկաը գօսացած էր: Ներկաը գօսացած էր: Ներկա----
ները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.ները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.ները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.ները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.----    

««««Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:»:»:»:    
Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
««««Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով 

փոսը իյնայ, ի՞նչ կփոսը իյնայ, ի՞նչ կփոսը իյնայ, ի՞նչ կփոսը իյնայ, ի՞նչ կ’’’’ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ 
մարդը ոչխարէն որքա՜ն աւեմարդը ոչխարէն որքա՜ն աւեմարդը ոչխարէն որքա՜ն աւեմարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կլի կլի կլի կ’’’’արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը 
թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըթոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըթոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըթոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելը»:»:»:»:    

Այն ատեն ըսաւ մարդուն.Այն ատեն ըսաւ մարդուն.Այն ատեն ըսաւ մարդուն.Այն ատեն ըսաւ մարդուն.----    
««««Ձեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէ»:»:»:»:    
Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս 

ձեռքին նման առողջացաւ:ձեռքին նման առողջացաւ:ձեռքին նման առողջացաւ:ձեռքին նման առողջացաւ:    
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խօսքէն անմիջապէս ետք էր, որ խօսքէն անմիջապէս ետք էր, որ խօսքէն անմիջապէս ետք էր, որ խօսքէն անմիջապէս ետք էր, որ ««««Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` Յիսուս այդտեղէն մեկնելով` 
գնաց անոնց Ժողովարանըգնաց անոնց Ժողովարանըգնաց անոնց Ժողովարանըգնաց անոնց Ժողովարանը»,»,»,»,    ուր պիտի կատարէր գօսացած ուր պիտի կատարէր գօսացած ուր պիտի կատարէր գօսացած ուր պիտի կատարէր գօսացած 
ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը: Յիսուս յայտարարելէ ետք թէ ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը: Յիսուս յայտարարելէ ետք թէ ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը: Յիսուս յայտարարելէ ետք թէ ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը: Յիսուս յայտարարելէ ետք թէ 
ինք ինք ինք ինք ««««Տէրն է ՇաբաթինՏէրն է ՇաբաթինՏէրն է ՇաբաթինՏէրն է Շաբաթին», », », », դիտումնաւոր կերպով Ժողովարան դիտումնաւոր կերպով Ժողովարան դիտումնաւոր կերպով Ժողովարան դիտումնաւոր կերպով Ժողովարան 
գնաց, որպէսզի բժշկէ գօսացած ձեռքով գնաց, որպէսզի բժշկէ գօսացած ձեռքով գնաց, որպէսզի բժշկէ գօսացած ձեռքով գնաց, որպէսզի բժշկէ գօսացած ձեռքով մարդը, եւ այդ ձեւով, մարդը, եւ այդ ձեւով, մարդը, եւ այդ ձեւով, մարդը, եւ այդ ձեւով, 
փաստած ըլլայ թէ ինք իսկապէփաստած ըլլայ թէ ինք իսկապէփաստած ըլլայ թէ ինք իսկապէփաստած ըլլայ թէ ինք իսկապէ´́́́ս ս ս ս ««««Տէրն է ՇաբաթինՏէրն է ՇաբաթինՏէրն է ՇաբաթինՏէրն է Շաբաթին»: »: »: »: Եւ Եւ Եւ Եւ 
կարեւոր է նկատել, թէ Տէրը պատահական Ժողովարան մը կարեւոր է նկատել, թէ Տէրը պատահական Ժողովարան մը կարեւոր է նկատել, թէ Տէրը պատահական Ժողովարան մը կարեւոր է նկատել, թէ Տէրը պատահական Ժողովարան մը 
չգնաց, այլ` իրեն հետ վիճող եւ իր աշակերտները մեղադրող չգնաց, այլ` իրեն հետ վիճող եւ իր աշակերտները մեղադրող չգնաց, այլ` իրեն հետ վիճող եւ իր աշակերտները մեղադրող չգնաց, այլ` իրեն հետ վիճող եւ իր աշակերտները մեղադրող 
Փարիսեցիներուն Ժողովարանը, այս է որ կը պարզեն Փարիսեցիներուն Ժողովարանը, այս է որ կը պարզեն Փարիսեցիներուն Ժողովարանը, այս է որ կը պարզեն Փարիսեցիներուն Ժողովարանը, այս է որ կը պարզեն ««««անոնց անոնց անոնց անոնց 
ԺողովարանըԺողովարանըԺողովարանըԺողովարանը» » » » բառերը:բառերը:բառերը:բառերը:    

2.2.2.2.----    ՀաւանՀաւանՀաւանՀաւանաբար մեզմէ ոմանք մտածեն, թէ ինչո՞ւ համար աբար մեզմէ ոմանք մտածեն, թէ ինչո՞ւ համար աբար մեզմէ ոմանք մտածեն, թէ ինչո՞ւ համար աբար մեզմէ ոմանք մտածեն, թէ ինչո՞ւ համար 
Յիսուս, հետը վիճող եւ զինք ու իր աշակերտները քննադաՅիսուս, հետը վիճող եւ զինք ու իր աշակերտները քննադաՅիսուս, հետը վիճող եւ զինք ու իր աշակերտները քննադաՅիսուս, հետը վիճող եւ զինք ու իր աշակերտները քննադա----
տող Փարիսեցիներուն Ժողովարանը գնաց. աւելի լաւ պիտի տող Փարիսեցիներուն Ժողովարանը գնաց. աւելի լաւ պիտի տող Փարիսեցիներուն Ժողովարանը գնաց. աւելի լաւ պիտի տող Փարիսեցիներուն Ժողովարանը գնաց. աւելի լաւ պիտի 
չըլլա՞ր որ գէթ այդ օրը Ժողովարան չերթար, որպէսզի չըլլա՞ր որ գէթ այդ օրը Ժողովարան չերթար, որպէսզի չըլլա՞ր որ գէթ այդ օրը Ժողովարան չերթար, որպէսզի չըլլա՞ր որ գէթ այդ օրը Ժողովարան չերթար, որպէսզի 
յաւելեալ գրգռութիւն չյառաջանար իր եւ Փարիսեցիներուն յաւելեալ գրգռութիւն չյառաջանար իր եւ Փարիսեցիներուն յաւելեալ գրգռութիւն չյառաջանար իր եւ Փարիսեցիներուն յաւելեալ գրգռութիւն չյառաջանար իր եւ Փարիսեցիներուն 
միջեւ: Ճիշդմիջեւ: Ճիշդմիջեւ: Ճիշդմիջեւ: Ճիշդ    է որ Տէրը բնաւ չէր ուզեր գրգռել Փարիսեցիները է որ Տէրը բնաւ չէր ուզեր գրգռել Փարիսեցիները է որ Տէրը բնաւ չէր ուզեր գրգռել Փարիսեցիները է որ Տէրը բնաւ չէր ուզեր գրգռել Փարիսեցիները 
եւ Օրէնքի ուսուցիչները իր դէմ, բայց միւս կողմէ, կարեւոր է եւ Օրէնքի ուսուցիչները իր դէմ, բայց միւս կողմէ, կարեւոր է եւ Օրէնքի ուսուցիչները իր դէմ, բայց միւս կողմէ, կարեւոր է եւ Օրէնքի ուսուցիչները իր դէմ, բայց միւս կողմէ, կարեւոր է 
նկատել, որ Յիսուս բնաւ չէր քաշուեր խօսելու կամ վիճելու նկատել, որ Յիսուս բնաւ չէր քաշուեր խօսելու կամ վիճելու նկատել, որ Յիսուս բնաւ չէր քաշուեր խօսելու կամ վիճելու նկատել, որ Յիսուս բնաւ չէր քաշուեր խօսելու կամ վիճելու 
անոնց հետ, մէկ ու միակ նպատակ ունենալով` բացայայտել անոնց հետ, մէկ ու միակ նպատակ ունենալով` բացայայտել անոնց հետ, մէկ ու միակ նպատակ ունենալով` բացայայտել անոնց հետ, մէկ ու միակ նպատակ ունենալով` բացայայտել 
ճշմարտութիւնը, ազատարար ճշմարտութիւնը, որովհեճշմարտութիւնը, ազատարար ճշմարտութիւնը, որովհեճշմարտութիւնը, ազատարար ճշմարտութիւնը, որովհեճշմարտութիւնը, ազատարար ճշմարտութիւնը, որովհետեւ տեւ տեւ տեւ 
Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ միայն ճշմարտութիւնն էր որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ միայն ճշմարտութիւնն էր որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ միայն ճշմարտութիւնն էր որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ միայն ճշմարտութիւնն էր որ 
կրնար ազատութիւն բերել մարդկութեան (Յհ 8.32): Տէրը իր կրնար ազատութիւն բերել մարդկութեան (Յհ 8.32): Տէրը իր կրնար ազատութիւն բերել մարդկութեան (Յհ 8.32): Տէրը իր կրնար ազատութիւն բերել մարդկութեան (Յհ 8.32): Տէրը իր 
այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, որ երկխօսութեան մը այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, որ երկխօսութեան մը այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, որ երկխօսութեան մը այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, որ երկխօսութեան մը 
կամ վէճի մը նպատակը, ճշմարտութեան հասնիլը պէկամ վէճի մը նպատակը, ճշմարտութեան հասնիլը պէկամ վէճի մը նպատակը, ճշմարտութեան հասնիլը պէկամ վէճի մը նպատակը, ճշմարտութեան հասնիլը պէտք է տք է տք է տք է 
ըլլայ, եւ ոըլլայ, եւ ոըլլայ, եւ ոըլլայ, եւ ո´́́́չ թէ վէճը շահիչ թէ վէճը շահիչ թէ վէճը շահիչ թէ վէճը շահիլը: Ի՞նչն էր այն ճշլը: Ի՞նչն էր այն ճշլը: Ի՞նչն էր այն ճշլը: Ի՞նչն էր այն ճշմարտութիւնը մարտութիւնը մարտութիւնը մարտութիւնը 
զոր Յիսուս կզոր Յիսուս կզոր Յիսուս կզոր Յիսուս կ’’’’ուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային: Ան կուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային: Ան կուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային: Ան կուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային: Ան կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
որ անոնք գիտնային, թէ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը որ անոնք գիտնային, թէ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը որ անոնք գիտնային, թէ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը որ անոնք գիտնային, թէ Շաբաթ օրով բժշկութիւն կատարելը 
սխալ չէ, ոեւէ ձեւով ուրիշին օգտակար դառնալը սխալ չէ: սխալ չէ, ոեւէ ձեւով ուրիշին օգտակար դառնալը սխալ չէ: սխալ չէ, ոեւէ ձեւով ուրիշին օգտակար դառնալը սխալ չէ: սխալ չէ, ոեւէ ձեւով ուրիշին օգտակար դառնալը սխալ չէ: 
Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային ու հասկնային, ուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային ու հասկնային, ուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային ու հասկնային, ուզէր որ Փարիսեցիները գիտնային ու հասկնային, 
որ որ որ որ ««««Շաբաթ օրը սուրբ պահելՇաբաթ օրը սուրբ պահելՇաբաթ օրը սուրբ պահելՇաբաթ օրը սուրբ պահել», », », », երբեք չէր նշանակեր անգործ երբեք չէր նշանակեր անգործ երբեք չէր նշանակեր անգործ երբեք չէր նշանակեր անգործ 
տունը նստիլ: Ան կտունը նստիլ: Ան կտունը նստիլ: Ան կտունը նստիլ: Ան կ’’’’ուզէր ցոյց տալ անոնց, թէ Շաբաթ օրը` ուզէր ցոյց տալ անոնց, թէ Շաբաթ օրը` ուզէր ցոյց տալ անոնց, թէ Շաբաթ օրը` ուզէր ցոյց տալ անոնց, թէ Շաբաթ օրը` 
բարիք գործելոբարիք գործելոբարիք գործելոբարիք գործելո´́́́ւ օր էր, մեր անձերէն զատ` ուրիշին մասին ւ օր էր, մեր անձերէն զատ` ուրիշին մասին ւ օր էր, մեր անձերէն զատ` ուրիշին մասին ւ օր էր, մեր անձերէն զատ` ուրիշին մասին 
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մտածելոմտածելոմտածելոմտածելո´́́́ւ օր էր, աղքատին ու տառապեալին օգնութեան ւ օր էր, աղքատին ու տառապեալին օգնութեան ւ օր էր, աղքատին ու տառապեալին օգնութեան ւ օր էր, աղքատին ու տառապեալին օգնութեան 
ձեռք երկարելոձեռք երկարելոձեռք երկարելոձեռք երկարելո´́́́ւ օր էր: ւ օր էր: ւ օր էր: ւ օր էր:     

3.3.3.3.----    Յիսուս ճամբայ ելած էր Ժողովարան երթալու Յիսուս ճամբայ ելած էր Ժողովարան երթալու Յիսուս ճամբայ ելած էր Ժողովարան երթալու Յիսուս ճամբայ ելած էր Ժողովարան երթալու 
նպատանպատանպատանպատակով, երբ վէճի բռնուեցաւ Փարիսեցիներուն հետ: կով, երբ վէճի բռնուեցաւ Փարիսեցիներուն հետ: կով, երբ վէճի բռնուեցաւ Փարիսեցիներուն հետ: կով, երբ վէճի բռնուեցաւ Փարիսեցիներուն հետ: 
Ասիկա ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ հաւատացեալ մարդը ուզէ Ասիկա ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ հաւատացեալ մարդը ուզէ Ասիկա ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ հաւատացեալ մարդը ուզէ Ասիկա ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ հաւատացեալ մարդը ուզէ 
եկեղեցի երթալ, պաշտամունքի երթալ, հոգեւոր հաւաքոյթի եկեղեցի երթալ, պաշտամունքի երթալ, հոգեւոր հաւաքոյթի եկեղեցի երթալ, պաշտամունքի երթալ, հոգեւոր հաւաքոյթի եկեղեցի երթալ, պաշտամունքի երթալ, հոգեւոր հաւաքոյթի 
մը երթալ, փառաբանական համերգի մը երթալ, աղօթքի մը երթալ, փառաբանական համերգի մը երթալ, աղօթքի մը երթալ, փառաբանական համերգի մը երթալ, աղօթքի մը երթալ, փառաբանական համերգի մը երթալ, աղօթքի 
պահպահպահպահի ի ի ի մը երթալ, Սատանան պիտի փորձէ արգելքներ հանել մը երթալ, Սատանան պիտի փորձէ արգելքներ հանել մը երթալ, Սատանան պիտի փորձէ արգելքներ հանել մը երթալ, Սատանան պիտի փորձէ արգելքներ հանել 
անոր առջեանոր առջեանոր առջեանոր առջեւ: Հաւատքի մեր ճանապարհին վրայ, Չարը միշտ ւ: Հաւատքի մեր ճանապարհին վրայ, Չարը միշտ ւ: Հաւատքի մեր ճանապարհին վրայ, Չարը միշտ ւ: Հաւատքի մեր ճանապարհին վրայ, Չարը միշտ 
պիտի փորձէ խոչընդոտներ յարուցանել, որպէսզի հաւատքի պիտի փորձէ խոչընդոտներ յարուցանել, որպէսզի հաւատքի պիտի փորձէ խոչընդոտներ յարուցանել, որպէսզի հաւատքի պիտի փորձէ խոչընդոտներ յարուցանել, որպէսզի հաւատքի 
մեր ընթացքը կասեցնէ:մեր ընթացքը կասեցնէ:մեր ընթացքը կասեցնէ:մեր ընթացքը կասեցնէ:    

««««Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքը գօսացած էր: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքը գօսացած էր: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքը գօսացած էր: Հոն մարդ մը կար, որուն ձեռքը գօսացած էր: 
Ներկաները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.Ներկաները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.Ներկաները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.Ներկաները Յիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցին.----    

""""Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել""""»»»» ( ( ( (Մտ Մտ Մտ Մտ 
12121212.10):.10):.10):.10):    

1.1.1.1.----    Ժողովարանին մէջ գօսացած, այլ խօսքով` չորցած Ժողովարանին մէջ գօսացած, այլ խօսքով` չորցած Ժողովարանին մէջ գօսացած, այլ խօսքով` չորցած Ժողովարանին մէջ գօսացած, այլ խօսքով` չորցած 
ձեռքով մարդ մը կար: Ձեռքին չորցած ըլլալը պատճառ մը չէր ձեռքով մարդ մը կար: Ձեռքին չորցած ըլլալը պատճառ մը չէր ձեռքով մարդ մը կար: Ձեռքին չորցած ըլլալը պատճառ մը չէր ձեռքով մարդ մը կար: Ձեռքին չորցած ըլլալը պատճառ մը չէր 
եղած որ ան բացակայէր Ժողովարանէն եւ ներկայ չըլլար եղած որ ան բացակայէր Ժողովարանէն եւ ներկայ չըլլար եղած որ ան բացակայէր Ժողովարանէն եւ ներկայ չըլլար եղած որ ան բացակայէր Ժողովարանէն եւ ներկայ չըլլար 
Շաբաթ օրերով կատարուող պաշտամունքին, օրհներգուՇաբաթ օրերով կատարուող պաշտամունքին, օրհներգուՇաբաթ օրերով կատարուող պաշտամունքին, օրհներգուՇաբաթ օրերով կատարուող պաշտամունքին, օրհներգու----
թեան եւ ուսուցումներուն: Այս իրողութենէն կը սորվինթեան եւ ուսուցումներուն: Այս իրողութենէն կը սորվինթեան եւ ուսուցումներուն: Այս իրողութենէն կը սորվինթեան եւ ուսուցումներուն: Այս իրողութենէն կը սորվինք, թէ ք, թէ ք, թէ ք, թէ 
մարմնական պակասութիւնը պէտք չէ պատճառ կամ մարմնական պակասութիւնը պէտք չէ պատճառ կամ մարմնական պակասութիւնը պէտք չէ պատճառ կամ մարմնական պակասութիւնը պէտք չէ պատճառ կամ 
պատրուակ դառնայ, որ մարդ արարածը ինքզինք հեռու պատրուակ դառնայ, որ մարդ արարածը ինքզինք հեռու պատրուակ դառնայ, որ մարդ արարածը ինքզինք հեռու պատրուակ դառնայ, որ մարդ արարածը ինքզինք հեռու 
պահէ կամ անջատէ եկեղեցիէն, պաշտամունքներէն, աղօթապահէ կամ անջատէ եկեղեցիէն, պաշտամունքներէն, աղօթապահէ կամ անջատէ եկեղեցիէն, պաշտամունքներէն, աղօթապահէ կամ անջատէ եկեղեցիէն, պաշտամունքներէն, աղօթա----
վայրերէն, ուխտատեղիներէն, օրհներգական երեկոներէն:վայրերէն, ուխտատեղիներէն, օրհներգական երեկոներէն:վայրերէն, ուխտատեղիներէն, օրհներգական երեկոներէն:վայրերէն, ուխտատեղիներէն, օրհներգական երեկոներէն:    

2.2.2.2.----    Մարդուն ձեռքը գօսացած էր, բայց անոր հաւատքը Մարդուն ձեռքը գօսացած էր, բայց անոր հաւատքը Մարդուն ձեռքը գօսացած էր, բայց անոր հաւատքը Մարդուն ձեռքը գօսացած էր, բայց անոր հաւատքը 
չէչէչէչէ´́́́ր գօսացած:ր գօսացած:ր գօսացած:ր գօսացած:    Մարմնական դժբախտութիւնը պատճառ չէՄարմնական դժբախտութիւնը պատճառ չէՄարմնական դժբախտութիւնը պատճառ չէՄարմնական դժբախտութիւնը պատճառ չէ´́́́ր ր ր ր 
դարձած որ ունենար դժբախտ հոգի մը: Անոր ձեռքի դարձած որ ունենար դժբախտ հոգի մը: Անոր ձեռքի դարձած որ ունենար դժբախտ հոգի մը: Անոր ձեռքի դարձած որ ունենար դժբախտ հոգի մը: Անոր ձեռքի 
չորացումը չէչորացումը չէչորացումը չէչորացումը չէ´́́́ր առաջնորդած ր առաջնորդած ր առաջնորդած ր առաջնորդած մտքի ու մտքի ու մտքի ու մտքի ու սրտի չորացման: սրտի չորացման: սրտի չորացման: սրտի չորացման: 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, պէտք չէ թոյլ տանք որ մարմնական վէրքերն ու ցաւերը, պէտք չէ թոյլ տանք որ մարմնական վէրքերն ու ցաւերը, պէտք չէ թոյլ տանք որ մարմնական վէրքերն ու ցաւերը, պէտք չէ թոյլ տանք որ մարմնական վէրքերն ու ցաւերը, 
ցամքեցնեն մեր մէջ աղօթքի փափաքը եւ շիջեցնեն հաւատքի ցամքեցնեն մեր մէջ աղօթքի փափաքը եւ շիջեցնեն հաւատքի ցամքեցնեն մեր մէջ աղօթքի փափաքը եւ շիջեցնեն հաւատքի ցամքեցնեն մեր մէջ աղօթքի փափաքը եւ շիջեցնեն հաւատքի 
կրակը: Շա՜տ մարդիկրակը: Շա՜տ մարդիկրակը: Շա՜տ մարդիկրակը: Շա՜տ մարդիկ կան որոնք երբ մարմնական կ կան որոնք երբ մարմնական կ կան որոնք երբ մարմնական կ կան որոնք երբ մարմնական 
պակասութիւն մը կամ հիւանդութիւն մը ունենան, հոգեպէս պակասութիւն մը կամ հիւանդութիւն մը ունենան, հոգեպէս պակասութիւն մը կամ հիւանդութիւն մը ունենան, հոգեպէս պակասութիւն մը կամ հիւանդութիւն մը ունենան, հոգեպէս 
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կը թշուառանան, եւ կը հեռանան իրենց հաւատքէն ու կը թշուառանան, եւ կը հեռանան իրենց հաւատքէն ու կը թշուառանան, եւ կը հեռանան իրենց հաւատքէն ու կը թշուառանան, եւ կը հեռանան իրենց հաւատքէն ու 
հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուսէն:հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուսէն:հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուսէն:հաւատքի հիմնադիրէն` Տէր Յիսուսէն:    

3.3.3.3.----    ««««Ներկաները ՅիսուսըՆերկաները ՅիսուսըՆերկաները ՅիսուսըՆերկաները Յիսուսը    ամբաստանելու մտքով հարցուամբաստանելու մտքով հարցուամբաստանելու մտքով հարցուամբաստանելու մտքով հարցու----
ցին.ցին.ցին.ցին.----    

""""Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել""""»:»:»:»:    
Հարցումին նպատակը բան մը սորվիլը չէր, ճշմարտութիւնը Հարցումին նպատակը բան մը սորվիլը չէր, ճշմարտութիւնը Հարցումին նպատակը բան մը սորվիլը չէր, ճշմարտութիւնը Հարցումին նպատակը բան մը սորվիլը չէր, ճշմարտութիւնը 
յայտնաբերելը չէր, այլ` Յիսուսը ամբաստանելն էր: Այսօր յայտնաբերելը չէր, այլ` Յիսուսը ամբաստանելն էր: Այսօր յայտնաբերելը չէր, այլ` Յիսուսը ամբաստանելն էր: Այսօր յայտնաբերելը չէր, այլ` Յիսուսը ամբաստանելն էր: Այսօր 
շատ մարդիկ կան որոնք կրնան մեզի հարցումներ հարցնել, շատ մարդիկ կան որոնք կրնան մեզի հարցումներ հարցնել, շատ մարդիկ կան որոնք կրնան մեզի հարցումներ հարցնել, շատ մարդիկ կան որոնք կրնան մեզի հարցումներ հարցնել, 
որոնց նպատակը սակայն անպայմանօրէն ճշմարտութիւնը որոնց նպատակը սակայն անպայմանօրէն ճշմարտութիւնը որոնց նպատակը սակայն անպայմանօրէն ճշմարտութիւնը որոնց նպատակը սակայն անպայմանօրէն ճշմարտութիւնը 
գտնելը կամ գիտնալը կրնայ չըլլալ, այլ` մեզ փորձեգտնելը կամ գիտնալը կրնայ չըլլալ, այլ` մեզ փորձեգտնելը կամ գիտնալը կրնայ չըլլալ, այլ` մեզ փորձեգտնելը կամ գիտնալը կրնայ չըլլալ, այլ` մեզ փորձելը, մեր լը, մեր լը, մեր լը, մեր 
մտածումները գիտնալը, մեր հետաքրքրութեան առարկանեմտածումները գիտնալը, մեր հետաքրքրութեան առարկանեմտածումները գիտնալը, մեր հետաքրքրութեան առարկանեմտածումները գիտնալը, մեր հետաքրքրութեան առարկանե----
րը գիտնալը, մեր նախասիրութիւնները գիտնալը: Ահա թէ րը գիտնալը, մեր նախասիրութիւնները գիտնալը: Ահա թէ րը գիտնալը, մեր նախասիրութիւնները գիտնալը: Ահա թէ րը գիտնալը, մեր նախասիրութիւնները գիտնալը: Ահա թէ 
ինչու, պէտք է զգոինչու, պէտք է զգոինչու, պէտք է զգոինչու, պէտք է զգո´́́́յշ եւ արթոյշ եւ արթոյշ եւ արթոյշ եւ արթո´́́́ւն ըլլանք: Զգուն ըլլանք: Զգուն ըլլանք: Զգուն ըլլանք: Զգո´́́́յշ ըլլանք` յշ ըլլանք` յշ ըլլանք` յշ ըլլանք` 
որպէսզի չխաբենք ուրիշը, եւ արթոորպէսզի չխաբենք ուրիշը, եւ արթոորպէսզի չխաբենք ուրիշը, եւ արթոորպէսզի չխաբենք ուրիշը, եւ արթո´́́́ւն ըլլանք` որպէսզի ւն ըլլանք` որպէսզի ւն ըլլանք` որպէսզի ւն ըլլանք` որպէսզի 
չխաբուինք ուրիշէն:չխաբուինք ուրիշէն:չխաբուինք ուրիշէն:չխաբուինք ուրիշէն:    

4.4.4.4.----    ««««Յիսուսը ամբաստանելոՅիսուսը ամբաստանելոՅիսուսը ամբաստանելոՅիսուսը ամբաստանելու մտքով հարցուցինւ մտքով հարցուցինւ մտքով հարցուցինւ մտքով հարցուցին»:»:»:»:    
Արարածներ իրենց արարիչ Աստուածն է որ կը փորձէին: Արարածներ իրենց արարիչ Աստուածն է որ կը փորձէին: Արարածներ իրենց արարիչ Աստուածն է որ կը փորձէին: Արարածներ իրենց արարիչ Աստուածն է որ կը փորձէին: 
Փարիսեցիներ կը փորձէին ծուղակ ձգել Յիսուսը, որ աշխարհ Փարիսեցիներ կը փորձէին ծուղակ ձգել Յիսուսը, որ աշխարհ Փարիսեցիներ կը փորձէին ծուղակ ձգել Յիսուսը, որ աշխարհ Փարիսեցիներ կը փորձէին ծուղակ ձգել Յիսուսը, որ աշխարհ 
եկած էր զիրենք մեղքի ծուղակներէն ազատելու: Հարցումով եկած էր զիրենք մեղքի ծուղակներէն ազատելու: Հարցումով եկած էր զիրենք մեղքի ծուղակներէն ազատելու: Հարցումով եկած էր զիրենք մեղքի ծուղակներէն ազատելու: Հարցումով 
մը կը փորձէին ամբաստանել Յիսուսը, որ եկած էր իրենց եւ մը կը փորձէին ամբաստանել Յիսուսը, որ եկած էր իրենց եւ մը կը փորձէին ամբաստանել Յիսուսը, որ եկած էր իրենց եւ մը կը փորձէին ամբաստանել Յիսուսը, որ եկած էր իրենց եւ 
համայն մարդկութեան պաշտպանհամայն մարդկութեան պաշտպանհամայն մարդկութեան պաշտպանհամայն մարդկութեան պաշտպանը ըլլալու զիրենք ամբասը ըլլալու զիրենք ամբասը ըլլալու զիրենք ամբասը ըլլալու զիրենք ամբաս----
տանող Սատանային դէմ: Անոնք ի՞նչպէս կը համարձակէին տանող Սատանային դէմ: Անոնք ի՞նչպէս կը համարձակէին տանող Սատանային դէմ: Անոնք ի՞նչպէս կը համարձակէին տանող Սատանային դէմ: Անոնք ի՞նչպէս կը համարձակէին 
փորձել Յիսուսը, որ զիրենք փորձութիւններէն ազատող Տէրն փորձել Յիսուսը, որ զիրենք փորձութիւններէն ազատող Տէրն փորձել Յիսուսը, որ զիրենք փորձութիւններէն ազատող Տէրն փորձել Յիսուսը, որ զիրենք փորձութիւններէն ազատող Տէրն 
էր: Միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք կը էր: Միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք կը էր: Միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք կը էր: Միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, որոնք կը 
փորձեն Յիսուսը: Երբ մէկը Տիրոջ կփորձեն Յիսուսը: Երբ մէկը Տիրոջ կփորձեն Յիսուսը: Երբ մէկը Տիրոջ կփորձեն Յիսուսը: Երբ մէկը Տիրոջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչո՞ւ չես օգներ Ինչո՞ւ չես օգներ Ինչո՞ւ չես օգներ Ինչո՞ւ չես օգներ 
ինծի, Տէինծի, Տէինծի, Տէինծի, Տէ´́́́րրրր»,»,»,»,    ասիկա Տէրըասիկա Տէրըասիկա Տէրըասիկա Տէրը    փորձել չէ՞: Երբ ուրիշ մը գործի փորձել չէ՞: Երբ ուրիշ մը գործի փորձել չէ՞: Երբ ուրիշ մը գործի փորձել չէ՞: Երբ ուրիշ մը գործի 
աշխուժացում կը խնդրէ ու չաշխուժացում կը խնդրէ ու չաշխուժացում կը խնդրէ ու չաշխուժացում կը խնդրէ ու չ’’’’ըստանար եւ կըստանար եւ կըստանար եւ կըստանար եւ կ’’’’ըմբոստանայ ըմբոստանայ ըմբոստանայ ըմբոստանայ 
Տիրոջ դէմ, ասիկա զԱստուած փորձել չի՞ նշանակեր: Երբ Տիրոջ դէմ, ասիկա զԱստուած փորձել չի՞ նշանակեր: Երբ Տիրոջ դէմ, ասիկա զԱստուած փորձել չի՞ նշանակեր: Երբ Տիրոջ դէմ, ասիկա զԱստուած փորձել չի՞ նշանակեր: Երբ 
մէկը հարց կու տայ. մէկը հարց կու տայ. մէկը հարց կու տայ. մէկը հարց կու տայ. ««««Ո՞ւր է Տէրը, ինչո՞ւ բան մը չՈ՞ւր է Տէրը, ինչո՞ւ բան մը չՈ՞ւր է Տէրը, ինչո՞ւ բան մը չՈ՞ւր է Տէրը, ինչո՞ւ բան մը չ’’’’ըներ, ինչո՞ւ ըներ, ինչո՞ւ ըներ, ինչո՞ւ ըներ, ինչո՞ւ 
չի միջամտերչի միջամտերչի միջամտերչի միջամտեր»,»,»,»,    նման խօսք զՔրիստոս փորձել չի՞ նշանակեր:նման խօսք զՔրիստոս փորձել չի՞ նշանակեր:նման խօսք զՔրիստոս փորձել չի՞ նշանակեր:նման խօսք զՔրիստոս փորձել չի՞ նշանակեր:    

5.5.5.5.----    ««««ՄեՄեՄեՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:»:»:»:    
Անօրէն մարդիկ, Օրէնքին մասին կը հարցնեն Տիրոջ: Անօրէն մարդիկ, Օրէնքին մասին կը հարցնեն Տիրոջ: Անօրէն մարդիկ, Օրէնքին մասին կը հարցնեն Տիրոջ: Անօրէն մարդիկ, Օրէնքին մասին կը հարցնեն Տիրոջ: 
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Աստուծոյ օրէնքները ոտնակոխող մարդիկ, Աստուծոյ Աստուծոյ օրէնքները ոտնակոխող մարդիկ, Աստուծոյ Աստուծոյ օրէնքները ոտնակոխող մարդիկ, Աստուծոյ Աստուծոյ օրէնքները ոտնակոխող մարդիկ, Աստուծոյ 
օրէնքներուն պաշտպան ու պահապան իբրեւ կը փորձեն օրէնքներուն պաշտպան ու պահապան իբրեւ կը փորձեն օրէնքներուն պաշտպան ու պահապան իբրեւ կը փորձեն օրէնքներուն պաշտպան ու պահապան իբրեւ կը փորձեն 
հանդէս գալ: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է որ Աստուած հանդէս գալ: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է որ Աստուած հանդէս գալ: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է որ Աստուած հանդէս գալ: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է որ Աստուած 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քեզի ի՞նչ` որ դոՔեզի ի՞նչ` որ դոՔեզի ի՞նչ` որ դոՔեզի ի՞նչ` որ դուն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ ւն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ ւն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ ւն իմ օրէնքներս կը պատմես ու իմ 
ուխտս բերանդ կուխտս բերանդ կուխտս բերանդ կուխտս բերանդ կ’’’’առնեսառնեսառնեսառնես»»»» ( ( ( (Սղ 50.16): ԶզուելիՍղ 50.16): ԶզուելիՍղ 50.16): ԶզուելիՍղ 50.16): Զզուելի´ ´ ´ ´ բան է բան է բան է բան է 
Աստուծոյ օրէնքներուն մասին լսել անօրէն մարդոց բերանէն: Աստուծոյ օրէնքներուն մասին լսել անօրէն մարդոց բերանէն: Աստուծոյ օրէնքներուն մասին լսել անօրէն մարդոց բերանէն: Աստուծոյ օրէնքներուն մասին լսել անօրէն մարդոց բերանէն: 
ԳարշելիԳարշելիԳարշելիԳարշելի´ ´ ´ ´ բան է սրբութեան մասին լսել պղծալից մարդոց բան է սրբութեան մասին լսել պղծալից մարդոց բան է սրբութեան մասին լսել պղծալից մարդոց բան է սրբութեան մասին լսել պղծալից մարդոց 
բերանէն: Մեզմէ ո՞վ չի ճանչնար բարեպաշտութեան մասին բերանէն: Մեզմէ ո՞վ չի ճանչնար բարեպաշտութեան մասին բերանէն: Մեզմէ ո՞վ չի ճանչնար բարեպաշտութեան մասին բերանէն: Մեզմէ ո՞վ չի ճանչնար բարեպաշտութեան մասին 
խօսող ամբարիշտներ:խօսող ամբարիշտներ:խօսող ամբարիշտներ:խօսող ամբարիշտներ:    Ո՞վ չէ հանդիպած հաւատքի քարոզիչ Ո՞վ չէ հանդիպած հաւատքի քարոզիչ Ո՞վ չէ հանդիպած հաւատքի քարոզիչ Ո՞վ չէ հանդիպած հաւատքի քարոզիչ 
անհաւատներու:անհաւատներու:անհաւատներու:անհաւատներու:    

6.6.6.6.---- « « « «Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
հարցումին դիմաց, Տէրը ամենայն դիւրութեամբ կրնար հարցումին դիմաց, Տէրը ամենայն դիւրութեամբ կրնար հարցումին դիմաց, Տէրը ամենայն դիւրութեամբ կրնար հարցումին դիմաց, Տէրը ամենայն դիւրութեամբ կրնար 
անոնց հարցնել. անոնց հարցնել. անոնց հարցնել. անոնց հարցնել. ««««Եթէ ձեզմէ մէկուն զաւակը յանկարծ Եթէ ձեզմէ մէկուն զաւակը յանկարծ Եթէ ձեզմէ մէկուն զաւակը յանկարծ Եթէ ձեզմէ մէկուն զաւակը յանկարծ 
ծանրօրէն հիւանդանայ, մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ ծանրօրէն հիւանդանայ, մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ ծանրօրէն հիւանդանայ, մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ ծանրօրէն հիւանդանայ, մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ 
օրով բժիշօրով բժիշօրով բժիշօրով բժիշկ կանչել զայն բուժելու համար: Եթէ երկրաւոկ կանչել զայն բուժելու համար: Եթէ երկրաւոկ կանչել զայն բուժելու համար: Եթէ երկրաւոկ կանչել զայն բուժելու համար: Եթէ երկրաւոր ր ր ր 
բժիշկը կրնայ գալ ու բժշկել ձերբժիշկը կրնայ գալ ու բժշկել ձերբժիշկը կրնայ գալ ու բժշկել ձերբժիշկը կրնայ գալ ու բժշկել ձեր    հիւանդ զաւակը Շաբաթ հիւանդ զաւակը Շաբաթ հիւանդ զաւակը Շաբաթ հիւանդ զաւակը Շաբաթ 
օրով, ես որ երկնաւոր Բժիշկն եմ, եւ բժիշկներուն բժիշկը, օրով, ես որ երկնաւոր Բժիշկն եմ, եւ բժիշկներուն բժիշկը, օրով, ես որ երկնաւոր Բժիշկն եմ, եւ բժիշկներուն բժիշկը, օրով, ես որ երկնաւոր Բժիշկն եմ, եւ բժիշկներուն բժիշկը, 
ինչո՞ւ պիտի չկինչո՞ւ պիտի չկինչո՞ւ պիտի չկինչո՞ւ պիտի չկաաաարրրրեեեենամ բժշկել Շաբաթ օրովնամ բժշկել Շաբաթ օրովնամ բժշկել Շաբաթ օրովնամ բժշկել Շաբաթ օրով»:»:»:»:    

7.7.7.7.----    Ճիշդ է որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը բան Ճիշդ է որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը բան Ճիշդ է որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը բան Ճիշդ է որ Շաբաթ օրը սուրբ պահելու եւ այդ օրը բան 
մը չգործելու մը չգործելու մը չգործելու մը չգործելու պատուէրը Աստուած իպատուէրը Աստուած իպատուէրը Աստուած իպատուէրը Աստուած ի´́́́նքն է որ տուած է (Ել նքն է որ տուած է (Ել նքն է որ տուած է (Ել նքն է որ տուած է (Ել 
20.820.820.820.8----11: 11: 11: 11: Բ.Օր 5.12Բ.Օր 5.12Բ.Օր 5.12Բ.Օր 5.12----14), 14), 14), 14), բայց միաժամանակ, Փարիսեցիները բայց միաժամանակ, Փարիսեցիները բայց միաժամանակ, Փարիսեցիները բայց միաժամանակ, Փարիսեցիները 
Ծն 2.1Ծն 2.1Ծն 2.1Ծն 2.1----3 3 3 3 համարներուն վրայ հիմնուելով է որ կը պնդեն թէ համարներուն վրայ հիմնուելով է որ կը պնդեն թէ համարներուն վրայ հիմնուելով է որ կը պնդեն թէ համարներուն վրայ հիմնուելով է որ կը պնդեն թէ 
մարդը ոմարդը ոմարդը ոմարդը ո´́́́չ մէկ գործ պէտք է կատարէ այդ օրը: Անոնք կչ մէկ գործ պէտք է կատարէ այդ օրը: Անոնք կչ մէկ գործ պէտք է կատարէ այդ օրը: Անոնք կչ մէկ գործ պէտք է կատարէ այդ օրը: Անոնք կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. 
««««Ինչպէս Աստուած վեց օր գործեց, եւ եօթներորդ օրը` ՇաբԻնչպէս Աստուած վեց օր գործեց, եւ եօթներորդ օրը` ՇաբԻնչպէս Աստուած վեց օր գործեց, եւ եօթներորդ օրը` ՇաբԻնչպէս Աստուած վեց օր գործեց, եւ եօթներորդ օրը` Շաբաթ աթ աթ աթ 
օրը հանգիստ ըրաւ, այնպէս ալ, մարդը պէտք է վեց օր գործէ, օրը հանգիստ ըրաւ, այնպէս ալ, մարդը պէտք է վեց օր գործէ, օրը հանգիստ ըրաւ, այնպէս ալ, մարդը պէտք է վեց օր գործէ, օրը հանգիստ ըրաւ, այնպէս ալ, մարդը պէտք է վեց օր գործէ, 
եւ եօթներորդ օրը` Շաբաթ օրը պէտք է հանգիստ ընէեւ եօթներորդ օրը` Շաբաթ օրը պէտք է հանգիստ ընէեւ եօթներորդ օրը` Շաբաթ օրը պէտք է հանգիստ ընէեւ եօթներորդ օրը` Շաբաթ օրը պէտք է հանգիստ ընէ»:»:»:»:    
Փարիսեցիները չէին անդրադառնար, թէ Աստուած հանգիսՓարիսեցիները չէին անդրադառնար, թէ Աստուած հանգիսՓարիսեցիները չէին անդրադառնար, թէ Աստուած հանգիսՓարիսեցիները չէին անդրադառնար, թէ Աստուած հանգիս----
տի պէտք չունէր, եւ թէ` եօթներորդ օրը իր հանգչելովը, ան կը տի պէտք չունէր, եւ թէ` եօթներորդ օրը իր հանգչելովը, ան կը տի պէտք չունէր, եւ թէ` եօթներորդ օրը իր հանգչելովը, ան կը տի պէտք չունէր, եւ թէ` եօթներորդ օրը իր հանգչելովը, ան կը 
փորձէր կարեւոր ճշմարտութիւն մը սորվեցնել փորձէր կարեւոր ճշմարտութիւն մը սորվեցնել փորձէր կարեւոր ճշմարտութիւն մը սորվեցնել փորձէր կարեւոր ճշմարտութիւն մը սորվեցնել հրեայ հրեայ հրեայ հրեայ 
ժողովուրդին եւ ամբողջ մարդկութեան: Ի՞նչն էր այն ժողովուրդին եւ ամբողջ մարդկութեան: Ի՞նչն էր այն ժողովուրդին եւ ամբողջ մարդկութեան: Ի՞նչն էր այն ժողովուրդին եւ ամբողջ մարդկութեան: Ի՞նչն էր այն 
ճշմարտութիւնը: Պօղոս առաքեալ ընդարձակ կերպով կը ճշմարտութիւնը: Պօղոս առաքեալ ընդարձակ կերպով կը ճշմարտութիւնը: Պօղոս առաքեալ ընդարձակ կերպով կը ճշմարտութիւնը: Պօղոս առաքեալ ընդարձակ կերպով կը 
խօսի անոր մասին (Եբր 4.1խօսի անոր մասին (Եբր 4.1խօսի անոր մասին (Եբր 4.1խօսի անոր մասին (Եբր 4.1----11): 11): 11): 11): Աստուած Հին ԿտակարանիԱստուած Հին ԿտակարանիԱստուած Հին ԿտակարանիԱստուած Հին Կտակարանինննն    
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մէջ հրեաներուն խոստացած էր հանգիստ մը պարգեւել: մէջ հրեաներուն խոստացած էր հանգիստ մը պարգեւել: մէջ հրեաներուն խոստացած էր հանգիստ մը պարգեւել: մէջ հրեաներուն խոստացած էր հանգիստ մը պարգեւել: 
Հրեաներ սակայն, կը կարծէին որ Աստուծոյ խոստացած Հրեաներ սակայն, կը կարծէին որ Աստուծոյ խոստացած Հրեաներ սակայն, կը կարծէին որ Աստուծոյ խոստացած Հրեաներ սակայն, կը կարծէին որ Աստուծոյ խոստացած 
հանգիհանգիհանգիհանգիստը` Քանանու երկրին հանգիստն էր: Պօղոս առաքստը` Քանանու երկրին հանգիստն էր: Պօղոս առաքստը` Քանանու երկրին հանգիստն էր: Պօղոս առաքստը` Քանանու երկրին հանգիստն էր: Պօղոս առաք----
եալ յստակօրէն կը պարզէ, թէ խոստացուած հանգիստը` եալ յստակօրէն կը պարզէ, թէ խոստացուած հանգիստը` եալ յստակօրէն կը պարզէ, թէ խոստացուած հանգիստը` եալ յստակօրէն կը պարզէ, թէ խոստացուած հանգիստը` 
Քանանու երկրին հանգիստը չէր, երկրաւոր ու Քանանու երկրին հանգիստը չէր, երկրաւոր ու Քանանու երկրին հանգիստը չէր, երկրաւոր ու Քանանու երկրին հանգիստը չէր, երկրաւոր ու 
ժամանակաւոր հանգիստ մը չէր, այժամանակաւոր հանգիստ մը չէր, այժամանակաւոր հանգիստ մը չէր, այժամանակաւոր հանգիստ մը չէր, այլ` Աստուծոյ պարգեւած լ` Աստուծոյ պարգեւած լ` Աստուծոյ պարգեւած լ` Աստուծոյ պարգեւած 
հանգիստն էհանգիստն էհանգիստն էհանգիստն է, , , , որ յաւիտենական հանգիստ մըն է: Առաքեալը որ յաւիտենական հանգիստ մըն է: Առաքեալը որ յաւիտենական հանգիստ մըն է: Առաքեալը որ յաւիտենական հանգիստ մըն է: Առաքեալը 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Եւ եօթներորդ Եւ եօթներորդ Եւ եօթներորդ Եւ եօթներորդ օրը Աստուած իր բոլոր գործերը օրը Աստուած իր բոլոր գործերը օրը Աստուած իր բոլոր գործերը օրը Աստուած իր բոլոր գործերը 
աւարտելէ ետք` հանգչեցաւաւարտելէ ետք` հանգչեցաւաւարտելէ ետք` հանգչեցաւաւարտելէ ետք` հանգչեցաւ»:»:»:»:    Առաքեալը տուեալ իր խօսքով, Առաքեալը տուեալ իր խօսքով, Առաքեալը տուեալ իր խօսքով, Առաքեալը տուեալ իր խօսքով, 
ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուզէր, թէ ինչպէս ուզէր, թէ ինչպէս ուզէր, թէ ինչպէս ուզէր, թէ ինչպէս ««««Աստուած իր բոլոր գործերը Աստուած իր բոլոր գործերը Աստուած իր բոլոր գործերը Աստուած իր բոլոր գործերը 
աւարտելէ ետք` հանգչեցաւաւարտելէ ետք` հանգչեցաւաւարտելէ ետք` հանգչեցաւաւարտելէ ետք` հանգչեցաւ»,»,»,»,    մարդը իմարդը իմարդը իմարդը ի´́́́նք եւս, երկրի վրայ իր նք եւս, երկրի վրայ իր նք եւս, երկրի վրայ իր նք եւս, երկրի վրայ իր 
բոլոր գործերը աւարտելէ եբոլոր գործերը աւարտելէ եբոլոր գործերը աւարտելէ եբոլոր գործերը աւարտելէ ե´́́́տք միայն պիտի հանգչի, ուստի տք միայն պիտի հանգչի, ուստի տք միայն պիտի հանգչի, ուստի տք միայն պիտի հանգչի, ուստի 
այդ հանգիստը չիայդ հանգիստը չիայդ հանգիստը չիայդ հանգիստը չի    կրնար երկրի վրայ իրականանալ, այլ` կրնար երկրի վրայ իրականանալ, այլ` կրնար երկրի վրայ իրականանալ, այլ` կրնար երկրի վրայ իրականանալ, այլ` 
երկրէն մեր բաժնուելէն ետք միայն:երկրէն մեր բաժնուելէն ետք միայն:երկրէն մեր բաժնուելէն ետք միայն:երկրէն մեր բաժնուելէն ետք միայն:    

8.8.8.8.----    ««««Մեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկելՄեր Օրէնքը կը թոյլատրէ՞ Շաբաթ օրով բժշկել»:»:»:»:    
Յիսուս չէր կրնար այս հարցումին պատասխանել Յիսուս չէր կրնար այս հարցումին պատասխանել Յիսուս չէր կրնար այս հարցումին պատասխանել Յիսուս չէր կրնար այս հարցումին պատասխանել ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կը կը կը կը 
թոյլատրէթոյլատրէթոյլատրէթոյլատրէ»,»,»,»,    կամ` կամ` կամ` կամ` ««««ՈՈՈՈ´́́́չ, չի թոյլատրերչ, չի թոյլատրերչ, չի թոյլատրերչ, չի թոյլատրեր»»»»    ըսելով: Ոըսելով: Ոըսելով: Ոըսելով: Ո´́́́չ կրնար չ կրնար չ կրնար չ կրնար 
««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´»´»´»´»    ըսել, եւ ոըսել, եւ ոըսել, եւ ոըսել, եւ ո´́́́չ ալ կրնար չ ալ կրնար չ ալ կրնար չ ալ կրնար ««««ՈՈՈՈ´́́́չչչչ»»»»    ըսել: Եթէ ըսէր` ըսել: Եթէ ըսէր` ըսել: Եթէ ըսէր` ըսել: Եթէ ըսէր` ««««Օրէնքը Օրէնքը Օրէնքը Օրէնքը 
կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով մարդ բժշկելկը թոյլատրէ Շաբաթ օրով մարդ բժշկելկը թոյլատրէ Շաբաթ օրով մարդ բժշկելկը թոյլատրէ Շաբաթ օրով մարդ բժշկել»,»,»,»,    զինք պիտի զինք պիտի զինք պիտի զինք պիտի 
մեղադրէին Օրէնքը խախտող անձ իբրեւ, իսկ եթէ ըսէր` մեղադրէին Օրէնքը խախտող անձ իբրեւ, իսկ եթէ ըսէր` մեղադրէին Օրէնքը խախտող անձ իբրեւ, իսկ եթէ ըսէր` մեղադրէին Օրէնքը խախտող անձ իբրեւ, իսկ եթէ ըսէր` 
««««Օրէնքը չի թոյլատՕրէնքը չի թոյլատՕրէնքը չի թոյլատՕրէնքը չի թոյլատրեր Շաբաթ օրով մարդ բժշկելրեր Շաբաթ օրով մարդ բժշկելրեր Շաբաթ օրով մարդ բժշկելրեր Շաբաթ օրով մարդ բժշկել»,»,»,»,    զինք զինք զինք զինք 
պիտի ամբաստանէին մարդոց միջեւ խտրութիւն դնող անձ պիտի ամբաստանէին մարդոց միջեւ խտրութիւն դնող անձ պիտի ամբաստանէին մարդոց միջեւ խտրութիւն դնող անձ պիտի ամբաստանէին մարդոց միջեւ խտրութիւն դնող անձ 
մը իբրեւ, որովհետեւ ասկէ առաջ Շաբամը իբրեւ, որովհետեւ ասկէ առաջ Շաբամը իբրեւ, որովհետեւ ասկէ առաջ Շաբամը իբրեւ, որովհետեւ ասկէ առաջ Շաբաթ օրով բուժած էր թ օրով բուժած էր թ օրով բուժած էր թ օրով բուժած էր 
ուրիշ մարդիկ, եւ տակաւին քիչ առաջ իր աշակերտները ուրիշ մարդիկ, եւ տակաւին քիչ առաջ իր աշակերտները ուրիշ մարդիկ, եւ տակաւին քիչ առաջ իր աշակերտները ուրիշ մարդիկ, եւ տակաւին քիչ առաջ իր աշակերտները 
ցորենի արտերունցորենի արտերունցորենի արտերունցորենի արտերուն    մէջէն անցնելով` հասկ փրցուցին ոմէջէն անցնելով` հասկ փրցուցին ոմէջէն անցնելով` հասկ փրցուցին ոմէջէն անցնելով` հասկ փրցուցին ու ւ ւ ւ 
կերան (Մտ 12.1):կերան (Մտ 12.1):կերան (Մտ 12.1):կերան (Մտ 12.1):    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    
""""Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով Եթէ ձեզմէ մէկուն մէկ հատիկ ոչխարը Շաբաթ օրով 

փոսը իյնայ, ի՞նչ կփոսը իյնայ, ի՞նչ կփոսը իյնայ, ի՞նչ կփոսը իյնայ, ի՞նչ կ’’’’ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ ընէ: Չի՞ բռներ ու չի՞ հաներ զայն: Իսկ 
մարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կմարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կմարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կմարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կ’’’’արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը արժէ: Ուրեմն, Օրէնքը կը 
թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըթոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըթոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըթոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելը""""»»»» ( ( ( (Մտ 12.11Մտ 12.11Մտ 12.11Մտ 12.11----12):12):12):12):    
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1.1.1.1.----    Յիսուս փոսին մէջ ինկող ոչխարին օրինակը կու տայ, Յիսուս փոսին մէջ ինկող ոչխարին օրինակը կու տայ, Յիսուս փոսին մէջ ինկող ոչխարին օրինակը կու տայ, Յիսուս փոսին մէջ ինկող ոչխարին օրինակը կու տայ, 
պարզելու համար, որ մարդ արարածը իպարզելու համար, որ մարդ արարածը իպարզելու համար, որ մարդ արարածը իպարզելու համար, որ մարդ արարածը ի´́́́նք եւս ոչխարի նք եւս ոչխարի նք եւս ոչխարի նք եւս ոչխարի 
նման է, դիւրին կը մոլորի, եւ դիւրին փոսի մէջ կնման է, դիւրին կը մոլորի, եւ դիւրին փոսի մէջ կնման է, դիւրին կը մոլորի, եւ դիւրին փոսի մէջ կնման է, դիւրին կը մոլորի, եւ դիւրին փոսի մէջ կ’’’’իյնայիյնայիյնայիյնայ, , , , ուստի ուստի ուստի ուստի 
պէտք է գթալ մարդուն` ինչպէս պիտի գթայինք փոսին մէջ պէտք է գթալ մարդուն` ինչպէս պիտի գթայինք փոսին մէջ պէտք է գթալ մարդուն` ինչպէս պիտի գթայինք փոսին մէջ պէտք է գթալ մարդուն` ինչպէս պիտի գթայինք փոսին մէջ 
ինկող մեր մէկ հատիկ ոչխարին, պէտք է օգնենք մարդուն` ինկող մեր մէկ հատիկ ոչխարին, պէտք է օգնենք մարդուն` ինկող մեր մէկ հատիկ ոչխարին, պէտք է օգնենք մարդուն` ինկող մեր մէկ հատիկ ոչխարին, պէտք է օգնենք մարդուն` 
ինչպէս պիտի օգնէինք մեր վիրաւոր ոչխարին:ինչպէս պիտի օգնէինք մեր վիրաւոր ոչխարին:ինչպէս պիտի օգնէինք մեր վիրաւոր ոչխարին:ինչպէս պիտի օգնէինք մեր վիրաւոր ոչխարին:    

2.2.2.2.----    Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս փոսին մէջ ինկող Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս փոսին մէջ ինկող Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս փոսին մէջ ինկող Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս փոսին մէջ ինկող 
ոչխարի մասին է որ կը խօսի: Մենք գիտենք որ փոսին մէջոչխարի մասին է որ կը խօսի: Մենք գիտենք որ փոսին մէջոչխարի մասին է որ կը խօսի: Մենք գիտենք որ փոսին մէջոչխարի մասին է որ կը խօսի: Մենք գիտենք որ փոսին մէջ    
ինկող ոչխարը առանձին չի կրնար դուրս ինկող ոչխարը առանձին չի կրնար դուրս ինկող ոչխարը առանձին չի կրնար դուրս ինկող ոչխարը առանձին չի կրնար դուրս գալ: Մարդ ինք գալ: Մարդ ինք գալ: Մարդ ինք գալ: Մարդ ինք 
պէտք է բռնէ ու փոսէն դուրս հանէպէտք է բռնէ ու փոսէն դուրս հանէպէտք է բռնէ ու փոսէն դուրս հանէպէտք է բռնէ ու փոսէն դուրս հանէ    զայնզայնզայնզայն: : : : Քրիստոս փոսին մէջ Քրիստոս փոսին մէջ Քրիստոս փոսին մէջ Քրիստոս փոսին մէջ 
ինկող ոչխարին օրինակը տալով, լռելեայն կերպով, կինկող ոչխարին օրինակը տալով, լռելեայն կերպով, կինկող ոչխարին օրինակը տալով, լռելեայն կերպով, կինկող ոչխարին օրինակը տալով, լռելեայն կերպով, կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
ցոյց տալ մեզի, ցոյց տալ մեզի, ցոյց տալ մեզի, ցոյց տալ մեզի, թթթթէ իէ իէ իէ ի´́́́նքն է որ մեղքի ու տկարութեան փոսին նքն է որ մեղքի ու տկարութեան փոսին նքն է որ մեղքի ու տկարութեան փոսին նքն է որ մեղքի ու տկարութեան փոսին 
մէջ ինկող մարդիկը` դոմէջ ինկող մարդիկը` դոմէջ ինկող մարդիկը` դոմէջ ինկող մարդիկը` դո´́́́ւրս կը բերէ իրենց փւրս կը բերէ իրենց փւրս կը բերէ իրենց փւրս կը բերէ իրենց փոսերէն:ոսերէն:ոսերէն:ոսերէն:    

3.3.3.3.----    ««««Մէկ հատիկ ոչխարըՄէկ հատիկ ոչխարըՄէկ հատիկ ոչխարըՄէկ հատիկ ոչխարը»:»:»:»:    Եթէ մէկը տասը հատ, կամ Եթէ մէկը տասը հատ, կամ Եթէ մէկը տասը հատ, կամ Եթէ մէկը տասը հատ, կամ 
հարիւր հատ, կամ հազար հատ ոչխար ունենայ եւ անոնցմէ հարիւր հատ, կամ հազար հատ ոչխար ունենայ եւ անոնցմէ հարիւր հատ, կամ հազար հատ ոչխար ունենայ եւ անոնցմէ հարիւր հատ, կամ հազար հատ ոչխար ունենայ եւ անոնցմէ 
մին փոսի մէջ իյնայ, գուցէ ջանք կը թափէ զայն դուրս բերելու մին փոսի մէջ իյնայ, գուցէ ջանք կը թափէ զայն դուրս բերելու մին փոսի մէջ իյնայ, գուցէ ջանք կը թափէ զայն դուրս բերելու մին փոսի մէջ իյնայ, գուցէ ջանք կը թափէ զայն դուրս բերելու 
փոսէն, բայց եթէ միայն մէփոսէն, բայց եթէ միայն մէփոսէն, բայց եթէ միայն մէփոսէն, բայց եթէ միայն մէ´́́́կ հատ ոչխար ունենայ, կ հատ ոչխար ունենայ, կ հատ ոչխար ունենայ, կ հատ ոչխար ունենայ, 
անկարելիանկարելիանկարելիանկարելի´ ´ ´ ´ է որ զայն փոսին մէջ ձգէ, ընդհակառակըէ որ զայն փոսին մէջ ձգէ, ընդհակառակըէ որ զայն փոսին մէջ ձգէ, ընդհակառակըէ որ զայն փոսին մէջ ձգէ, ընդհակառակը, , , , ամէն ամէն ամէն ամէն 
գնով զայն փոսէն դոգնով զայն փոսէն դոգնով զայն փոսէն դոգնով զայն փոսէն դո´́́́ւրս պիտի բերէ: Ուստի, ւրս պիտի բերէ: Ուստի, ւրս պիտի բերէ: Ուստի, ւրս պիտի բերէ: Ուստի, ««««մէկ հատիկ մէկ հատիկ մէկ հատիկ մէկ հատիկ 
ոչխարոչխարոչխարոչխար»»»»    բառերով, Տէրը կբառերով, Տէրը կբառերով, Տէրը կբառերով, Տէրը կ’’’’ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ 
առանձնաբար ամէն մէկ մարդ յատուկ արժէք եւ առանձնաբար ամէն մէկ մարդ յատուկ արժէք եւ առանձնաբար ամէն մէկ մարդ յատուկ արժէք եւ առանձնաբար ամէն մէկ մարդ յատուկ արժէք եւ 
կարեւորութիւն կը ներկայացնէ իրեն համար: Ինչպէս հովիւը կարեւորութիւն կը ներկայացնէ իրեն համար: Ինչպէս հովիւը կարեւորութիւն կը ներկայացնէ իրեն համար: Ինչպէս հովիւը կարեւորութիւն կը ներկայացնէ իրեն համար: Ինչպէս հովիւը 
ամէն ճիգ կը թափէ ազատելու փոսին մէջ ինկող իր մէկ ամէն ճիգ կը թափէ ազատելու փոսին մէջ ինկող իր մէկ ամէն ճիգ կը թափէ ազատելու փոսին մէջ ինկող իր մէկ ամէն ճիգ կը թափէ ազատելու փոսին մէջ ինկող իր մէկ 
հատիկ ոհատիկ ոհատիկ ոհատիկ ոչխարը, այնպէս ալ Յիսուս ամէն միջոցի կը դիմէ չխարը, այնպէս ալ Յիսուս ամէն միջոցի կը դիմէ չխարը, այնպէս ալ Յիսուս ամէն միջոցի կը դիմէ չխարը, այնպէս ալ Յիսուս ամէն միջոցի կը դիմէ 
փրկութեան բերելու իւրաքանչիւր մարդ անհատ:փրկութեան բերելու իւրաքանչիւր մարդ անհատ:փրկութեան բերելու իւրաքանչիւր մարդ անհատ:փրկութեան բերելու իւրաքանչիւր մարդ անհատ:    

4.4.4.4.---- « « « «Մարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կՄարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կՄարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կՄարդը ոչխարէն որքա՜ն աւելի կ’’’’արժէարժէարժէարժէ»:»:»:»:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մարդուն համար իր ոչխարը արժէք կը ներկայացնէ, որքա՜ն մարդուն համար իր ոչխարը արժէք կը ներկայացնէ, որքա՜ն մարդուն համար իր ոչխարը արժէք կը ներկայացնէ, որքա՜ն մարդուն համար իր ոչխարը արժէք կը ներկայացնէ, որքա՜ն 
աւելի Աստուծոյ համար արժէք կը ներկայացնէ իր աւելի Աստուծոյ համար արժէք կը ներկայացնէ իր աւելի Աստուծոյ համար արժէք կը ներկայացնէ իր աւելի Աստուծոյ համար արժէք կը ներկայացնէ իր 
պատկերով ստեղծած մարդը: Եթէ Փպատկերով ստեղծած մարդը: Եթէ Փպատկերով ստեղծած մարդը: Եթէ Փպատկերով ստեղծած մարդը: Եթէ Փարիսեցին անբան արիսեցին անբան արիսեցին անբան արիսեցին անբան 
կենդանիին օգնութեան ձեռք կկենդանիին օգնութեան ձեռք կկենդանիին օգնութեան ձեռք կկենդանիին օգնութեան ձեռք կ’’’’երկարէր, ի՞նչպէս կը համարերկարէր, ի՞նչպէս կը համարերկարէր, ի՞նչպէս կը համարերկարէր, ի՞նչպէս կը համար----
ձակէր պահանջել Տիրոջմէն օգնութեան ձեռք չերկարել իր ձակէր պահանջել Տիրոջմէն օգնութեան ձեռք չերկարել իր ձակէր պահանջել Տիրոջմէն օգնութեան ձեռք չերկարել իր ձակէր պահանջել Տիրոջմէն օգնութեան ձեռք չերկարել իր 
բանաւոր էակին: Եթէ հող դառնալու դատապարտուած բանաւոր էակին: Եթէ հող դառնալու դատապարտուած բանաւոր էակին: Եթէ հող դառնալու դատապարտուած բանաւոր էակին: Եթէ հող դառնալու դատապարտուած 
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ոչխարին պէտք էր ողորմիլ, որքա՜ն աւելի պէտք էր ողորմիլ ոչխարին պէտք էր ողորմիլ, որքա՜ն աւելի պէտք էր ողորմիլ ոչխարին պէտք էր ողորմիլ, որքա՜ն աւելի պէտք էր ողորմիլ ոչխարին պէտք էր ողորմիլ, որքա՜ն աւելի պէտք էր ողորմիլ 
մարդուն, որ ստեղծուած է հրեշտակի նման մարդուն, որ ստեղծուած է հրեշտակի նման մարդուն, որ ստեղծուած է հրեշտակի նման մարդուն, որ ստեղծուած է հրեշտակի նման դառնալու օր մըդառնալու օր մըդառնալու օր մըդառնալու օր մը9999::::    

5.5.5.5.----    ««««Ուրեմն, Օրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք Ուրեմն, Օրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք Ուրեմն, Օրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք Ուրեմն, Օրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք 
գործելըգործելըգործելըգործելը»:»:»:»:    Եթէ Օրէնքը հակառակ չէ որ մարդը փոս ինկող իր Եթէ Օրէնքը հակառակ չէ որ մարդը փոս ինկող իր Եթէ Օրէնքը հակառակ չէ որ մարդը փոս ինկող իր Եթէ Օրէնքը հակառակ չէ որ մարդը փոս ինկող իր 
ոչխարը դուրս բերէ փոսէն, ի՞նչպէս կրնայ հակառակ ըլլալ ոչխարը դուրս բերէ փոսէն, ի՞նչպէս կրնայ հակառակ ըլլալ ոչխարը դուրս բերէ փոսէն, ի՞նչպէս կրնայ հակառակ ըլլալ ոչխարը դուրս բերէ փոսէն, ի՞նչպէս կրնայ հակառակ ըլլալ 
չորցած ձեռքով մարդու մը բժշկութեան: Եթէ Օրէնքը չորցած ձեռքով մարդու մը բժշկութեան: Եթէ Օրէնքը չորցած ձեռքով մարդու մը բժշկութեան: Եթէ Օրէնքը չորցած ձեռքով մարդու մը բժշկութեան: Եթէ Օրէնքը 
կկկկ’’’’արտօնէ բարիք գործել անասունին, ի՞նարտօնէ բարիք գործել անասունին, ի՞նարտօնէ բարիք գործել անասունին, ի՞նարտօնէ բարիք գործել անասունին, ի՞նչպէս կրնայ արգիլել չպէս կրնայ արգիլել չպէս կրնայ արգիլել չպէս կրնայ արգիլել 
բարիք գործել մարդուն: Յիսուս գործնապէս ցոյց տուաւ թէ բարիք գործել մարդուն: Յիսուս գործնապէս ցոյց տուաւ թէ բարիք գործել մարդուն: Յիսուս գործնապէս ցոյց տուաւ թէ բարիք գործել մարդուն: Յիսուս գործնապէս ցոյց տուաւ թէ 
««««Օրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըՕրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըՕրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելըՕրէնքը կը թոյլատրէ Շաբաթ օրով բարիք գործելը»»»»    երբ երբ երբ երբ 
բժշկեց գօսացած ձեռքով մարդը: Յիսուս զայն բժշկելով, ցոյց բժշկեց գօսացած ձեռքով մարդը: Յիսուս զայն բժշկելով, ցոյց բժշկեց գօսացած ձեռքով մարդը: Յիսուս զայն բժշկելով, ցոյց բժշկեց գօսացած ձեռքով մարդը: Յիսուս զայն բժշկելով, ցոյց 
տուաւ, թէ Շաբաթ օրը` որ Աստուծոյ օրն էր, բոլոր միւս տուաւ, թէ Շաբաթ օրը` որ Աստուծոյ օրն էր, բոլոր միւս տուաւ, թէ Շաբաթ օրը` որ Աստուծոյ օրն էր, բոլոր միւս տուաւ, թէ Շաբաթ օրը` որ Աստուծոյ օրն էր, բոլոր միւս 
օրերէն աւելի պէտք էր յատկաօրերէն աւելի պէտք էր յատկաօրերէն աւելի պէտք էր յատկաօրերէն աւելի պէտք էր յատկացուէր բարեգործութեան: ցուէր բարեգործութեան: ցուէր բարեգործութեան: ցուէր բարեգործութեան: 
Քրիստոսի յարութեամբ Շաբաթ օրը փոխարինուեցաւ ԿիրաՔրիստոսի յարութեամբ Շաբաթ օրը փոխարինուեցաւ ԿիրաՔրիստոսի յարութեամբ Շաբաթ օրը փոխարինուեցաւ ԿիրաՔրիստոսի յարութեամբ Շաբաթ օրը փոխարինուեցաւ Կիրա----
կի օրով: Այսօր Կիրակիկի օրով: Այսօր Կիրակիկի օրով: Այսօր Կիրակիկի օրով: Այսօր Կիրակի´́́́ն է բարեգործութեան օրը: Կիրակի ն է բարեգործութեան օրը: Կիրակի ն է բարեգործութեան օրը: Կիրակի ն է բարեգործութեան օրը: Կիրակի 
օրով ոօրով ոօրով ոօրով ո´́́́չ միայն պէտք է եկեղեցի յաճախենք, այլեւ պէտք է չ միայն պէտք է եկեղեցի յաճախենք, այլեւ պէտք է չ միայն պէտք է եկեղեցի յաճախենք, այլեւ պէտք է չ միայն պէտք է եկեղեցի յաճախենք, այլեւ պէտք է 
այցելենք գօսացած անդամ ունեցողները, սգաւորները, այցելենք գօսացած անդամ ունեցողները, սգաւորները, այցելենք գօսացած անդամ ունեցողները, սգաւորները, այցելենք գօսացած անդամ ունեցողները, սգաւորները, 
տառապողները, հիւանդները, աղքատնտառապողները, հիւանդները, աղքատնտառապողները, հիւանդները, աղքատնտառապողները, հիւանդները, աղքատները, զրկուածներըերը, զրկուածներըերը, զրկուածներըերը, զրկուածները10101010::::    

««««Այն ատեն ըսաւ մարդուն.Այն ատեն ըսաւ մարդուն.Այն ատեն ըսաւ մարդուն.Այն ատեն ըսաւ մարդուն.----    
""""Ձեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէ":":":":    
Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս 

ձեռքին նման առողջացաւձեռքին նման առողջացաւձեռքին նման առողջացաւձեռքին նման առողջացաւ»»»» ( ( ( (Մտ 12.13):Մտ 12.13):Մտ 12.13):Մտ 12.13):    
1.1.1.1.----    Երբ Յիսուս տեսաւ որ Փարիսեցիները չկրցան իր Երբ Յիսուս տեսաւ որ Փարիսեցիները չկրցան իր Երբ Յիսուս տեսաւ որ Փարիսեցիները չկրցան իր Երբ Յիսուս տեսաւ որ Փարիսեցիները չկրցան իր 

հարցումին պատասխանել, վրդոված նայուածք մը նետեց հարցումին պատասխանել, վրդոված նայուածք մը նետեց հարցումին պատասխանել, վրդոված նայուածք մը նետեց հարցումին պատասխանել, վրդոված նայուածք մը նետեց 
անոնց վրայանոնց վրայանոնց վրայանոնց վրայ`«`«`«`«ցաւելով ցաւելով ցաւելով ցաւելով անոնց մտքի կուրութեան վրայանոնց մտքի կուրութեան վրայանոնց մտքի կուրութեան վրայանոնց մտքի կուրութեան վրայ»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
3.5), 3.5), 3.5), 3.5), եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. ««««Ձեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէ»:»:»:»:    Փարիսեցիներուն հակառաՓարիսեցիներուն հակառաՓարիսեցիներուն հակառաՓարիսեցիներուն հակառա----
կութիւնը Յիսուսի, անոնց լուռ մնալը Յիսուսի հարցումին կութիւնը Յիսուսի, անոնց լուռ մնալը Յիսուսի հարցումին կութիւնը Յիսուսի, անոնց լուռ մնալը Յիսուսի հարցումին կութիւնը Յիսուսի, անոնց լուռ մնալը Յիսուսի հարցումին 
                                                 
9 Այս հարցին գծով յաւելեալ մանրամասնութեան համար, տե´ս բացատրութիւնը 
Ղկ 14.5-6-ի, թիւ 1: 
10 Բազմաթիւ առիթներով խօսեցանք Շաբաթ օրը սուրբ պահելու հարցին մասին, 
անոր ճշգրիտ իմաստին ու նպատակին մասին: Տե´ս Բեթհեզդայի անդամալոյծին 
դրուագին բացատրութիւնը (Յհ 5.8-9` թիւ 6: Յհ 5.10` թիւ 1,2,3,4,5): Տե´ս նաեւ 
բացատրութիւնները հաշմանդամ կնոջ բժշկութեան դրուագին (Ղկ 13.14` թիւ 1,6: 
Ղկ 13.15` թիւ 1,2), եւ ջրգողեալ մարդուն բժշկութեան դրուագին (Ղկ 14.1` թիւ 4: Ղկ 
14.2-3` թիւ 5): 
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դիմաց, անոնց հոգիի ու մտքի կուրութիւնը, անոնց դիմաց, անոնց հոգիի ու մտքի կուրութիւնը, անոնց դիմաց, անոնց հոգիի ու մտքի կուրութիւնը, անոնց դիմաց, անոնց հոգիի ու մտքի կուրութիւնը, անոնց 
չարամտութիւնը, եւ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու անոնց ճիգը, չարամտութիւնը, եւ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու անոնց ճիգը, չարամտութիւնը, եւ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու անոնց ճիգը, չարամտութիւնը, եւ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու անոնց ճիգը, 
այս բոլորը պատճայս բոլորը պատճայս բոլորը պատճայս բոլորը պատճառ չեղան որ Յիսուս հրաշքը չգործէր: Մեր առ չեղան որ Յիսուս հրաշքը չգործէր: Մեր առ չեղան որ Յիսուս հրաշքը չգործէր: Մեր առ չեղան որ Յիսուս հրաշքը չգործէր: Մեր 
Տէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի տեղի չտալ Տէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի տեղի չտալ Տէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի տեղի չտալ Տէրը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի տեղի չտալ 
երբ դժուարութիւններու կը հանդիպինք, չհրաժարինք երբ դժուարութիւններու կը հանդիպինք, չհրաժարինք երբ դժուարութիւններու կը հանդիպինք, չհրաժարինք երբ դժուարութիւններու կը հանդիպինք, չհրաժարինք 
բարեգործութենէն երբ չարագործներու կը հանդիպինք, բարեգործութենէն երբ չարագործներու կը հանդիպինք, բարեգործութենէն երբ չարագործներու կը հանդիպինք, բարեգործութենէն երբ չարագործներու կը հանդիպինք, 
չդադրինք գործելէ երբ մեր գործերը կը քննադատուին եւ չդադրինք գործելէ երբ մեր գործերը կը քննադատուին եւ չդադրինք գործելէ երբ մեր գործերը կը քննադատուին եւ չդադրինք գործելէ երբ մեր գործերը կը քննադատուին եւ 
կկկկ’’’’անտեսուին: Սատանանտեսուին: Սատանանտեսուին: Սատանանտեսուին: Սատանան եւ սատանայութիւն ընող մարդիկ, ան եւ սատանայութիւն ընող մարդիկ, ան եւ սատանայութիւն ընող մարդիկ, ան եւ սատանայութիւն ընող մարդիկ, 
միշտ ալ պիտի փորձեն արգելքներ յարուցանել մեր առջեւ, միշտ ալ պիտի փորձեն արգելքներ յարուցանել մեր առջեւ, միշտ ալ պիտի փորձեն արգելքներ յարուցանել մեր առջեւ, միշտ ալ պիտի փորձեն արգելքներ յարուցանել մեր առջեւ, 
հեռու պահելու համար մեզ մեր բարի գործերէն, օրինակ, հեռու պահելու համար մեզ մեր բարի գործերէն, օրինակ, հեռու պահելու համար մեզ մեր բարի գործերէն, օրինակ, հեռու պահելու համար մեզ մեր բարի գործերէն, օրինակ, 
աղքատին օգտակար դառնալու մեր որոշումէն, տկարին աղքատին օգտակար դառնալու մեր որոշումէն, տկարին աղքատին օգտակար դառնալու մեր որոշումէն, տկարին աղքատին օգտակար դառնալու մեր որոշումէն, տկարին 
զօրակից ըլլալու մեր փափաքէն, հիւանդին ու սգաւորին զօրակից ըլլալու մեր փափաքէն, հիւանդին ու սգաւորին զօրակից ըլլալու մեր փափաքէն, հիւանդին ու սգաւորին զօրակից ըլլալու մեր փափաքէն, հիւանդին ու սգաւորին 
այցելութիւն տալու մեր ցայցելութիւն տալու մեր ցայցելութիւն տալու մեր ցայցելութիւն տալու մեր ցանկութենէն:անկութենէն:անկութենէն:անկութենէն:    

2.2.2.2.----    ««««Ձեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէՁեռքդ երկարէ»:»:»:»:    Մարդը բժշկութիւն չխնդրեց Մարդը բժշկութիւն չխնդրեց Մարդը բժշկութիւն չխնդրեց Մարդը բժշկութիւն չխնդրեց 
Տիրոջմէ, ոՏիրոջմէ, ոՏիրոջմէ, ոՏիրոջմէ, ո´́́́չ ալ ուրիշ մը խնդրեց իրեն համար: Բայց Յիսուս չ ալ ուրիշ մը խնդրեց իրեն համար: Բայց Յիսուս չ ալ ուրիշ մը խնդրեց իրեն համար: Բայց Յիսուս չ ալ ուրիշ մը խնդրեց իրեն համար: Բայց Յիսուս 
պատուիրեց մարդուն իր ձեռքը երկարել, որպէսզի ցոյց տար պատուիրեց մարդուն իր ձեռքը երկարել, որպէսզի ցոյց տար պատուիրեց մարդուն իր ձեռքը երկարել, որպէսզի ցոյց տար պատուիրեց մարդուն իր ձեռքը երկարել, որպէսզի ցոյց տար 
անոր, թէ իանոր, թէ իանոր, թէ իանոր, թէ ի´́́́նք եւս անպայմանօրէն պզտիկ բաժին մը պէնք եւս անպայմանօրէն պզտիկ բաժին մը պէնք եւս անպայմանօրէն պզտիկ բաժին մը պէնք եւս անպայմանօրէն պզտիկ բաժին մը պէ´́́́տք տք տք տք 
էր ունենար իր անձին բժշկութեան մէջ: Մաէր ունենար իր անձին բժշկութեան մէջ: Մաէր ունենար իր անձին բժշկութեան մէջ: Մաէր ունենար իր անձին բժշկութեան մէջ: Մարդուն բաժինը րդուն բաժինը րդուն բաժինը րդուն բաժինը 
պարզապէս իր ձեռքը երկարելն էր որքան որ կրնար, զայն պարզապէս իր ձեռքը երկարելն էր որքան որ կրնար, զայն պարզապէս իր ձեռքը երկարելն էր որքան որ կրնար, զայն պարզապէս իր ձեռքը երկարելն էր որքան որ կրնար, զայն 
բուժելը եւ ձեռքին առողջութիւնը ամբողջապէբուժելը եւ ձեռքին առողջութիւնը ամբողջապէբուժելը եւ ձեռքին առողջութիւնը ամբողջապէբուժելը եւ ձեռքին առողջութիւնը ամբողջապէսսսս    վերականգնեվերականգնեվերականգնեվերականգնե----
լը` Տէր Յիսուսի բաժինն է: Այս ճշմարտութիւնը կը յիշեցնէ լը` Տէր Յիսուսի բաժինն է: Այս ճշմարտութիւնը կը յիշեցնէ լը` Տէր Յիսուսի բաժինն է: Այս ճշմարտութիւնը կը յիշեցնէ լը` Տէր Յիսուսի բաժինն է: Այս ճշմարտութիւնը կը յիշեցնէ 
մեզի, թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ, իր բաժինը եւ իր մեզի, թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ, իր բաժինը եւ իր մեզի, թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ, իր բաժինը եւ իր մեզի, թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ, իր բաժինը եւ իր 
պարտականութիւնը ունի կատարելիք Աստոպարտականութիւնը ունի կատարելիք Աստոպարտականութիւնը ունի կատարելիք Աստոպարտականութիւնը ունի կատարելիք Աստուծոյ հանդէպ, ւծոյ հանդէպ, ւծոյ հանդէպ, ւծոյ հանդէպ, 
եթէ երբեք կեթէ երբեք կեթէ երբեք կեթէ երբեք կ’’’’ուզէ Աստուծոյ ձեռքէն ստանալ փրկութիւն եւ ուզէ Աստուծոյ ձեռքէն ստանալ փրկութիւն եւ ուզէ Աստուծոյ ձեռքէն ստանալ փրկութիւն եւ ուզէ Աստուծոյ ձեռքէն ստանալ փրկութիւն եւ 
օրհնութիւններ, բժշկութիւն ու առողջութիւն, ձիրք ու պարգեւ: օրհնութիւններ, բժշկութիւն ու առողջութիւն, ձիրք ու պարգեւ: օրհնութիւններ, բժշկութիւն ու առողջութիւն, ձիրք ու պարգեւ: օրհնութիւններ, բժշկութիւն ու առողջութիւն, ձիրք ու պարգեւ: 
Եթէ կան մարդիկ որԵթէ կան մարդիկ որԵթէ կան մարդիկ որԵթէ կան մարդիկ որոնքոնքոնքոնք    Աստուծմէ բան մը չեն ստանար, չեն Աստուծմէ բան մը չեն ստանար, չեն Աստուծմէ բան մը չեն ստանար, չեն Աստուծմէ բան մը չեն ստանար, չեն 
ստանար ոստանար ոստանար ոստանար ո´́́́չ թէ որովհետեւ Աստուած տուոչ թէ որովհետեւ Աստուած տուոչ թէ որովհետեւ Աստուած տուոչ թէ որովհետեւ Աստուած տուո´́́́ղ ու պարգեւող ու պարգեւող ու պարգեւող ու պարգեւո´́́́ղ ղ ղ ղ 
Աստուած չէ, այլ` որովհետեւ Աստուած չէ, այլ` որովհետեւ Աստուած չէ, այլ` որովհետեւ Աստուած չէ, այլ` որովհետեւ իրեիրեիրեիրե´́́́նք է որ ճիգ չեն թափեր նք է որ ճիգ չեն թափեր նք է որ ճիգ չեն թափեր նք է որ ճիգ չեն թափեր 
իրենց գօսացած ձեռքերը պարզելու Աստուծոյ դիմաց:իրենց գօսացած ձեռքերը պարզելու Աստուծոյ դիմաց:իրենց գօսացած ձեռքերը պարզելու Աստուծոյ դիմաց:իրենց գօսացած ձեռքերը պարզելու Աստուծոյ դիմաց:    

ՊարզեցէՊարզեցէՊարզեցէՊարզեցէ´́́́ք Աստուծոյ դիմաց գօսացած, այլ խօսքով` ք Աստուծոյ դիմաց գօսացած, այլ խօսքով` ք Աստուծոյ դիմաց գօսացած, այլ խօսքով` ք Աստուծոյ դիմաց գօսացած, այլ խօսքով` 
հոգեւորապէս չորցած ու բարին չգործող ձեր ձեռքերը, եւ հոգեւորապէս չորցած ու բարին չգործող ձեր ձեռքերը, եւ հոգեւորապէս չորցած ու բարին չգործող ձեր ձեռքերը, եւ հոգեւորապէս չորցած ու բարին չգործող ձեր ձեռքերը, եւ 
ահա Տէրը պիտի բուժէ զանոնք, եւ շարժէ իր փառքին համար: ահա Տէրը պիտի բուժէ զանոնք, եւ շարժէ իր փառքին համար: ահա Տէրը պիտի բուժէ զանոնք, եւ շարժէ իր փառքին համար: ահա Տէրը պիտի բուժէ զանոնք, եւ շարժէ իր փառքին համար: 



 676 

ՊարզեցէՊարզեցէՊարզեցէՊարզեցէ´́́́ք Աստուծոյ դիմաց սէրէ ոք Աստուծոյ դիմաց սէրէ ոք Աստուծոյ դիմաց սէրէ ոք Աստուծոյ դիմաց սէրէ ու հաւատքէ պարպուած ւ հաւատքէ պարպուած ւ հաւատքէ պարպուած ւ հաւատքէ պարպուած 
ձեր գօսացած սիրտերը, եւ ահա Տէրը զանոնք սիրոյ ու ձեր գօսացած սիրտերը, եւ ահա Տէրը զանոնք սիրոյ ու ձեր գօսացած սիրտերը, եւ ահա Տէրը զանոնք սիրոյ ու ձեր գօսացած սիրտերը, եւ ահա Տէրը զանոնք սիրոյ ու 
հաւատքի հուրով պիտի լեցնէ, եւ դուք կարոհաւատքի հուրով պիտի լեցնէ, եւ դուք կարոհաւատքի հուրով պիտի լեցնէ, եւ դուք կարոհաւատքի հուրով պիտի լեցնէ, եւ դուք կարո´́́́ղ պիտի ըլլաք ղ պիտի ըլլաք ղ պիտի ըլլաք ղ պիտի ըլլաք 
ջերմացնելու ցրտահար կեանքեր: Պարզեցէջերմացնելու ցրտահար կեանքեր: Պարզեցէջերմացնելու ցրտահար կեանքեր: Պարզեցէջերմացնելու ցրտահար կեանքեր: Պարզեցէ´́́́ք Աստուծոյ ք Աստուծոյ ք Աստուծոյ ք Աստուծոյ 
դիմաց ուրախութենէ ու խաղաղութենէ մերկացած ձեր հոգիդիմաց ուրախութենէ ու խաղաղութենէ մերկացած ձեր հոգիդիմաց ուրախութենէ ու խաղաղութենէ մերկացած ձեր հոգիդիմաց ուրախութենէ ու խաղաղութենէ մերկացած ձեր հոգի----
ները, եւ ահա Քրիստոս զանոնք ուրախութները, եւ ահա Քրիստոս զանոնք ուրախութները, եւ ահա Քրիստոս զանոնք ուրախութները, եւ ահա Քրիստոս զանոնք ուրախութեան եւ խաղաղուեան եւ խաղաղուեան եւ խաղաղուեան եւ խաղաղու----
թեան աղբիւրի պիտի վերածէ, եւ դուք կարոթեան աղբիւրի պիտի վերածէ, եւ դուք կարոթեան աղբիւրի պիտի վերածէ, եւ դուք կարոթեան աղբիւրի պիտի վերածէ, եւ դուք կարո´́́́ղ պիտի ըլլաք ղ պիտի ըլլաք ղ պիտի ըլլաք ղ պիտի ըլլաք 
ուրախութիւն ու խաղաղութիւն ջամբելու` ուրախութեան ու ուրախութիւն ու խաղաղութիւն ջամբելու` ուրախութեան ու ուրախութիւն ու խաղաղութիւն ջամբելու` ուրախութեան ու ուրախութիւն ու խաղաղութիւն ջամբելու` ուրախութեան ու 
խաղաղութեան կարիքը ունեցող հոգիներուն:խաղաղութեան կարիքը ունեցող հոգիներուն:խաղաղութեան կարիքը ունեցող հոգիներուն:խաղաղութեան կարիքը ունեցող հոգիներուն:    

3.3.3.3.---- « « « «Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս Անիկա ձեռքը երկարեց եւ ահա գօսացած ձեռքը միւս 
ձեռքին նման առողջացաւձեռքին նման առողջացաւձեռքին նման առողջացաւձեռքին նման առողջացաւ»:»:»:»:    Ան Քրիստոսի սրբարար ու Ան Քրիստոսի սրբարար ու Ան Քրիստոսի սրբարար ու Ան Քրիստոսի սրբարար ու 
բժշկարար աչքերուն դիմաց պարզեց իր չորցած ձեռքը եւ բժշկարար աչքերուն դիմաց պարզեց իր չորցած ձեռքը եւ բժշկարար աչքերուն դիմաց պարզեց իր չորցած ձեռքը եւ բժշկարար աչքերուն դիմաց պարզեց իր չորցած ձեռքը եւ 
ահա ձեռքը կենսաւորուեցաւ ու կեանքով լեցուեցաւ: ահա ձեռքը կենսաւորուեցաւ ու կեանքով լեցուեցաւ: ահա ձեռքը կենսաւորուեցաւ ու կեանքով լեցուեցաւ: ահա ձեռքը կենսաւորուեցաւ ու կեանքով լեցուեցաւ: 
Գօսացած ձեռքին բժշկութեան ետին հոգեւոԳօսացած ձեռքին բժշկութեան ետին հոգեւոԳօսացած ձեռքին բժշկութեան ետին հոգեւոԳօսացած ձեռքին բժշկութեան ետին հոգեւո´́́́ր իմաստներ ր իմաստներ ր իմաստներ ր իմաստներ 
կան: Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը ցոյց կու տայ, թէ կան: Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը ցոյց կու տայ, թէ կան: Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը ցոյց կու տայ, թէ կան: Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը ցոյց կու տայ, թէ 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է որ կեանքէ պարպուած մարդը` կեանքոնքն է որ կեանքէ պարպուած մարդը` կեանքոնքն է որ կեանքէ պարպուած մարդը` կեանքոնքն է որ կեանքէ պարպուած մարդը` կեանքո´́́́վ վ վ վ 
կը լեցնէ, կը լեցնէ, կը լեցնէ, կը լեցնէ, եւ յաւիտենական կեանքի վկաեւ յաւիտենական կեանքի վկաեւ յաւիտենական կեանքի վկաեւ յաւիտենական կեանքի վկա´́́́յ կը դարձնէ:յ կը դարձնէ:յ կը դարձնէ:յ կը դարձնէ:    

Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս Գօսացած ձեռքին բժշկութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս 
իիիի´́́́նքն է որ հոգեւորապէս մեռածը կը կենդանացնէ, կնքն է որ հոգեւորապէս մեռածը կը կենդանացնէ, կնքն է որ հոգեւորապէս մեռածը կը կենդանացնէ, կնքն է որ հոգեւորապէս մեռածը կը կենդանացնէ, կ’’’’առողառողառողառող----
ջացնէ, եւ արքայութեան առաքեալ կը դարձնէ:ջացնէ, եւ արքայութեան առաքեալ կը դարձնէ:ջացնէ, եւ արքայութեան առաքեալ կը դարձնէ:ջացնէ, եւ արքայութեան առաքեալ կը դարձնէ:    

ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք Նոր Կտակարանին: Ուշադրութեաք Նոր Կտակարանին: Ուշադրութեաք Նոր Կտակարանին: Ուշադրութեաք Նոր Կտակարանին: Ուշադրութեա´́́́մբ կարդամբ կարդամբ կարդամբ կարդա----
ցէք զայն, ու պիտի տեսնէք թէ ինցէք զայն, ու պիտի տեսնէք թէ ինցէք զայն, ու պիտի տեսնէք թէ ինցէք զայն, ու պիտի տեսնէք թէ ինչպէս Քրիստոս իչպէս Քրիստոս իչպէս Քրիստոս իչպէս Քրիստոս ի´́́́նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը 
փոխակերպէ մարդոց կեանքերը:փոխակերպէ մարդոց կեանքերը:փոխակերպէ մարդոց կեանքերը:փոխակերպէ մարդոց կեանքերը:    

Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ բոլոր անոնք որոնք Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ բոլոր անոնք որոնք Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ բոլոր անոնք որոնք Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ բոլոր անոնք որոնք 
հանդիպեցան Յիսուսի, կամ աւելի ճիշդ՝ բոլոր անոնք որոնց հանդիպեցան Յիսուսի, կամ աւելի ճիշդ՝ բոլոր անոնք որոնց հանդիպեցան Յիսուսի, կամ աւելի ճիշդ՝ բոլոր անոնք որոնց հանդիպեցան Յիսուսի, կամ աւելի ճիշդ՝ բոլոր անոնք որոնց 
Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք հանդիպեցաւ՝ փոխուեցան, ու փոխուեցաւ նք հանդիպեցաւ՝ փոխուեցան, ու փոխուեցաւ նք հանդիպեցաւ՝ փոխուեցան, ու փոխուեցաւ նք հանդիպեցաւ՝ փոխուեցան, ու փոխուեցաւ 
անոնց կեանքը, անոնց ինքնութիւնը, անոնց նկարագիրը, անոնց կեանքը, անոնց ինքնութիւնը, անոնց նկարագիրը, անոնց կեանքը, անոնց ինքնութիւնը, անոնց նկարագիրը, անոնց կեանքը, անոնց ինքնութիւնը, անոնց նկարագիրը, 
աաաանոնց բնաւորութիւնը, անոնց միտքը, անոնց սիրտն ու նոնց բնաւորութիւնը, անոնց միտքը, անոնց սիրտն ու նոնց բնաւորութիւնը, անոնց միտքը, անոնց սիրտն ու նոնց բնաւորութիւնը, անոնց միտքը, անոնց սիրտն ու 
հոգին: Եթէ Յիսուս կրցաւ զանոնհոգին: Եթէ Յիսուս կրցաւ զանոնհոգին: Եթէ Յիսուս կրցաւ զանոնհոգին: Եթէ Յիսուս կրցաւ զանոնքքքք    փոխել՝ մեփոխել՝ մեփոխել՝ մեփոխել՝ մե´́́́զ ալ կրնայ զ ալ կրնայ զ ալ կրնայ զ ալ կրնայ 
փոխել, որովհետեւ փոխել, որովհետեւ փոխել, որովհետեւ փոխել, որովհետեւ ««««Յիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նոՅիսուս Քրիստոս նո´́́́յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ յնն է միշտ ----    երէկ, երէկ, երէկ, երէկ, 
այսօր եւ յաւիտեանայսօր եւ յաւիտեանայսօր եւ յաւիտեանայսօր եւ յաւիտեան»»»» ( ( ( (Եբր 13.8):Եբր 13.8):Եբր 13.8):Եբր 13.8):    
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Եթէ Յիսուս կրցաւ հարկահաւաք Ղեւին՝ Մատթէոս Եթէ Յիսուս կրցաւ հարկահաւաք Ղեւին՝ Մատթէոս Եթէ Յիսուս կրցաւ հարկահաւաք Ղեւին՝ Մատթէոս Եթէ Յիսուս կրցաւ հարկահաւաք Ղեւին՝ Մատթէոս 
Աւետարանիչի վերածել, ան կրնԱւետարանիչի վերածել, ան կրնԱւետարանիչի վերածել, ան կրնԱւետարանիչի վերածել, ան կրնայ մեայ մեայ մեայ մե´́́́զ ալ փոխել, մեր զ ալ փոխել, մեր զ ալ փոխել, մեր զ ալ փոխել, մեր 
սրտէն դոսրտէն դոսրտէն դոսրտէն դո´́́́ւրս շպրտելով դրամահաւաքի ու դրամադիզումի ւրս շպրտելով դրամահաւաքի ու դրամադիզումի ւրս շպրտելով դրամահաւաքի ու դրամադիզումի ւրս շպրտելով դրամահաւաքի ու դրամադիզումի 
հոգին, եւ մեզ Աստուծոյ արքայութեան աւետարանիչ հոգին, եւ մեզ Աստուծոյ արքայութեան աւետարանիչ հոգին, եւ մեզ Աստուծոյ արքայութեան աւետարանիչ հոգին, եւ մեզ Աստուծոյ արքայութեան աւետարանիչ 
դարձնել, Աստուծոյ արքայութեան համար՝ մարդահաւաք դարձնել, Աստուծոյ արքայութեան համար՝ մարդահաւաք դարձնել, Աստուծոյ արքայութեան համար՝ մարդահաւաք դարձնել, Աստուծոյ արքայութեան համար՝ մարդահաւաք 
արի առաքեալի փոխակերպել:արի առաքեալի փոխակերպել:արի առաքեալի փոխակերպել:արի առաքեալի փոխակերպել:    

Եթէ Յիսուս կրցաւ երկինքէն կրակ իջեցնել ուզող Եթէ Յիսուս կրցաւ երկինքէն կրակ իջեցնել ուզող Եթէ Յիսուս կրցաւ երկինքէն կրակ իջեցնել ուզող Եթէ Յիսուս կրցաւ երկինքէն կրակ իջեցնել ուզող 
Որոտումի որդի ՅովհանՈրոտումի որդի ՅովհանՈրոտումի որդի ՅովհանՈրոտումի որդի Յովհաննէսը՝ սիրոյ ու ներումի առաքեալնէսը՝ սիրոյ ու ներումի առաքեալնէսը՝ սիրոյ ու ներումի առաքեալնէսը՝ սիրոյ ու ներումի առաքեալիիիի    
փոխակերպել,փոխակերպել,փոխակերպել,փոխակերպել,    ան կրնայ մեան կրնայ մեան կրնայ մեան կրնայ մե´́́́զ ալ փոխել, մեր ներսիդզ ալ փոխել, մեր ներսիդզ ալ փոխել, մեր ներսիդզ ալ փոխել, մեր ներսիդիիիիէն էն էն էն 
հեռացնելով՝ մեր հակառակորդներուն եւ մեզ հալածողներուն հեռացնելով՝ մեր հակառակորդներուն եւ մեզ հալածողներուն հեռացնելով՝ մեր հակառակորդներուն եւ մեզ հալածողներուն հեռացնելով՝ մեր հակառակորդներուն եւ մեզ հալածողներուն 
համար Աստուծոյ պատիժն ու հարուածը պահանջող հոգին, համար Աստուծոյ պատիժն ու հարուածը պահանջող հոգին, համար Աստուծոյ պատիժն ու հարուածը պահանջող հոգին, համար Աստուծոյ պատիժն ու հարուածը պահանջող հոգին, 
եւ անոր փոխարէն, շնորհել մեզի թշնամին սիրող հոգի, եւ անոր փոխարէն, շնորհել մեզի թշնամին սիրող հոգի, եւ անոր փոխարէն, շնորհել մեզի թշնամին սիրող հոգի, եւ անոր փոխարէն, շնորհել մեզի թշնամին սիրող հոգի, 
հակառակորդին համար ահակառակորդին համար ահակառակորդին համար ահակառակորդին համար աղօթող սիրտ:ղօթող սիրտ:ղօթող սիրտ:ղօթող սիրտ:    

Եթէ Յիսուս կրցաւ անհաւատ ու թշնամի Տեառնեղբայր Եթէ Յիսուս կրցաւ անհաւատ ու թշնամի Տեառնեղբայր Եթէ Յիսուս կրցաւ անհաւատ ու թշնամի Տեառնեղբայր Եթէ Յիսուս կրցաւ անհաւատ ու թշնամի Տեառնեղբայր 
Յակոբոսը՝ հաւատքի ջահակիր ու իսկական բարեկամ Յակոբոսը՝ հաւատքի ջահակիր ու իսկական բարեկամ Յակոբոսը՝ հաւատքի ջահակիր ու իսկական բարեկամ Յակոբոսը՝ հաւատքի ջահակիր ու իսկական բարեկամ 
դարձնել, ան կրնայ մեդարձնել, ան կրնայ մեդարձնել, ան կրնայ մեդարձնել, ան կրնայ մե´́́́զ ալ փոխել, հեռոզ ալ փոխել, հեռոզ ալ փոխել, հեռոզ ալ փոխել, հեռո´́́́ւ քշելով մեզմէ ւ քշելով մեզմէ ւ քշելով մեզմէ ւ քշելով մեզմէ 
անհաւատութեան ու թշնամութեան մշուշը, եւ մեզ հաւատքի անհաւատութեան ու թշնամութեան մշուշը, եւ մեզ հաւատքի անհաւատութեան ու թշնամութեան մշուշը, եւ մեզ հաւատքի անհաւատութեան ու թշնամութեան մշուշը, եւ մեզ հաւատքի 
մամամամա´́́́րդ դարձնել, հաւատքի պաշտպարդ դարձնել, հաւատքի պաշտպարդ դարձնել, հաւատքի պաշտպարդ դարձնել, հաւատքի պաշտպա´́́́ն ու տարածին ու տարածին ու տարածին ու տարածի´́́́չ չ չ չ 
դարդարդարդարձնել, իսկական բարեկամի վերածել, բարեկամ՝ Աստուծոյ ձնել, իսկական բարեկամի վերածել, բարեկամ՝ Աստուծոյ ձնել, իսկական բարեկամի վերածել, բարեկամ՝ Աստուծոյ ձնել, իսկական բարեկամի վերածել, բարեկամ՝ Աստուծոյ 
եւ մեր նմաններուն:եւ մեր նմաններուն:եւ մեր նմաններուն:եւ մեր նմաններուն:    

Եթէ Յիսուս կրցաւ Պետրոս ու Անդրէաս, Յակոբոս ու Եթէ Յիսուս կրցաւ Պետրոս ու Անդրէաս, Յակոբոս ու Եթէ Յիսուս կրցաւ Պետրոս ու Անդրէաս, Յակոբոս ու Եթէ Յիսուս կրցաւ Պետրոս ու Անդրէաս, Յակոբոս ու 
Յովհաննէս ձկնորսները՝ մարդոց որսորդ դարձնել, ան կրնայ Յովհաննէս ձկնորսները՝ մարդոց որսորդ դարձնել, ան կրնայ Յովհաննէս ձկնորսները՝ մարդոց որսորդ դարձնել, ան կրնայ Յովհաննէս ձկնորսները՝ մարդոց որսորդ դարձնել, ան կրնայ 
մեմեմեմե´́́́զ ալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ՝ մեր նմանը շողոքորթիչ զ ալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ՝ մեր նմանը շողոքորթիչ զ ալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ՝ մեր նմանը շողոքորթիչ զ ալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ՝ մեր նմանը շողոքորթիչ 
խօսքերով ուռկանելու հոգին, եւ մեխօսքերով ուռկանելու հոգին, եւ մեխօսքերով ուռկանելու հոգին, եւ մեխօսքերով ուռկանելու հոգին, եւ մեզի տալով երկինքի համար զի տալով երկինքի համար զի տալով երկինքի համար զի տալով երկինքի համար 
ձկնորս ըլլալու պաշտօնը, որպէսզի Աստուծոյ խօսքին ձկնորս ըլլալու պաշտօնը, որպէսզի Աստուծոյ խօսքին ձկնորս ըլլալու պաշտօնը, որպէսզի Աստուծոյ խօսքին ձկնորս ըլլալու պաշտօնը, որպէսզի Աստուծոյ խօսքին 
ուռկանը նետելով մեղքով ալեկոծ այս աշխարհի ծովուն մէջ՝ ուռկանը նետելով մեղքով ալեկոծ այս աշխարհի ծովուն մէջ՝ ուռկանը նետելով մեղքով ալեկոծ այս աշխարհի ծովուն մէջ՝ ուռկանը նետելով մեղքով ալեկոծ այս աշխարհի ծովուն մէջ՝ 
կարենանք մարդիկը բերել ու մէկտեղել Քրիստոսի կարենանք մարդիկը բերել ու մէկտեղել Քրիստոսի կարենանք մարդիկը բերել ու մէկտեղել Քրիստոսի կարենանք մարդիկը բերել ու մէկտեղել Քրիստոսի 
փարախին մէջ:փարախին մէջ:փարախին մէջ:փարախին մէջ:    

Եթէ Յիսուս կրցաւ կասկածամիտ Թովմասը՝ հաւատքի Եթէ Յիսուս կրցաւ կասկածամիտ Թովմասը՝ հաւատքի Եթէ Յիսուս կրցաւ կասկածամիտ Թովմասը՝ հաւատքի Եթէ Յիսուս կրցաւ կասկածամիտ Թովմասը՝ հաւատքի 
ու վստահութեան կրակոու վստահութեան կրակոու վստահութեան կրակոու վստահութեան կրակո´́́́վ լեցնելվ լեցնելվ լեցնելվ լեցնել, , , , խոստովանութեան ու խոստովանութեան ու խոստովանութեան ու խոստովանութեան ու 
դաւանութեան անվեհեր հոգիոդաւանութեան անվեհեր հոգիոդաւանութեան անվեհեր հոգիոդաւանութեան անվեհեր հոգիո´́́́վ լեցնել, այնպէս մը՝ որ վ լեցնել, այնպէս մը՝ որ վ լեցնել, այնպէս մը՝ որ վ լեցնել, այնպէս մը՝ որ 
Թովմաս իԹովմաս իԹովմաս իԹովմաս ի´́́́նք դառնար Նոր Կտակարանի առաջին անձը որ նք դառնար Նոր Կտակարանի առաջին անձը որ նք դառնար Նոր Կտակարանի առաջին անձը որ նք դառնար Նոր Կտակարանի առաջին անձը որ 
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բարձրաղաղակ կերպով ու առանց վախի, դաւանէր եւ բարձրաղաղակ կերպով ու առանց վախի, դաւանէր եւ բարձրաղաղակ կերպով ու առանց վախի, դաւանէր եւ բարձրաղաղակ կերպով ու առանց վախի, դաւանէր եւ 
Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը ««««Տէր ու ԱստուածՏէր ու ԱստուածՏէր ու ԱստուածՏէր ու Աստուած»»»»    կոչէր (Յհ 20.28), ան կրնայ մեկոչէր (Յհ 20.28), ան կրնայ մեկոչէր (Յհ 20.28), ան կրնայ մեկոչէր (Յհ 20.28), ան կրնայ մե´́́́զ զ զ զ 
ալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ ամէն կասկալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ ամէն կասկալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ ամէն կասկալ փոխել, հեռացնելով մեզմէ ամէն կասկած ու ած ու ած ու ած ու 
կասկածամտութիւն, եւ պարգեւել մեզի Թովմասի դաւանուկասկածամտութիւն, եւ պարգեւել մեզի Թովմասի դաւանուկասկածամտութիւն, եւ պարգեւել մեզի Թովմասի դաւանուկասկածամտութիւն, եւ պարգեւել մեզի Թովմասի դաւանու----
թեան ու խոստովանութեան քաջ հոգին, որպէսզի Յիսուսը թեան ու խոստովանութեան քաջ հոգին, որպէսզի Յիսուսը թեան ու խոստովանութեան քաջ հոգին, որպէսզի Յիսուսը թեան ու խոստովանութեան քաջ հոգին, որպէսզի Յիսուսը 
դաւանինք իբրեւ դաւանինք իբրեւ դաւանինք իբրեւ դաւանինք իբրեւ ««««Տէր ու ԱստուածՏէր ու ԱստուածՏէր ու ԱստուածՏէր ու Աստուած»,»,»,»,    իբրեւ Թագաւոր ու իբրեւ Թագաւոր ու իբրեւ Թագաւոր ու իբրեւ Թագաւոր ու 
Փրկիչ, առանց որուն մենք չենք կրնար կանգնիլ Քրիստոսի Փրկիչ, առանց որուն մենք չենք կրնար կանգնիլ Քրիստոսի Փրկիչ, առանց որուն մենք չենք կրնար կանգնիլ Քրիստոսի Փրկիչ, առանց որուն մենք չենք կրնար կանգնիլ Քրիստոսի 
ներկայութեան՝ Քրիստոսի արքայութեան մէջ:ներկայութեան՝ Քրիստոսի արքայութեան մէջ:ներկայութեան՝ Քրիստոսի արքայութեան մէջ:ներկայութեան՝ Քրիստոսի արքայութեան մէջ:    

Եթէ ՅիսոԵթէ ՅիսոԵթէ ՅիսոԵթէ Յիսուս կրցաւ իր թշնամին ատող եւ այլազգը իրեն ւս կրցաւ իր թշնամին ատող եւ այլազգը իրեն ւս կրցաւ իր թշնամին ատող եւ այլազգը իրեն ւս կրցաւ իր թշնամին ատող եւ այլազգը իրեն 
թշնամի նկատող Սիմոն Նախանձայոյզը՝ իր թշնամին սիրող թշնամի նկատող Սիմոն Նախանձայոյզը՝ իր թշնամին սիրող թշնամի նկատող Սիմոն Նախանձայոյզը՝ իր թշնամին սիրող թշնամի նկատող Սիմոն Նախանձայոյզը՝ իր թշնամին սիրող 
ու իր թշնամիներուն համար աղօթող աշակերտի վերածել, ու իր թշնամիներուն համար աղօթող աշակերտի վերածել, ու իր թշնամիներուն համար աղօթող աշակերտի վերածել, ու իր թշնամիներուն համար աղօթող աշակերտի վերածել, 
ան կրնայ մեան կրնայ մեան կրնայ մեան կրնայ մե´́́́զ ալ փոխել, մերկացնելով մեզ՝ Աստուծոյ զ ալ փոխել, մերկացնելով մեզ՝ Աստուծոյ զ ալ փոխել, մերկացնելով մեզ՝ Աստուծոյ զ ալ փոխել, մերկացնելով մեզ՝ Աստուծոյ 
պատկերոպատկերոպատկերոպատկերո´́́́վ ու նմանութեավ ու նմանութեավ ու նմանութեավ ու նմանութեա´́́́մբ, Աստուծոյ սիրոմբ, Աստուծոյ սիրոմբ, Աստուծոյ սիրոմբ, Աստուծոյ սիրո´́́́վ ու վ ու վ ու վ ու 
ՀոգիոՀոգիոՀոգիոՀոգիո´́́́վ, Աստուծոյ վ, Աստուծոյ վ, Աստուծոյ վ, Աստուծոյ փառքոփառքոփառքոփառքո´́́́վ ու փառքիվ ու փառքիվ ու փառքիվ ու փառքի´́́́ն համար ն համար ն համար ն համար 
ստեղծուած մարդը թշնամիստեղծուած մարդը թշնամիստեղծուած մարդը թշնամիստեղծուած մարդը թշնամի´ ´ ´ ´ նկատող ախտաւոր հոգիէն, եւ նկատող ախտաւոր հոգիէն, եւ նկատող ախտաւոր հոգիէն, եւ նկատող ախտաւոր հոգիէն, եւ 
անոր փոխարէն մեզի շնորհել ոանոր փոխարէն մեզի շնորհել ոանոր փոխարէն մեզի շնորհել ոանոր փոխարէն մեզի շնորհել ո´́́́չ թէ թշնամին սիրող սիրտ, չ թէ թշնամին սիրող սիրտ, չ թէ թշնամին սիրող սիրտ, չ թէ թշնամին սիրող սիրտ, 
ոոոո´́́́չ թէ թշնամիին համար աղօթող սիրտ, այլ մարդը թշնամի չ թէ թշնամիին համար աղօթող սիրտ, այլ մարդը թշնամի չ թէ թշնամիին համար աղօթող սիրտ, այլ մարդը թշնամի չ թէ թշնամիին համար աղօթող սիրտ, այլ մարդը թշնամի 
չնկատող սիրտ, մարդիկը եղբայր ու քոյր նկատող սիրտ:չնկատող սիրտ, մարդիկը եղբայր ու քոյր նկատող սիրտ:չնկատող սիրտ, մարդիկը եղբայր ու քոյր նկատող սիրտ:չնկատող սիրտ, մարդիկը եղբայր ու քոյր նկատող սիրտ:    

Եթէ Յիսուս կրցաւ մրցակից ՍԵթէ Յիսուս կրցաւ մրցակից ՍԵթէ Յիսուս կրցաւ մրցակից ՍԵթէ Յիսուս կրցաւ մրցակից Սօղոսը՝ գործակից Պօղոսի օղոսը՝ գործակից Պօղոսի օղոսը՝ գործակից Պօղոսի օղոսը՝ գործակից Պօղոսի 
վերածել, ան կրնայ մեվերածել, ան կրնայ մեվերածել, ան կրնայ մեվերածել, ան կրնայ մե´́́́զ ալ փոխել, դոզ ալ փոխել, դոզ ալ փոխել, դոզ ալ փոխել, դո´́́́ւրս դնելով մեր մէջէն ւրս դնելով մեր մէջէն ւրս դնելով մեր մէջէն ւրս դնելով մեր մէջէն 
մրցակցութեան կործանարար ոգին, որ կը խափանէ մրցակցութեան կործանարար ոգին, որ կը խափանէ մրցակցութեան կործանարար ոգին, որ կը խափանէ մրցակցութեան կործանարար ոգին, որ կը խափանէ 
Աստուծոյ գործին յաջողութիւնը, կը խանգարէ մեր Աստուծոյ գործին յաջողութիւնը, կը խանգարէ մեր Աստուծոյ գործին յաջողութիւնը, կը խանգարէ մեր Աստուծոյ գործին յաջողութիւնը, կը խանգարէ մեր 
խաղաղութիւնը, կխաղաղութիւնը, կխաղաղութիւնը, կխաղաղութիւնը, կ’’’’անդամալուծէ մեր հոգեւոր կեանքը, կը անդամալուծէ մեր հոգեւոր կեանքը, կը անդամալուծէ մեր հոգեւոր կեանքը, կը անդամալուծէ մեր հոգեւոր կեանքը, կը 
կասեցնէ մեր հոգեւոր աճը, եւ անոր փոխակասեցնէ մեր հոգեւոր աճը, եւ անոր փոխակասեցնէ մեր հոգեւոր աճը, եւ անոր փոխակասեցնէ մեր հոգեւոր աճը, եւ անոր փոխարէն մեր մէջ րէն մեր մէջ րէն մեր մէջ րէն մեր մէջ 
դնելով գործակցութեան կամք ու փափաք, որով եղբայրներ դնելով գործակցութեան կամք ու փափաք, որով եղբայրներ դնելով գործակցութեան կամք ու փափաք, որով եղբայրներ դնելով գործակցութեան կամք ու փափաք, որով եղբայրներ 
կրնան քովկրնան քովկրնան քովկրնան քով----քովի գալ, եւ միասնաբար ու համերաշխ կերպով քովի գալ, եւ միասնաբար ու համերաշխ կերպով քովի գալ, եւ միասնաբար ու համերաշխ կերպով քովի գալ, եւ միասնաբար ու համերաշխ կերպով 
աշխատիլ Քրիստոսի այգիին մէջ՝ ի խնդիր Աստուծոյ աշխատիլ Քրիստոսի այգիին մէջ՝ ի խնդիր Աստուծոյ աշխատիլ Քրիստոսի այգիին մէջ՝ ի խնդիր Աստուծոյ աշխատիլ Քրիստոսի այգիին մէջ՝ ի խնդիր Աստուծոյ 
թագաւորութեան տարածման:թագաւորութեան տարածման:թագաւորութեան տարածման:թագաւորութեան տարածման:    

Եթէ Յիսուս կԵթէ Յիսուս կԵթէ Յիսուս կԵթէ Յիսուս կրցաւ արծաթասէր Զակքէոսը՝ րցաւ արծաթասէր Զակքէոսը՝ րցաւ արծաթասէր Զակքէոսը՝ րցաւ արծաթասէր Զակքէոսը՝ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուածասէր մարդոասէր մարդոասէր մարդոասէր մարդո´́́́ւ ւ ւ ւ փոխակերպելփոխակերպելփոխակերպելփոխակերպել, , , , երերերերկնային գանձին կնային գանձին կնային գանձին կնային գանձին 
փափաքոփափաքոփափաքոփափաքո´́́́ղ դարձնել, ան կրնայ մեղ դարձնել, ան կրնայ մեղ դարձնել, ան կրնայ մեղ դարձնել, ան կրնայ մե´́́́զ ալ փոխել, մեր մէջէն զ ալ փոխել, մեր մէջէն զ ալ փոխել, մեր մէջէն զ ալ փոխել, մեր մէջէն 
արմատախիլ ընելով դրամասիրութիւնը եւ անոր տեղ արմատախիլ ընելով դրամասիրութիւնը եւ անոր տեղ արմատախիլ ընելով դրամասիրութիւնը եւ անոր տեղ արմատախիլ ընելով դրամասիրութիւնը եւ անոր տեղ 
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սերմանելով սէր ու կապուածութիւն հանդէպ անանց գանձին, սերմանելով սէր ու կապուածութիւն հանդէպ անանց գանձին, սերմանելով սէր ու կապուածութիւն հանդէպ անանց գանձին, սերմանելով սէր ու կապուածութիւն հանդէպ անանց գանձին, 
կը բաւէ որ Զակքէոսի նման Երիքովացած այս աշխարհէն կը բաւէ որ Զակքէոսի նման Երիքովացած այս աշխարհէն կը բաւէ որ Զակքէոսի նման Երիքովացած այս աշխարհէն կը բաւէ որ Զակքէոսի նման Երիքովացած այս աշխարհէն 
քալող Աստուածորդին տեսնելու վառ փափաքալող Աստուածորդին տեսնելու վառ փափաքալող Աստուածորդին տեսնելու վառ փափաքալող Աստուածորդին տեսնելու վառ փափա´́́́ք ունեք ունեք ունեք ունենանք, նանք, նանք, նանք, 
անոր անձին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիանոր անձին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիանոր անձին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիանոր անձին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութի´́́́ւն ցոյց տանք:ւն ցոյց տանք:ւն ցոյց տանք:ւն ցոյց տանք:    

Եթէ Յիսուս կրցաւ նիւթական ջուր քաշելու եկած Եթէ Յիսուս կրցաւ նիւթական ջուր քաշելու եկած Եթէ Յիսուս կրցաւ նիւթական ջուր քաշելու եկած Եթէ Յիսուս կրցաւ նիւթական ջուր քաշելու եկած 
Սամարացի կինը՝ աննիւթական Ջուրին վկաՍամարացի կինը՝ աննիւթական Ջուրին վկաՍամարացի կինը՝ աննիւթական Ջուրին վկաՍամարացի կինը՝ աննիւթական Ջուրին վկա´́́́ն դարձնել, կամ ն դարձնել, կամ ն դարձնել, կամ ն դարձնել, կամ 
մեկնմեկնմեկնմեկնիիիիչներուն իսկ բառերով՝ Սամարիայի Սիւքար քաղաքին չներուն իսկ բառերով՝ Սամարիայի Սիւքար քաղաքին չներուն իսկ բառերով՝ Սամարիայի Սիւքար քաղաքին չներուն իսկ բառերով՝ Սամարիայի Սիւքար քաղաքին 
առաջին աւետարանիչը դարձնել, ան կրնայ մեզ ալ փոխել, առաջին աւետարանիչը դարձնել, ան կրնայ մեզ ալ փոխել, առաջին աւետարանիչը դարձնել, ան կրնայ մեզ ալ փոխել, առաջին աւետարանիչը դարձնել, ան կրնայ մեզ ալ փոխել, 
օգնելով մեզի որ դադրինք նիւթականօրէն եւ նիւթականին օգնելով մեզի որ դադրինք նիւթականօրէն եւ նիւթականին օգնելով մեզի որ դադրինք նիւթականօրէն եւ նիւթականին օգնելով մեզի որ դադրինք նիւթականօրէն եւ նիւթականին 
մասին մտածելէ, եւ մեզ վերածելով վկամասին մտածելէ, եւ մեզ վերածելով վկամասին մտածելէ, եւ մեզ վերածելով վկամասին մտածելէ, եւ մեզ վերածելով վկա´́́́յ ու ցանկացող յ ու ցանկացող յ ու ցանկացող յ ու ցանկացող 
աննիւթական իրականութեանց: Եւ մանաւանդ, օգնելով մեզի աննիւթական իրականութեանց: Եւ մանաւանդ, օգնելով մեզի աննիւթական իրականութեանց: Եւ մանաւանդ, օգնելով մեզի աննիւթական իրականութեանց: Եւ մանաւանդ, օգնելով մեզի 
որ ուրիշները առաջնորդոր ուրիշները առաջնորդոր ուրիշները առաջնորդոր ուրիշները առաջնորդենենենենք աննիւթական ջուրին՝ Կենաց ք աննիւթական ջուրին՝ Կենաց ք աննիւթական ջուրին՝ Կենաց ք աննիւթական ջուրին՝ Կենաց 
Գետին, ինչպէս Սամարացի կինը ինք ըրաւ:Գետին, ինչպէս Սամարացի կինը ինք ըրաւ:Գետին, ինչպէս Սամարացի կինը ինք ըրաւ:Գետին, ինչպէս Սամարացի կինը ինք ըրաւ:    

Եթէ Յիսուս կրցաԵթէ Յիսուս կրցաԵթէ Յիսուս կրցաԵթէ Յիսուս կրցաւ Աստուածաշունչին գիտութիւնը ունեւ Աստուածաշունչին գիտութիւնը ունեւ Աստուածաշունչին գիտութիւնը ունեւ Աստուածաշունչին գիտութիւնը ունե----
ցող բայց Աստուծոյ գիտութիւնը չունեցող Նիկոդեմոսը լեցնել ցող բայց Աստուծոյ գիտութիւնը չունեցող Նիկոդեմոսը լեցնել ցող բայց Աստուծոյ գիտութիւնը չունեցող Նիկոդեմոսը լեցնել ցող բայց Աստուծոյ գիտութիւնը չունեցող Նիկոդեմոսը լեցնել 
Աստուծոյ գիտութեամբ ու ճշմարտութեան լոյսով, եԱստուծոյ գիտութեամբ ու ճշմարտութեան լոյսով, եԱստուծոյ գիտութեամբ ու ճշմարտութեան լոյսով, եԱստուծոյ գիտութեամբ ու ճշմարտութեան լոյսով, եթէ Յիսուս թէ Յիսուս թէ Յիսուս թէ Յիսուս 
կրցաւ Նիկոդեմոսի մտքիկրցաւ Նիկոդեմոսի մտքիկրցաւ Նիկոդեմոսի մտքիկրցաւ Նիկոդեմոսի մտքի    աչքերուն կողքին՝ բանալ նաեւ աչքերուն կողքին՝ բանալ նաեւ աչքերուն կողքին՝ բանալ նաեւ աչքերուն կողքին՝ բանալ նաեւ 
անոր հոգիիանոր հոգիիանոր հոգիիանոր հոգիի´ ´ ´ ´ աչքերը, որպէսզի ըմբռնէ իր կարդացածը, ան աչքերը, որպէսզի ըմբռնէ իր կարդացածը, ան աչքերը, որպէսզի ըմբռնէ իր կարդացածը, ան աչքերը, որպէսզի ըմբռնէ իր կարդացածը, ան 
կրնայ մեկրնայ մեկրնայ մեկրնայ մե´́́́զ ալ փոխել, բանալոզ ալ փոխել, բանալոզ ալ փոխել, բանալոզ ալ փոխել, բանալո´́́́վ մեր հոգիի աչքերը, եւ վ մեր հոգիի աչքերը, եւ վ մեր հոգիի աչքերը, եւ վ մեր հոգիի աչքերը, եւ 
լեցնելով մեզ Սուրբ Հոգիին իմաստութեամբ, որպէսզի ոչ լեցնելով մեզ Սուրբ Հոգիին իմաստութեամբ, որպէսզի ոչ լեցնելով մեզ Սուրբ Հոգիին իմաստութեամբ, որպէսզի ոչ լեցնելով մեզ Սուրբ Հոգիին իմաստութեամբ, որպէսզի ոչ 
միայն Աստուածաշունչին գիտութիմիայն Աստուածաշունչին գիտութիմիայն Աստուածաշունչին գիտութիմիայն Աստուածաշունչին գիտութի´́́́ւնը ունենանք, այլեւ՝ Ասւնը ունենանք, այլեւ՝ Ասւնը ունենանք, այլեւ՝ Ասւնը ունենանք, այլեւ՝ Աս----
տուծոտուծոտուծոտուծո´́́́յ գիտութիւնը: Իսկ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի յ գիտութիւնը: Իսկ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի յ գիտութիւնը: Իսկ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի յ գիտութիւնը: Իսկ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի 
նշանակեր որոշ բաներ գիտնալ Աստուծոյ մասին՝ Աստուանշանակեր որոշ բաներ գիտնալ Աստուծոյ մասին՝ Աստուանշանակեր որոշ բաներ գիտնալ Աստուծոյ մասին՝ Աստուանշանակեր որոշ բաներ գիտնալ Աստուծոյ մասին՝ Աստուա----
ծաշծաշծաշծաշունչէն: Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր ունչէն: Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր ունչէն: Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր ունչէն: Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր 
Աստուծոյ մասին լսած կամ սորված ըլլալ մեր կիրակնօրեայի Աստուծոյ մասին լսած կամ սորված ըլլալ մեր կիրակնօրեայի Աստուծոյ մասին լսած կամ սորված ըլլալ մեր կիրակնօրեայի Աստուծոյ մասին լսած կամ սորված ըլլալ մեր կիրակնօրեայի 
ուսուցիչներէն, քարոզիչներէն, պատգամախօսներէն, ուսուուսուցիչներէն, քարոզիչներէն, պատգամախօսներէն, ուսուուսուցիչներէն, քարոզիչներէն, պատգամախօսներէն, ուսուուսուցիչներէն, քարոզիչներէն, պատգամախօսներէն, ուսու----
ցանողներէն, հարազատներէն, բարեկամներէն, ծնողներէն: ցանողներէն, հարազատներէն, բարեկամներէն, ծնողներէն: ցանողներէն, հարազատներէն, բարեկամներէն, ծնողներէն: ցանողներէն, հարազատներէն, բարեկամներէն, ծնողներէն: 
Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր գիտնալ որԱստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր գիտնալ որԱստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր գիտնալ որԱստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, չի նշանակեր գիտնալ որ    
Աստուած կաԱստուած կաԱստուած կաԱստուած կա´́́́յ, այլ կը նշանակէ՝ գիտնալ որ ան մեզիյ, այլ կը նշանակէ՝ գիտնալ որ ան մեզիյ, այլ կը նշանակէ՝ գիտնալ որ ան մեզիյ, այլ կը նշանակէ՝ գիտնալ որ ան մեզի´ ´ ´ ´ 
համար կայ եւ մենք իրմոհամար կայ եւ մենք իրմոհամար կայ եւ մենք իրմոհամար կայ եւ մենք իրմո´́́́վ եւ իրեվ եւ իրեվ եւ իրեվ եւ իրե´́́́ն համար կանք:ն համար կանք:ն համար կանք:ն համար կանք:    

Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, կը նշանակէ՝ գիտնալ որ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, կը նշանակէ՝ գիտնալ որ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, կը նշանակէ՝ գիտնալ որ Աստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, կը նշանակէ՝ գիտնալ որ 
ան մեր Հաան մեր Հաան մեր Հաան մեր Հա´́́́յրն է, մեր Տէյրն է, մեր Տէյրն է, մեր Տէյրն է, մեր Տէ´́́́րն է, մեր Փրկիրն է, մեր Փրկիրն է, մեր Փրկիրն է, մեր Փրկի´́́́չն է, մեր չն է, մեր չն է, մեր չն է, մեր 
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ՊաշտպաՊաշտպաՊաշտպաՊաշտպա´́́́նն է, մեր Բարեկանն է, մեր Բարեկանն է, մեր Բարեկանն է, մեր Բարեկա´́́́մն է, մեր Պահապամն է, մեր Պահապամն է, մեր Պահապամն է, մեր Պահապա´́́́նն է: նն է: նն է: նն է: 
Աստուծոյ գիտոԱստուծոյ գիտոԱստուծոյ գիտոԱստուծոյ գիտութիւնը ունենալ, կը նշանակէ զինք ընդունած ւթիւնը ունենալ, կը նշանակէ զինք ընդունած ւթիւնը ունենալ, կը նշանակէ զինք ընդունած ւթիւնը ունենալ, կը նշանակէ զինք ընդունած 
ըլլալ մեր սրտին մէջ, կը նշանակէ փոխադարձ, ջերմ ու ըլլալ մեր սրտին մէջ, կը նշանակէ փոխադարձ, ջերմ ու ըլլալ մեր սրտին մէջ, կը նշանակէ փոխադարձ, ջերմ ու ըլլալ մեր սրտին մէջ, կը նշանակէ փոխադարձ, ջերմ ու 
մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ իրեն հետ:մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ իրեն հետ:մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ իրեն հետ:մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ իրեն հետ:    

Յիշեալ տասը օրինակները ցոյց կու տան մեզի, թէ ով որ Յիշեալ տասը օրինակները ցոյց կու տան մեզի, թէ ով որ Յիշեալ տասը օրինակները ցոյց կու տան մեզի, թէ ով որ Յիշեալ տասը օրինակները ցոյց կու տան մեզի, թէ ով որ 
հանդիպի Տէր Յիսուսի՝ կը փոխուիհանդիպի Տէր Յիսուսի՝ կը փոխուիհանդիպի Տէր Յիսուսի՝ կը փոխուիհանդիպի Տէր Յիսուսի՝ կը փոխուի´ ´ ´ ´ իր կեանքը, կը փոխուիիր կեանքը, կը փոխուիիր կեանքը, կը փոխուիիր կեանքը, կը փոխուի´ ´ ´ ´ 
իր ինքնութիւնը, կը իր ինքնութիւնը, կը իր ինքնութիւնը, կը իր ինքնութիւնը, կը փոխուիփոխուիփոխուիփոխուի´ ´ ´ ´ իր մտածելակերիր մտածելակերիր մտածելակերիր մտածելակերպպպպը, կը ը, կը ը, կը ը, կը 
փոխուիփոխուիփոխուիփոխուի´ ´ ´ ´ իր կեանքի նպատակը, կը փոխուին իր փափաքնեիր կեանքի նպատակը, կը փոխուին իր փափաքնեիր կեանքի նպատակը, կը փոխուին իր փափաքնեիր կեանքի նպատակը, կը փոխուին իր փափաքնե----
րը, իր ցանկութիւնները, իր երազները, եւ կը սկսի ապրիլ  րը, իր ցանկութիւնները, իր երազները, եւ կը սկսի ապրիլ  րը, իր ցանկութիւնները, իր երազները, եւ կը սկսի ապրիլ  րը, իր ցանկութիւնները, իր երազները, եւ կը սկսի ապրիլ  
բուն կեանքը, որ Աստուծմով լեցուն կեանքն է, Սուրբ Հոգիով բուն կեանքը, որ Աստուծմով լեցուն կեանքն է, Սուրբ Հոգիով բուն կեանքը, որ Աստուծմով լեցուն կեանքն է, Սուրբ Հոգիով բուն կեանքը, որ Աստուծմով լեցուն կեանքն է, Սուրբ Հոգիով 
բաբախող կեանքն է, սիրոյ ու սրբութեան կրակով վառած բաբախող կեանքն է, սիրոյ ու սրբութեան կրակով վառած բաբախող կեանքն է, սիրոյ ու սրբութեան կրակով վառած բաբախող կեանքն է, սիրոյ ու սրբութեան կրակով վառած 
կեանքն է, աստուածսիկեանքն է, աստուածսիկեանքն է, աստուածսիկեանքն է, աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան ծաղիկրութեան ու մարդասիրութեան ծաղիկրութեան ու մարդասիրութեան ծաղիկրութեան ու մարդասիրութեան ծաղիկ----
ներով ծաղկած կեանքն է, հաւատքի ու հնազանդութեան ներով ծաղկած կեանքն է, հաւատքի ու հնազանդութեան ներով ծաղկած կեանքն է, հաւատքի ու հնազանդութեան ներով ծաղկած կեանքն է, հաւատքի ու հնազանդութեան 
վարդերով բուրեան դարձած կեանքն է:վարդերով բուրեան դարձած կեանքն է:վարդերով բուրեան դարձած կեանքն է:վարդերով բուրեան դարձած կեանքն է:    Այս կեանքը ունենաԱյս կեանքը ունենաԱյս կեանքը ունենաԱյս կեանքը ունենա----
լու համար, պէտք է նորոգուիլու համար, պէտք է նորոգուիլու համար, պէտք է նորոգուիլու համար, պէտք է նորոգուի´́́́լ, պէտք է փոխուիլ, պէտք է փոխուիլ, պէտք է փոխուիլ, պէտք է փոխուի´́́́լ: Իսկ եթէ լ: Իսկ եթէ լ: Իսկ եթէ լ: Իսկ եթէ 
կկկկ’’’’ուզենք փոխուիլ՝ ՓՈԽՈՂԻուզենք փոխուիլ՝ ՓՈԽՈՂԻուզենք փոխուիլ՝ ՓՈԽՈՂԻուզենք փոխուիլ՝ ՓՈԽՈՂԻ´́́́Ն պէտք է գանք: Ն պէտք է գանք: Ն պէտք է գանք: Ն պէտք է գանք:     

Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք մտքի փոփոխութիուզենք մտքի փոփոխութիուզենք մտքի փոփոխութիուզենք մտքի փոփոխութի´́́́ւն ապրիլ, պէտք է մեր ւն ապրիլ, պէտք է մեր ւն ապրիլ, պէտք է մեր ւն ապրիլ, պէտք է մեր 
միտքն ու ուշադրութմիտքն ու ուշադրութմիտքն ու ուշադրութմիտքն ու ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսիիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսիիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսիիւնը կեդրոնացնենք Քրիստոսի    վրայ:վրայ:վրայ:վրայ:    

Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք մտածելակերպի փոփոխութիուզենք մտածելակերպի փոփոխութիուզենք մտածելակերպի փոփոխութիուզենք մտածելակերպի փոփոխութի´́́́ւն ապրիլ, ւն ապրիլ, ւն ապրիլ, ւն ապրիլ, 
պէտք է մեր մտածութեան նիւթը Յիսոպէտք է մեր մտածութեան նիւթը Յիսոպէտք է մեր մտածութեան նիւթը Յիսոպէտք է մեր մտածութեան նիւթը Յիսո´́́́ւսը դարձնենք:ւսը դարձնենք:ւսը դարձնենք:ւսը դարձնենք:    

Եթէ կը փափաքինք կեանքի ու կենցաղակերպի փոփոԵթէ կը փափաքինք կեանքի ու կենցաղակերպի փոփոԵթէ կը փափաքինք կեանքի ու կենցաղակերպի փոփոԵթէ կը փափաքինք կեանքի ու կենցաղակերպի փոփո----
խութիխութիխութիխութի´́́́ւն ապրիլ, պէտք է ւն ապրիլ, պէտք է ւն ապրիլ, պէտք է ւն ապրիլ, պէտք է ընդունիլ Տէրը ընդունիլ Տէրը ընդունիլ Տէրը ընդունիլ Տէրը մեմեմեմեր կեանքիր կեանքիր կեանքիր կեանքին մէջ:ն մէջ:ն մէջ:ն մէջ:    

Եթէ կը ցանկանք սրտի փոփոխութիԵթէ կը ցանկանք սրտի փոփոխութիԵթէ կը ցանկանք սրտի փոփոխութիԵթէ կը ցանկանք սրտի փոփոխութի´́́́ւն ապրիլ, պէտք է ւն ապրիլ, պէտք է ւն ապրիլ, պէտք է ւն ապրիլ, պէտք է 
թոյլ տանք որ Աստուած իթոյլ տանք որ Աստուած իթոյլ տանք որ Աստուած իթոյլ տանք որ Աստուած ի´́́́նք գահակալէ մեր սրտի գահին նք գահակալէ մեր սրտի գահին նք գահակալէ մեր սրտի գահին նք գահակալէ մեր սրտի գահին 
վրայ:վրայ:վրայ:վրայ:    

Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք հոգիի փոփոխութիուզենք հոգիի փոփոխութիուզենք հոգիի փոփոխութիուզենք հոգիի փոփոխութի´́́́ւն ապրիլ, Սուրբ Հոգին ւն ապրիլ, Սուրբ Հոգին ւն ապրիլ, Սուրբ Հոգին ւն ապրիլ, Սուրբ Հոգին 
իիիի´́́́նք պէտք է լեցնէ մեր հոգիները:նք պէտք է լեցնէ մեր հոգիները:նք պէտք է լեցնէ մեր հոգիները:նք պէտք է լեցնէ մեր հոգիները:    

Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք գործերու ու գործելակերպի փոփոխուուզենք գործերու ու գործելակերպի փոփոխուուզենք գործերու ու գործելակերպի փոփոխուուզենք գործերու ու գործելակերպի փոփոխու----
թիթիթիթի´́́́ւն ապրիլ, պէտքւն ապրիլ, պէտքւն ապրիլ, պէտքւն ապրիլ, պէտք    է խնդրենք Տիրոջմէն որ մեզ իր է խնդրենք Տիրոջմէն որ մեզ իր է խնդրենք Տիրոջմէն որ մեզ իր է խնդրենք Տիրոջմէն որ մեզ իր 
գործակիցները դարձնէ եւ մեզի գործակից դառնայ:գործակիցները դարձնէ եւ մեզի գործակից դառնայ:գործակիցները դարձնէ եւ մեզի գործակից դառնայ:գործակիցները դարձնէ եւ մեզի գործակից դառնայ:    

ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ վախնաք ուզելու: Միվախնաք ուզելու: Միվախնաք ուզելու: Միվախնաք ուզելու: Մի´ ´ ´ ´ վախնաք փոխուելու: Միվախնաք փոխուելու: Միվախնաք փոխուելու: Միվախնաք փոխուելու: Մի´ ´ ´ ´ 
վախնաք Յիսուսի համար որոշում առնելու: Միվախնաք Յիսուսի համար որոշում առնելու: Միվախնաք Յիսուսի համար որոշում առնելու: Միվախնաք Յիսուսի համար որոշում առնելու: Մի´ ´ ´ ´ վախնաք վախնաք վախնաք վախնաք 
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Աւետարանին համար ոտքիԱւետարանին համար ոտքիԱւետարանին համար ոտքիԱւետարանին համար ոտքի´ ´ ´ ´ ելլելու: Միելլելու: Միելլելու: Միելլելու: Մի´ ´ ´ ´ վախնաք վախնաք վախնաք վախնաք 
ճշմարտութեան համար վկաճշմարտութեան համար վկաճշմարտութեան համար վկաճշմարտութեան համար վկա´́́́յ ըլլալու՝ երբ շրջապյ ըլլալու՝ երբ շրջապյ ըլլալու՝ երբ շրջապյ ըլլալու՝ երբ շրջապատուած էք ատուած էք ատուած էք ատուած էք 
ճշմարտութիւնը լսել չուզող մարդոցմով: Միճշմարտութիւնը լսել չուզող մարդոցմով: Միճշմարտութիւնը լսել չուզող մարդոցմով: Միճշմարտութիւնը լսել չուզող մարդոցմով: Մի´ ´ ´ ´ վախնաք դէպի վախնաք դէպի վախնաք դէպի վախնաք դէպի 
երկինք քալելու, երբ ձեզ շրջապատող մարդիկ հակառակ երկինք քալելու, երբ ձեզ շրջապատող մարդիկ հակառակ երկինք քալելու, երբ ձեզ շրջապատող մարդիկ հակառակ երկինք քալելու, երբ ձեզ շրջապատող մարդիկ հակառակ 
ուղղութեամբ կը քալեն: Այլ խօսքով ու մէուղղութեամբ կը քալեն: Այլ խօսքով ու մէուղղութեամբ կը քալեն: Այլ խօսքով ու մէուղղութեամբ կը քալեն: Այլ խօսքով ու մէ´́́́կ խօսքով, միկ խօսքով, միկ խօսքով, միկ խօսքով, մի´ ´ ´ ´ 
վախնաք տարբեվախնաք տարբեվախնաք տարբեվախնաք տարբե´́́́ր ըլլալու աշխարհի մարդոցմէն: ր ըլլալու աշխարհի մարդոցմէն: ր ըլլալու աշխարհի մարդոցմէն: ր ըլլալու աշխարհի մարդոցմէն: 
ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի տրուի անոնր, Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի տրուի անոնր, Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի տրուի անոնր, Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի տրուի անոնց՝ ց՝ ց՝ ց՝ 
որոնք իրենց կեանքերով ցոյց կու տան այդ տարբերութիւնը, որոնք իրենց կեանքերով ցոյց կու տան այդ տարբերութիւնը, որոնք իրենց կեանքերով ցոյց կու տան այդ տարբերութիւնը, որոնք իրենց կեանքերով ցոյց կու տան այդ տարբերութիւնը, 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ապրին այս փոփոխութիւնը: Փոփոխութիւն մը, որ ապրին այս փոփոխութիւնը: Փոփոխութիւն մը, որ ապրին այս փոփոխութիւնը: Փոփոխութիւն մը, որ ապրին այս փոփոխութիւնը: Փոփոխութիւն մը, որ 
կու գայ Սուրբ Հոգիէն: Փոփոխութիւն մը, որ մեզ կը կու գայ Սուրբ Հոգիէն: Փոփոխութիւն մը, որ մեզ կը կու գայ Սուրբ Հոգիէն: Փոփոխութիւն մը, որ մեզ կը կու գայ Սուրբ Հոգիէն: Փոփոխութիւն մը, որ մեզ կը 
պատրաստէ ակնթարթային այն յաւիտենական փոփոխուպատրաստէ ակնթարթային այն յաւիտենական փոփոխուպատրաստէ ակնթարթային այն յաւիտենական փոփոխուպատրաստէ ակնթարթային այն յաւիտենական փոփոխու----
թեան՝ որ տեղի պիտի ունենայ Տիրոջ երկրորդ գալուստին, թեան՝ որ տեղի պիտի ունենայ Տիրոջ երկրորդ գալուստին, թեան՝ որ տեղի պիտի ունենայ Տիրոջ երկրորդ գալուստին, թեան՝ որ տեղի պիտի ունենայ Տիրոջ երկրորդ գալուստին, 
երբերբերբերբ    բոլոր փոխուած մարդիկը պիտի առնուին Աստուծոյ բոլոր փոխուած մարդիկը պիտի առնուին Աստուծոյ բոլոր փոխուած մարդիկը պիտի առնուին Աստուծոյ բոլոր փոխուած մարդիկը պիտի առնուին Աստուծոյ 
անփոփոխ արքայութենէն ներս, հոն՝ երգելու Աստուծոյ անփոփոխ արքայութենէն ներս, հոն՝ երգելու Աստուծոյ անփոփոխ արքայութենէն ներս, հոն՝ երգելու Աստուծոյ անփոփոխ արքայութենէն ներս, հոն՝ երգելու Աստուծոյ 
Գառնուկին համար, ուրախացնելու զայն եւ դառնալու անոր Գառնուկին համար, ուրախացնելու զայն եւ դառնալու անոր Գառնուկին համար, ուրախացնելու զայն եւ դառնալու անոր Գառնուկին համար, ուրախացնելու զայն եւ դառնալու անոր 
ուրախութեան առարկան, փառաբանելու զայն եւ անոր ուրախութեան առարկան, փառաբանելու զայն եւ անոր ուրախութեան առարկան, փառաբանելու զայն եւ անոր ուրախութեան առարկան, փառաբանելու զայն եւ անոր 
փառքով ճառագայթելու, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:փառքով ճառագայթելու, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:փառքով ճառագայթելու, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:փառքով ճառագայթելու, յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր բարերար, Տէր բարերար, Տէր բարերար, Տէր բարերար, Տէ´́́́ր ամենակալ, Տէր ամենակալ, Տէր ամենակալ, Տէր ամենակալ, Տէ´́́́ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,    
ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես որ մեղքի փչող տաք հովին պատճառովւն ես որ մեղքի փչող տաք հովին պատճառովւն ես որ մեղքի փչող տաք հովին պատճառովւն ես որ մեղքի փչող տաք հովին պատճառով    
Չորցած կեանքերը կը ծաղկեցնեսՉորցած կեանքերը կը ծաղկեցնեսՉորցած կեանքերը կը ծաղկեցնեսՉորցած կեանքերը կը ծաղկեցնես    
Առաքինութեանց ծաղիկներով: Փա՜ռք Քեզի:Առաքինութեանց ծաղիկներով: Փա՜ռք Քեզի:Առաքինութեանց ծաղիկներով: Փա՜ռք Քեզի:Առաքինութեանց ծաղիկներով: Փա՜ռք Քեզի:    
ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես որ մոլութեանց գործարան դարձած սիրտերըւն ես որ մոլութեանց գործարան դարձած սիրտերըւն ես որ մոլութեանց գործարան դարձած սիրտերըւն ես որ մոլութեանց գործարան դարձած սիրտերը    
Սուրբ Հոգիի գործակից կՍուրբ Հոգիի գործակից կՍուրբ Հոգիի գործակից կՍուրբ Հոգիի գործակից կ’’’’օծես ոօծես ոօծես ոօծես ու կւ կւ կւ կ’’’’ըըըընդունիս:նդունիս:նդունիս:նդունիս:    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, հրամայէ որ մեր հաւատքի գօսացած տունկըր, հրամայէ որ մեր հաւատքի գօսացած տունկըր, հրամայէ որ մեր հաւատքի գօսացած տունկըր, հրամայէ որ մեր հաւատքի գօսացած տունկը    
Սուրբ աչքերուդ եւ կենսատու ձեռքիդ դիմաց սփռենք,Սուրբ աչքերուդ եւ կենսատու ձեռքիդ դիմաց սփռենք,Սուրբ աչքերուդ եւ կենսատու ձեռքիդ դիմաց սփռենք,Սուրբ աչքերուդ եւ կենսատու ձեռքիդ դիմաց սփռենք,    
Որպէսզի արիւնովդ կենդանացնես զայն,Որպէսզի արիւնովդ կենդանացնես զայն,Որպէսզի արիւնովդ կենդանացնես զայն,Որպէսզի արիւնովդ կենդանացնես զայն,    
Եւ Սուրբ ՀոգիովդԵւ Սուրբ ՀոգիովդԵւ Սուրբ ՀոգիովդԵւ Սուրբ Հոգիովդ    
ԿԿԿԿեանքի ծառին նման պտղաբեր դարձնես:եանքի ծառին նման պտղաբեր դարձնես:եանքի ծառին նման պտղաբեր դարձնես:եանքի ծառին նման պտղաբեր դարձնես:    
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Երկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւնԵրկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւնԵրկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւնԵրկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւն    
((((Յովհաննէս 21.1Յովհաննէս 21.1Յովհաննէս 21.1Յովհաննէս 21.1----13)13)13)13)    

    
    
    

Անկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեԱնկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեԱնկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեԱնկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնե----
րուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահարուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահարուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահարուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահա´ ´ ´ ´ թթթթէ ինչպէս երեւցաւ.է ինչպէս երեւցաւ.է ինչպէս երեւցաւ.է ինչպէս երեւցաւ.----    

Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, 
Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի 
որդիները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ որդիները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ որդիները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ որդիները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ 
միասին էին: Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.միասին էին: Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.միասին էին: Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.միասին էին: Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.----    

««««Ձուկ որսալու կՁուկ որսալու կՁուկ որսալու կՁուկ որսալու կ’’’’երթամերթամերթամերթամ»:»:»:»:    
««««Մենք ալ քեզի հետ կու գանքՄենք ալ քեզի հետ կու գանքՄենք ալ քեզի հետ կու գանքՄենք ալ քեզի հետ կու գանք», », », », ----    ըսըսըսըսին միւսները:ին միւսները:ին միւսները:ին միւսները:    
Ուստի գացին եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան Ուստի գացին եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան Ուստի գացին եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան Ուստի գացին եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան 

մըն ալ չբռնեցին: Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր մըն ալ չբռնեցին: Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր մըն ալ չբռնեցին: Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր մըն ալ չբռնեցին: Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր 
ջուրին եզերքը. սակայն աշակերտները չգիտցան թէ ջուրին եզերքը. սակայն աշակերտները չգիտցան թէ ջուրին եզերքը. սակայն աշակերտները չգիտցան թէ ջուրին եզերքը. սակայն աշակերտները չգիտցան թէ 
Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ անոնց.----    

««««ՏղաՏղաՏղաՏղա´́́́ք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞ք»:»:»:»:    
««««ՈՈՈՈ´́́́չչչչ», », », », ----    պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:    
Յիսուս ըսաՅիսուս ըսաՅիսուս ըսաՅիսուս ըսաւ անոնց.ւ անոնց.ւ անոնց.ւ անոնց.----    
««««Ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի Ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի Ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի Ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի 

գտնէքգտնէքգտնէքգտնէք»:»:»:»:    
Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` 

ձուկերուն շատութենէն չէին կրնար: Այն աշակերտը, զոր ձուկերուն շատութենէն չէին կրնար: Այն աշակերտը, զոր ձուկերուն շատութենէն չէին կրնար: Այն աշակերտը, զոր ձուկերուն շատութենէն չէին կրնար: Այն աշակերտը, զոր 
Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.----    

««««Տէ՜րն էՏէ՜րն էՏէ՜րն էՏէ՜րն է»:»:»:»:    
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««««Անկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեԱնկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեԱնկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնեԱնկէ ետք Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտնե----

րուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահարուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահարուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահարուն, Տիբերիայի լիճին եզերքը: Ահա´ ´ ´ ´ թէ ինչպէս երեւցաւ.թէ ինչպէս երեւցաւ.թէ ինչպէս երեւցաւ.թէ ինչպէս երեւցաւ.----    
Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, Սիմոն Պետրոս, Թովմաս` Երկուորեակ կոչուածը, 

Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի Նաթանայէլ, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքէն էր, Զեբեդէոսի 
որդիորդիորդիորդիները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ ները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ ները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ ները եւ Յիսուսի աշակերտներէն երկու ուրիշներ 
միասին էինմիասին էինմիասին էինմիասին էին»»»» ( ( ( (Յհ 21.1Յհ 21.1Յհ 21.1Յհ 21.1----2):2):2):2):    

1.1.1.1.----    ««««Յիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտներունՅիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտներունՅիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտներունՅիսուս դարձեալ երեւցաւ իր աշակերտներուն»:»:»:»:    
Յունարէն բնագիրը կՅունարէն բնագիրը կՅունարէն բնագիրը կՅունարէն բնագիրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յիսուս դարձեալ ինքզինք յայտնեց Յիսուս դարձեալ ինքզինք յայտնեց Յիսուս դարձեալ ինքզինք յայտնեց Յիսուս դարձեալ ինքզինք յայտնեց 
իր աշակերտներունիր աշակերտներունիր աշակերտներունիր աշակերտներուն»:»:»:»: « « « «ԵրեւցաւԵրեւցաւԵրեւցաւԵրեւցաւ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ինքզինք յայտնեցինքզինք յայտնեցինքզինք յայտնեցինքզինք յայտնեց» » » » 
բառերը նոյն իմաստը չունին: բառերը նոյն իմաստը չունին: բառերը նոյն իմաստը չունին: բառերը նոյն իմաստը չունին: ««««ԻնքզինԻնքզինԻնքզինԻնքզինք յայտնեցք յայտնեցք յայտնեցք յայտնեց» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը 
պէտք է մտածել տան մեզի հետեւեալ կէտերուն մասին.պէտք է մտածել տան մեզի հետեւեալ կէտերուն մասին.պէտք է մտածել տան մեզի հետեւեալ կէտերուն մասին.պէտք է մտածել տան մեզի հետեւեալ կէտերուն մասին.----    

Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան 
առաւ, քաառաւ, քաառաւ, քաառաւ, քանի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաւ: Միւս նի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաւ: Միւս նի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաւ: Միւս նի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաւ: Միւս 
աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ քաշելով աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ քաշելով աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ քաշելով աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ քաշելով 
ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ հեռու ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ հեռու ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ հեռու ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ հեռու 
չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթր: Երբ ցամաք ելան, չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթր: Երբ ցամաք ելան, չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթր: Երբ ցամաք ելան, չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթր: Երբ ցամաք ելան, 
վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած ձուկ, եւ հաց: Յիսուս վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած ձուկ, եւ հաց: Յիսուս վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած ձուկ, եւ հաց: Յիսուս վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած ձուկ, եւ հաց: Յիսուս 
ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.ըսաւ անոնց.----    

««««ԲերէԲերէԲերէԲերէ´́́́քքքք    այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքայդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքայդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքայդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք»:»:»:»:    
Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք 

քաշեց` 153 մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ քաշեց` 153 մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ քաշեց` 153 մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ քաշեց` 153 մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ 
ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւ: Յիսուս ըսաւ անոնց.ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւ: Յիսուս ըսաւ անոնց.ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւ: Յիսուս ըսաւ անոնց.ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւ: Յիսուս ըսաւ անոնց.----    

««««Եկէք կերէԵկէք կերէԵկէք կերէԵկէք կերէ´́́́քքքք»:»:»:»:    
Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` 

թէ ոթէ ոթէ ոթէ ո´́́́վ ես դուն, քանի գիտէիվ ես դուն, քանի գիտէիվ ես դուն, քանի գիտէիվ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, ն որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, ն որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, ն որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, 
առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը:առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը:առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը:առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը:    

Ասիկա երրորդ անգամն էր, որ Յիսուս աշակերտնեԱսիկա երրորդ անգամն էր, որ Յիսուս աշակերտնեԱսիկա երրորդ անգամն էր, որ Յիսուս աշակերտնեԱսիկա երրորդ անգամն էր, որ Յիսուս աշակերտնե----
րուն երեւցաւ` մեռելներէն յարութիւն առնելէ ետք:րուն երեւցաւ` մեռելներէն յարութիւն առնելէ ետք:րուն երեւցաւ` մեռելներէն յարութիւն առնելէ ետք:րուն երեւցաւ` մեռելներէն յարութիւն առնելէ ետք:    
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ա) Տէրը իա) Տէրը իա) Տէրը իա) Տէրը ի´́́́նքն է որ ինքզինք կը յայտնէ ու կը ճանչցնէ նքն է որ ինքզինք կը յայտնէ ու կը ճանչցնէ նքն է որ ինքզինք կը յայտնէ ու կը ճանչցնէ նքն է որ ինքզինք կը յայտնէ ու կը ճանչցնէ 
մարդուն, եւ ոմարդուն, եւ ոմարդուն, եւ ոմարդուն, եւ ո´́́́չ թէ մարդը ինք կը ճանչնայ Տէրը: Մարդը իր չ թէ մարդը ինք կը ճանչնայ Տէրը: Մարդը իր չ թէ մարդը ինք կը ճանչնայ Տէրը: Մարդը իր չ թէ մարդը ինք կը ճանչնայ Տէրը: Մարդը իր 
սեփական փորձառութեամբ կամ գիտութեամբ չի կրնար սեփական փորձառութեամբ կամ գիտութեամբ չի կրնար սեփական փորձառութեամբ կամ գիտութեամբ չի կրնար սեփական փորձառութեամբ կամ գիտութեամբ չի կրնար 
ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինք` իր ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինք` իր ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինք` իր ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինք` իր ազատ կամքով ազատ կամքով ազատ կամքով ազատ կամքով 
ինքզինք չյայտնէ մարդուն: Աշակերտները պիտի չկրնային ինքզինք չյայտնէ մարդուն: Աշակերտները պիտի չկրնային ինքզինք չյայտնէ մարդուն: Աշակերտները պիտի չկրնային ինքզինք չյայտնէ մարդուն: Աշակերտները պիտի չկրնային 
ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինքզինք ճանաչելի չդարձնէր:ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինքզինք ճանաչելի չդարձնէր:ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինքզինք ճանաչելի չդարձնէր:ճանչնալ Տէրը, եթէ երբեք Տէրը ինքզինք ճանաչելի չդարձնէր:    

բ) բ) բ) բ) ««««Ինքզինք յայտնեցԻնքզինք յայտնեցԻնքզինք յայտնեցԻնքզինք յայտնեց» » » » ըսելով, կը հասկցուի Քրիստոսի ըսելով, կը հասկցուի Քրիստոսի ըսելով, կը հասկցուի Քրիստոսի ըսելով, կը հասկցուի Քրիստոսի 
ինքնութեան յայտնութիւնը: ինքնութեան յայտնութիւնը: ինքնութեան յայտնութիւնը: ինքնութեան յայտնութիւնը: ««««Ինքնութեան յայտնութիւնԻնքնութեան յայտնութիւնԻնքնութեան յայտնութիւնԻնքնութեան յայտնութիւն» » » » 
ըսելով, չենք հասկնար իր անձին յայտնուըսելով, չենք հասկնար իր անձին յայտնուըսելով, չենք հասկնար իր անձին յայտնուըսելով, չենք հասկնար իր անձին յայտնութիւնը իր աշաթիւնը իր աշաթիւնը իր աշաթիւնը իր աշա----
կերտներուն` իբրեւ անոնց նախկին Տէրն ու Վարդապետը, կերտներուն` իբրեւ անոնց նախկին Տէրն ու Վարդապետը, կերտներուն` իբրեւ անոնց նախկին Տէրն ու Վարդապետը, կերտներուն` իբրեւ անոնց նախկին Տէրն ու Վարդապետը, 
այլ` իր ինքնութեան, իր իսկութեան, իր ինչութեան յայտնուայլ` իր ինքնութեան, իր իսկութեան, իր ինչութեան յայտնուայլ` իր ինքնութեան, իր իսկութեան, իր ինչութեան յայտնուայլ` իր ինքնութեան, իր իսկութեան, իր ինչութեան յայտնու----
թիւնը, եւ ասիկա ուրիշ բան չի նշանակեր, եթէ ոչ իր թիւնը, եւ ասիկա ուրիշ բան չի նշանակեր, եթէ ոչ իր թիւնը, եւ ասիկա ուրիշ բան չի նշանակեր, եթէ ոչ իր թիւնը, եւ ասիկա ուրիշ բան չի նշանակեր, եթէ ոչ իր 
աստուածութեան յայտնութիւնը, իր երկնային ծագման աստուածութեան յայտնութիւնը, իր երկնային ծագման աստուածութեան յայտնութիւնը, իր երկնային ծագման աստուածութեան յայտնութիւնը, իր երկնային ծագման 
յայտնութիւնը:յայտնութիւնը:յայտնութիւնը:յայտնութիւնը:    

գ) գ) գ) գ) ««««Ինքզինք յայտնեցԻնքզինք յայտնեցԻնքզինք յայտնեցԻնքզինք յայտնեց» » » » ըսելով,ըսելով,ըսելով,ըսելով,    կը հասկնանք նաեւ, որ ան կը հասկնանք նաեւ, որ ան կը հասկնանք նաեւ, որ ան կը հասկնանք նաեւ, որ ան 
ինքզինք յայտնեց մարմնաւորապէս: Սա ցոյց կու տայ, թէ ինքզինք յայտնեց մարմնաւորապէս: Սա ցոյց կու տայ, թէ ինքզինք յայտնեց մարմնաւորապէս: Սա ցոյց կու տայ, թէ ինքզինք յայտնեց մարմնաւորապէս: Սա ցոյց կու տայ, թէ 
Յիսուս ինքզինք մարմնաւոր կերպով կը յայտնէ որոնց որ Յիսուս ինքզինք մարմնաւոր կերպով կը յայտնէ որոնց որ Յիսուս ինքզինք մարմնաւոր կերպով կը յայտնէ որոնց որ Յիսուս ինքզինք մարմնաւոր կերպով կը յայտնէ որոնց որ 
ուզէ: Ան կրնար ինքզինք եօթը աշակերտներէն միայն ուզէ: Ան կրնար ինքզինք եօթը աշակերտներէն միայն ուզէ: Ան կրնար ինքզինք եօթը աշակերտներէն միայն ուզէ: Ան կրնար ինքզինք եօթը աշակերտներէն միայն 
երկուքին կամ երեքին յայտնել: Կրնար ոմանց համար երկուքին կամ երեքին յայտնել: Կրնար ոմանց համար երկուքին կամ երեքին յայտնել: Կրնար ոմանց համար երկուքին կամ երեքին յայտնել: Կրնար ոմանց համար 
տեսանելի ըլլալ, իսկ ուրիշներուն համտեսանելի ըլլալ, իսկ ուրիշներուն համտեսանելի ըլլալ, իսկ ուրիշներուն համտեսանելի ըլլալ, իսկ ուրիշներուն համար` անտեսանելի:ար` անտեսանելի:ար` անտեսանելի:ար` անտեսանելի:    

դ) Յիսուսի յայտնութեան նպատակներէն մին էր, դ) Յիսուսի յայտնութեան նպատակներէն մին էր, դ) Յիսուսի յայտնութեան նպատակներէն մին էր, դ) Յիսուսի յայտնութեան նպատակներէն մին էր, 
փարատել ափարատել ափարատել ափարատել աշակերտներուն միտքէն ամէն կասկածշակերտներուն միտքէն ամէն կասկածշակերտներուն միտքէն ամէն կասկածշակերտներուն միտքէն ամէն կասկած    իր իր իր իր 
յարութեան վերաբերեալ: Մէյարութեան վերաբերեալ: Մէյարութեան վերաբերեալ: Մէյարութեան վերաբերեալ: Մէ´́́́կ ձեւով եւ մէկ ձեւով եւ մէկ ձեւով եւ մէկ ձեւով եւ մէ´́́́կ անգամ կ անգամ կ անգամ կ անգամ 
չերեւցաւ: Մէչերեւցաւ: Մէչերեւցաւ: Մէչերեւցաւ: Մէ´́́́կ երեւումով եւ մէկ երեւումով եւ մէկ երեւումով եւ մէկ երեւումով եւ մէ´́́́կ ձեւի երեւումով, այդ կ ձեւի երեւումով, այդ կ ձեւի երեւումով, այդ կ ձեւի երեւումով, այդ 
կասկածը կրնար չփարատիլ, ահա թէ ինչու, բազմաթիւ կասկածը կրնար չփարատիլ, ահա թէ ինչու, բազմաթիւ կասկածը կրնար չփարատիլ, ահա թէ ինչու, բազմաթիւ կասկածը կրնար չփարատիլ, ահա թէ ինչու, բազմաթիւ 
անգամնանգամնանգամնանգամներ ու բազմատեսակ ձեւերով երեւցաւ իր աշակերտեր ու բազմատեսակ ձեւերով երեւցաւ իր աշակերտեր ու բազմատեսակ ձեւերով երեւցաւ իր աշակերտեր ու բազմատեսակ ձեւերով երեւցաւ իր աշակերտ----
ներուն եւ ուրիշներուն: Յիշեալ եօթը աշակերտներուն իր ներուն եւ ուրիշներուն: Յիշեալ եօթը աշակերտներուն իր ներուն եւ ուրիշներուն: Յիշեալ եօթը աշակերտներուն իր ներուն եւ ուրիշներուն: Յիշեալ եօթը աշակերտներուն իր 
երեւումէն զատ, ան երեւցաւ նաեւ Մարիամ Մագդաղեերեւումէն զատ, ան երեւցաւ նաեւ Մարիամ Մագդաղեերեւումէն զատ, ան երեւցաւ նաեւ Մարիամ Մագդաղեերեւումէն զատ, ան երեւցաւ նաեւ Մարիամ Մագդաղե----
նացիին` գերեզմանին մօտ (Յհ 20.11նացիին` գերեզմանին մօտ (Յհ 20.11նացիին` գերեզմանին մօտ (Յհ 20.11նացիին` գերեզմանին մօտ (Յհ 20.11----16): 16): 16): 16): Երեւցաւ քանի մը Երեւցաւ քանի մը Երեւցաւ քանի մը Երեւցաւ քանի մը 
իւղաբեր կիներու միասին (Մտ 28.8իւղաբեր կիներու միասին (Մտ 28.8իւղաբեր կիներու միասին (Մտ 28.8իւղաբեր կիներու միասին (Մտ 28.8----10): 10): 10): 10): Երեւցաւ Պետրոսին Երեւցաւ Պետրոսին Երեւցաւ Պետրոսին Երեւցաւ Պետրոսին 
առանձիառանձիառանձիառանձին (Ա.Կր 15.5): Երեւցաւ Երուսաղէմէն Եմմաուս ն (Ա.Կր 15.5): Երեւցաւ Երուսաղէմէն Եմմաուս ն (Ա.Կր 15.5): Երեւցաւ Երուսաղէմէն Եմմաուս ն (Ա.Կր 15.5): Երեւցաւ Երուսաղէմէն Եմմաուս 
երկարող ճանապարհին վրայ իր աշակերտներէն երկուքին երկարող ճանապարհին վրայ իր աշակերտներէն երկուքին երկարող ճանապարհին վրայ իր աշակերտներէն երկուքին երկարող ճանապարհին վրայ իր աշակերտներէն երկուքին 
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((((Ղկ 24.13Ղկ 24.13Ղկ 24.13Ղկ 24.13----15): 15): 15): 15): Երեւցաւ իր աշակերտներէն տասին` դռները Երեւցաւ իր աշակերտներէն տասին` դռները Երեւցաւ իր աշակերտներէն տասին` դռները Երեւցաւ իր աշակերտներէն տասին` դռները 
գոց սենեակի մը մէջ (Յհ 20.19գոց սենեակի մը մէջ (Յհ 20.19գոց սենեակի մը մէջ (Յհ 20.19գոց սենեակի մը մէջ (Յհ 20.19----21): 21): 21): 21): Ութը օր ետք, դարձեալ Ութը օր ետք, դարձեալ Ութը օր ետք, դարձեալ Ութը օր ետք, դարձեալ 
երեւցաւ, բայց այս անգամ 11 աշակերտներուն միասին (Յհ երեւցաւ, բայց այս անգամ 11 աշակերտներուն միասին (Յհ երեւցաւ, բայց այս անգամ 11 աշակերտներուն միասին (Յհ երեւցաւ, բայց այս անգամ 11 աշակերտներուն միասին (Յհ 
20.220.220.220.24444----29): 29): 29): 29): Երեւցաւ հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու Երեւցաւ հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու Երեւցաւ հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու Երեւցաւ հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու 
((((Ա.Կր 15.6): Երեւցաւ Ալփէոսի որդի` Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7): Ա.Կր 15.6): Երեւցաւ Ալփէոսի որդի` Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7): Ա.Կր 15.6): Երեւցաւ Ալփէոսի որդի` Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7): Ա.Կր 15.6): Երեւցաւ Ալփէոսի որդի` Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7): 
Երեւցաւ Երեւցաւ Երեւցաւ Երեւցաւ Սօղոսին Սօղոսին Սօղոսին Սօղոսին Դամասկոս առաջնորդող ճանապարհի մը Դամասկոս առաջնորդող ճանապարհի մը Դամասկոս առաջնորդող ճանապարհի մը Դամասկոս առաջնորդող ճանապարհի մը 
վրայ (Գրծ 9.3վրայ (Գրծ 9.3վրայ (Գրծ 9.3վրայ (Գրծ 9.3----5: 5: 5: 5: Ա.Կր 15.8):Ա.Կր 15.8):Ա.Կր 15.8):Ա.Կր 15.8):    

2.2.2.2.----    Յիսուսի այս երեւումը բոլոր աշակերտներուն տեղի Յիսուսի այս երեւումը բոլոր աշակերտներուն տեղի Յիսուսի այս երեւումը բոլոր աշակերտներուն տեղի Յիսուսի այս երեւումը բոլոր աշակերտներուն տեղի 
չունեցաւ, այլ անոնցմէ չունեցաւ, այլ անոնցմէ չունեցաւ, այլ անոնցմէ չունեցաւ, այլ անոնցմէ միայն եօթին: Պետրոսը, Թովմասն ու միայն եօթին: Պետրոսը, Թովմասն ու միայն եօթին: Պետրոսը, Թովմասն ու միայն եօթին: Պետրոսը, Թովմասն ու 
Նաթանայէլը իրենց անուններով յիշուած են: Իսկ Զեբեդէոսի Նաթանայէլը իրենց անուններով յիշուած են: Իսկ Զեբեդէոսի Նաթանայէլը իրենց անուններով յիշուած են: Իսկ Զեբեդէոսի Նաթանայէլը իրենց անուններով յիշուած են: Իսկ Զեբեդէոսի 
որդիները, յստակ է որ Յովհաննէս եւ Յակոբոս եղբայրներն որդիները, յստակ է որ Յովհաննէս եւ Յակոբոս եղբայրներն որդիները, յստակ է որ Յովհաննէս եւ Յակոբոս եղբայրներն որդիները, յստակ է որ Յովհաննէս եւ Յակոբոս եղբայրներն 
են: Իսկ որո՞նք են միւս երկուքը որոնց անունները չեն են: Իսկ որո՞նք են միւս երկուքը որոնց անունները չեն են: Իսկ որո՞նք են միւս երկուքը որոնց անունները չեն են: Իսկ որո՞նք են միւս երկուքը որոնց անունները չեն 
յիշուած: Շատ հաւանական է որ անոնք ըլլան Փիլիպպոսն ու յիշուած: Շատ հաւանական է որ անոնք ըլլան Փիլիպպոսն ու յիշուած: Շատ հաւանական է որ անոնք ըլլան Փիլիպպոսն ու յիշուած: Շատ հաւանական է որ անոնք ըլլան Փիլիպպոսն ու 
Անդրէասը: ՆկԱնդրէասը: ՆկԱնդրէասը: ՆկԱնդրէասը: Նկատի առնելով որ հոս յիշուած է Նաթանայէլի ատի առնելով որ հոս յիշուած է Նաթանայէլի ատի առնելով որ հոս յիշուած է Նաթանայէլի ատի առնելով որ հոս յիշուած է Նաթանայէլի 
անունը, որ նոյնինքն Բարթողոմէոս առաքեալն է, եանունը, որ նոյնինքն Բարթողոմէոս առաքեալն է, եանունը, որ նոյնինքն Բարթողոմէոս առաքեալն է, եանունը, որ նոյնինքն Բարթողոմէոս առաքեալն է, եւ նկատի ւ նկատի ւ նկատի ւ նկատի 
առնելով որ համատեսական Աառնելով որ համատեսական Աառնելով որ համատեսական Աառնելով որ համատեսական Աւետարաններուն մէջ Փիլիպւետարաններուն մէջ Փիլիպւետարաններուն մէջ Փիլիպւետարաններուն մէջ Փիլիպ----
պոսն ու Բարթողոմէոս միշտ միասին յիշուած են (Մտ 10.3: պոսն ու Բարթողոմէոս միշտ միասին յիշուած են (Մտ 10.3: պոսն ու Բարթողոմէոս միշտ միասին յիշուած են (Մտ 10.3: պոսն ու Բարթողոմէոս միշտ միասին յիշուած են (Մտ 10.3: 
Մր 3.18: Ղկ 6.14), դիւրին կՄր 3.18: Ղկ 6.14), դիւրին կՄր 3.18: Ղկ 6.14), դիւրին կՄր 3.18: Ղկ 6.14), դիւրին կ’’’’ըլլայ ենթադրել որ չանուանուած ըլլայ ենթադրել որ չանուանուած ըլլայ ենթադրել որ չանուանուած ըլլայ ենթադրել որ չանուանուած 
երկոերկոերկոերկուքէն մին Փիլիպպոսն է անպայման: Իսկ չանուանուած ւքէն մին Փիլիպպոսն է անպայման: Իսկ չանուանուած ւքէն մին Փիլիպպոսն է անպայման: Իսկ չանուանուած ւքէն մին Փիլիպպոսն է անպայման: Իսկ չանուանուած 
միւս աշակերտը վստահաբար Անդրէասն է. ան եղբայրն ու միւս աշակերտը վստահաբար Անդրէասն է. ան եղբայրն ու միւս աշակերտը վստահաբար Անդրէասն է. ան եղբայրն ու միւս աշակերտը վստահաբար Անդրէասն է. ան եղբայրն ու 
գործակիցն էր Պետրոսի, եւ Պետրոս առանց իրեն գործակիցն էր Պետրոսի, եւ Պետրոս առանց իրեն գործակիցն էր Պետրոսի, եւ Պետրոս առանց իրեն գործակիցն էր Պետրոսի, եւ Պետրոս առանց իրեն 
ձկնորսութեան չէր երթար:ձկնորսութեան չէր երթար:ձկնորսութեան չէր երթար:ձկնորսութեան չէր երթար:    

3.3.3.3.----    Երբեմն Յիսուս երեւցաւ առանձին անհատներու, Երբեմն Յիսուս երեւցաւ առանձին անհատներու, Երբեմն Յիսուս երեւցաւ առանձին անհատներու, Երբեմն Յիսուս երեւցաւ առանձին անհատներու, 
ինչպէս օրինակ, Մարիամ Մագդաղենացիին (Յհ 20.11ինչպէս օրինակ, Մարիամ Մագդաղենացիին (Յհ 20.11ինչպէս օրինակ, Մարիամ Մագդաղենացիին (Յհ 20.11ինչպէս օրինակ, Մարիամ Մագդաղենացիին (Յհ 20.11----16), 16), 16), 16), 
Պետրոսին (Ա.Կր 15.5), Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7), եւ երբեմն ալ Պետրոսին (Ա.Կր 15.5), Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7), եւ երբեմն ալ Պետրոսին (Ա.Կր 15.5), Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7), եւ երբեմն ալ Պետրոսին (Ա.Կր 15.5), Յակոբոսին (Ա.Կր 15.7), եւ երբեմն ալ 
խումբերու` ինչպէս իւղաբեր կիներուն (Մտ 28.8խումբերու` ինչպէս իւղաբեր կիներուն (Մտ 28.8խումբերու` ինչպէս իւղաբեր կիներուն (Մտ 28.8խումբերու` ինչպէս իւղաբեր կիներուն (Մտ 28.8----10), 10), 10), 10), 
աշակերտներէն տասին (Յհ 20.19աշակերտներէն տասին (Յհ 20.19աշակերտներէն տասին (Յհ 20.19աշակերտներէն տասին (Յհ 20.19----21), 21), 21), 21), տասնըմէկ աշակերտտասնըմէկ աշակերտտասնըմէկ աշակերտտասնըմէկ աշակերտ----
ներուն (Յհ 20.24ներուն (Յհ 20.24ներուն (Յհ 20.24ներուն (Յհ 20.24----29), 29), 29), 29), հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու հինգ հարիւրէ աւելի հետեւորդներու 
((((Ա.Կր 15.6): Երբեմն առանձին անհատներուԱ.Կր 15.6): Երբեմն առանձին անհատներուԱ.Կր 15.6): Երբեմն առանձին անհատներուԱ.Կր 15.6): Երբեմն առանձին անհատներու    եւ երբեմն ալ եւ երբեմն ալ եւ երբեմն ալ եւ երբեմն ալ 
խումբերու երեւելու իրողութիւնը, ցոյց կու տայ, որ Տէրը կը խումբերու երեւելու իրողութիւնը, ցոյց կու տայ, որ Տէրը կը խումբերու երեւելու իրողութիւնը, ցոյց կու տայ, որ Տէրը կը խումբերու երեւելու իրողութիւնը, ցոյց կու տայ, որ Տէրը կը 
գործէ թէգործէ թէգործէ թէգործէ թէ´ ´ ´ ´ անհատներու կեանքին մէջ եւ թէանհատներու կեանքին մէջ եւ թէանհատներու կեանքին մէջ եւ թէանհատներու կեանքին մէջ եւ թէ´ ´ ´ ´ խումբերու խումբերու խումբերու խումբերու 
կեանքին մէջ: Տիրոջ համար կարեւոր է մարդուն եկեանքին մէջ: Տիրոջ համար կարեւոր է մարդուն եկեանքին մէջ: Տիրոջ համար կարեւոր է մարդուն եկեանքին մէջ: Տիրոջ համար կարեւոր է մարդուն ե´́́́ւ ւ ւ ւ 



 686 

անհատական հաւատքի կեանքը եանհատական հաւատքի կեանքը եանհատական հաւատքի կեանքը եանհատական հաւատքի կեանքը ե´́́́ւ ւ ւ ւ հաւաքականհաւաքականհաւաքականհաւաքական    հաւատքի հաւատքի հաւատքի հաւատքի 
կեանքը: Պօղոս առաքեալ կը խօսի թէկեանքը: Պօղոս առաքեալ կը խօսի թէկեանքը: Պօղոս առաքեալ կը խօսի թէկեանքը: Պօղոս առաքեալ կը խօսի թէ´ ´ ´ ´ հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալին եալին եալին եալին 
մասին` իբրեւ առանձին անհատ, եւ թէմասին` իբրեւ առանձին անհատ, եւ թէմասին` իբրեւ առանձին անհատ, եւ թէմասին` իբրեւ առանձին անհատ, եւ թէ´ ´ ´ ´ հաւատացեալներու հաւատացեալներու հաւատացեալներու հաւատացեալներու 
ամբողջութեան մասին` իբրեւ մարմինը Քրիստոսի: Քրիստոս ամբողջութեան մասին` իբրեւ մարմինը Քրիստոսի: Քրիստոս ամբողջութեան մասին` իբրեւ մարմինը Քրիստոսի: Քրիստոս ամբողջութեան մասին` իբրեւ մարմինը Քրիստոսի: Քրիստոս 
կը խօսի թէկը խօսի թէկը խօսի թէկը խօսի թէ´ ´ ´ ´ առանձին աղօթելու մասին (Մտ 6.6), եւ թէառանձին աղօթելու մասին (Մտ 6.6), եւ թէառանձին աղօթելու մասին (Մտ 6.6), եւ թէառանձին աղօթելու մասին (Մտ 6.6), եւ թէ´ ´ ´ ´ մի մի մի մի 
քանի անձերով աղօթելու մասին (Մտ 18.20): Հետեւաբար, քանի անձերով աղօթելու մասին (Մտ 18.20): Հետեւաբար, քանի անձերով աղօթելու մասին (Մտ 18.20): Հետեւաբար, քանի անձերով աղօթելու մասին (Մտ 18.20): Հետեւաբար, 
հաւատացեալ մարդը պէտք է զօրացնէ իր առանձնհաւատացեալ մարդը պէտք է զօրացնէ իր առանձնհաւատացեալ մարդը պէտք է զօրացնէ իր առանձնհաւատացեալ մարդը պէտք է զօրացնէ իր առանձնական ական ական ական 
հաւատքի կեանքը, բայց միաժամանակ, կապուած ըլլայ հաւատքի կեանքը, բայց միաժամանակ, կապուած ըլլայ հաւատքի կեանքը, բայց միաժամանակ, կապուած ըլլայ հաւատքի կեանքը, բայց միաժամանակ, կապուած ըլլայ 
հաւատացեալներու խմբակի մը, որպէսզի չնմանի ծառէն հաւատացեալներու խմբակի մը, որպէսզի չնմանի ծառէն հաւատացեալներու խմբակի մը, որպէսզի չնմանի ծառէն հաւատացեալներու խմբակի մը, որպէսզի չնմանի ծառէն 
բաժնուած ճիւղի մը, այլ` կազմէ Քրիստոսի մարմինին բաժնուած ճիւղի մը, այլ` կազմէ Քրիստոսի մարմինին բաժնուած ճիւղի մը, այլ` կազմէ Քրիստոսի մարմինին բաժնուած ճիւղի մը, այլ` կազմէ Քրիստոսի մարմինին 
պտղալից ծառը:պտղալից ծառը:պտղալից ծառը:պտղալից ծառը:    

4.4.4.4.----    ««««Միասին էինՄիասին էինՄիասին էինՄիասին էին»:»:»:»:    Այս բառերը առաջին հերթին կը Այս բառերը առաջին հերթին կը Այս բառերը առաջին հերթին կը Այս բառերը առաջին հերթին կը 
պարզեն, թէ աշակերտները միասին մնացին եւ միասին պարզեն, թէ աշակերտները միասին մնացին եւ միասին պարզեն, թէ աշակերտները միասին մնացին եւ միասին պարզեն, թէ աշակերտները միասին մնացին եւ միասին 
աաաապրեցան, երբ իրենց Տէրը խաչին յանձնուեցաւ: Ծանր պրեցան, երբ իրենց Տէրը խաչին յանձնուեցաւ: Ծանր պրեցան, երբ իրենց Տէրը խաչին յանձնուեցաւ: Ծանր պրեցան, երբ իրենց Տէրը խաչին յանձնուեցաւ: Ծանր 
փորձութիւն մը կամ հարուած մը, կրնայ ցրուել մէկտեղուած փորձութիւն մը կամ հարուած մը, կրնայ ցրուել մէկտեղուած փորձութիւն մը կամ հարուած մը, կրնայ ցրուել մէկտեղուած փորձութիւն մը կամ հարուած մը, կրնայ ցրուել մէկտեղուած 
հաւատացեալներու խումբ մը: Յիսուսի խաչելութիւնը շատ հաւատացեալներու խումբ մը: Յիսուսի խաչելութիւնը շատ հաւատացեալներու խումբ մը: Յիսուսի խաչելութիւնը շատ հաւատացեալներու խումբ մը: Յիսուսի խաչելութիւնը շատ 
մեծ հարուած մըն էր աշակերտներուն համար: Իրենց ամբողջ մեծ հարուած մըն էր աշակերտներուն համար: Իրենց ամբողջ մեծ հարուած մըն էր աշակերտներուն համար: Իրենց ամբողջ մեծ հարուած մըն էր աշակերտներուն համար: Իրենց ամբողջ 
յոյսն էր որ գերեզմանուեցաւ: Այդ հարուածը սակայն, չկյոյսն էր որ գերեզմանուեցաւ: Այդ հարուածը սակայն, չկյոյսն էր որ գերեզմանուեցաւ: Այդ հարուածը սակայն, չկյոյսն էր որ գերեզմանուեցաւ: Այդ հարուածը սակայն, չկրցաւ րցաւ րցաւ րցաւ 
ցրուել աշակերտները, չկրցաւ զանոնք բաժնել իրարմէ. եւ ցրուել աշակերտները, չկրցաւ զանոնք բաժնել իրարմէ. եւ ցրուել աշակերտները, չկրցաւ զանոնք բաժնել իրարմէ. եւ ցրուել աշակերտները, չկրցաւ զանոնք բաժնել իրարմէ. եւ 
ինչո՞ւ. որովհետեւ անոնք միացած էին Քրիստոսի սիրով ու ինչո՞ւ. որովհետեւ անոնք միացած էին Քրիստոսի սիրով ու ինչո՞ւ. որովհետեւ անոնք միացած էին Քրիստոսի սիրով ու ինչո՞ւ. որովհետեւ անոնք միացած էին Քրիստոսի սիրով ու 
հաւատքով, այլ խօսքով` Քրիստոսի սէրն ու հաւատքն էր որ հաւատքով, այլ խօսքով` Քրիստոսի սէրն ու հաւատքն էր որ հաւատքով, այլ խօսքով` Քրիստոսի սէրն ու հաւատքն էր որ հաւատքով, այլ խօսքով` Քրիստոսի սէրն ու հաւատքն էր որ 
զիրենք քովզիրենք քովզիրենք քովզիրենք քով----քովի պահեց: Գալով մեզի, ենթադրենք պահ մը քովի պահեց: Գալով մեզի, ենթադրենք պահ մը քովի պահեց: Գալով մեզի, ենթադրենք պահ մը քովի պահեց: Գալով մեզի, ենթադրենք պահ մը 
որ անդամ ենք հոգեւոր խումբի մը, կամ եկեղեոր անդամ ենք հոգեւոր խումբի մը, կամ եկեղեոր անդամ ենք հոգեւոր խումբի մը, կամ եկեղեոր անդամ ենք հոգեւոր խումբի մը, կամ եկեղեցիի մը, կամ ցիի մը, կամ ցիի մը, կամ ցիի մը, կամ 
ենթադրենք որ քանի մը հոգիներով տունի մը մէջ կը ենթադրենք որ քանի մը հոգիներով տունի մը մէջ կը ենթադրենք որ քանի մը հոգիներով տունի մը մէջ կը ենթադրենք որ քանի մը հոգիներով տունի մը մէջ կը 
հաւաքուինք, կհաւաքուինք, կհաւաքուինք, կհաւաքուինք, կ’’’’աղօթենք, Աստուածաշունչ կը սերտենք. ի՞նչ աղօթենք, Աստուածաշունչ կը սերտենք. ի՞նչ աղօթենք, Աստուածաշունչ կը սերտենք. ի՞նչ աղօթենք, Աստուածաշունչ կը սերտենք. ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք եթէ յանկարծ փոթորիկ մը հարուածէ մեր կեանքը, կը ընենք եթէ յանկարծ փոթորիկ մը հարուածէ մեր կեանքը, կը ընենք եթէ յանկարծ փոթորիկ մը հարուածէ մեր կեանքը, կը ընենք եթէ յանկարծ փոթորիկ մը հարուածէ մեր կեանքը, կը 
ցրուի՞նք, կը բաժնուինք ու կը հեռանա՞նք իրարմէ, թէ` կողքցրուի՞նք, կը բաժնուինք ու կը հեռանա՞նք իրարմէ, թէ` կողքցրուի՞նք, կը բաժնուինք ու կը հեռանա՞նք իրարմէ, թէ` կողքցրուի՞նք, կը բաժնուինք ու կը հեռանա՞նք իրարմէ, թէ` կողք----
կողքի կը կենանք ու կը քաջալերենքկողքի կը կենանք ու կը քաջալերենքկողքի կը կենանք ու կը քաջալերենքկողքի կը կենանք ու կը քաջալերենք    զզզզիրար, կը զօրացնենք ու իրար, կը զօրացնենք ու իրար, կը զօրացնենք ու իրար, կը զօրացնենք ու 
կը մխիթարենք իրար: Ուստի, կը մխիթարենք իրար: Ուստի, կը մխիթարենք իրար: Ուստի, կը մխիթարենք իրար: Ուստի, ««««միասին էինմիասին էինմիասին էինմիասին էին»»»»    բառերը, կը բառերը, կը բառերը, կը բառերը, կը 
բացայայտեն թէ Տիրոջ կամքն է, որ իր հետեւորդները միշտ բացայայտեն թէ Տիրոջ կամքն է, որ իր հետեւորդները միշտ բացայայտեն թէ Տիրոջ կամքն է, որ իր հետեւորդները միշտ բացայայտեն թէ Տիրոջ կամքն է, որ իր հետեւորդները միշտ 
միասիմիասիմիասիմիասի´́́́ն ըլլլան, միասին ըլլլան, միասին ըլլլան, միասին ըլլլան, միասի´́́́ն գործեն, մանաւանդ նեղութեանց եւ ն գործեն, մանաւանդ նեղութեանց եւ ն գործեն, մանաւանդ նեղութեանց եւ ն գործեն, մանաւանդ նեղութեանց եւ 
փորձութեանց ժամանակ:փորձութեանց ժամանակ:փորձութեանց ժամանակ:փորձութեանց ժամանակ:    
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5.5.5.5.----    ««««Միասին էինՄիասին էինՄիասին էինՄիասին էին»»»»    երբ Յիսուս երեւցաւ անոնց: Սա ցոյց երբ Յիսուս երեւցաւ անոնց: Սա ցոյց երբ Յիսուս երեւցաւ անոնց: Սա ցոյց երբ Յիսուս երեւցաւ անոնց: Սա ցոյց 
կոկոկոկու տայ, թէ երբ հաւատացեալներ միասին ու միասիրտ ւ տայ, թէ երբ հաւատացեալներ միասին ու միասիրտ ւ տայ, թէ երբ հաւատացեալներ միասին ու միասիրտ ւ տայ, թէ երբ հաւատացեալներ միասին ու միասիրտ 
ըլլան, Քրիստոս ինքզինք կը յայտնէ անոնց: Իսկ ի՞նչ կը ըլլան, Քրիստոս ինքզինք կը յայտնէ անոնց: Իսկ ի՞նչ կը ըլլան, Քրիստոս ինքզինք կը յայտնէ անոնց: Իսկ ի՞նչ կը ըլլան, Քրիստոս ինքզինք կը յայտնէ անոնց: Իսկ ի՞նչ կը 
նշանակէ նշանակէ նշանակէ նշանակէ ««««միասին ըլլալմիասին ըլլալմիասին ըլլալմիասին ըլլալ»: »: »: »: Միասին ըլլալը մարմնաւոր Միասին ըլլալը մարմնաւոր Միասին ըլլալը մարմնաւոր Միասին ըլլալը մարմնաւոր 
իմաստին կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ` հոգեւոր իմաստ: իմաստին կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ` հոգեւոր իմաստ: իմաստին կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ` հոգեւոր իմաստ: իմաստին կողքին, ունի նաեւ ու մանաւանդ` հոգեւոր իմաստ: 
««««Միասին ըլլալՄիասին ըլլալՄիասին ըլլալՄիասին ըլլալ», », », », կը նշանակէ միաբան եւ համերաշխ ըլլալ: կը նշանակէ միաբան եւ համերաշխ ըլլալ: կը նշանակէ միաբան եւ համերաշխ ըլլալ: կը նշանակէ միաբան եւ համերաշխ ըլլալ: 
ՊէտՊէտՊէտՊէտք է միասին ըլլալ յատկապէս փորձութեանց ու ցաւի ք է միասին ըլլալ յատկապէս փորձութեանց ու ցաւի ք է միասին ըլլալ յատկապէս փորձութեանց ու ցաւի ք է միասին ըլլալ յատկապէս փորձութեանց ու ցաւի 
ժամանակ: Դիւրին է ուրիշին կողքին ըլլալ երբ անիկա ժամանակ: Դիւրին է ուրիշին կողքին ըլլալ երբ անիկա ժամանակ: Դիւրին է ուրիշին կողքին ըլլալ երբ անիկա ժամանակ: Դիւրին է ուրիշին կողքին ըլլալ երբ անիկա 
հանգստաւէտ պայմաններու մէջ է: Փափաքելի է մարդոց հետ հանգստաւէտ պայմաններու մէջ է: Փափաքելի է մարդոց հետ հանգստաւէտ պայմաններու մէջ է: Փափաքելի է մարդոց հետ հանգստաւէտ պայմաններու մէջ է: Փափաքելի է մարդոց հետ 
ըլլալ երբ անոնք  երջանկալից վիճակի մէջ են: Բայց կրնա՞նք ըլլալ երբ անոնք  երջանկալից վիճակի մէջ են: Բայց կրնա՞նք ըլլալ երբ անոնք  երջանկալից վիճակի մէջ են: Բայց կրնա՞նք ըլլալ երբ անոնք  երջանկալից վիճակի մէջ են: Բայց կրնա՞նք 
եւ կեւ կեւ կեւ կ’’’’ուզե՞նք մեր նմաններուն հետ ըլլալ, երբ անոնք կուզե՞նք մեր նմաններուն հետ ըլլալ, երբ անոնք կուզե՞նք մեր նմաններուն հետ ըլլալ, երբ անոնք կուզե՞նք մեր նմաններուն հետ ըլլալ, երբ անոնք կ’’’’անանանանցնին ցնին ցնին ցնին 
ծանր փորձութիւններէ եւ լքուած են իրենց սիրելիներէն:ծանր փորձութիւններէ եւ լքուած են իրենց սիրելիներէն:ծանր փորձութիւններէ եւ լքուած են իրենց սիրելիներէն:ծանր փորձութիւններէ եւ լքուած են իրենց սիրելիներէն:    

6.6.6.6.----    Տիրոջ երեւումը անհատներու, կոչ մըն է անհատ Տիրոջ երեւումը անհատներու, կոչ մըն է անհատ Տիրոջ երեւումը անհատներու, կոչ մըն է անհատ Տիրոջ երեւումը անհատներու, կոչ մըն է անհատ 
հաւատացեալներուն, իր վկաները դառնալու անհատաբար: հաւատացեալներուն, իր վկաները դառնալու անհատաբար: հաւատացեալներուն, իր վկաները դառնալու անհատաբար: հաւատացեալներուն, իր վկաները դառնալու անհատաբար: 
Իսկ իր երեւումը մէկտեղուած հաւատացեալներու, կոչ մըն է Իսկ իր երեւումը մէկտեղուած հաւատացեալներու, կոչ մըն է Իսկ իր երեւումը մէկտեղուած հաւատացեալներու, կոչ մըն է Իսկ իր երեւումը մէկտեղուած հաւատացեալներու, կոչ մըն է 
ամբողջ եկեղեցիին իր վկան դառնալու:ամբողջ եկեղեցիին իր վկան դառնալու:ամբողջ եկեղեցիին իր վկան դառնալու:ամբողջ եկեղեցիին իր վկան դառնալու:    

7.7.7.7.----    Յիսուսի երՅիսուսի երՅիսուսի երՅիսուսի երեւումը յատուկ կերպով եօթը անձերու, եւումը յատուկ կերպով եօթը անձերու, եւումը յատուկ կերպով եօթը անձերու, եւումը յատուկ կերպով եօթը անձերու, 
հաւանաբար մասնաւոր նպատակ մը ունէր: Որոշ մեկնիչներ հաւանաբար մասնաւոր նպատակ մը ունէր: Որոշ մեկնիչներ հաւանաբար մասնաւոր նպատակ մը ունէր: Որոշ մեկնիչներ հաւանաբար մասնաւոր նպատակ մը ունէր: Որոշ մեկնիչներ 
դիտել կու տան, որ Հռոմի մէջ կարեւոր հարցի մը գծով դիտել կու տան, որ Հռոմի մէջ կարեւոր հարցի մը գծով դիտել կու տան, որ Հռոմի մէջ կարեւոր հարցի մը գծով դիտել կու տան, որ Հռոմի մէջ կարեւոր հարցի մը գծով 
որոշում առնելու եւ վճիռ արձակելու համար, եօթը վկաներ որոշում առնելու եւ վճիռ արձակելու համար, եօթը վկաներ որոշում առնելու եւ վճիռ արձակելու համար, եօթը վկաներ որոշում առնելու եւ վճիռ արձակելու համար, եօթը վկաներ 
կը պահանջուէին: Այս իմաստով, Յիսուսի յարութեան կը պահանջուէին: Այս իմաստով, Յիսուսի յարութեան կը պահանջուէին: Այս իմաստով, Յիսուսի յարութեան կը պահանջուէին: Այս իմաստով, Յիսուսի յարութեան 
վերաբերեալ յիշեալ եօվերաբերեալ յիշեալ եօվերաբերեալ յիշեալ եօվերաբերեալ յիշեալ եօթը աշակերտներուն կողմէ տրուած թը աշակերտներուն կողմէ տրուած թը աշակերտներուն կողմէ տրուած թը աշակերտներուն կողմէ տրուած 
վկայութիւնը կը դառնայ անհերքելի:վկայութիւնը կը դառնայ անհերքելի:վկայութիւնը կը դառնայ անհերքելի:վկայութիւնը կը դառնայ անհերքելի:    

8.8.8.8.----    Թովմաս որ նախապէս կասկածած էր թէ իսկապէս Թովմաս որ նախապէս կասկածած էր թէ իսկապէս Թովմաս որ նախապէս կասկածած էր թէ իսկապէս Թովմաս որ նախապէս կասկածած էր թէ իսկապէս 
Յիսուս յարութիւն առած էր (Յհ 20.24Յիսուս յարութիւն առած էր (Յհ 20.24Յիսուս յարութիւն առած էր (Յհ 20.24Յիսուս յարութիւն առած էր (Յհ 20.24----29), 29), 29), 29), հիմա զինք կը հիմա զինք կը հիմա զինք կը հիմա զինք կը 
գտնենք Պետրոսի կողքին, եւ միւսներէն անբաժան: Այս գտնենք Պետրոսի կողքին, եւ միւսներէն անբաժան: Այս գտնենք Պետրոսի կողքին, եւ միւսներէն անբաժան: Այս գտնենք Պետրոսի կողքին, եւ միւսներէն անբաժան: Այս 
իրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ իրենց հաւատքինիրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ իրենց հաւատքինիրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ իրենց հաւատքինիրողութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ իրենց հաւատքին    մէջ մէջ մէջ մէջ 
կասկած ունեցողները, պէտք է զօրեղ հաւատք ունեցողներուն կասկած ունեցողները, պէտք է զօրեղ հաւատք ունեցողներուն կասկած ունեցողները, պէտք է զօրեղ հաւատք ունեցողներուն կասկած ունեցողները, պէտք է զօրեղ հաւատք ունեցողներուն 
շուրջ ըլլան, որպէսզի Չարը բնաւ չհամարձակի շուրջ ըլլան, որպէսզի Չարը բնաւ չհամարձակի շուրջ ըլլան, որպէսզի Չարը բնաւ չհամարձակի շուրջ ըլլան, որպէսզի Չարը բնաւ չհամարձակի 
կասկածամտութեան ախտը սերմանել անոնց սրտին մէջ:կասկածամտութեան ախտը սերմանել անոնց սրտին մէջ:կասկածամտութեան ախտը սերմանել անոնց սրտին մէջ:կասկածամտութեան ախտը սերմանել անոնց սրտին մէջ:    

««««Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.Սիմոն Պետրոս ըսաւ անոնց.----    
""""Ձուկ որսալու կՁուկ որսալու կՁուկ որսալու կՁուկ որսալու կ’’’’երթամերթամերթամերթամ""""::::    
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""""Մենք ալ քեզի հետ կու գանքՄենք ալ քեզի հետ կու գանքՄենք ալ քեզի հետ կու գանքՄենք ալ քեզի հետ կու գանք"""", , , , ----    ըսին միւսները:ըսին միւսները:ըսին միւսները:ըսին միւսները:    
Ուստի գացինՈւստի գացինՈւստի գացինՈւստի գացին    եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան մըն եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան մըն եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան մըն եւ նաւակ մտան, բայց այդ գիշեր բան մըն 

ալ չբռնեցինալ չբռնեցինալ չբռնեցինալ չբռնեցին»»»» ( ( ( (Յհ 21.3):Յհ 21.3):Յհ 21.3):Յհ 21.3):    
1.1.1.1.----    Պետրոս առաքեալ որոշեց ձկնորսութեան երթալ. Պետրոս առաքեալ որոշեց ձկնորսութեան երթալ. Պետրոս առաքեալ որոշեց ձկնորսութեան երթալ. Պետրոս առաքեալ որոշեց ձկնորսութեան երթալ. 

անոր ընկերացան ուրիշ չորս առաքեալներ՝ Թովմաս, Նաթաանոր ընկերացան ուրիշ չորս առաքեալներ՝ Թովմաս, Նաթաանոր ընկերացան ուրիշ չորս առաքեալներ՝ Թովմաս, Նաթաանոր ընկերացան ուրիշ չորս առաքեալներ՝ Թովմաս, Նաթա----
նայէլ, Յակոբոս եւ Յովհաննէս, ինչպէս նաեւ Յիսուսի աշանայէլ, Յակոբոս եւ Յովհաննէս, ինչպէս նաեւ Յիսուսի աշանայէլ, Յակոբոս եւ Յովհաննէս, ինչպէս նաեւ Յիսուսի աշանայէլ, Յակոբոս եւ Յովհաննէս, ինչպէս նաեւ Յիսուսի աշա----
կերտներէն երկու ուրիշներ: Արդ, ինչո՞ւ համարկերտներէն երկու ուրիշներ: Արդ, ինչո՞ւ համարկերտներէն երկու ուրիշներ: Արդ, ինչո՞ւ համարկերտներէն երկու ուրիշներ: Արդ, ինչո՞ւ համար    ձկնորսուձկնորսուձկնորսուձկնորսու----
թեան գացին, կամ, ի՞նչ կը պարզէ անոնց ձկնորսութեան թեան գացին, կամ, ի՞նչ կը պարզէ անոնց ձկնորսութեան թեան գացին, կամ, ի՞նչ կը պարզէ անոնց ձկնորսութեան թեան գացին, կամ, ի՞նչ կը պարզէ անոնց ձկնորսութեան 
երթալը:երթալը:երթալը:երթալը:    

ա) Ոմանք կը կարծեն, որ աշակերտներուն ձկնորսուա) Ոմանք կը կարծեն, որ աշակերտներուն ձկնորսուա) Ոմանք կը կարծեն, որ աշակերտներուն ձկնորսուա) Ոմանք կը կարծեն, որ աշակերտներուն ձկնորսու----
թեան երթալը ցոյց կու տայ, որ անոնք մոռցեր էին Յիսուսի թեան երթալը ցոյց կու տայ, որ անոնք մոռցեր էին Յիսուսի թեան երթալը ցոյց կու տայ, որ անոնք մոռցեր էին Յիսուսի թեան երթալը ցոյց կու տայ, որ անոնք մոռցեր էին Յիսուսի 
խոստումները, խօսքերը, գործերը եւ ամբողջ առաքելութիւնը, խոստումները, խօսքերը, գործերը եւ ամբողջ առաքելութիւնը, խոստումները, խօսքերը, գործերը եւ ամբողջ առաքելութիւնը, խոստումները, խօսքերը, գործերը եւ ամբողջ առաքելութիւնը, 
եւ սկսած էին աստիճանաբար վերադառնեւ սկսած էին աստիճանաբար վերադառնեւ սկսած էին աստիճանաբար վերադառնեւ սկսած էին աստիճանաբար վերադառնալ իրենց նախկին ալ իրենց նախկին ալ իրենց նախկին ալ իրենց նախկին 
կեանքին: Այս բացատրութիւնը չի կրնար շիտակ ըլլալ, կեանքին: Այս բացատրութիւնը չի կրնար շիտակ ըլլալ, կեանքին: Այս բացատրութիւնը չի կրնար շիտակ ըլլալ, կեանքին: Այս բացատրութիւնը չի կրնար շիտակ ըլլալ, 
որովհետեւ, եթէ իսկապէս իրենց նպատակը կամ միտումը, որովհետեւ, եթէ իսկապէս իրենց նպատակը կամ միտումը, որովհետեւ, եթէ իսկապէս իրենց նպատակը կամ միտումը, որովհետեւ, եթէ իսկապէս իրենց նպատակը կամ միտումը, 
Քրիստոսի հետ իրենց ունեցած փորձառութիւնը մոռնալն էր, Քրիստոսի հետ իրենց ունեցած փորձառութիւնը մոռնալն էր, Քրիստոսի հետ իրենց ունեցած փորձառութիւնը մոռնալն էր, Քրիստոսի հետ իրենց ունեցած փորձառութիւնը մոռնալն էր, 
նախ, Քրիստոս պիտի չայցելէր իրենց, երկրորդ, այցելելէ նախ, Քրիստոս պիտի չայցելէր իրենց, երկրորդ, այցելելէ նախ, Քրիստոս պիտի չայցելէր իրենց, երկրորդ, այցելելէ նախ, Քրիստոս պիտի չայցելէր իրենց, երկրորդ, այցելելէ 
ետք` պիտի չօրհնէր անոնց գործը, երրորետք` պիտի չօրհնէր անոնց գործը, երրորետք` պիտի չօրհնէր անոնց գործը, երրորետք` պիտի չօրհնէր անոնց գործը, երրորդ, Գալիլեայի մէջ դ, Գալիլեայի մէջ դ, Գալիլեայի մէջ դ, Գալիլեայի մէջ 
իրենց հանդիպելու Յիսուսի խոստումը ի դերեւ պիտի ելլէր:իրենց հանդիպելու Յիսուսի խոստումը ի դերեւ պիտի ելլէր:իրենց հանդիպելու Յիսուսի խոստումը ի դերեւ պիտի ելլէր:իրենց հանդիպելու Յիսուսի խոստումը ի դերեւ պիտի ելլէր:    

բ) Ուրիշներ կը խորհին, թէ աշակերտներուն բ) Ուրիշներ կը խորհին, թէ աշակերտներուն բ) Ուրիշներ կը խորհին, թէ աշակերտներուն բ) Ուրիշներ կը խորհին, թէ աշակերտներուն 
ձկնորսութեան երթալը, կը պարզէ թէ անոնք դատարկութենէ ձկնորսութեան երթալը, կը պարզէ թէ անոնք դատարկութենէ ձկնորսութեան երթալը, կը պարզէ թէ անոնք դատարկութենէ ձկնորսութեան երթալը, կը պարզէ թէ անոնք դատարկութենէ 
կամ անգործութենէ կը տառապէին եւ ինչ ընելիքնին չէին կամ անգործութենէ կը տառապէին եւ ինչ ընելիքնին չէին կամ անգործութենէ կը տառապէին եւ ինչ ընելիքնին չէին կամ անգործութենէ կը տառապէին եւ ինչ ընելիքնին չէին 
գիտեր: Այս պատճառը կրնայ հաւանական ըլլալ, գիտեր: Այս պատճառը կրնայ հաւանական ըլլալ, գիտեր: Այս պատճառը կրնայ հաւանական ըլլալ, գիտեր: Այս պատճառը կրնայ հաւանական ըլլալ, եթէ երբեք եթէ երբեք եթէ երբեք եթէ երբեք 
նկատի առնենք ձկնորսութեան երթալու Պետրոսին յանկարնկատի առնենք ձկնորսութեան երթալու Պետրոսին յանկարնկատի առնենք ձկնորսութեան երթալու Պետրոսին յանկարնկատի առնենք ձկնորսութեան երթալու Պետրոսին յանկար----
ծական եւ անակնկալ առաջարկը եւ միւսներուն անմիջական ծական եւ անակնկալ առաջարկը եւ միւսներուն անմիջական ծական եւ անակնկալ առաջարկը եւ միւսներուն անմիջական ծական եւ անակնկալ առաջարկը եւ միւսներուն անմիջական 
ընդառաջումը:ընդառաջումը:ընդառաջումը:ընդառաջումը:    

գ) Ձկնորսութեան երթալը կը բացայայտէ գ) Ձկնորսութեան երթալը կը բացայայտէ գ) Ձկնորսութեան երթալը կը բացայայտէ գ) Ձկնորսութեան երթալը կը բացայայտէ 
աշակերտներուն խոնարհ նկարագիրը եւ հեզ հոգին: Անոնք աշակերտներուն խոնարհ նկարագիրը եւ հեզ հոգին: Անոնք աշակերտներուն խոնարհ նկարագիրը եւ հեզ հոգին: Անոնք աշակերտներուն խոնարհ նկարագիրը եւ հեզ հոգին: Անոնք 
աւելի քան երեք տարիներ Տիրոջ հետ ժամանակ անցոաւելի քան երեք տարիներ Տիրոջ հետ ժամանակ անցոաւելի քան երեք տարիներ Տիրոջ հետ ժամանակ անցոաւելի քան երեք տարիներ Տիրոջ հետ ժամանակ անցուցին, ւցին, ւցին, ւցին, 
ականատես եղան անոր մեծամեծ հրաշագործութիւններուն, ականատես եղան անոր մեծամեծ հրաշագործութիւններուն, ականատես եղան անոր մեծամեծ հրաշագործութիւններուն, ականատես եղան անոր մեծամեծ հրաշագործութիւններուն, 
վայելեցին անոր սէրը, խնամքն ու պաշտպանութիւնը: Յիսուվայելեցին անոր սէրը, խնամքն ու պաշտպանութիւնը: Յիսուվայելեցին անոր սէրը, խնամքն ու պաշտպանութիւնը: Յիսուվայելեցին անոր սէրը, խնամքն ու պաշտպանութիւնը: Յիսու----
սի սիրոյն, մարդիկ յարգեցին ու պատուեցին զանոնք: սի սիրոյն, մարդիկ յարգեցին ու պատուեցին զանոնք: սի սիրոյն, մարդիկ յարգեցին ու պատուեցին զանոնք: սի սիրոյն, մարդիկ յարգեցին ու պատուեցին զանոնք: 
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Յիսուսի պատճառով, մարդիկ հիւրասիրեցին ու փառաւորեՅիսուսի պատճառով, մարդիկ հիւրասիրեցին ու փառաւորեՅիսուսի պատճառով, մարդիկ հիւրասիրեցին ու փառաւորեՅիսուսի պատճառով, մարդիկ հիւրասիրեցին ու փառաւորե----
ցին զանոնք: Այս բոլորէն ետք, ամէն ձկնորսի պէս ցին զանոնք: Այս բոլորէն ետք, ամէն ձկնորսի պէս ցին զանոնք: Այս բոլորէն ետք, ամէն ձկնորսի պէս ցին զանոնք: Այս բոլորէն ետք, ամէն ձկնորսի պէս 
ձկնձկնձկնձկնորսութեան երթալը, անոնց հեզութիւնն ու խոնարհութիւորսութեան երթալը, անոնց հեզութիւնն ու խոնարհութիւորսութեան երթալը, անոնց հեզութիւնն ու խոնարհութիւորսութեան երթալը, անոնց հեզութիւնն ու խոնարհութիւ----
նը ցոյց չի՞ տար: Պահ մը դուն քեզ անոնց տեղ դիր ու մտածէ նը ցոյց չի՞ տար: Պահ մը դուն քեզ անոնց տեղ դիր ու մտածէ նը ցոյց չի՞ տար: Պահ մը դուն քեզ անոնց տեղ դիր ու մտածէ նը ցոյց չի՞ տար: Պահ մը դուն քեզ անոնց տեղ դիր ու մտածէ 
ըսուածին մասին: Ենթադրէ պահ մը որ հասարակ ու պարզ ըսուածին մասին: Ենթադրէ պահ մը որ հասարակ ու պարզ ըսուածին մասին: Ենթադրէ պահ մը որ հասարակ ու պարզ ըսուածին մասին: Ենթադրէ պահ մը որ հասարակ ու պարզ 
ձկնորս մըն էիր, եւ յանկարծ կանչուեցար ապրելու քու ձկնորս մըն էիր, եւ յանկարծ կանչուեցար ապրելու քու ձկնորս մըն էիր, եւ յանկարծ կանչուեցար ապրելու քու ձկնորս մըն էիր, եւ յանկարծ կանչուեցար ապրելու քու 
երկրիդ թագաւորին հետ, անոր պալատին մէջ, անոր կողքիերկրիդ թագաւորին հետ, անոր պալատին մէջ, անոր կողքիերկրիդ թագաւորին հետ, անոր պալատին մէջ, անոր կողքիերկրիդ թագաւորին հետ, անոր պալատին մէջ, անոր կողքին, ն, ն, ն, 
եւ սկսար ուտել անոր սեղանէն, սկսար վայելել անոր սէրն ու եւ սկսար ուտել անոր սեղանէն, սկսար վայելել անոր սէրն ու եւ սկսար ուտել անոր սեղանէն, սկսար վայելել անոր սէրն ու եւ սկսար ուտել անոր սեղանէն, սկսար վայելել անոր սէրն ու 
պաշտպանութիւնը, մարդիկ սկսան քեզ փառաւորել, յարգել, պաշտպանութիւնը, մարդիկ սկսան քեզ փառաւորել, յարգել, պաշտպանութիւնը, մարդիկ սկսան քեզ փառաւորել, յարգել, պաշտպանութիւնը, մարդիկ սկսան քեզ փառաւորել, յարգել, 
պատուել, մեծարել, զգուշութեամբ եւ պատկառանքով պատուել, մեծարել, զգուշութեամբ եւ պատկառանքով պատուել, մեծարել, զգուշութեամբ եւ պատկառանքով պատուել, մեծարել, զգուշութեամբ եւ պատկառանքով 
մօտենալ քեզի, եւ յանկարծ, թագաւորդ ձգեց երկիրը եւ ուրիշ մօտենալ քեզի, եւ յանկարծ, թագաւորդ ձգեց երկիրը եւ ուրիշ մօտենալ քեզի, եւ յանկարծ, թագաւորդ ձգեց երկիրը եւ ուրիշ մօտենալ քեզի, եւ յանկարծ, թագաւորդ ձգեց երկիրը եւ ուրիշ 
երկիր մը գնաց: Այդ բոլորէն ետք, դիւրի՞ն է քերկիր մը գնաց: Այդ բոլորէն ետք, դիւրի՞ն է քերկիր մը գնաց: Այդ բոլորէն ետք, դիւրի՞ն է քերկիր մը գնաց: Այդ բոլորէն ետք, դիւրի՞ն է քեզի համար եզի համար եզի համար եզի համար 
վերադառնալ քու նախկին կեանքիդ, դիւրի՞ն է ուռկանդ վերադառնալ քու նախկին կեանքիդ, դիւրի՞ն է ուռկանդ վերադառնալ քու նախկին կեանքիդ, դիւրի՞ն է ուռկանդ վերադառնալ քու նախկին կեանքիդ, դիւրի՞ն է ուռկանդ 
շալկելը եւ ծով երթալը բոլոր մարդոց աչքին դիմաց: Պիտի շալկելը եւ ծով երթալը բոլոր մարդոց աչքին դիմաց: Պիտի շալկելը եւ ծով երթալը բոլոր մարդոց աչքին դիմաց: Պիտի շալկելը եւ ծով երթալը բոլոր մարդոց աչքին դիմաց: Պիտի 
չմտածե՞ս թէ մարդիկ իչմտածե՞ս թէ մարդիկ իչմտածե՞ս թէ մարդիկ իչմտածե՞ս թէ մարդիկ ի´́́́նչ պիտի մտածեն քու մասիդ:նչ պիտի մտածեն քու մասիդ:նչ պիտի մտածեն քու մասիդ:նչ պիտի մտածեն քու մասիդ:    

դ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ անոնք գործունեայ մարդիկ դ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ անոնք գործունեայ մարդիկ դ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ անոնք գործունեայ մարդիկ դ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ անոնք գործունեայ մարդիկ 
էին, աշխատանքը սիրող եւ գործին հաւատացող մարդէին, աշխատանքը սիրող եւ գործին հաւատացող մարդէին, աշխատանքը սիրող եւ գործին հաւատացող մարդէին, աշխատանքը սիրող եւ գործին հաւատացող մարդիկ էին, իկ էին, իկ էին, իկ էին, 
եւ բնականաբար այդպիսին պիտի ըլլային, մանաւանդ եթէ եւ բնականաբար այդպիսին պիտի ըլլային, մանաւանդ եթէ եւ բնականաբար այդպիսին պիտի ըլլային, մանաւանդ եթէ եւ բնականաբար այդպիսին պիտի ըլլային, մանաւանդ եթէ 
նկատի առնենք, որ անոնք մեր աշխատասէր Տիրոջ հետ նկատի առնենք, որ անոնք մեր աշխատասէր Տիրոջ հետ նկատի առնենք, որ անոնք մեր աշխատասէր Տիրոջ հետ նկատի առնենք, որ անոնք մեր աշխատասէր Տիրոջ հետ 
ապրած էին աւելի քան երեք տարիներ: Ծոյլ անձ մը չէր ապրած էին աւելի քան երեք տարիներ: Ծոյլ անձ մը չէր ապրած էին աւելի քան երեք տարիներ: Ծոյլ անձ մը չէր ապրած էին աւելի քան երեք տարիներ: Ծոյլ անձ մը չէր 
կրնար ապրիլ Յիսուսի հետ: կրնար ապրիլ Յիսուսի հետ: կրնար ապրիլ Յիսուսի հետ: կրնար ապրիլ Յիսուսի հետ: Ձեռնածալ Ձեռնածալ Ձեռնածալ Ձեռնածալ նստող մը չէր կրնար նստող մը չէր կրնար նստող մը չէր կրնար նստող մը չէր կրնար 
Տիրոջ գործակիցը դառնալ: Գործէն փախչող մը չէր կրնՏիրոջ գործակիցը դառնալ: Գործէն փախչող մը չէր կրնՏիրոջ գործակիցը դառնալ: Գործէն փախչող մը չէր կրնՏիրոջ գործակիցը դառնալ: Գործէն փախչող մը չէր կրնար ար ար ար 
տեղ ունենալ արքայութեան այգիին մէջ: Աւելի լաւ չէ՞ր որ տեղ ունենալ արքայութեան այգիին մէջ: Աւելի լաւ չէ՞ր որ տեղ ունենալ արքայութեան այգիին մէջ: Աւելի լաւ չէ՞ր որ տեղ ունենալ արքայութեան այգիին մէջ: Աւելի լաւ չէ՞ր որ 
ձկնորսութեան երթային, քան թէ անգործ նստէին: Այոձկնորսութեան երթային, քան թէ անգործ նստէին: Այոձկնորսութեան երթային, քան թէ անգործ նստէին: Այոձկնորսութեան երթային, քան թէ անգործ նստէին: Այո´, ´, ´, ´, 
անգործ էին, որովհետեւ տակաւին չէր պատուիրուած իրենց անգործ էին, որովհետեւ տակաւին չէր պատուիրուած իրենց անգործ էին, որովհետեւ տակաւին չէր պատուիրուած իրենց անգործ էին, որովհետեւ տակաւին չէր պատուիրուած իրենց 
երթալ եւ Տիրոջ խօսքերը քարոզերթալ եւ Տիրոջ խօսքերը քարոզերթալ եւ Տիրոջ խօսքերը քարոզերթալ եւ Տիրոջ խօսքերը քարոզել, տակաւին ժամանակը չէր ել, տակաւին ժամանակը չէր ել, տակաւին ժամանակը չէր ել, տակաւին ժամանակը չէր 
եկածեկածեկածեկած    աւետելու Քրիստոսի յարութիւնը, տակաւին պաւետելու Քրիստոսի յարութիւնը, տակաւին պաւետելու Քրիստոսի յարութիւնը, տակաւին պաւետելու Քրիստոսի յարութիւնը, տակաւին պահը չէր ահը չէր ահը չէր ահը չէր 
հասած բացուելու աշխարհին եւ փրկութեան աւետիսը հասած բացուելու աշխարհին եւ փրկութեան աւետիսը հասած բացուելու աշխարհին եւ փրկութեան աւետիսը հասած բացուելու աշխարհին եւ փրկութեան աւետիսը 
փոխանցելու ժողովուրդներուն, տակաւին Սուրբ Հոգին չէր փոխանցելու ժողովուրդներուն, տակաւին Սուրբ Հոգին չէր փոխանցելու ժողովուրդներուն, տակաւին Սուրբ Հոգին չէր փոխանցելու ժողովուրդներուն, տակաւին Սուրբ Հոգին չէր 
հանգչած իրենց վրայ եւ զիրենք չէր դարձուցած Քրիստոսի հանգչած իրենց վրայ եւ զիրենք չէր դարձուցած Քրիստոսի հանգչած իրենց վրայ եւ զիրենք չէր դարձուցած Քրիստոսի հանգչած իրենց վրայ եւ զիրենք չէր դարձուցած Քրիստոսի 
քաջ վկաները:քաջ վկաները:քաջ վկաները:քաջ վկաները:    



 690 

ե) Ըստ ուրիշներուն, անոնք ձկնորսութեան գացին ե) Ըստ ուրիշներուն, անոնք ձկնորսութեան գացին ե) Ըստ ուրիշներուն, անոնք ձկնորսութեան գացին ե) Ըստ ուրիշներուն, անոնք ձկնորսութեան գացին 
պարզապէս իրենց օրուան ապրուստը ճարելու հպարզապէս իրենց օրուան ապրուստը ճարելու հպարզապէս իրենց օրուան ապրուստը ճարելու հպարզապէս իրենց օրուան ապրուստը ճարելու համար:ամար:ամար:ամար:    

2.2.2.2.----    ««««Բայց այդ գիշեր բան մըն ալ չբռնեցինԲայց այդ գիշեր բան մըն ալ չբռնեցինԲայց այդ գիշեր բան մըն ալ չբռնեցինԲայց այդ գիշեր բան մըն ալ չբռնեցին»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
Տէրը թոյլ չտուաւ որ աշակերտները կարենան ձուկ բռնել, Տէրը թոյլ չտուաւ որ աշակերտները կարենան ձուկ բռնել, Տէրը թոյլ չտուաւ որ աշակերտները կարենան ձուկ բռնել, Տէրը թոյլ չտուաւ որ աշակերտները կարենան ձուկ բռնել, 
մինչեւ իր միջամտութիւնը.մինչեւ իր միջամտութիւնը.մինչեւ իր միջամտութիւնը.մինչեւ իր միջամտութիւնը.----    

ա) Եթէ կարենային առատութեամբ ձուկ բռնել, ատիկա ա) Եթէ կարենային առատութեամբ ձուկ բռնել, ատիկա ա) Եթէ կարենային առատութեամբ ձուկ բռնել, ատիկա ա) Եթէ կարենային առատութեամբ ձուկ բռնել, ատիկա 
կրնար դէպի իրենց նախկին կեանքը վերադառնալու փափաք կրնար դէպի իրենց նախկին կեանքը վերադառնալու փափաք կրնար դէպի իրենց նախկին կեանքը վերադառնալու փափաք կրնար դէպի իրենց նախկին կեանքը վերադառնալու փափաք 
արթնցնել իրենց մէջ: արթնցնել իրենց մէջ: արթնցնել իրենց մէջ: արթնցնել իրենց մէջ: Անոնք որոնք նիւթական մեծ շահեր Անոնք որոնք նիւթական մեծ շահեր Անոնք որոնք նիւթական մեծ շահեր Անոնք որոնք նիւթական մեծ շահեր 
ձեռք կը ձգեն, կը կապուին աշխարհին, եւ կը դառնան ձեռք կը ձգեն, կը կապուին աշխարհին, եւ կը դառնան ձեռք կը ձգեն, կը կապուին աշխարհին, եւ կը դառնան ձեռք կը ձգեն, կը կապուին աշխարհին, եւ կը դառնան 
ստրուկները երկրին ու երկրաւորին:ստրուկները երկրին ու երկրաւորին:ստրուկները երկրին ու երկրաւորին:ստրուկները երկրին ու երկրաւորին:    

բ) Ատուածային կարգադրութիւն էր, որ անոնք ամբողջ բ) Ատուածային կարգադրութիւն էր, որ անոնք ամբողջ բ) Ատուածային կարգադրութիւն էր, որ անոնք ամբողջ բ) Ատուածային կարգադրութիւն էր, որ անոնք ամբողջ 
գիշեր մը չկարենային ձուկ բռնել, որպէսզի սորվէին իրենց գիշեր մը չկարենային ձուկ բռնել, որպէսզի սորվէին իրենց գիշեր մը չկարենային ձուկ բռնել, որպէսզի սորվէին իրենց գիշեր մը չկարենային ձուկ բռնել, որպէսզի սորվէին իրենց 
կեանքին մէջ չյուսահատիլ եւ տեղի չտալ, երբ կեանքին մէջ չյուսահատիլ եւ տեղի չտալ, երբ կեանքին մէջ չյուսահատիլ եւ տեղի չտալ, երբ կեանքին մէջ չյուսահատիլ եւ տեղի չտալ, երբ իրենց իրենց իրենց իրենց 
աշխատանքին անպտուղ ըլլալը տեսնէինաշխատանքին անպտուղ ըլլալը տեսնէինաշխատանքին անպտուղ ըլլալը տեսնէինաշխատանքին անպտուղ ըլլալը տեսնէին: : : : Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք Անոնք որոնք 
կկկկ’’’’աշխատին եւ արդիւնք չեն տեսներ, պէտք չէ յուսահատին, աշխատին եւ արդիւնք չեն տեսներ, պէտք չէ յուսահատին, աշխատին եւ արդիւնք չեն տեսներ, պէտք չէ յուսահատին, աշխատին եւ արդիւնք չեն տեսներ, պէտք չէ յուսահատին, 
այլ պէտք է արդիւնք ձեռք ձգելու յոյսով շարունակեն գործել:այլ պէտք է արդիւնք ձեռք ձգելու յոյսով շարունակեն գործել:այլ պէտք է արդիւնք ձեռք ձգելու յոյսով շարունակեն գործել:այլ պէտք է արդիւնք ձեռք ձգելու յոյսով շարունակեն գործել:    

գ) Եթէ աշակերտները ձուկ բռնած ըլլային, Յիսուսի գ) Եթէ աշակերտները ձուկ բռնած ըլլային, Յիսուսի գ) Եթէ աշակերտները ձուկ բռնած ըլլային, Յիսուսի գ) Եթէ աշակերտները ձուկ բռնած ըլլային, Յիսուսի 
կատարած հրաշքը իր արժէքն ու իմաստը պիտի կորսնցկատարած հրաշքը իր արժէքն ու իմաստը պիտի կորսնցկատարած հրաշքը իր արժէքն ու իմաստը պիտի կորսնցկատարած հրաշքը իր արժէքն ու իմաստը պիտի կորսնցնէր: նէր: նէր: նէր: 
Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ աշխատինք եւ արդիւնք Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ աշխատինք եւ արդիւնք Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ աշխատինք եւ արդիւնք Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ աշխատինք եւ արդիւնք 
չտեսնենք, որպէսզի երբ իչտեսնենք, որպէսզի երբ իչտեսնենք, որպէսզի երբ իչտեսնենք, որպէսզի երբ ի´́́́նք օրհնէ մեր գործը եւ զայն նք օրհնէ մեր գործը եւ զայն նք օրհնէ մեր գործը եւ զայն նք օրհնէ մեր գործը եւ զայն 
պտղաբեր դարձնէ, գիտնանք իր տուածին արժէքը:պտղաբեր դարձնէ, գիտնանք իր տուածին արժէքը:պտղաբեր դարձնէ, գիտնանք իր տուածին արժէքը:պտղաբեր դարձնէ, գիտնանք իր տուածին արժէքը:    

դ) Հոս ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէ աշակերտներուն դ) Հոս ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէ աշակերտներուն դ) Հոս ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէ աշակերտներուն դ) Հոս ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէ աշակերտներուն 
ապագայ առաքելութիւնը` մարդիկ որսալու Աստուծոյ ապագայ առաքելութիւնը` մարդիկ որսալու Աստուծոյ ապագայ առաքելութիւնը` մարդիկ որսալու Աստուծոյ ապագայ առաքելութիւնը` մարդիկ որսալու Աստուծոյ 
արքայութեանարքայութեանարքայութեանարքայութեան    համար: Տէրը թոյլ չտուաւ որ բան մը բռնեն, համար: Տէրը թոյլ չտուաւ որ բան մը բռնեն, համար: Տէրը թոյլ չտուաւ որ բան մը բռնեն, համար: Տէրը թոյլ չտուաւ որ բան մը բռնեն, 
որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ առանց իր օգնութեան որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ առանց իր օգնութեան որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ առանց իր օգնութեան որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ առանց իր օգնութեան 
մենք չենք կրնար մարդիկ որսալ Աստուծոյ արքայութեան մենք չենք կրնար մարդիկ որսալ Աստուծոյ արքայութեան մենք չենք կրնար մարդիկ որսալ Աստուծոյ արքայութեան մենք չենք կրնար մարդիկ որսալ Աստուծոյ արքայութեան 
համար:համար:համար:համար:    

ե) Աշակերտները չէին կրցած ոե) Աշակերտները չէին կրցած ոե) Աշակերտները չէին կրցած ոե) Աշակերտները չէին կրցած ո´́́́չ մէկ ձուկ բռնել, այնքան չ մէկ ձուկ բռնել, այնքան չ մէկ ձուկ բռնել, այնքան չ մէկ ձուկ բռնել, այնքան 
ատեն երբ Քրիստոս չէր երեւցած իրենց: Սա ցոյց կու տատեն երբ Քրիստոս չէր երեւցած իրենց: Սա ցոյց կու տատեն երբ Քրիստոս չէր երեւցած իրենց: Սա ցոյց կու տատեն երբ Քրիստոս չէր երեւցած իրենց: Սա ցոյց կու տայ թէ այ թէ այ թէ այ թէ 
անոնք որոնք չունին Քրիստոսը իրենց կեանքի նաւակին մէջ, անոնք որոնք չունին Քրիստոսը իրենց կեանքի նաւակին մէջ, անոնք որոնք չունին Քրիստոսը իրենց կեանքի նաւակին մէջ, անոնք որոնք չունին Քրիստոսը իրենց կեանքի նաւակին մէջ, 
դատապարտուած են անպտուղ կեանք մը ունենալու:դատապարտուած են անպտուղ կեանք մը ունենալու:դատապարտուած են անպտուղ կեանք մը ունենալու:դատապարտուած են անպտուղ կեանք մը ունենալու:    
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զ) Երբ Յիսուս միջամտեց, միայն ազ) Երբ Յիսուս միջամտեց, միայն ազ) Երբ Յիսուս միջամտեց, միայն ազ) Երբ Յիսուս միջամտեց, միայն ա´́́́յն ատեն կրցան ձուկ յն ատեն կրցան ձուկ յն ատեն կրցան ձուկ յն ատեն կրցան ձուկ 
բռնել, որպէսզի սորվէին թէ Տէրը իբռնել, որպէսզի սորվէին թէ Տէրը իբռնել, որպէսզի սորվէին թէ Տէրը իբռնել, որպէսզի սորվէին թէ Տէրը ի´́́́նքն է իրենց գործին տէրն նքն է իրենց գործին տէրն նքն է իրենց գործին տէրն նքն է իրենց գործին տէրն 
ու տիրականը, եւ իրենց հետագայ առաքելութիւնը ու տիրականը, եւ իրենց հետագայ առաքելութիւնը ու տիրականը, եւ իրենց հետագայ առաքելութիւնը ու տիրականը, եւ իրենց հետագայ առաքելութիւնը օրհնողն օրհնողն օրհնողն օրհնողն 
ու պտղաբեր դարձնողը:ու պտղաբեր դարձնողը:ու պտղաբեր դարձնողը:ու պտղաբեր դարձնողը:    

է) Դիւրին չէր աշակերտներուն համար ամբողջ գիշեր մը է) Դիւրին չէր աշակերտներուն համար ամբողջ գիշեր մը է) Դիւրին չէր աշակերտներուն համար ամբողջ գիշեր մը է) Դիւրին չէր աշակերտներուն համար ամբողջ գիշեր մը 
Տիբերիայի լիճին վրայ ըլլալ եւ բան մըն ալ չբռնել: Անոնք Տիբերիայի լիճին վրայ ըլլալ եւ բան մըն ալ չբռնել: Անոնք Տիբերիայի լիճին վրայ ըլլալ եւ բան մըն ալ չբռնել: Անոնք Տիբերիայի լիճին վրայ ըլլալ եւ բան մըն ալ չբռնել: Անոնք 
կրնային քաշուիլ աշխատանքի դաշտէն: Բայց Տէրը կկրնային քաշուիլ աշխատանքի դաշտէն: Բայց Տէրը կկրնային քաշուիլ աշխատանքի դաշտէն: Բայց Տէրը կկրնային քաշուիլ աշխատանքի դաշտէն: Բայց Տէրը կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
յարատեւութեան ոգիյարատեւութեան ոգիյարատեւութեան ոգիյարատեւութեան ոգի´ ´ ´ ´ տեսնել անոնց մէջ: Աստուածային տեսնել անոնց մէջ: Աստուածային տեսնել անոնց մէջ: Աստուածային տեսնել անոնց մէջ: Աստուածային 
կարգադրութիւն էր որ ակարգադրութիւն էր որ ակարգադրութիւն էր որ ակարգադրութիւն էր որ անոնք ձուկ չբռնէին, որպէսզի նոնք ձուկ չբռնէին, որպէսզի նոնք ձուկ չբռնէին, որպէսզի նոնք ձուկ չբռնէին, որպէսզի 
սորվէին յարատեւել իրենց աշխատանքին մէջ: Առանց սորվէին յարատեւել իրենց աշխատանքին մէջ: Առանց սորվէին յարատեւել իրենց աշխատանքին մէջ: Առանց սորվէին յարատեւել իրենց աշխատանքին մէջ: Առանց 
յարատեւութեան ու համբերութեան` անոնք չէին կրնար յարատեւութեան ու համբերութեան` անոնք չէին կրնար յարատեւութեան ու համբերութեան` անոնք չէին կրնար յարատեւութեան ու համբերութեան` անոնք չէին կրնար 
ապագային մարդոց քայլերը ուղղել Քրիստոսի:ապագային մարդոց քայլերը ուղղել Քրիստոսի:ապագային մարդոց քայլերը ուղղել Քրիստոսի:ապագային մարդոց քայլերը ուղղել Քրիստոսի:    

ը) Եթէ մի քանի ձուկեր բռնած ըլլային, եւ Տիրոջ ը) Եթէ մի քանի ձուկեր բռնած ըլլային, եւ Տիրոջ ը) Եթէ մի քանի ձուկեր բռնած ըլլային, եւ Տիրոջ ը) Եթէ մի քանի ձուկեր բռնած ըլլային, եւ Տիրոջ 
միջամտութեամբ յաւելեալ ձուկեր բռնէին, բացայայտ պմիջամտութեամբ յաւելեալ ձուկեր բռնէին, բացայայտ պմիջամտութեամբ յաւելեալ ձուկեր բռնէին, բացայայտ պմիջամտութեամբ յաւելեալ ձուկեր բռնէին, բացայայտ պիտի իտի իտի իտի 
չըլլար աստուածային միջամտութիւնն ու հրաշքը. եւ վստաչըլլար աստուածային միջամտութիւնն ու հրաշքը. եւ վստաչըլլար աստուածային միջամտութիւնն ու հրաշքը. եւ վստաչըլլար աստուածային միջամտութիւնն ու հրաշքը. եւ վստա----
հօրէն պիտի չգիտնային, որ Տիրոջ ձեռքին գործն էր անիկա, հօրէն պիտի չգիտնային, որ Տիրոջ ձեռքին գործն էր անիկա, հօրէն պիտի չգիտնային, որ Տիրոջ ձեռքին գործն էր անիկա, հօրէն պիտի չգիտնային, որ Տիրոջ ձեռքին գործն էր անիկա, 
իր միջամտութեան արդիւնքն էր:իր միջամտութեան արդիւնքն էր:իր միջամտութեան արդիւնքն էր:իր միջամտութեան արդիւնքն էր:    

թ) Անցեալին ձկնորսութիւնը գիշերով կթ) Անցեալին ձկնորսութիւնը գիշերով կթ) Անցեալին ձկնորսութիւնը գիշերով կթ) Անցեալին ձկնորսութիւնը գիշերով կ’’’’ըլլար: Նկատի ըլլար: Նկատի ըլլար: Նկատի ըլլար: Նկատի 
առնելով որ ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէր աշակերտնեառնելով որ ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէր աշակերտնեառնելով որ ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէր աշակերտնեառնելով որ ձկնորսութիւնը կը պատկերացնէր աշակերտնե----
րուն ապագայ րուն ապագայ րուն ապագայ րուն ապագայ ««««մարդոմարդոմարդոմարդորսորդութեանրսորդութեանրսորդութեանրսորդութեան» » » » առաքելութիւնը, եւ առաքելութիւնը, եւ առաքելութիւնը, եւ առաքելութիւնը, եւ 
նկատի առնելով որ Աստուածաշունչ մատեանին մէջ մութը նկատի առնելով որ Աստուածաշունչ մատեանին մէջ մութը նկատի առնելով որ Աստուածաշունչ մատեանին մէջ մութը նկատի առնելով որ Աստուածաշունչ մատեանին մէջ մութը 
կամ գիշերը ընդհանրապէս կը խորհրդանշէ մեղքը, մեղքի կամ գիշերը ընդհանրապէս կը խորհրդանշէ մեղքը, մեղքի կամ գիշերը ընդհանրապէս կը խորհրդանշէ մեղքը, մեղքի կամ գիշերը ընդհանրապէս կը խորհրդանշէ մեղքը, մեղքի 
կեանքը, հոգեւոր կուրութիւնը, պարզ կը դառնայ, թէ ինչոկեանքը, հոգեւոր կուրութիւնը, պարզ կը դառնայ, թէ ինչոկեանքը, հոգեւոր կուրութիւնը, պարզ կը դառնայ, թէ ինչոկեանքը, հոգեւոր կուրութիւնը, պարզ կը դառնայ, թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
անոնք գիշերով չկրցան ձուկ բռնել: Կարծէք Տէրը սկիզբէն անոնք գիշերով չկրցան ձուկ բռնել: Կարծէք Տէրը սկիզբէն անոնք գիշերով չկրցան ձուկ բռնել: Կարծէք Տէրը սկիզբէն անոնք գիշերով չկրցան ձուկ բռնել: Կարծէք Տէրը սկիզբէն 
կկկկ’’’’ուզէր ցոյց տալ ուզէր ցոյց տալ ուզէր ցոյց տալ ուզէր ցոյց տալ անոնց, թէ դիւրին պիտի չըլլար մեղքի անոնց, թէ դիւրին պիտի չըլլար մեղքի անոնց, թէ դիւրին պիտի չըլլար մեղքի անոնց, թէ դիւրին պիտի չըլլար մեղքի 
խաւարին մէջ ապրող հեթանոս աշխարհը Աւետարանի խաւարին մէջ ապրող հեթանոս աշխարհը Աւետարանի խաւարին մէջ ապրող հեթանոս աշխարհը Աւետարանի խաւարին մէջ ապրող հեթանոս աշխարհը Աւետարանի 
լոյսին առաջնորդել: Արդարեւ, մեղքի կեանքը սիրող մը, չի լոյսին առաջնորդել: Արդարեւ, մեղքի կեանքը սիրող մը, չի լոյսին առաջնորդել: Արդարեւ, մեղքի կեանքը սիրող մը, չի լոյսին առաջնորդել: Արդարեւ, մեղքի կեանքը սիրող մը, չի 
կրնար սիրել Տիրոջ կողմէ պարգեւուած արդարութեան ու կրնար սիրել Տիրոջ կողմէ պարգեւուած արդարութեան ու կրնար սիրել Տիրոջ կողմէ պարգեւուած արդարութեան ու կրնար սիրել Տիրոջ կողմէ պարգեւուած արդարութեան ու 
սրբութեան կեանքը:սրբութեան կեանքը:սրբութեան կեանքը:սրբութեան կեանքը:    

««««Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր ջուրին եզերքը. Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր ջուրին եզերքը. Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր ջուրին եզերքը. Առաւօտ կանուխ` Յիսուս կանգնած էր ջուրին եզերքը. 
սակայնսակայնսակայնսակայն    աշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ աշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ աշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ աշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն է: Յիսուս ըսաւ 
անոնց.անոնց.անոնց.անոնց.----    
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""""ՏղաՏղաՏղաՏղա´́́́ք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞ք""""::::    
""""ՈՈՈՈ´́́́չչչչ"""", , , , ----    պատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնք»»»» ( ( ( (Յհ 21.4Յհ 21.4Յհ 21.4Յհ 21.4----5):5):5):5):    
1.1.1.1.----    ««««Առաւօտ կանուխԱռաւօտ կանուխԱռաւօտ կանուխԱռաւօտ կանուխ»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Քրիստոս առաւօԻնչո՞ւ համար Քրիստոս առաւօԻնչո՞ւ համար Քրիստոս առաւօԻնչո՞ւ համար Քրիստոս առաւօ----

տուն երեւցաւ իր աշակերտներուն: Այս իրողութիւնը պէտք է տուն երեւցաւ իր աշակերտներուն: Այս իրողութիւնը պէտք է տուն երեւցաւ իր աշակերտներուն: Այս իրողութիւնը պէտք է տուն երեւցաւ իր աշակերտներուն: Այս իրողութիւնը պէտք է 
մտածել տայ մեզի քանի մը ճմտածել տայ մեզի քանի մը ճմտածել տայ մեզի քանի մը ճմտածել տայ մեզի քանի մը ճշմարտութիւններու մասին.շմարտութիւններու մասին.շմարտութիւններու մասին.շմարտութիւններու մասին.----    

ա) Առաւօտ կանուխ երեւելով, ցոյց տուաւ թէ իա) Առաւօտ կանուխ երեւելով, ցոյց տուաւ թէ իա) Առաւօտ կանուխ երեւելով, ցոյց տուաւ թէ իա) Առաւօտ կանուխ երեւելով, ցոյց տուաւ թէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
խոստացուած այն Առաւօտեան Աստղը, որ ժամանակներու խոստացուած այն Առաւօտեան Աստղը, որ ժամանակներու խոստացուած այն Առաւօտեան Աստղը, որ ժամանակներու խոստացուած այն Առաւօտեան Աստղը, որ ժամանակներու 
աւարտին պիտի ծագի մեր սիրտերուն մէջ (Բ.Պտ 1.19: Յյտ աւարտին պիտի ծագի մեր սիրտերուն մէջ (Բ.Պտ 1.19: Յյտ աւարտին պիտի ծագի մեր սիրտերուն մէջ (Բ.Պտ 1.19: Յյտ աւարտին պիտի ծագի մեր սիրտերուն մէջ (Բ.Պտ 1.19: Յյտ 
2.28, 22.16):2.28, 22.16):2.28, 22.16):2.28, 22.16):    

բ) Առաւօտ կանուխ աշակերտներուն քով գալով, ցոյց բ) Առաւօտ կանուխ աշակերտներուն քով գալով, ցոյց բ) Առաւօտ կանուխ աշակերտներուն քով գալով, ցոյց բ) Առաւօտ կանուխ աշակերտներուն քով գալով, ցոյց 
տուաւ թէ իր կամքն է ոտուաւ թէ իր կամքն է ոտուաւ թէ իր կամքն է ոտուաւ թէ իր կամքն է որ իր բոլոր հետեւորդները իրենց օրը ր իր բոլոր հետեւորդները իրենց օրը ր իր բոլոր հետեւորդները իրենց օրը ր իր բոլոր հետեւորդները իրենց օրը 
սկսին իրմով, իր առաջնորդութեամբ եւ իր կամքով: Հեղինակ սկսին իրմով, իր առաջնորդութեամբ եւ իր կամքով: Հեղինակ սկսին իրմով, իր առաջնորդութեամբ եւ իր կամքով: Հեղինակ սկսին իրմով, իր առաջնորդութեամբ եւ իր կամքով: Հեղինակ 
մը ըսած է. մը ըսած է. մը ըսած է. մը ըսած է. ««««Մեր օրը պէտք է բանանք աղօթքի բանալիով եւ Մեր օրը պէտք է բանանք աղօթքի բանալիով եւ Մեր օրը պէտք է բանանք աղօթքի բանալիով եւ Մեր օրը պէտք է բանանք աղօթքի բանալիով եւ 
փակենք աղօթքի կղպանքովփակենք աղօթքի կղպանքովփակենք աղօթքի կղպանքովփակենք աղօթքի կղպանքով»»»» (Thomas Fuller):  (Thomas Fuller):  (Thomas Fuller):  (Thomas Fuller): ԱղօԱղօԱղօԱղօ´́́́թքն է այն թքն է այն թքն է այն թքն է այն 
բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ ողորմութեան բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ ողորմութեան բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ ողորմութեան բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ ողորմութեան 
եւ օրհնուեւ օրհնուեւ օրհնուեւ օրհնութեան դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօթեան դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօթեան դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօթեան դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօ´́́́թքն է որ կը թքն է որ կը թքն է որ կը թքն է որ կը 
փակփակփակփակէէէէ    մեզ այն դրան ետին որուն պահպանութիւնն ու մեզ այն դրան ետին որուն պահպանութիւնն ու մեզ այն դրան ետին որուն պահպանութիւնն ու մեզ այն դրան ետին որուն պահպանութիւնն ու 
հսկողութիւնը Աստուած ինք կը կատարէ:հսկողութիւնը Աստուած ինք կը կատարէ:հսկողութիւնը Աստուած ինք կը կատարէ:հսկողութիւնը Աստուած ինք կը կատարէ:    

գ) գ) գ) գ) ««««ԱռաւօտԱռաւօտԱռաւօտԱռաւօտ»»»»ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկայութիւնը: ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկայութիւնը: ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկայութիւնը: ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ներկայութիւնը: 
Ուստի, առաւօտ կանուխ գալ, աշակերտները իր աստուածաՈւստի, առաւօտ կանուխ գալ, աշակերտները իր աստուածաՈւստի, առաւօտ կանուխ գալ, աշակերտները իր աստուածաՈւստի, առաւօտ կանուխ գալ, աշակերտները իր աստուածա----
յին ներկայութեան մէջ առնեյին ներկայութեան մէջ առնեյին ներկայութեան մէջ առնեյին ներկայութեան մէջ առնել կը նշանակէր:լ կը նշանակէր:լ կը նշանակէր:լ կը նշանակէր:    

դ) դ) դ) դ) ««««ԱռաւօտԱռաւօտԱռաւօտԱռաւօտ»»»»ը նաեւ կը խորհրդանշէ աստուածային ը նաեւ կը խորհրդանշէ աստուածային ը նաեւ կը խորհրդանշէ աստուածային ը նաեւ կը խորհրդանշէ աստուածային 
պարգեւներն ու օրհնութիւնները, որոնց պէտք ակնդէտ պարգեւներն ու օրհնութիւնները, որոնց պէտք ակնդէտ պարգեւներն ու օրհնութիւնները, որոնց պէտք ակնդէտ պարգեւներն ու օրհնութիւնները, որոնց պէտք ակնդէտ 
սպասել երբ գիշերը մեզ կը շրջապատէ: Իւրաքանչիւր մարդ սպասել երբ գիշերը մեզ կը շրջապատէ: Իւրաքանչիւր մարդ սպասել երբ գիշերը մեզ կը շրջապատէ: Իւրաքանչիւր մարդ սպասել երբ գիշերը մեզ կը շրջապատէ: Իւրաքանչիւր մարդ 
ունի իր կեանքին թէունի իր կեանքին թէունի իր կեանքին թէունի իր կեանքին թէ´ ´ ´ ´ գիշերը եւ թէգիշերը եւ թէգիշերը եւ թէգիշերը եւ թէ´ ´ ´ ´ առաւօտը, այլ խօսքով` առաւօտը, այլ խօսքով` առաւօտը, այլ խօսքով` առաւօտը, այլ խօսքով` 
իր կեանքի թէիր կեանքի թէիր կեանքի թէիր կեանքի թէ´ ´ ´ ´ դժուարին ու ձախորդ օրերը եւ դժուարին ու ձախորդ օրերը եւ դժուարին ու ձախորդ օրերը եւ դժուարին ու ձախորդ օրերը եւ թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ դիւրին ու դիւրին ու դիւրին ու դիւրին ու 
յաջող օրերը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է հաւատայ որ յաջող օրերը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է հաւատայ որ յաջող օրերը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է հաւատայ որ յաջող օրերը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է հաւատայ որ 
պտղազուրկպտղազուրկպտղազուրկպտղազուրկ    գիշերուանգիշերուանգիշերուանգիշերուան    պիտի յաջորդէ օրհնաբեր առաւօտ պիտի յաջորդէ օրհնաբեր առաւօտ պիտի յաջորդէ օրհնաբեր առաւօտ պիտի յաջորդէ օրհնաբեր առաւօտ 
մը, ինչպէս պատահեցաւ աշակերտներուն հետ:մը, ինչպէս պատահեցաւ աշակերտներուն հետ:մը, ինչպէս պատահեցաւ աշակերտներուն հետ:մը, ինչպէս պատահեցաւ աշակերտներուն հետ:    

2.2.2.2.----    Առաւօտը կը բացուէր եւ աշակերտները սկսած էին Առաւօտը կը բացուէր եւ աշակերտները սկսած էին Առաւօտը կը բացուէր եւ աշակերտները սկսած էին Առաւօտը կը բացուէր եւ աշակերտները սկսած էին 
մօտենալ լճափ, որպէսզի դուրս գային ջուրէն, երբ յանկարծ մօտենալ լճափ, որպէսզի դուրս գային ջուրէն, երբ յանկարծ մօտենալ լճափ, որպէսզի դուրս գային ջուրէն, երբ յանկարծ մօտենալ լճափ, որպէսզի դուրս գային ջուրէն, երբ յանկարծ 
տեստեստեստեսան Յիսուսը ջուրին եզերքը կանգնած բայց ան Յիսուսը ջուրին եզերքը կանգնած բայց ան Յիսուսը ջուրին եզերքը կանգնած բայց ան Յիսուսը ջուրին եզերքը կանգնած բայց ««««չգիտցան թէ չգիտցան թէ չգիտցան թէ չգիտցան թէ 
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Յիսուսն էՅիսուսն էՅիսուսն էՅիսուսն է»:»:»:»:    Կտրած էին իրենց յոյսը, երբ յանկարծ յոյսի Կտրած էին իրենց յոյսը, երբ յանկարծ յոյսի Կտրած էին իրենց յոյսը, երբ յանկարծ յոյսի Կտրած էին իրենց յոյսը, երբ յանկարծ յոյսի 
արեգակը շողաց իրենց: Ասիկա Աստուծոյ գործելակերպերէն արեգակը շողաց իրենց: Ասիկա Աստուծոյ գործելակերպերէն արեգակը շողաց իրենց: Ասիկա Աստուծոյ գործելակերպերէն արեգակը շողաց իրենց: Ասիկա Աստուծոյ գործելակերպերէն 
մին է: Երբ յոյսի ամէն դուռ փակ կը թուի` հոն է որ Աստուած մին է: Երբ յոյսի ամէն դուռ փակ կը թուի` հոն է որ Աստուած մին է: Երբ յոյսի ամէն դուռ փակ կը թուի` հոն է որ Աստուած մին է: Երբ յոյսի ամէն դուռ փակ կը թուի` հոն է որ Աստուած 
կը միջամտէ եւ կը գործէ, որպէսզի իր գործին մեկը միջամտէ եւ կը գործէ, որպէսզի իր գործին մեկը միջամտէ եւ կը գործէ, որպէսզի իր գործին մեկը միջամտէ եւ կը գործէ, որպէսզի իր գործին մեծութիւնը ծութիւնը ծութիւնը ծութիւնը 
հանդէս գայ:հանդէս գայ:հանդէս գայ:հանդէս գայ:    

3.3.3.3.----    Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները թէպէտ թէպէտ թէպէտ թէպէտ յոգնեցան ամբողջ գիշերը, յոգնեցան ամբողջ գիշերը, յոգնեցան ամբողջ գիշերը, յոգնեցան ամբողջ գիշերը, 
թէպէտ թէպէտ թէպէտ թէպէտ սպասեցին ու համբերեցին, բայց սպասեցին ու համբերեցին, բայց սպասեցին ու համբերեցին, բայց սպասեցին ու համբերեցին, բայց ի վերջոյ մեծ քանաի վերջոյ մեծ քանաի վերջոյ մեծ քանաի վերջոյ մեծ քանա----
կութեամբ կութեամբ կութեամբ կութեամբ ձուկ բռնեցին: Յիսուս տեսաւ անոնց յոգնութիւնը, ձուկ բռնեցին: Յիսուս տեսաւ անոնց յոգնութիւնը, ձուկ բռնեցին: Յիսուս տեսաւ անոնց յոգնութիւնը, ձուկ բռնեցին: Յիսուս տեսաւ անոնց յոգնութիւնը, 
անոնց համբերութիւնն ու աշխատանքը, եւ եկաւ գնահաանոնց համբերութիւնն ու աշխատանքը, եւ եկաւ գնահաանոնց համբերութիւնն ու աշխատանքը, եւ եկաւ գնահաանոնց համբերութիւնն ու աշխատանքը, եւ եկաւ գնահա----
տելու զանոնք, վարձատրելու ու հատոտելու զանոնք, վարձատրելու ու հատոտելու զանոնք, վարձատրելու ու հատոտելու զանոնք, վարձատրելու ու հատուցանելու  անոնց: Տէրը ւցանելու  անոնց: Տէրը ւցանելու  անոնց: Տէրը ւցանելու  անոնց: Տէրը 
գնահատող ու վարձատրող Աստուած է: Շատ կարեւոր է գնահատող ու վարձատրող Աստուած է: Շատ կարեւոր է գնահատող ու վարձատրող Աստուած է: Շատ կարեւոր է գնահատող ու վարձատրող Աստուած է: Շատ կարեւոր է 
յիշել, որ թէկուզ աշխատանք մը անպտուղ ըլլայ, բայց առանց յիշել, որ թէկուզ աշխատանք մը անպտուղ ըլլայ, բայց առանց յիշել, որ թէկուզ աշխատանք մը անպտուղ ըլլայ, բայց առանց յիշել, որ թէկուզ աշխատանք մը անպտուղ ըլլայ, բայց առանց 
վարձատրութեան չի մնար:վարձատրութեան չի մնար:վարձատրութեան չի մնար:վարձատրութեան չի մնար:    

4.4.4.4.----    Յիսուս գիտէր որ աշակերտները ձուկի կարիքը Յիսուս գիտէր որ աշակերտները ձուկի կարիքը Յիսուս գիտէր որ աշակերտները ձուկի կարիքը Յիսուս գիտէր որ աշակերտները ձուկի կարիքը 
ունէին, նախ որպէսզի ուտէին, եւ երկրորդ, որպէսզի իրենց ունէին, նախ որպէսզի ուտէին, եւ երկրորդ, որպէսզի իրենց ունէին, նախ որպէսզի ուտէին, եւ երկրորդ, որպէսզի իրենց ունէին, նախ որպէսզի ուտէին, եւ երկրորդ, որպէսզի իրենց 
օրուան ապրօրուան ապրօրուան ապրօրուան ապրուստը ճարէին, եւ ահա եկաւ անոնց կարիքը ուստը ճարէին, եւ ահա եկաւ անոնց կարիքը ուստը ճարէին, եւ ահա եկաւ անոնց կարիքը ուստը ճարէին, եւ ահա եկաւ անոնց կարիքը 
գոհացնելու: Տէրը գիտէ մեր կարիքները եւ պատրաստ է գոհացնելու: Տէրը գիտէ մեր կարիքները եւ պատրաստ է գոհացնելու: Տէրը գիտէ մեր կարիքները եւ պատրաստ է գոհացնելու: Տէրը գիտէ մեր կարիքները եւ պատրաստ է 
գոհացնելու զանոնք, միայն թէ պէտք է աշխատանքի դաշտին գոհացնելու զանոնք, միայն թէ պէտք է աշխատանքի դաշտին գոհացնելու զանոնք, միայն թէ պէտք է աշխատանքի դաշտին գոհացնելու զանոնք, միայն թէ պէտք է աշխատանքի դաշտին 
մէջ ըլլալ միշտ: Տէրը չի գոհացներ կարիքները ծոյլ եւ մէջ ըլլալ միշտ: Տէրը չի գոհացներ կարիքները ծոյլ եւ մէջ ըլլալ միշտ: Տէրը չի գոհացներ կարիքները ծոյլ եւ մէջ ըլլալ միշտ: Տէրը չի գոհացներ կարիքները ծոյլ եւ 
աշխատանքէն փախչող մարդոց:աշխատանքէն փախչող մարդոց:աշխատանքէն փախչող մարդոց:աշխատանքէն փախչող մարդոց:    

5.5.5.5.----    Քրիստոս աշակերտներուն հանդիպեցաւ երՔրիստոս աշակերտներուն հանդիպեցաւ երՔրիստոս աշակերտներուն հանդիպեցաւ երՔրիստոս աշակերտներուն հանդիպեցաւ երբ անոնք բ անոնք բ անոնք բ անոնք 
գործի վրայ էին: Յիշենք որ նոյնիսկ երբ զանոնք պիտի գործի վրայ էին: Յիշենք որ նոյնիսկ երբ զանոնք պիտի գործի վրայ էին: Յիշենք որ նոյնիսկ երբ զանոնք պիտի գործի վրայ էին: Յիշենք որ նոյնիսկ երբ զանոնք պիտի 
ընտրէր, ընտրեց երբ գործի վրայ էին (Մտ 4.18ընտրէր, ընտրեց երբ գործի վրայ էին (Մտ 4.18ընտրէր, ընտրեց երբ գործի վրայ էին (Մտ 4.18ընտրէր, ընտրեց երբ գործի վրայ էին (Մտ 4.18----22): 22): 22): 22): Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը Ասիկա կը 
պարզէ, թէ Քրիստոս կը հանդիպի միայն ապարզէ, թէ Քրիստոս կը հանդիպի միայն ապարզէ, թէ Քրիստոս կը հանդիպի միայն ապարզէ, թէ Քրիստոս կը հանդիպի միայն ա´́́́յն մարդոց եւ յն մարդոց եւ յն մարդոց եւ յն մարդոց եւ 
կկկկ’’’’օրհնէ միայն աօրհնէ միայն աօրհնէ միայն աօրհնէ միայն ա´́́́յն մարդիկը` որոնք գործի վրայ են: Տէրը յն մարդիկը` որոնք գործի վրայ են: Տէրը յն մարդիկը` որոնք գործի վրայ են: Տէրը յն մարդիկը` որոնք գործի վրայ են: Տէրը 
գործիգործիգործիգործի´ ´ ´ ´ մարդիկ կը փնտռէ:մարդիկ կը փնտռէ:մարդիկ կը փնտռէ:մարդիկ կը փնտռէ:    

6.6.6.6.----    ««««Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կանգնած էր ջուրին եզերքըանգնած էր ջուրին եզերքըանգնած էր ջուրին եզերքըանգնած էր ջուրին եզերքը»:»:»:»: Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry  Matthew Henry 
դիտել կու տայ, թէ որոշ հայրեր կը բացատրեն, որ Յիսուս դիտել կու տայ, թէ որոշ հայրեր կը բացատրեն, որ Յիսուս դիտել կու տայ, թէ որոշ հայրեր կը բացատրեն, որ Յիսուս դիտել կու տայ, թէ որոշ հայրեր կը բացատրեն, որ Յիսուս 
յաղթականօրէն անցաւ փոթորկալից ծովու մը մէջէն, յաղթականօրէն անցաւ փոթորկալից ծովու մը մէջէն, յաղթականօրէն անցաւ փոթորկալից ծովու մը մէջէն, յաղթականօրէն անցաւ փոթորկալից ծովու մը մէջէն, 
արիւնալից ծովու մը մէջէն, եւ ահա ան յաղթականօրէն կը արիւնալից ծովու մը մէջէն, եւ ահա ան յաղթականօրէն կը արիւնալից ծովու մը մէջէն, եւ ահա ան յաղթականօրէն կը արիւնալից ծովու մը մէջէն, եւ ահա ան յաղթականօրէն կը 
կանգնի ծովեզերքի աւազներուն վրայ, խաղաղ, ապահով ու կանգնի ծովեզերքի աւազներուն վրայ, խաղաղ, ապահով ու կանգնի ծովեզերքի աւազներուն վրայ, խաղաղ, ապահով ու կանգնի ծովեզերքի աւազներուն վրայ, խաղաղ, ապահով ու 
յաղթական, բայցյաղթական, բայցյաղթական, բայցյաղթական, բայց    աշակերտները տակաւին ծովու ջուրերուն աշակերտները տակաւին ծովու ջուրերուն աշակերտները տակաւին ծովու ջուրերուն աշակերտները տակաւին ծովու ջուրերուն 
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վրայ էին, կը տարուբերէին. հոն էին, որովհետեւ տակաւին վրայ էին, կը տարուբերէին. հոն էին, որովհետեւ տակաւին վրայ էին, կը տարուբերէին. հոն էին, որովհետեւ տակաւին վրայ էին, կը տարուբերէին. հոն էին, որովհետեւ տակաւին 
ընելիք գործ ունէին, ամբողջ առաքելութիւն մը ունէին: ընելիք գործ ունէին, ամբողջ առաքելութիւն մը ունէին: ընելիք գործ ունէին, ամբողջ առաքելութիւն մը ունէին: ընելիք գործ ունէին, ամբողջ առաքելութիւն մը ունէին: 
Քրիստոս յաջողապէս աւարտած էր իր Հօրը կողմէ իրեն Քրիստոս յաջողապէս աւարտած էր իր Հօրը կողմէ իրեն Քրիստոս յաջողապէս աւարտած էր իր Հօրը կողմէ իրեն Քրիստոս յաջողապէս աւարտած էր իր Հօրը կողմէ իրեն 
յանձնուած գործը եւ հասած էր ծովափ յաղթականօրէն, բայց յանձնուած գործը եւ հասած էր ծովափ յաղթականօրէն, բայց յանձնուած գործը եւ հասած էր ծովափ յաղթականօրէն, բայց յանձնուած գործը եւ հասած էր ծովափ յաղթականօրէն, բայց 
աշակերտները տաաշակերտները տաաշակերտները տաաշակերտները տակաւին նոկաւին նոկաւին նոկաւին նո´́́́ր պիտի սկսէին գործի, ր պիտի սկսէին գործի, ր պիտի սկսէին գործի, ր պիտի սկսէին գործի, 
տակաւին նոտակաւին նոտակաւին նոտակաւին նո´́́́ր պիտի սկսէին կատարելու Քրիստոսի կողմէ ր պիտի սկսէին կատարելու Քրիստոսի կողմէ ր պիտի սկսէին կատարելու Քրիստոսի կողմէ ր պիտի սկսէին կատարելու Քրիստոսի կողմէ 
իրենց յանձնուած գործն ու առաքելութիւնը:իրենց յանձնուած գործն ու առաքելութիւնը:իրենց յանձնուած գործն ու առաքելութիւնը:իրենց յանձնուած գործն ու առաքելութիւնը:    

7.7.7.7.----    ««««Աշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն էԱշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն էԱշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն էԱշակերտները չգիտցան թէ Յիսուսն է»:»:»:»:    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
աշակերտներուն մօտ էր, բայց աշակերտները չճանչցան աշակերտներուն մօտ էր, բայց աշակերտները չճանչցան աշակերտներուն մօտ էր, բայց աշակերտները չճանչցան աշակերտներուն մօտ էր, բայց աշակերտները չճանչցան 
զայն: Ասկէ առաջ Յիսուս աշակերտներէն երկուզայն: Ասկէ առաջ Յիսուս աշակերտներէն երկուզայն: Ասկէ առաջ Յիսուս աշակերտներէն երկուզայն: Ասկէ առաջ Յիսուս աշակերտներէն երկուքին մօտեցաւ քին մօտեցաւ քին մօտեցաւ քին մօտեցաւ 
եւ անոնց հետ քալեց ու խօսեցաւ, բայց անոնք չճանչցան զինք եւ անոնց հետ քալեց ու խօսեցաւ, բայց անոնք չճանչցան զինք եւ անոնց հետ քալեց ու խօսեցաւ, բայց անոնք չճանչցան զինք եւ անոնց հետ քալեց ու խօսեցաւ, բայց անոնք չճանչցան զինք 
((((Ղկ 24.13Ղկ 24.13Ղկ 24.13Ղկ 24.13----16): 16): 16): 16): Եթէ Տէրը ինքզինք չյայտնէ մեզի` մենք չենք Եթէ Տէրը ինքզինք չյայտնէ մեզի` մենք չենք Եթէ Տէրը ինքզինք չյայտնէ մեզի` մենք չենք Եթէ Տէրը ինքզինք չյայտնէ մեզի` մենք չենք 
կրնար զինք ճանչնալ: Այոկրնար զինք ճանչնալ: Այոկրնար զինք ճանչնալ: Այոկրնար զինք ճանչնալ: Այո´, ´, ´, ´, թէկուզ Քրիստոսի մասին խօսող թէկուզ Քրիստոսի մասին խօսող թէկուզ Քրիստոսի մասին խօսող թէկուզ Քրիստոսի մասին խօսող 
ու քարոզող ըլլանք, չեու քարոզող ըլլանք, չեու քարոզող ըլլանք, չեու քարոզող ըլլանք, չե´́́́նք կրնար ճանչնալ զայն եթէ ան նք կրնար ճանչնալ զայն եթէ ան նք կրնար ճանչնալ զայն եթէ ան նք կրնար ճանչնալ զայն եթէ ան 
ինքզինք չյայտնէ մեզի:ինքզինք չյայտնէ մեզի:ինքզինք չյայտնէ մեզի:ինքզինք չյայտնէ մեզի:    

8.8.8.8.----    ԿԿԿԿարեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս ինքզինք արեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս ինքզինք արեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս ինքզինք արեւոր է նկատի առնել որ Յիսուս ինքզինք 
աստիճանաբար կը ճանչցնէ մարդոց: Այաստիճանաբար կը ճանչցնէ մարդոց: Այաստիճանաբար կը ճանչցնէ մարդոց: Այաստիճանաբար կը ճանչցնէ մարդոց: Այ´́́́ս է որ կը պարզէ իր ս է որ կը պարզէ իր ս է որ կը պարզէ իր ս է որ կը պարզէ իր 
յայտնութիւնը եւ յայտնութեան կերպը իր աշակերտներուն: 1) յայտնութիւնը եւ յայտնութեան կերպը իր աշակերտներուն: 1) յայտնութիւնը եւ յայտնութեան կերպը իր աշակերտներուն: 1) յայտնութիւնը եւ յայտնութեան կերպը իր աշակերտներուն: 1) 
Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: 2) Ապա հարցուց Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: 2) Ապա հարցուց Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: 2) Ապա հարցուց Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: 2) Ապա հարցուց 
աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: 
ԵրկխօսութիւԵրկխօսութիւԵրկխօսութիւԵրկխօսութիւնը ինը ինը ինը ի´́́́նք սկսաւ: 3) Յետոյ պատուիրեց անոնց որ նք սկսաւ: 3) Յետոյ պատուիրեց անոնց որ նք սկսաւ: 3) Յետոյ պատուիրեց անոնց որ նք սկսաւ: 3) Յետոյ պատուիրեց անոնց որ 
ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեն: 4) Անկէ ետք աշաուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեն: 4) Անկէ ետք աշաուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեն: 4) Անկէ ետք աշաուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեն: 4) Անկէ ետք աշա----
կերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան պատրաստեց: 5) կերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան պատրաստեց: 5) կերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան պատրաստեց: 5) կերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան պատրաստեց: 5) 
Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն:Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն:Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն:Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն:    

Յիշեալ հինգ կէտերը կը կազմեն իւրաքանչիւր հաւաՅիշեալ հինգ կէտերը կը կազմեն իւրաքանչիւր հաւաՅիշեալ հինգ կէտերը կը կազմեն իւրաքանչիւր հաւաՅիշեալ հինգ կէտերը կը կազմեն իւրաքանչիւր հաւա----
տացեալի կեանքի կարեւորագոյն հտացեալի կեանքի կարեւորագոյն հտացեալի կեանքի կարեւորագոյն հտացեալի կեանքի կարեւորագոյն հինգ հանգրուանները: ինգ հանգրուանները: ինգ հանգրուանները: ինգ հանգրուանները: 
Ուստի անհրաժեշտ է խօսիլ անոնց մասին առանձնաբար.Ուստի անհրաժեշտ է խօսիլ անոնց մասին առանձնաբար.Ուստի անհրաժեշտ է խօսիլ անոնց մասին առանձնաբար.Ուստի անհրաժեշտ է խօսիլ անոնց մասին առանձնաբար.----    

ա) Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: Յիսուս իա) Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: Յիսուս իա) Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: Յիսուս իա) Ան նախ եկաւ եւ կեցաւ ջուրին եզերքը: Յիսուս ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է որ մարդուն մօտենալու նախաձեռնութիւնը յանձն կէ որ մարդուն մօտենալու նախաձեռնութիւնը յանձն կէ որ մարդուն մօտենալու նախաձեռնութիւնը յանձն կէ որ մարդուն մօտենալու նախաձեռնութիւնը յանձն կ’’’’առնէ: առնէ: առնէ: առնէ: 
ԻԻԻԻ´́́́նքն է որ կու գայ եւ մարդուն կեանքինքն է որ կու գայ եւ մարդուն կեանքինքն է որ կու գայ եւ մարդուն կեանքինքն է որ կու գայ եւ մարդուն կեանքինննն    եզերքը կը կանգնի: եզերքը կը կանգնի: եզերքը կը կանգնի: եզերքը կը կանգնի: 
ԻԻԻԻ´́́́նքն է որ կու գայ եւ մարդոնքն է որ կու գայ եւ մարդոնքն է որ կու գայ եւ մարդոնքն է որ կու գայ եւ մարդուն սրտին դրան առջեւ կը ւն սրտին դրան առջեւ կը ւն սրտին դրան առջեւ կը ւն սրտին դրան առջեւ կը 
կանգնի ոկանգնի ոկանգնի ոկանգնի ու կը բաւ կը բաւ կը բաւ կը բաղղղղխէ զայն (Յյտ 3.20): Եթէ Տէրը չայցելէ ու խէ զայն (Յյտ 3.20): Եթէ Տէրը չայցելէ ու խէ զայն (Յյտ 3.20): Եթէ Տէրը չայցելէ ու խէ զայն (Յյտ 3.20): Եթէ Տէրը չայցելէ ու 
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չմօտենայ մարդուն` մարդը չի կրնար Տիրոջ մօտենալ: Եթէ չմօտենայ մարդուն` մարդը չի կրնար Տիրոջ մօտենալ: Եթէ չմօտենայ մարդուն` մարդը չի կրնար Տիրոջ մօտենալ: Եթէ չմօտենայ մարդուն` մարդը չի կրնար Տիրոջ մօտենալ: Եթէ 
երբեք մարդիկ կրնան գալ Յիսուսի մօտ, կրնան գալ, երբեք մարդիկ կրնան գալ Յիսուսի մօտ, կրնան գալ, երբեք մարդիկ կրնան գալ Յիսուսի մօտ, կրնան գալ, երբեք մարդիկ կրնան գալ Յիսուսի մօտ, կրնան գալ, 
որովհետեւ նախ Յիսուս իորովհետեւ նախ Յիսուս իորովհետեւ նախ Յիսուս իորովհետեւ նախ Յիսուս ի´́́́նք կու գայ անոնց մօտ: Յաճախ կը նք կու գայ անոնց մօտ: Յաճախ կը նք կու գայ անոնց մօտ: Յաճախ կը նք կու գայ անոնց մօտ: Յաճախ կը 
խօսինք եւ կը քարոզենք Տիխօսինք եւ կը քարոզենք Տիխօսինք եւ կը քարոզենք Տիխօսինք եւ կը քարոզենք Տիրոջ գալու եւ Տէրը գտնելու մասին, րոջ գալու եւ Տէրը գտնելու մասին, րոջ գալու եւ Տէրը գտնելու մասին, րոջ գալու եւ Տէրը գտնելու մասին, 
բայց մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ Տէրը իբայց մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ Տէրը իբայց մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ Տէրը իբայց մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ Տէրը ի´́́́նքն է որ մարդիկը կը նքն է որ մարդիկը կը նքն է որ մարդիկը կը նքն է որ մարդիկը կը 
գտնէ: Ինքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը` երբ ըսաւ. գտնէ: Ինքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը` երբ ըսաւ. գտնէ: Ինքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը` երբ ըսաւ. գտնէ: Ինքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը` երբ ըսաւ. 
««««Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուՄարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուՄարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուՄարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու»»»» ( ( ( (Ղկ Ղկ Ղկ Ղկ 
19.10):19.10):19.10):19.10):    

բ) Տէրը իբ) Տէրը իբ) Տէրը իբ) Տէրը ի´́́́նք երկխօսութեան առաջին քայլը առաւ: նք երկխօսութեան առաջին քայլը առաւ: նք երկխօսութեան առաջին քայլը առաւ: նք երկխօսութեան առաջին քայլը առաւ: 
ՀարցուՀարցուՀարցուՀարցուց աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: ց աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: ց աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: ց աշակերտներուն եթէ երբեք ուտելիք բան մը ունէին: 
Տէրը կՏէրը կՏէրը կՏէրը կ’’’’ուզէ գիտնալ եթէ երբեք մեր հոգին կշտացնող ուզէ գիտնալ եթէ երբեք մեր հոգին կշտացնող ուզէ գիտնալ եթէ երբեք մեր հոգին կշտացնող ուզէ գիտնալ եթէ երբեք մեր հոգին կշտացնող 
կերակուր ունինք թէ ոչ: Ան կկերակուր ունինք թէ ոչ: Ան կկերակուր ունինք թէ ոչ: Ան կկերակուր ունինք թէ ոչ: Ան կ’’’’ուզէ որ խոստովանինք թէ ուզէ որ խոստովանինք թէ ուզէ որ խոստովանինք թէ ուզէ որ խոստովանինք թէ 
հոգեւոր կերակուր չունինք, որպէսզի անհրաժեշտ հոգեւոր հոգեւոր կերակուր չունինք, որպէսզի անհրաժեշտ հոգեւոր հոգեւոր կերակուր չունինք, որպէսզի անհրաժեշտ հոգեւոր հոգեւոր կերակուր չունինք, որպէսզի անհրաժեշտ հոգեւոր 
սնունդը ջամբէ մեզի: Եթէ Տէրը ինք մարդուն հետ խօսելու սնունդը ջամբէ մեզի: Եթէ Տէրը ինք մարդուն հետ խօսելու սնունդը ջամբէ մեզի: Եթէ Տէրը ինք մարդուն հետ խօսելու սնունդը ջամբէ մեզի: Եթէ Տէրը ինք մարդուն հետ խօսելու 
չսկչսկչսկչսկսի, մարդը չի կրնար խօսիլ Տիրոջ հետ: Եթէ Տէրը ինք սի, մարդը չի կրնար խօսիլ Տիրոջ հետ: Եթէ Տէրը ինք սի, մարդը չի կրնար խօսիլ Տիրոջ հետ: Եթէ Տէրը ինք սի, մարդը չի կրնար խօսիլ Տիրոջ հետ: Եթէ Տէրը ինք 
մարդուն ձայն չտայ, մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը: Եթէ մարդուն ձայն չտայ, մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը: Եթէ մարդուն ձայն չտայ, մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը: Եթէ մարդուն ձայն չտայ, մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը: Եթէ 
Տէրը ինք չհետաքրքրուի մարդուն հոգեւոր սնունդով, մարդը Տէրը ինք չհետաքրքրուի մարդուն հոգեւոր սնունդով, մարդը Տէրը ինք չհետաքրքրուի մարդուն հոգեւոր սնունդով, մարդը Տէրը ինք չհետաքրքրուի մարդուն հոգեւոր սնունդով, մարդը 
երբեք ալ պիտի չհետաքրքրուի ինքնիր հոգեւոր սնունդով: երբեք ալ պիտի չհետաքրքրուի ինքնիր հոգեւոր սնունդով: երբեք ալ պիտի չհետաքրքրուի ինքնիր հոգեւոր սնունդով: երբեք ալ պիտի չհետաքրքրուի ինքնիր հոգեւոր սնունդով: 
Եթէ Տէրը ինք մարդուն մէջ հոգեւոր ծարաւը չգրգռԵթէ Տէրը ինք մարդուն մէջ հոգեւոր ծարաւը չգրգռԵթէ Տէրը ինք մարդուն մէջ հոգեւոր ծարաւը չգրգռԵթէ Տէրը ինք մարդուն մէջ հոգեւոր ծարաւը չգրգռէ, մարդը է, մարդը է, մարդը է, մարդը 
երբեք ալ նման ծարաւ պիտի չզգայ, եւ եթէ չզգայ` երբեք երբեք ալ նման ծարաւ պիտի չզգայ, եւ եթէ չզգայ` երբեք երբեք ալ նման ծարաւ պիտի չզգայ, եւ եթէ չզգայ` երբեք երբեք ալ նման ծարաւ պիտի չզգայ, եւ եթէ չզգայ` երբեք 
օգնութեան պիտի չկանչէ Տէրը:օգնութեան պիտի չկանչէ Տէրը:օգնութեան պիտի չկանչէ Տէրը:օգնութեան պիտի չկանչէ Տէրը:    

գ) Պատուիրեց անոնց որ ուռկանը նաւակին աջ կողմը գ) Պատուիրեց անոնց որ ուռկանը նաւակին աջ կողմը գ) Պատուիրեց անոնց որ ուռկանը նաւակին աջ կողմը գ) Պատուիրեց անոնց որ ուռկանը նաւակին աջ կողմը 
ձգեն: Տէրը իձգեն: Տէրը իձգեն: Տէրը իձգեն: Տէրը ի´́́́նքն է որ կը պատուիրէ մեզի մեր ընելիք գործը, նքն է որ կը պատուիրէ մեզի մեր ընելիք գործը, նքն է որ կը պատուիրէ մեզի մեր ընելիք գործը, նքն է որ կը պատուիրէ մեզի մեր ընելիք գործը, 
մեր առնելիք քայլը: Տէրը կմեր առնելիք քայլը: Տէրը կմեր առնելիք քայլը: Տէրը կմեր առնելիք քայլը: Տէրը կ’’’’ուզէ իուզէ իուզէ իուզէ ի´́́́նք դառնալ մեր առաջնորնք դառնալ մեր առաջնորնք դառնալ մեր առաջնորնք դառնալ մեր առաջնոր----
դը` մեր դը` մեր դը` մեր դը` մեր գործերուն մէջ: Առանց Տիրոջ առաջնորդութեան, գործերուն մէջ: Առանց Տիրոջ առաջնորդութեան, գործերուն մէջ: Առանց Տիրոջ առաջնորդութեան, գործերուն մէջ: Առանց Տիրոջ առաջնորդութեան, 
մարդը չի կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, շիտակ որոշումներ մարդը չի կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, շիտակ որոշումներ մարդը չի կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, շիտակ որոշումներ մարդը չի կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, շիտակ որոշումներ 
առնել, որովհետեւ հողեղէն մարդը աջ ու ձախ ձեռքին առնել, որովհետեւ հողեղէն մարդը աջ ու ձախ ձեռքին առնել, որովհետեւ հողեղէն մարդը աջ ու ձախ ձեռքին առնել, որովհետեւ հողեղէն մարդը աջ ու ձախ ձեռքին 
տարբերութիւնը անգամ չի գիտեր (Յվլ 4.5): Մէկը որ կրնայ տարբերութիւնը անգամ չի գիտեր (Յվլ 4.5): Մէկը որ կրնայ տարբերութիւնը անգամ չի գիտեր (Յվլ 4.5): Մէկը որ կրնայ տարբերութիւնը անգամ չի գիտեր (Յվլ 4.5): Մէկը որ կրնայ 
դէպի մահ տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող դէպի մահ տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող դէպի մահ տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող դէպի մահ տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող 
ճամբային հեճամբային հեճամբային հեճամբային հետ (Առ 16.25), ի՞նչպէս կրնայ ճիշդ որոշումներ տ (Առ 16.25), ի՞նչպէս կրնայ ճիշդ որոշումներ տ (Առ 16.25), ի՞նչպէս կրնայ ճիշդ որոշումներ տ (Առ 16.25), ի՞նչպէս կրնայ ճիշդ որոշումներ 
առնել, ճիշդը ընտրել, ճիշդը խորհիլ ու գործել: առնել, ճիշդը ընտրել, ճիշդը խորհիլ ու գործել: առնել, ճիշդը ընտրել, ճիշդը խորհիլ ու գործել: առնել, ճիշդը ընտրել, ճիշդը խորհիլ ու գործել:     
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դ) Աշակերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան դ) Աշակերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան դ) Աշակերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան դ) Աշակերտներուն համար ձուկի եւ հացի սեղան 
պատրաստեց: Տէրը իպատրաստեց: Տէրը իպատրաստեց: Տէրը իպատրաստեց: Տէրը ի´́́́նքն է որ կը կերակրէ մեր հոգիներն ու նքն է որ կը կերակրէ մեր հոգիներն ու նքն է որ կը կերակրէ մեր հոգիներն ու նքն է որ կը կերակրէ մեր հոգիներն ու 
մարմինները, մեր սիրտերն ու միտքերը: Տէրը իմարմինները, մեր սիրտերն ու միտքերը: Տէրը իմարմինները, մեր սիրտերն ու միտքերը: Տէրը իմարմինները, մեր սիրտերն ու միտքերը: Տէրը ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
սեղան կը պատրաստէսեղան կը պատրաստէսեղան կը պատրաստէսեղան կը պատրաստէ    մեզի` մեր թշնամիներուն առջեւ (Սղ մեզի` մեր թշնամիներուն առջեւ (Սղ մեզի` մեր թշնամիներուն առջեւ (Սղ մեզի` մեր թշնամիներուն առջեւ (Սղ 
23.5): 23.5): 23.5): 23.5): Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքն է որ երկինքի արքայութեան մէջ, իր նքն է որ երկինքի արքայութեան մէջ, իր նքն է որ երկինքի արքայութեան մէջ, իր նքն է որ երկինքի արքայութեան մէջ, իր 
ներկայութեամբ պիտի յագեցնէ իր զաւակները:ներկայութեամբ պիտի յագեցնէ իր զաւակները:ներկայութեամբ պիտի յագեցնէ իր զաւակները:ներկայութեամբ պիտի յագեցնէ իր զաւակները:    

ե) Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն: Մէկը չի ե) Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն: Մէկը չի ե) Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն: Մէկը չի ե) Վերջապէս, հրաւիրեց որ մօտենան եւ ուտեն: Մէկը չի 
կրնար ճաշակել արքայութեան սեղանէն, եթէ Արքան ինք կրնար ճաշակել արքայութեան սեղանէն, եթէ Արքան ինք կրնար ճաշակել արքայութեան սեղանէն, եթէ Արքան ինք կրնար ճաշակել արքայութեան սեղանէն, եթէ Արքան ինք 
զայն չհրաւիրէ: Տէրը իզայն չհրաւիրէ: Տէրը իզայն չհրաւիրէ: Տէրը իզայն չհրաւիրէ: Տէրը ի´́́́նքն է որնքն է որնքն է որնքն է որ    կը հրաւիրէ հաւատացկը հրաւիրէ հաւատացկը հրաւիրէ հաւատացկը հրաւիրէ հաւատաց----
եալները մօտենալու եալները մօտենալու եալները մօտենալու եալները մօտենալու եւ ուտելու իր պատրաստածէնեւ ուտելու իր պատրաստածէնեւ ուտելու իր պատրաստածէնեւ ուտելու իր պատրաստածէն: : : : Հոգեւոր Հոգեւոր Հոգեւոր Հոգեւոր 
ճաշը պատրաստ է, բայց զայն ճաշակելու համար` պէտք է ճաշը պատրաստ է, բայց զայն ճաշակելու համար` պէտք է ճաշը պատրաստ է, բայց զայն ճաշակելու համար` պէտք է ճաշը պատրաստ է, բայց զայն ճաշակելու համար` պէտք է 
ընդառաջել Տիրոջ հրաւէրին:ընդառաջել Տիրոջ հրաւէրին:ընդառաջել Տիրոջ հրաւէրին:ընդառաջել Տիրոջ հրաւէրին:    

9.9.9.9.----    Քրիստոս իր յարութենէն ետք երեւցաւ իր աշակերտՔրիստոս իր յարութենէն ետք երեւցաւ իր աշակերտՔրիստոս իր յարութենէն ետք երեւցաւ իր աշակերտՔրիստոս իր յարութենէն ետք երեւցաւ իր աշակերտ----
ներուն տարբերներուն տարբերներուն տարբերներուն տարբեր----տարբեր պարագաներու տակ: Օրինակ, ետարբեր պարագաներու տակ: Օրինակ, ետարբեր պարագաներու տակ: Օրինակ, ետարբեր պարագաներու տակ: Օրինակ, ե----
րեւրեւրեւրեւցաւ անցաւ անցաւ անցաւ անոնցմէ երկուքին երբ կոնցմէ երկուքին երբ կոնցմէ երկուքին երբ կոնցմէ երկուքին երբ կ’’’’երթային Եմմաուս անունով երթային Եմմաուս անունով երթային Եմմաուս անունով երթային Եմմաուս անունով 
գիւղ մը (Ղկ 24.13գիւղ մը (Ղկ 24.13գիւղ մը (Ղկ 24.13գիւղ մը (Ղկ 24.13----15): 15): 15): 15): Երեւցաւ անոնցմէ տասին երբ մէկԵրեւցաւ անոնցմէ տասին երբ մէկԵրեւցաւ անոնցմէ տասին երբ մէկԵրեւցաւ անոնցմէ տասին երբ մէկ----
տեղուած էին սենեակի մը մէջ եւ դուռն ալ գոցած` տեղուած էին սենեակի մը մէջ եւ դուռն ալ գոցած` տեղուած էին սենեակի մը մէջ եւ դուռն ալ գոցած` տեղուած էին սենեակի մը մէջ եւ դուռն ալ գոցած` ««««հրեայ հրեայ հրեայ հրեայ 
ղեկավարներէն վախնալովղեկավարներէն վախնալովղեկավարներէն վախնալովղեկավարներէն վախնալով»»»» ( ( ( (Յհ 20.19Յհ 20.19Յհ 20.19Յհ 20.19----21): 21): 21): 21): Երեւցաւ Պօղոս Երեւցաւ Պօղոս Երեւցաւ Պօղոս Երեւցաւ Պօղոս 
առաքեալին դէպի Դամասկոս տանող ճամբուն վրայ (Գրծ 9.3առաքեալին դէպի Դամասկոս տանող ճամբուն վրայ (Գրծ 9.3առաքեալին դէպի Դամասկոս տանող ճամբուն վրայ (Գրծ 9.3առաքեալին դէպի Դամասկոս տանող ճամբուն վրայ (Գրծ 9.3----
5555): ): ): ): Յիսուսի երեւումները մէկ կերպով չեն սահմանաՅիսուսի երեւումները մէկ կերպով չեն սահմանաՅիսուսի երեւումները մէկ կերպով չեն սահմանաՅիսուսի երեւումները մէկ կերպով չեն սահմանա----
փակուած: Աստուած կրնայ մարդոց երեւիլ տարբերփակուած: Աստուած կրնայ մարդոց երեւիլ տարբերփակուած: Աստուած կրնայ մարդոց երեւիլ տարբերփակուած: Աստուած կրնայ մարդոց երեւիլ տարբեր----տարբեր տարբեր տարբեր տարբեր 
կերպերով:կերպերով:կերպերով:կերպերով:    ԱստուածաշունչնԱստուածաշունչնԱստուածաշունչնԱստուածաշունչն    ալալալալ    նոյննոյննոյննոյն    բանըբանըբանըբանը    կըկըկըկը    հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ: : : : 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    հանդիպեցաւհանդիպեցաւհանդիպեցաւհանդիպեցաւ    ՄովսէսՄովսէսՄովսէսՄովսէս    մարգարէինմարգարէինմարգարէինմարգարէին    այրողայրողայրողայրող    բայցբայցբայցբայց    
չսպառողչսպառողչսպառողչսպառող    մորենիիմորենիիմորենիիմորենիի    մըմըմըմը    ընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէնընդմէջէն ( ( ( (ԵլԵլԵլԵլ 3.1 3.1 3.1 3.1----6):6):6):6):    ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    
ՅովնանՅովնանՅովնանՅովնան    մարգմարգմարգմարգարէինարէինարէինարէին    կէտձուկիկէտձուկիկէտձուկիկէտձուկի    փորինփորինփորինփորին    մէջմէջմէջմէջ ( ( ( (ՅվնՅվնՅվնՅվն 2.1 2.1 2.1 2.1----2):2):2):2):    
ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    ՄանասէՄանասէՄանասէՄանասէ    թագաւորինթագաւորինթագաւորինթագաւորին    ԲաբելոնիԲաբելոնիԲաբելոնիԲաբելոնի    գերութեանգերութեանգերութեանգերութեան    
տարիներունտարիներունտարիներունտարիներուն ( ( ( (ԲԲԲԲ....ՄնՄնՄնՄն 33.11 33.11 33.11 33.11----17):17):17):17):    ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    ԳեդէոնԳեդէոնԳեդէոնԳեդէոն    դատադատադատադատա----
ւորինւորինւորինւորին    երբերբերբերբ    անանանան    հնձանինհնձանինհնձանինհնձանին    մէջմէջմէջմէջ    ցորենցորենցորենցորեն    կըկըկըկը    ծեծէրծեծէրծեծէրծեծէր ( ( ( (ԴտԴտԴտԴտ 6.11): 6.11): 6.11): 6.11):    
ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    ՊետրոսիՊետրոսիՊետրոսիՊետրոսի    ԳեննեսարէթիԳեննեսարէթիԳեննեսարէթիԳեննեսարէթի    լիճինլիճինլիճինլիճին    վրայ՝վրայ՝վրայ՝վրայ՝    նաւակինաւակինաւակինաւակի    
մըմըմըմը    մէջմէջմէջմէջ ( ( ( (ՂկՂկՂկՂկ 5.1 5.1 5.1 5.1----11):11):11):11):    ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    ՍամարացիՍամարացիՍամարացիՍամարացի    կնոջկնոջկնոջկնոջ    ՅակոբՅակոբՅակոբՅակոբ    
նահապետինահապետինահապետինահապետի    ջրհորինջրհորինջրհորինջրհորին    քովքովքովքով ( ( ( (ՅհՅհՅհՅհ 4.1 4.1 4.1 4.1----30):30):30):30):    ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    
մաքսապետինմաքսապետինմաքսապետինմաքսապետին    ժանտաթզենիիժանտաթզենիիժանտաթզենիիժանտաթզենիի    մըմըմըմը    վրայվրայվրայվրայ ( ( ( (ՂկՂկՂկՂկ 19.1 19.1 19.1 19.1----10):10):10):10):    
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ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    իրենիրենիրենիրեն    խաչակիցխաչակիցխաչակիցխաչակից    եղողեղողեղողեղող    աւազակինաւազակինաւազակինաւազակին    երբերբերբերբ    անանանան    
խաչափայտիխաչափայտիխաչափայտիխաչափայտի    մըմըմըմը    վրայվրայվրայվրայ    գամուածգամուածգամուածգամուած    կըկըկըկը    տառապէրտառապէրտառապէրտառապէր ( ( ( (ՂկՂկՂկՂկ 23.42 23.42 23.42 23.42----43):43):43):43):    
ՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւՀանդիպեցաւ    ՍօղոսիՍօղոսիՍօղոսիՍօղոսի    ԴամասկոսիԴամասկոսիԴամասկոսիԴամասկոսի    ճճճճամբունամբունամբունամբուն    վրայվրայվրայվրայ ( ( ( (ԳրծԳրծԳրծԳրծ 9.3 9.3 9.3 9.3----5), 5), 5), 5), 
եւեւեւեւ    այլնայլնայլնայլն: : : : ԱնշուշտԱնշուշտԱնշուշտԱնշուշտ    Քրիստոս կրնայ հանդիպիլ մարդուն Սուրբ Քրիստոս կրնայ հանդիպիլ մարդուն Սուրբ Քրիստոս կրնայ հանդիպիլ մարդուն Սուրբ Քրիստոս կրնայ հանդիպիլ մարդուն Սուրբ 
Հոգիին միջոցաւ, իր Խօսքին միջոցաւ, սուրբ Պատարագին Հոգիին միջոցաւ, իր Խօսքին միջոցաւ, սուրբ Պատարագին Հոգիին միջոցաւ, իր Խօսքին միջոցաւ, սուրբ Պատարագին Հոգիին միջոցաւ, իր Խօսքին միջոցաւ, սուրբ Պատարագին 
միջոցաւ, իր տուած մէկ օրհնութեան կամ պարգեւին միջոցաւ, իր տուած մէկ օրհնութեան կամ պարգեւին միջոցաւ, իր տուած մէկ օրհնութեան կամ պարգեւին միջոցաւ, իր տուած մէկ օրհնութեան կամ պարգեւին 
միջոցաւ, իր թոյլ տուած մէկ փորձութեան կամ աղէտին միջոցաւ, իր թոյլ տուած մէկ փորձութեան կամ աղէտին միջոցաւ, իր թոյլ տուած մէկ փորձութեան կամ աղէտին միջոցաւ, իր թոյլ տուած մէկ փորձութեան կամ աղէտին 
միջոցաւ, եւ այլ բազմատեսակ առիթմիջոցաւ, եւ այլ բազմատեսակ առիթմիջոցաւ, եւ այլ բազմատեսակ առիթմիջոցաւ, եւ այլ բազմատեսակ առիթներով:ներով:ներով:ներով:    

10.10.10.10.----    Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, հանդիպիլ Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, հանդիպիլ Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, հանդիպիլ Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, հանդիպիլ 
իրենց իր յարութենէն ետք` Գալիլեայի մէջ (Մտ 26.32, 28.7: իրենց իր յարութենէն ետք` Գալիլեայի մէջ (Մտ 26.32, 28.7: իրենց իր յարութենէն ետք` Գալիլեայի մէջ (Մտ 26.32, 28.7: իրենց իր յարութենէն ետք` Գալիլեայի մէջ (Մտ 26.32, 28.7: 
Մր 14.28, 16.7: Ղկ 24.6): Մատթէոս կը յիշէ թէ նոյնիսկ Յիսուս Մր 14.28, 16.7: Ղկ 24.6): Մատթէոս կը յիշէ թէ նոյնիսկ Յիսուս Մր 14.28, 16.7: Ղկ 24.6): Մատթէոս կը յիշէ թէ նոյնիսկ Յիսուս Մր 14.28, 16.7: Ղկ 24.6): Մատթէոս կը յիշէ թէ նոյնիսկ Յիսուս 
համաձայնած էր աշակերտնեհամաձայնած էր աշակերտնեհամաձայնած էր աշակերտնեհամաձայնած էր աշակերտներրրրուն հետ թէ ոուն հետ թէ ոուն հետ թէ ոուն հետ թէ ո´́́́ր լերան վրայ ր լերան վրայ ր լերան վրայ ր լերան վրայ 
պիտի հանդիպէին (Մտ 28.16): Եօթը աշապիտի հանդիպէին (Մտ 28.16): Եօթը աշապիտի հանդիպէին (Մտ 28.16): Եօթը աշապիտի հանդիպէին (Մտ 28.16): Եօթը աշակերտներուն Տիրոջ կերտներուն Տիրոջ կերտներուն Տիրոջ կերտներուն Տիրոջ 
այս հանդիպումը` խոստաայս հանդիպումը` խոստաայս հանդիպումը` խոստաայս հանդիպումը` խոստացուած հիմնական հանդիպումը ցուած հիմնական հանդիպումը ցուած հիմնական հանդիպումը ցուած հիմնական հանդիպումը 
չէր: Խչէր: Խչէր: Խչէր: Խոստացուած հիմնական հանդիպումը տեղի պիտի ոստացուած հիմնական հանդիպումը տեղի պիտի ոստացուած հիմնական հանդիպումը տեղի պիտի ոստացուած հիմնական հանդիպումը տեղի պիտի 
ունենար Գալիլեայի մէկ լերան վրայ, ուրկէ Տէրը զիրենք ունենար Գալիլեայի մէկ լերան վրայ, ուրկէ Տէրը զիրենք ունենար Գալիլեայի մէկ լերան վրայ, ուրկէ Տէրը զիրենք ունենար Գալիլեայի մէկ լերան վրայ, ուրկէ Տէրը զիրենք 
առաքելութեան պիտի ղրկէր եւ պիտի պատուիրէր որ երթան առաքելութեան պիտի ղրկէր եւ պիտի պատուիրէր որ երթան առաքելութեան պիտի ղրկէր եւ պիտի պատուիրէր որ երթան առաքելութեան պիտի ղրկէր եւ պիտի պատուիրէր որ երթան 
եւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնենեւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնենեւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնենեւ բոլոր ժողովուրդները իրեն աշակերտ դարձնեն ( ( ( (Մտ 28.18Մտ 28.18Մտ 28.18Մտ 28.18----
20): 20): 20): 20): Յիսուս մէկ անգամ խոստացաւ երեւիլ աշակերտներուն, Յիսուս մէկ անգամ խոստացաւ երեւիլ աշակերտներուն, Յիսուս մէկ անգամ խոստացաւ երեւիլ աշակերտներուն, Յիսուս մէկ անգամ խոստացաւ երեւիլ աշակերտներուն, 
բայց բազմաթիւ անգամներ երեւցաւ, որովհետեւ իր բայց բազմաթիւ անգամներ երեւցաւ, որովհետեւ իր բայց բազմաթիւ անգամներ երեւցաւ, որովհետեւ իր բայց բազմաթիւ անգամներ երեւցաւ, որովհետեւ իր 
բազմաթիւ երեւումներով էր, որ զանոնք պիտի պատրաստէր բազմաթիւ երեւումներով էր, որ զանոնք պիտի պատրաստէր բազմաթիւ երեւումներով էր, որ զանոնք պիտի պատրաստէր բազմաթիւ երեւումներով էր, որ զանոնք պիտի պատրաստէր 
այն հիմնական եւ վերջնական երեւումին, որ պիտի այն հիմնական եւ վերջնական երեւումին, որ պիտի այն հիմնական եւ վերջնական երեւումին, որ պիտի այն հիմնական եւ վերջնական երեւումին, որ պիտի 
կատարուէր Գալիլեայի կանխորոշուած մէկ լերան վրայ:կատարուէր Գալիլեայի կանխորոշուած մէկ լերան վրայ:կատարուէր Գալիլեայի կանխորոշուած մէկ լերան վրայ:կատարուէր Գալիլեայի կանխորոշուած մէկ լերան վրայ:    

11111111....----    Տէրը խոստացած էր աշակերտներուն, իրենց հանդիՏէրը խոստացած էր աշակերտներուն, իրենց հանդիՏէրը խոստացած էր աշակերտներուն, իրենց հանդիՏէրը խոստացած էր աշակերտներուն, իրենց հանդի----
պիլ Գալիլեայի մէջ: Տիրոջ այս խոստումը սակայն պատճառ պիլ Գալիլեայի մէջ: Տիրոջ այս խոստումը սակայն պատճառ պիլ Գալիլեայի մէջ: Տիրոջ այս խոստումը սակայն պատճառ պիլ Գալիլեայի մէջ: Տիրոջ այս խոստումը սակայն պատճառ 
չեղաւ որ անոնք անգործ նստէին եւ սպասէին Տիրոջ խոստուչեղաւ որ անոնք անգործ նստէին եւ սպասէին Տիրոջ խոստուչեղաւ որ անոնք անգործ նստէին եւ սպասէին Տիրոջ խոստուչեղաւ որ անոնք անգործ նստէին եւ սպասէին Տիրոջ խոստու----
մին կատարման: Ժամանակը մին կատարման: Ժամանակը մին կատարման: Ժամանակը մին կատարման: Ժամանակը օգտագորօգտագորօգտագորօգտագործեցին եւ աշխատանծեցին եւ աշխատանծեցին եւ աշխատանծեցին եւ աշխատան----
քի գացին: Չսպասենք Տիրոջ խոստումներուն կատարման մեր քի գացին: Չսպասենք Տիրոջ խոստումներուն կատարման մեր քի գացին: Չսպասենք Տիրոջ խոստումներուն կատարման մեր քի գացին: Չսպասենք Տիրոջ խոստումներուն կատարման մեր 
կեանքկեանքկեանքկեանքին մէջ, եթէ երբեք գործէն փախչող մարդիկ ենք:ին մէջ, եթէ երբեք գործէն փախչող մարդիկ ենք:ին մէջ, եթէ երբեք գործէն փախչող մարդիկ ենք:ին մէջ, եթէ երբեք գործէն փախչող մարդիկ ենք:    

12.12.12.12.----    ««««ՏղաՏղաՏղաՏղա´́́́ք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞քք, ուտելիք բան մը ունի՞ք»:»:»:»:    Վեց նշումներ.Վեց նշումներ.Վեց նշումներ.Վեց նշումներ.----    
ա) Տէրը գիտէր որ աշակերտները ուտելիք չունէին. իր ա) Տէրը գիտէր որ աշակերտները ուտելիք չունէին. իր ա) Տէրը գիտէր որ աշակերտները ուտելիք չունէին. իր ա) Տէրը գիտէր որ աշակերտները ուտելիք չունէին. իր 

այս հարցումով սակայն, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ այս հարցումով սակայն, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ այս հարցումով սակայն, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ այս հարցումով սակայն, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ 
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ժամանակը հասած էր որ այլեւս աշակերտները սորվէին ժամանակը հասած էր որ այլեւս աշակերտները սորվէին ժամանակը հասած էր որ այլեւս աշակերտները սորվէին ժամանակը հասած էր որ այլեւս աշակերտները սորվէին 
իրենց օրուան իրենց օրուան իրենց օրուան իրենց օրուան ապրուստը ճարել իրենց ճակտին քրտինքով, ապրուստը ճարել իրենց ճակտին քրտինքով, ապրուստը ճարել իրենց ճակտին քրտինքով, ապրուստը ճարել իրենց ճակտին քրտինքով, 
առանց սակայն մոռնալու, որ Աստուած իառանց սակայն մոռնալու, որ Աստուած իառանց սակայն մոռնալու, որ Աստուած իառանց սակայն մոռնալու, որ Աստուած ի´́́́նքն էր որ պիտի նքն էր որ պիտի նքն էր որ պիտի նքն էր որ պիտի 
օրհնէր անոնց ձեռքին գործը: Աստուած կօրհնէր անոնց ձեռքին գործը: Աստուած կօրհնէր անոնց ձեռքին գործը: Աստուած կօրհնէր անոնց ձեռքին գործը: Աստուած կ’’’’ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր ուզէ որ իր 
զաւակները ժրաջանօրէն աշխատին, բայց չզաւակները ժրաջանօրէն աշխատին, բայց չզաւակները ժրաջանօրէն աշխատին, բայց չզաւակները ժրաջանօրէն աշխատին, բայց չ’’’’ուզեր որ անոնք ուզեր որ անոնք ուզեր որ անոնք ուզեր որ անոնք 
իրենց յաջողութիւնն ու բարգաւաճուիրենց յաջողութիւնն ու բարգաւաճուիրենց յաջողութիւնն ու բարգաւաճուիրենց յաջողութիւնն ու բարգաւաճումըմըմըմը    տեսնեն իրենց տեսնեն իրենց տեսնեն իրենց տեսնեն իրենց 
թափած ճիգին մէջ, այթափած ճիգին մէջ, այթափած ճիգին մէջ, այթափած ճիգին մէջ, այլ` իր միջամտութեան, իր առաջնորլ` իր միջամտութեան, իր առաջնորլ` իր միջամտութեան, իր առաջնորլ` իր միջամտութեան, իր առաջնոր----
դութեան, եւ իր ողորմութեան մէջ:դութեան, եւ իր ողորմութեան մէջ:դութեան, եւ իր ողորմութեան մէջ:դութեան, եւ իր ողորմութեան մէջ:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՏղաքՏղաքՏղաքՏղաք»:»:»:»:    Բնագիրը ունի Բնագիրը ունի Բնագիրը ունի Բնագիրը ունի ««««զաւակներսզաւակներսզաւակներսզաւակներս» » » » բառը: Նայեցէք բառը: Նայեցէք բառը: Նայեցէք բառը: Նայեցէք 
Յիսուսի քաղցր վերաբերմունքին իր աշակերտներուն հանՅիսուսի քաղցր վերաբերմունքին իր աշակերտներուն հանՅիսուսի քաղցր վերաբերմունքին իր աշակերտներուն հանՅիսուսի քաղցր վերաբերմունքին իր աշակերտներուն հան----
դէպ: Սէդէպ: Սէդէպ: Սէդէպ: Սէ´́́́ր ու քաղցրութիր ու քաղցրութիր ու քաղցրութիր ու քաղցրութի´́́́ւն, գուրգուրանք եւ կարեկցոււն, գուրգուրանք եւ կարեկցոււն, գուրգուրանք եւ կարեկցոււն, գուրգուրանք եւ կարեկցութիւն թիւն թիւն թիւն 
կայ կայ կայ կայ ««««տղաքտղաքտղաքտղաք» » » » բառին մէջ: Ինչպէս քաղցրօրէբառին մէջ: Ինչպէս քաղցրօրէբառին մէջ: Ինչպէս քաղցրօրէբառին մէջ: Ինչպէս քաղցրօրէն ու մտերմօրէն կը ն ու մտերմօրէն կը ն ու մտերմօրէն կը ն ու մտերմօրէն կը 
վարուէր անոնց հետ իր յարութենէն առաջ, նոյնպէս ալ վարուէր անոնց հետ իր յարութենէն առաջ, նոյնպէս ալ վարուէր անոնց հետ իր յարութենէն առաջ, նոյնպէս ալ վարուէր անոնց հետ իր յարութենէն առաջ, նոյնպէս ալ 
քաղցրօրէն ու մտերմօրէն շարունակեց վարուիլ անոնց հետ քաղցրօրէն ու մտերմօրէն շարունակեց վարուիլ անոնց հետ քաղցրօրէն ու մտերմօրէն շարունակեց վարուիլ անոնց հետ քաղցրօրէն ու մտերմօրէն շարունակեց վարուիլ անոնց հետ 
իր յարութենէն ետք: Մեր ամենէն մօտիկ բարեկամներն իր յարութենէն ետք: Մեր ամենէն մօտիկ բարեկամներն իր յարութենէն ետք: Մեր ամենէն մօտիկ բարեկամներն իր յարութենէն ետք: Մեր ամենէն մօտիկ բարեկամներն 
անգամ կրնան փոխուիլ մեզի հանդէպ, երբ բարձրանան անգամ կրնան փոխուիլ մեզի հանդէպ, երբ բարձրանան անգամ կրնան փոխուիլ մեզի հանդէպ, երբ բարձրանան անգամ կրնան փոխուիլ մեզի հանդէպ, երբ բարձրանան 
դիրքով ու պաշտօնով, կամ երբ մէկ անգամէն նիդիրքով ու պաշտօնով, կամ երբ մէկ անգամէն նիդիրքով ու պաշտօնով, կամ երբ մէկ անգամէն նիդիրքով ու պաշտօնով, կամ երբ մէկ անգամէն նիւթապէս հաւթապէս հաւթապէս հաւթապէս հա----
րրրրըըըըստանան: Այդպէս չեղաւ Յիսուսի պարագան: Յիսուս սիրեց ստանան: Այդպէս չեղաւ Յիսուսի պարագան: Յիսուս սիրեց ստանան: Այդպէս չեղաւ Յիսուսի պարագան: Յիսուս սիրեց ստանան: Այդպէս չեղաւ Յիսուսի պարագան: Յիսուս սիրեց 
իր աշակերտները իր խաչելութենէն առաջ, սիրեց զանոնք իր աշակերտները իր խաչելութենէն առաջ, սիրեց զանոնք իր աշակերտները իր խաչելութենէն առաջ, սիրեց զանոնք իր աշակերտները իր խաչելութենէն առաջ, սիրեց զանոնք 
նաեւ իր յարութենէն ետք` երբ մտած էր իր աստուածային նաեւ իր յարութենէն ետք` երբ մտած էր իր աստուածային նաեւ իր յարութենէն ետք` երբ մտած էր իր աստուածային նաեւ իր յարութենէն ետք` երբ մտած էր իր աստուածային 
փառքին ու մեծութեան մէջ: Սիրեց զանոնք երբ անոնց հետ փառքին ու մեծութեան մէջ: Սիրեց զանոնք երբ անոնց հետ փառքին ու մեծութեան մէջ: Սիրեց զանոնք երբ անոնց հետ փառքին ու մեծութեան մէջ: Սիրեց զանոնք երբ անոնց հետ 
միասին կը քնանար հողաշէն տուներու մէջ, եմիասին կը քնանար հողաշէն տուներու մէջ, եմիասին կը քնանար հողաշէն տուներու մէջ, եմիասին կը քնանար հողաշէն տուներու մէջ, եւ շարունաւ շարունաւ շարունաւ շարունակեց կեց կեց կեց 
սիրել, երբ նստաւ իր Հօրը աջսիրել, երբ նստաւ իր Հօրը աջսիրել, երբ նստաւ իր Հօրը աջսիրել, երբ նստաւ իր Հօրը աջ    կողմը, երկինքի մէջ:կողմը, երկինքի մէջ:կողմը, երկինքի մէջ:կողմը, երկինքի մէջ:    

գ) Յիսուսի հարցումը կը պարզէ, թէ ան կը մտածէ գ) Յիսուսի հարցումը կը պարզէ, թէ ան կը մտածէ գ) Յիսուսի հարցումը կը պարզէ, թէ ան կը մտածէ գ) Յիսուսի հարցումը կը պարզէ, թէ ան կը մտածէ 
անօթիին մասին, կը գուրգուրայ կարիքաւորին: Տիրոջ նման, անօթիին մասին, կը գուրգուրայ կարիքաւորին: Տիրոջ նման, անօթիին մասին, կը գուրգուրայ կարիքաւորին: Տիրոջ նման, անօթիին մասին, կը գուրգուրայ կարիքաւորին: Տիրոջ նման, 
մենք եւս պէտք է մտածենք օրուան հացին կարօտ մարդոց մենք եւս պէտք է մտածենք օրուան հացին կարօտ մարդոց մենք եւս պէտք է մտածենք օրուան հացին կարօտ մարդոց մենք եւս պէտք է մտածենք օրուան հացին կարօտ մարդոց 
մասին, եւ գործնապէս ցոյց տանք թէ մենք գթառատ Փմասին, եւ գործնապէս ցոյց տանք թէ մենք գթառատ Փմասին, եւ գործնապէս ցոյց տանք թէ մենք գթառատ Փմասին, եւ գործնապէս ցոյց տանք թէ մենք գթառատ Փրկիչին րկիչին րկիչին րկիչին 
զաւակներն ենք: Ինչպէս Յիսուս ձուկ եւ հաց հայթայթեց իր զաւակներն ենք: Ինչպէս Յիսուս ձուկ եւ հաց հայթայթեց իր զաւակներն ենք: Ինչպէս Յիսուս ձուկ եւ հաց հայթայթեց իր զաւակներն ենք: Ինչպէս Յիսուս ձուկ եւ հաց հայթայթեց իր 
անօթի աշակերտներուն համար, նոյնպէս ալ մենք, տաանօթի աշակերտներուն համար, նոյնպէս ալ մենք, տաանօթի աշակերտներուն համար, նոյնպէս ալ մենք, տաանօթի աշակերտներուն համար, նոյնպէս ալ մենք, տա´́́́նք նք նք նք 
մարդոց ինչ բանի կարիքը որ ունին, որովհետեւ միայն այդ մարդոց ինչ բանի կարիքը որ ունին, որովհետեւ միայն այդ մարդոց ինչ բանի կարիքը որ ունին, որովհետեւ միայն այդ մարդոց ինչ բանի կարիքը որ ունին, որովհետեւ միայն այդ 
ձեւով կրնանք ողորմած Աստուծոյ ողորմութեան արժանաձեւով կրնանք ողորմած Աստուծոյ ողորմութեան արժանաձեւով կրնանք ողորմած Աստուծոյ ողորմութեան արժանաձեւով կրնանք ողորմած Աստուծոյ ողորմութեան արժանա----
նալ:նալ:նալ:նալ:    
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դ) դ) դ) դ) Յիսուս ինքնիր համար չէր որ ուտելիքիՅիսուս ինքնիր համար չէր որ ուտելիքիՅիսուս ինքնիր համար չէր որ ուտելիքիՅիսուս ինքնիր համար չէր որ ուտելիքի    մասին մասին մասին մասին 
հարցուց, այլ իր աշակերտներուն համար, որովհետեւ ինք հարցուց, այլ իր աշակերտներուն համար, որովհետեւ ինք հարցուց, այլ իր աշակերտներուն համար, որովհետեւ ինք հարցուց, այլ իր աշակերտներուն համար, որովհետեւ ինք 
արդէն իր փառքին մէջ մտած էր եւ չէր կրնար անօթենալ: արդէն իր փառքին մէջ մտած էր եւ չէր կրնար անօթենալ: արդէն իր փառքին մէջ մտած էր եւ չէր կրնար անօթենալ: արդէն իր փառքին մէջ մտած էր եւ չէր կրնար անօթենալ: 
Աշակերտներուն բարիքը մտածելուն համար էր որ անոնց Աշակերտներուն բարիքը մտածելուն համար էր որ անոնց Աշակերտներուն բարիքը մտածելուն համար էր որ անոնց Աշակերտներուն բարիքը մտածելուն համար էր որ անոնց 
մօտեցաւ եւ անոնցմով հետաքրքրուեցաւ: Գալով մեզի, երբ մօտեցաւ եւ անոնցմով հետաքրքրուեցաւ: Գալով մեզի, երբ մօտեցաւ եւ անոնցմով հետաքրքրուեցաւ: Գալով մեզի, երբ մօտեցաւ եւ անոնցմով հետաքրքրուեցաւ: Գալով մեզի, երբ 
մենք մարդոց կը մօտենանք, մարդո՞ց բարիքին համարմենք մարդոց կը մօտենանք, մարդո՞ց բարիքին համարմենք մարդոց կը մօտենանք, մարդո՞ց բարիքին համարմենք մարդոց կը մօտենանք, մարդո՞ց բարիքին համար    կը կը կը կը 
մօտենանք, թէ` մեր բարիքին համար:մօտենանք, թէ` մեր բարիքին համար:մօտենանք, թէ` մեր բարիքին համար:մօտենանք, թէ` մեր բարիքին համար:    

ե) ե) ե) ե) ««««Ուտելիք բան մը ունի՞քՈւտելիք բան մը ունի՞քՈւտելիք բան մը ունի՞քՈւտելիք բան մը ունի՞ք»:»:»:»:    Յիսուս իր այս հարցումով, Յիսուս իր այս հարցումով, Յիսուս իր այս հարցումով, Յիսուս իր այս հարցումով, 
կկկկ’’’’ուզէր աշակերտներուն մէջ տալու, պարգեւելու, բաշխելու ուզէր աշակերտներուն մէջ տալու, պարգեւելու, բաշխելու ուզէր աշակերտներուն մէջ տալու, պարգեւելու, բաշխելու ուզէր աշակերտներուն մէջ տալու, պարգեւելու, բաշխելու 
եւ ողորմելու առաքինութիւնները զօրացնել: Յիսուս կեւ ողորմելու առաքինութիւնները զօրացնել: Յիսուս կեւ ողորմելու առաքինութիւնները զօրացնել: Յիսուս կեւ ողորմելու առաքինութիւնները զօրացնել: Յիսուս կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
տեսնել թէ ի՞նչ պիտի ընէին աշակերտները, եթէ անօթի մը տեսնել թէ ի՞նչ պիտի ընէին աշակերտները, եթէ անօթի մը տեսնել թէ ի՞նչ պիտի ընէին աշակերտները, եթէ անօթի մը տեսնել թէ ի՞նչ պիտի ընէին աշակերտները, եթէ անօթի մը 
հանդիհանդիհանդիհանդիպէր իրենց եւ կերակուր ուզէր: Տէրը կը դիտէ մեզ: պէր իրենց եւ կերակուր ուզէր: Տէրը կը դիտէ մեզ: պէր իրենց եւ կերակուր ուզէր: Տէրը կը դիտէ մեզ: պէր իրենց եւ կերակուր ուզէր: Տէրը կը դիտէ մեզ: 
Ուստի, զգոՈւստի, զգոՈւստի, զգոՈւստի, զգո´́́́յշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ ի´́́́նչպէս կը վարուինք նչպէս կը վարուինք նչպէս կը վարուինք նչպէս կը վարուինք 
աղքատներուն հետ, երբ անոնք մեզի կը մօտենան եւ ուտելիք աղքատներուն հետ, երբ անոնք մեզի կը մօտենան եւ ուտելիք աղքատներուն հետ, երբ անոնք մեզի կը մօտենան եւ ուտելիք աղքատներուն հետ, երբ անոնք մեզի կը մօտենան եւ ուտելիք 
կամ այլ օգնութիւն կկամ այլ օգնութիւն կկամ այլ օգնութիւն կկամ այլ օգնութիւն կ’’’’ուզեն:ուզեն:ուզեն:ուզեն:    

զ) Վերջապէս, աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ զ) Վերջապէս, աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ զ) Վերջապէս, աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ զ) Վերջապէս, աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ 
հարցումը, առիթ մըն էր անոնց, բանալու իրենցհարցումը, առիթ մըն էր անոնց, բանալու իրենցհարցումը, առիթ մըն էր անոնց, բանալու իրենցհարցումը, առիթ մըն էր անոնց, բանալու իրենց    սիրտը, սիրտը, սիրտը, սիրտը, 
խօսելու իրենց կարիքին մասին, իրենց տարած ապարդիւն խօսելու իրենց կարիքին մասին, իրենց տարած ապարդիւն խօսելու իրենց կարիքին մասին, իրենց տարած ապարդիւն խօսելու իրենց կարիքին մասին, իրենց տարած ապարդիւն 
աշխատանքին մասին: Տէրը կաշխատանքին մասին: Տէրը կաշխատանքին մասին: Տէրը կաշխատանքին մասին: Տէրը կ’’’’ուզէ որ խօսինք իրեն մեր ուզէ որ խօսինք իրեն մեր ուզէ որ խօսինք իրեն մեր ուզէ որ խօսինք իրեն մեր 
ցաւին ու նեղութիւններուն մասին: Տիրոջ կամքն է որ հրացաւին ու նեղութիւններուն մասին: Տիրոջ կամքն է որ հրացաւին ու նեղութիւններուն մասին: Տիրոջ կամքն է որ հրացաւին ու նեղութիւններուն մասին: Տիրոջ կամքն է որ հրա----
պարակենք ու պարզենք իր դիմաց մեր պակասութիւնները, պարակենք ու պարզենք իր դիմաց մեր պակասութիւնները, պարակենք ու պարզենք իր դիմաց մեր պակասութիւնները, պարակենք ու պարզենք իր դիմաց մեր պակասութիւնները, 
մեր խեղճութիւնները, մեր պահանջքները:մեր խեղճութիւնները, մեր պահանջքները:մեր խեղճութիւնները, մեր պահանջքները:մեր խեղճութիւնները, մեր պահանջքները:    

13.13.13.13.----    «"«"«"«"ՈՈՈՈ´́́́չչչչ"""", , , , ----    պատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնք»:»:»:»:    Վեց նշումներ.Վեց նշումներ.Վեց նշումներ.Վեց նշումներ.----    
ա) ա) ա) ա) Երբ աշակերտները խոստովանեցան թէ ուտելիք Երբ աշակերտները խոստովանեցան թէ ուտելիք Երբ աշակերտները խոստովանեցան թէ ուտելիք Երբ աշակերտները խոստովանեցան թէ ուտելիք 

չունին, այն ատեն է որ Յիսուս ուտելիք տուաւ անոնց: չունին, այն ատեն է որ Յիսուս ուտելիք տուաւ անոնց: չունին, այն ատեն է որ Յիսուս ուտելիք տուաւ անոնց: չունին, այն ատեն է որ Յիսուս ուտելիք տուաւ անոնց: 
Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ հոս, որուն պէտք է Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ հոս, որուն պէտք է Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ հոս, որուն պէտք է Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ հոս, որուն պէտք է 
անդրադառնալ: Ինչպէս աշակերտները խոստովանելէ ետք անդրադառնալ: Ինչպէս աշակերտները խոստովանելէ ետք անդրադառնալ: Ինչպէս աշակերտները խոստովանելէ ետք անդրադառնալ: Ինչպէս աշակերտները խոստովանելէ ետք 
որ կերակուր չունին` պէտք եղոր կերակուր չունին` պէտք եղոր կերակուր չունին` պէտք եղոր կերակուր չունին` պէտք եղած կերակուրը կրցան ձեռք ած կերակուրը կրցան ձեռք ած կերակուրը կրցան ձեռք ած կերակուրը կրցան ձեռք 
ձգել, նոյնպէս ալ մենք, կրնանք պէտք եղած հոգեւոր սնունդն ձգել, նոյնպէս ալ մենք, կրնանք պէտք եղած հոգեւոր սնունդն ձգել, նոյնպէս ալ մենք, կրնանք պէտք եղած հոգեւոր սնունդն ձգել, նոյնպէս ալ մենք, կրնանք պէտք եղած հոգեւոր սնունդն 
ու գոհացումը ստանալ միայն այն ատեն` երբ խոստովանինք ու գոհացումը ստանալ միայն այն ատեն` երբ խոստովանինք ու գոհացումը ստանալ միայն այն ատեն` երբ խոստովանինք ու գոհացումը ստանալ միայն այն ատեն` երբ խոստովանինք 
թէ բան մը չունինք: Տէրը չի պարգեւեր, եթէ երբեք մենք զմեզ թէ բան մը չունինք: Տէրը չի պարգեւեր, եթէ երբեք մենք զմեզ թէ բան մը չունինք: Տէրը չի պարգեւեր, եթէ երբեք մենք զմեզ թէ բան մը չունինք: Տէրը չի պարգեւեր, եթէ երբեք մենք զմեզ 
պարգեւներով հարուստ կը կարծենք: Չի շնորհեր, եթէ երբեք պարգեւներով հարուստ կը կարծենք: Չի շնորհեր, եթէ երբեք պարգեւներով հարուստ կը կարծենք: Չի շնորհեր, եթէ երբեք պարգեւներով հարուստ կը կարծենք: Չի շնորհեր, եթէ երբեք 
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իր շնորհքներոիր շնորհքներոիր շնորհքներոիր շնորհքներուն համար խնդրանք չմատուցենք: Չւն համար խնդրանք չմատուցենք: Չւն համար խնդրանք չմատուցենք: Չւն համար խնդրանք չմատուցենք: Չ’’’’օգներ եթէ օգներ եթէ օգներ եթէ օգներ եթէ 
անօգնական չենք զգար: Եթէ երբեք կանօգնական չենք զգար: Եթէ երբեք կանօգնական չենք զգար: Եթէ երբեք կանօգնական չենք զգար: Եթէ երբեք կ’’’’ուզենք աշխատիլ Տիրոջ ուզենք աշխատիլ Տիրոջ ուզենք աշխատիլ Տիրոջ ուզենք աշխատիլ Տիրոջ 
փառքին համար, պէտք է խոստովանիլ եւ յայտարարել թէ փառքին համար, պէտք է խոստովանիլ եւ յայտարարել թէ փառքին համար, պէտք է խոստովանիլ եւ յայտարարել թէ փառքին համար, պէտք է խոստովանիլ եւ յայտարարել թէ 
չենք կրնար աշխատիլ Տիրոջ փառքին համար` առանց Տիրոջ չենք կրնար աշխատիլ Տիրոջ փառքին համար` առանց Տիրոջ չենք կրնար աշխատիլ Տիրոջ փառքին համար` առանց Տիրոջ չենք կրնար աշխատիլ Տիրոջ փառքին համար` առանց Տիրոջ 
օգնութեան:օգնութեան:օգնութեան:օգնութեան:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՈՈՈՈ´́́́չչչչ»:»:»:»:    ՔաՔաՔաՔա´́́́ղցր էին Յիսուսի բառերը, գուրգուրանքովղցր էին Յիսուսի բառերը, գուրգուրանքովղցր էին Յիսուսի բառերը, գուրգուրանքովղցր էին Յիսուսի բառերը, գուրգուրանքով    
լեցոլեցոլեցոլեցո´́́́ւն էր Տիրոջ հարցումը, բայց աշակերտներուն պատասւն էր Տիրոջ հարցումը, բայց աշակերտներուն պատասւն էր Տիրոջ հարցումը, բայց աշակերտներուն պատասւն էր Տիրոջ հարցումը, բայց աշակերտներուն պատաս----
խանը շատ կարճ ու կտրուկ էր: Հակառակ այս իրողութեան, խանը շատ կարճ ու կտրուկ էր: Հակառակ այս իրողութեան, խանը շատ կարճ ու կտրուկ էր: Հակառակ այս իրողութեան, խանը շատ կարճ ու կտրուկ էր: Հակառակ այս իրողութեան, 
Յիսուս անհանգիստ չեղաւ, իր խօսքին եղանակը չփոխեց, իր Յիսուս անհանգիստ չեղաւ, իր խօսքին եղանակը չփոխեց, իր Յիսուս անհանգիստ չեղաւ, իր խօսքին եղանակը չփոխեց, իր Յիսուս անհանգիստ չեղաւ, իր խօսքին եղանակը չփոխեց, իր 
կեցուածքին մէջ չկոշտացաւ, ընդհակառակը, մնաց քաղցր ու կեցուածքին մէջ չկոշտացաւ, ընդհակառակը, մնաց քաղցր ու կեցուածքին մէջ չկոշտացաւ, ընդհակառակը, մնաց քաղցր ու կեցուածքին մէջ չկոշտացաւ, ընդհակառակը, մնաց քաղցր ու 
գորովալից, սիրալիր ու գթառատ: Այստեղ երկու հագորովալից, սիրալիր ու գթառատ: Այստեղ երկու հագորովալից, սիրալիր ու գթառատ: Այստեղ երկու հագորովալից, սիրալիր ու գթառատ: Այստեղ երկու հարցումներ րցումներ րցումներ րցումներ 
կան զորս պէտք է ուղղել մեր անձերուն: 1) Քաղցրութեամբ կը կան զորս պէտք է ուղղել մեր անձերուն: 1) Քաղցրութեամբ կը կան զորս պէտք է ուղղել մեր անձերուն: 1) Քաղցրութեամբ կը կան զորս պէտք է ուղղել մեր անձերուն: 1) Քաղցրութեամբ կը 
պատասխանե՞նք այն մարդոց, որոնք քաղցրութեամբ կը պատասխանե՞նք այն մարդոց, որոնք քաղցրութեամբ կը պատասխանե՞նք այն մարդոց, որոնք քաղցրութեամբ կը պատասխանե՞նք այն մարդոց, որոնք քաղցրութեամբ կը 
մօտենան մեզի: 2) Ի՞նչ կմօտենան մեզի: 2) Ի՞նչ կմօտենան մեզի: 2) Ի՞նչ կմօտենան մեզի: 2) Ի՞նչ կ’’’’ընենք եթէ երբեք մեր քաղցր ընենք եթէ երբեք մեր քաղցր ընենք եթէ երբեք մեր քաղցր ընենք եթէ երբեք մեր քաղցր 
վերաբերմունքին դիմաց, մարդիկ կոշտ կամ անտարբեր վերաբերմունքին դիմաց, մարդիկ կոշտ կամ անտարբեր վերաբերմունքին դիմաց, մարդիկ կոշտ կամ անտարբեր վերաբերմունքին դիմաց, մարդիկ կոշտ կամ անտարբեր 
պատասխան տան մեզի: Կը դառնանա՞նք անոնց հանդէպ, պատասխան տան մեզի: Կը դառնանա՞նք անոնց հանդէպ, պատասխան տան մեզի: Կը դառնանա՞նք անոնց հանդէպ, պատասխան տան մեզի: Կը դառնանա՞նք անոնց հանդէպ, 
թէ` կը պահենքթէ` կը պահենքթէ` կը պահենքթէ` կը պահենք    մեր ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ումեր ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ումեր ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ումեր ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ու    բարուբարուբարուբարու----
թիւնը, ինչպէս մեր Տէրը ըրաւ:թիւնը, ինչպէս մեր Տէրը ըրաւ:թիւնը, ինչպէս մեր Տէրը ըրաւ:թիւնը, ինչպէս մեր Տէրը ըրաւ:    

գ) Ամբողջ գիշերը յոգնած էին եւ բան մը չէին բռնած: գ) Ամբողջ գիշերը յոգնած էին եւ բան մը չէին բռնած: գ) Ամբողջ գիշերը յոգնած էին եւ բան մը չէին բռնած: գ) Ամբողջ գիշերը յոգնած էին եւ բան մը չէին բռնած: 
Անարդար է աշխարԱնարդար է աշխարԱնարդար է աշխարԱնարդար է աշխարհը: Մէկը կրնայ ամբողջ օր մը, ամբողջ հը: Մէկը կրնայ ամբողջ օր մը, ամբողջ հը: Մէկը կրնայ ամբողջ օր մը, ամբողջ հը: Մէկը կրնայ ամբողջ օր մը, ամբողջ 
շաբաթ մը,շաբաթ մը,շաբաթ մը,շաբաթ մը,    ամբողջ ամիսամբողջ ամիսամբողջ ամիսամբողջ ամիս    մըմըմըմը, , , , կամ ամբողջ տարի մը, կամ ամբողջ տարի մը, կամ ամբողջ տարի մը, կամ ամբողջ տարի մը, 
աշխատիլ ու արդիւնք չտեսնելաշխատիլ ու արդիւնք չտեսնելաշխատիլ ու արդիւնք չտեսնելաշխատիլ ու արդիւնք չտեսնել, , , , սերմանել ու չհնձել, քրտինք սերմանել ու չհնձել, քրտինք սերմանել ու չհնձել, քրտինք սերմանել ու չհնձել, քրտինք 
թափել եւ իր թափած քրտինքին պտուղը չքաղել: Բայց Տէրը թափել եւ իր թափած քրտինքին պտուղը չքաղել: Բայց Տէրը թափել եւ իր թափած քրտինքին պտուղը չքաղել: Բայց Տէրը թափել եւ իր թափած քրտինքին պտուղը չքաղել: Բայց Տէրը 
արդաարդաարդաարդա´́́́ր ու արդարադար ու արդարադար ու արդարադար ու արդարադա´́́́տ Աստուած է: Թէպէտ աշխարհ տ Աստուած է: Թէպէտ աշխարհ տ Աստուած է: Թէպէտ աշխարհ տ Աստուած է: Թէպէտ աշխարհ 
չհատուցանէ մեզ, Տէրը սակայն պիտի հատուցանէ, չհատուցանէ մեզ, Տէրը սակայն պիտի հատուցանէ, չհատուցանէ մեզ, Տէրը սակայն պիտի հատուցանէ, չհատուցանէ մեզ, Տէրը սակայն պիտի հատուցանէ, 
որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ ««««Տէրը հատուցանող Աստուած ըլլալուն` անշուշտ Տէրը հատուցանող Աստուած ըլլալուն` անշուշտ Տէրը հատուցանող Աստուած ըլլալուն` անշուշտ Տէրը հատուցանող Աստուած ըլլալուն` անշուշտ 
պիտի հատուցանէպիտի հատուցանէպիտի հատուցանէպիտի հատուցանէ»»»» ( ( ( (Եր 51.56):Եր 51.56):Եր 51.56):Եր 51.56):    

դ) Աշդ) Աշդ) Աշդ) Աշակերտները իրենց պարտականութիւնը ըրած էին, ակերտները իրենց պարտականութիւնը ըրած էին, ակերտները իրենց պարտականութիւնը ըրած էին, ակերտները իրենց պարտականութիւնը ըրած էին, 
բայց իրենց իրաւունքը չէին ստացած բնութենէն: Ճիշդ է որ բայց իրենց իրաւունքը չէին ստացած բնութենէն: Ճիշդ է որ բայց իրենց իրաւունքը չէին ստացած բնութենէն: Ճիշդ է որ բայց իրենց իրաւունքը չէին ստացած բնութենէն: Ճիշդ է որ 
ամբողջ բնութիւնը մարդուն իշխանութեան ենթակայ է, բայց ամբողջ բնութիւնը մարդուն իշխանութեան ենթակայ է, բայց ամբողջ բնութիւնը մարդուն իշխանութեան ենթակայ է, բայց ամբողջ բնութիւնը մարդուն իշխանութեան ենթակայ է, բայց 
բնութիւնը յաճախ ապերախտօրէն կը վարուի մարդուն հետ, բնութիւնը յաճախ ապերախտօրէն կը վարուի մարդուն հետ, բնութիւնը յաճախ ապերախտօրէն կը վարուի մարդուն հետ, բնութիւնը յաճախ ապերախտօրէն կը վարուի մարդուն հետ, 
նոյնիսկ աշխատոնոյնիսկ աշխատոնոյնիսկ աշխատոնոյնիսկ աշխատո´́́́ղ մարդուն հետ: Աշխարհը պիտի ղ մարդուն հետ: Աշխարհը պիտի ղ մարդուն հետ: Աշխարհը պիտի ղ մարդուն հետ: Աշխարհը պիտի 
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չփոխուի, մինչչփոխուի, մինչչփոխուի, մինչչփոխուի, մինչեւ որ յայտնուի աշխարհին Արարիչը, եւ իր եւ որ յայտնուի աշխարհին Արարիչը, եւ իր եւ որ յայտնուի աշխարհին Արարիչը, եւ իր եւ որ յայտնուի աշխարհին Արարիչը, եւ իր 
խօսքին զօրութեամբ անհետացնէ խօսքին զօրութեամբ անհետացնէ խօսքին զօրութեամբ անհետացնէ խօսքին զօրութեամբ անհետացնէ ««««երկիրը իր ամբողջ երկիրը իր ամբողջ երկիրը իր ամբողջ երկիրը իր ամբողջ 
բովանդակութեամբբովանդակութեամբբովանդակութեամբբովանդակութեամբ»»»»    եւ ստեղծէ նոեւ ստեղծէ նոեւ ստեղծէ նոեւ ստեղծէ նո´́́́ր երկինք մը եւ նոր երկինք մը եւ նոր երկինք մը եւ նոր երկինք մը եւ նո´́́́ր ր ր ր 
երկիր մը, երկիր մը, երկիր մը, երկիր մը, ««««ուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»»»» ( ( ( (Բ.Պտ 3.10, 13):Բ.Պտ 3.10, 13):Բ.Պտ 3.10, 13):Բ.Պտ 3.10, 13):    

ե) Ոե) Ոե) Ոե) Ո´́́́չ մէկ ձուկ բռնելը, կը պարզէ թէ իչ մէկ ձուկ բռնելը, կը պարզէ թէ իչ մէկ ձուկ բռնելը, կը պարզէ թէ իչ մէկ ձուկ բռնելը, կը պարզէ թէ ի´́́́նչպէս մէկը կրնայ նչպէս մէկը կրնայ նչպէս մէկը կրնայ նչպէս մէկը կրնայ 
ամբողջ կեաամբողջ կեաամբողջ կեաամբողջ կեանք մը աշխատիլ Տիրոջ դաշտին մէջ եւ ոնք մը աշխատիլ Տիրոջ դաշտին մէջ եւ ոնք մը աշխատիլ Տիրոջ դաշտին մէջ եւ ոնք մը աշխատիլ Տիրոջ դաշտին մէջ եւ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
արդիւնք քաղել, թէ իարդիւնք քաղել, թէ իարդիւնք քաղել, թէ իարդիւնք քաղել, թէ ի´́́́նչպէս արդիւնք քաղելը մեր սեփական նչպէս արդիւնք քաղելը մեր սեփական նչպէս արդիւնք քաղելը մեր սեփական նչպէս արդիւնք քաղելը մեր սեփական 
ճիգէն կախեալ չէ, եւ թէ իճիգէն կախեալ չէ, եւ թէ իճիգէն կախեալ չէ, եւ թէ իճիգէն կախեալ չէ, եւ թէ ի´́́́նչպէս ու ինչոնչպէս ու ինչոնչպէս ու ինչոնչպէս ու ինչո´́́́ւ երբեմն կրնանք ւ երբեմն կրնանք ւ երբեմն կրնանք ւ երբեմն կրնանք 
գտնուիլ մեր առաքելութեան ճամբուն վրայ, բայց արդիւնք գտնուիլ մեր առաքելութեան ճամբուն վրայ, բայց արդիւնք գտնուիլ մեր առաքելութեան ճամբուն վրայ, բայց արդիւնք գտնուիլ մեր առաքելութեան ճամբուն վրայ, բայց արդիւնք 
չտեսնելչտեսնելչտեսնելչտեսնել11111111::::    

զ) զ) զ) զ) ««««ՏղաքՏղաքՏղաքՏղաք»: »: »: »: Քաղցրութեամբ ու սիրով զեղուն ՅիսոՔաղցրութեամբ ու սիրով զեղուն ՅիսոՔաղցրութեամբ ու սիրով զեղուն ՅիսոՔաղցրութեամբ ու սիրով զեղուն Յիսուսի այս ւսի այս ւսի այս ւսի այս 
բառին դիմաց, աշակերտներուն անակնկալ եւ կտրուկ բառին դիմաց, աշակերտներուն անակնկալ եւ կտրուկ բառին դիմաց, աշակերտներուն անակնկալ եւ կտրուկ բառին դիմաց, աշակերտներուն անակնկալ եւ կտրուկ 
պատասխանը, պէտք է մտածել տայ մեզի, Տիրոջ հանդէպ մեր պատասխանը, պէտք է մտածել տայ մեզի, Տիրոջ հանդէպ մեր պատասխանը, պէտք է մտածել տայ մեզի, Տիրոջ հանդէպ մեր պատասխանը, պէտք է մտածել տայ մեզի, Տիրոջ հանդէպ մեր 
կեցուածքին ու վարմունքին մասին: Մենք ի՞նչպէս կը կեցուածքին ու վարմունքին մասին: Մենք ի՞նչպէս կը կեցուածքին ու վարմունքին մասին: Մենք ի՞նչպէս կը կեցուածքին ու վարմունքին մասին: Մենք ի՞նչպէս կը 
վարուինք Տիրոջ հետ, մանաւանդ երբ ան համբերութեամբ ու վարուինք Տիրոջ հետ, մանաւանդ երբ ան համբերութեամբ ու վարուինք Տիրոջ հետ, մանաւանդ երբ ան համբերութեամբ ու վարուինք Տիրոջ հետ, մանաւանդ երբ ան համբերութեամբ ու 
քաղցրութեամբ կը խրատէ մեզ, կը յանդիմանէ մեզ, կքաղցրութեամբ կը խրատէ մեզ, կը յանդիմանէ մեզ, կքաղցրութեամբ կը խրատէ մեզ, կը յանդիմանէ մեզ, կքաղցրութեամբ կը խրատէ մեզ, կը յանդիմանէ մեզ, կ’’’’ուուուուղղէ ղղէ ղղէ ղղէ 
մեզ, կը սրբագրէ մեզ: Չէ՞ պատահած որ Տիրոջ ցուցաբերած մեզ, կը սրբագրէ մեզ: Չէ՞ պատահած որ Տիրոջ ցուցաբերած մեզ, կը սրբագրէ մեզ: Չէ՞ պատահած որ Տիրոջ ցուցաբերած մեզ, կը սրբագրէ մեզ: Չէ՞ պատահած որ Տիրոջ ցուցաբերած 
համբերութեան ու քաղցրութեան դիմաց անտարբեր համբերութեան ու քաղցրութեան դիմաց անտարբեր համբերութեան ու քաղցրութեան դիմաց անտարբեր համբերութեան ու քաղցրութեան դիմաց անտարբեր 
գտնուինք:գտնուինք:գտնուինք:գտնուինք:    

««««Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.----    
""""Ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի գտնէքՈւռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի գտնէքՈւռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի գտնէքՈւռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեցէք եւ պիտի գտնէք""""::::    
Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` Անոնք ուռկանը ձգեցին, եւ երբ ուզեցին ետ քաշել` 

ձուկերուն շատութենէն չէին կրնձուկերուն շատութենէն չէին կրնձուկերուն շատութենէն չէին կրնձուկերուն շատութենէն չէին կրնարարարար»»»» ( ( ( (Յհ 21.6):Յհ 21.6):Յհ 21.6):Յհ 21.6):    
1.1.1.1.----    Յուսախաբութեամբ լեցուած էին աշակերտները, բայց Յուսախաբութեամբ լեցուած էին աշակերտները, բայց Յուսախաբութեամբ լեցուած էին աշակերտները, բայց Յուսախաբութեամբ լեցուած էին աշակերտները, բայց 

երբ Յիսուս միջամտեց, անոնց յուսախաբ սիրտերը` յոյսի երբ Յիսուս միջամտեց, անոնց յուսախաբ սիրտերը` յոյսի երբ Յիսուս միջամտեց, անոնց յուսախաբ սիրտերը` յոյսի երբ Յիսուս միջամտեց, անոնց յուսախաբ սիրտերը` յոյսի 
օրրան դարձան: Յուսահատ մարդիկ` երկնային յոյսի օրրան դարձան: Յուսահատ մարդիկ` երկնային յոյսի օրրան դարձան: Յուսահատ մարդիկ` երկնային յոյսի օրրան դարձան: Յուսահատ մարդիկ` երկնային յոյսի 
քարոզիչ կը դառնան, երբ Տէրը հանդիպի անոնց: Մեղքի քարոզիչ կը դառնան, երբ Տէրը հանդիպի անոնց: Մեղքի քարոզիչ կը դառնան, երբ Տէրը հանդիպի անոնց: Մեղքի քարոզիչ կը դառնան, երբ Տէրը հանդիպի անոնց: Մեղքի 
խաւարին մէջ խարխափող մարդիկ` Աւետարանի լոյսինխաւարին մէջ խարխափող մարդիկ` Աւետարանի լոյսինխաւարին մէջ խարխափող մարդիկ` Աւետարանի լոյսինխաւարին մէջ խարխափող մարդիկ` Աւետարանի լոյսին    
տարածիչ կը դառնան, երբ աշխարհի լոյսը` Յիսուս տարածիչ կը դառնան, երբ աշխարհի լոյսը` Յիսուս տարածիչ կը դառնան, երբ աշխարհի լոյսը` Յիսուս տարածիչ կը դառնան, երբ աշխարհի լոյսը` Յիսուս 
լուսաւորէ անոնց միտքը: Քրիստոսը եւ քրիստոնեաները լուսաւորէ անոնց միտքը: Քրիստոսը եւ քրիստոնեաները լուսաւորէ անոնց միտքը: Քրիստոսը եւ քրիստոնեաները լուսաւորէ անոնց միտքը: Քրիստոսը եւ քրիստոնեաները 

                                                 
11 Այս հարցումներուն պատասխաններուն համար, տե´ս «Հրաշալի ձկնորսութիւն 
եւ առաջին աշակերտներ» դրուագին բացատրութիւնը (Ղկ 5.5, թիւ` 2,4,5,6): 
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հալածող Սօղոսները` կը դառնան պաշտպանները Քրիստոհալածող Սօղոսները` կը դառնան պաշտպանները Քրիստոհալածող Սօղոսները` կը դառնան պաշտպանները Քրիստոհալածող Սօղոսները` կը դառնան պաշտպանները Քրիստո----
սի եւ քրիստոնեաներուն, երբ Քրիստոս յայտնուի անոնց:սի եւ քրիստոնեաներուն, երբ Քրիստոս յայտնուի անոնց:սի եւ քրիստոնեաներուն, երբ Քրիստոս յայտնուի անոնց:սի եւ քրիստոնեաներուն, երբ Քրիստոս յայտնուի անոնց:    

2.2.2.2.----    Յիսուս ասկէ առաջ, իր առաքելութեան սկիզբը, Յիսուս ասկէ առաջ, իր առաքելութեան սկիզբը, Յիսուս ասկէ առաջ, իր առաքելութեան սկիզբը, Յիսուս ասկէ առաջ, իր առաքելութեան սկիզբը, 
Պետրոսին եւ իր գՊետրոսին եւ իր գՊետրոսին եւ իր գՊետրոսին եւ իր գործընկերներուն պատուիրած էր նաւակը ործընկերներուն պատուիրած էր նաւակը ործընկերներուն պատուիրած էր նաւակը ործընկերներուն պատուիրած էր նաւակը 
քիչ մը աւելի խորը տանիլ եւ ուռկանները ծովը ձգել եւ անոնք քիչ մը աւելի խորը տանիլ եւ ուռկանները ծովը ձգել եւ անոնք քիչ մը աւելի խորը տանիլ եւ ուռկանները ծովը ձգել եւ անոնք քիչ մը աւելի խորը տանիլ եւ ուռկանները ծովը ձգել եւ անոնք 
հնազանդած ու մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնած էին (Ղկ 5.4հնազանդած ու մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնած էին (Ղկ 5.4հնազանդած ու մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնած էին (Ղկ 5.4հնազանդած ու մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնած էին (Ղկ 5.4----
6), 6), 6), 6), իսկ հիմա, իր առաքելութեան աւարտին, կը պատուիրէ իր իսկ հիմա, իր առաքելութեան աւարտին, կը պատուիրէ իր իսկ հիմա, իր առաքելութեան աւարտին, կը պատուիրէ իր իսկ հիմա, իր առաքելութեան աւարտին, կը պատուիրէ իր 
աշակերտներուն իրենց ուռկանները ձգել նաւակին աջ աշակերտներուն իրենց ուռկանները ձգել նաւակին աջ աշակերտներուն իրենց ուռկանները ձգել նաւակին աջ աշակերտներուն իրենց ուռկանները ձգել նաւակին աջ 
կողմը, եւ կողմը, եւ կողմը, եւ կողմը, եւ անոնք կը հնազանդին եւ 153 մեծ ձուկեր կը բռնեն: անոնք կը հնազանդին եւ 153 մեծ ձուկեր կը բռնեն: անոնք կը հնազանդին եւ 153 մեծ ձուկեր կը բռնեն: անոնք կը հնազանդին եւ 153 մեծ ձուկեր կը բռնեն: 
Կասկած չկայ, որ աշակերտները յիշեցին շուրջ երեք Կասկած չկայ, որ աշակերտները յիշեցին շուրջ երեք Կասկած չկայ, որ աշակերտները յիշեցին շուրջ երեք Կասկած չկայ, որ աշակերտները յիշեցին շուրջ երեք 
տարիներ առաջ իրենց հետ պատահած ձուկի հրաշքը, եւ տարիներ առաջ իրենց հետ պատահած ձուկի հրաշքը, եւ տարիներ առաջ իրենց հետ պատահած ձուկի հրաշքը, եւ տարիներ առաջ իրենց հետ պատահած ձուկի հրաշքը, եւ 
անով էր որ ճանչցան Տէրը, ինչ որ ցոյց կու տայ յաջորդ անով էր որ ճանչցան Տէրը, ինչ որ ցոյց կու տայ յաջորդ անով էր որ ճանչցան Տէրը, ինչ որ ցոյց կու տայ յաջորդ անով էր որ ճանչցան Տէրը, ինչ որ ցոյց կու տայ յաջորդ 
համարը: Յիսուս գործնապէս փաստեց թէ ինքն էր Տէրը, համարը: Յիսուս գործնապէս փաստեց թէ ինքն էր Տէրը, համարը: Յիսուս գործնապէս փաստեց թէ ինքն էր Տէրը, համարը: Յիսուս գործնապէս փաստեց թէ ինքն էր Տէրը, 
անոնց գիտցած անոնց գիտցած անոնց գիտցած անոնց գիտցած ու ճանչցած Տէրը, անոնց սիրած ու պաշտած ու ճանչցած Տէրը, անոնց սիրած ու պաշտած ու ճանչցած Տէրը, անոնց սիրած ու պաշտած ու ճանչցած Տէրը, անոնց սիրած ու պաշտած 
Տէրը: Ինչպէս Տէրը գործնապէս փաստեց թէ ինք Տէրն էր, մենք Տէրը: Ինչպէս Տէրը գործնապէս փաստեց թէ ինք Տէրն էր, մենք Տէրը: Ինչպէս Տէրը գործնապէս փաստեց թէ ինք Տէրն էր, մենք Տէրը: Ինչպէս Տէրը գործնապէս փաստեց թէ ինք Տէրն էր, մենք 
եւս մեր գործերով փաստենք որ մենք Տիրոջ զաւակներն ենք:եւս մեր գործերով փաստենք որ մենք Տիրոջ զաւակներն ենք:եւս մեր գործերով փաստենք որ մենք Տիրոջ զաւակներն ենք:եւս մեր գործերով փաստենք որ մենք Տիրոջ զաւակներն ենք:    

3.3.3.3.----    Այս հրաշալի ձկնորսութիւնը, կը նախապատկերացԱյս հրաշալի ձկնորսութիւնը, կը նախապատկերացԱյս հրաշալի ձկնորսութիւնը, կը նախապատկերացԱյս հրաշալի ձկնորսութիւնը, կը նախապատկերաց----
նէր այն առաքելութիւնը որուն շուտով պիտի ձեռնարկէին նէր այն առաքելութիւնը որուն շուտով պիտի ձեռնարկէին նէր այն առաքելութիւնը որուն շուտով պիտի ձեռնարկէին նէր այն առաքելութիւնը որուն շուտով պիտի ձեռնարկէին 
առաքեալնեառաքեալնեառաքեալնեառաքեալները: Յիսուս աշակերտներուն իր տուած պատուէրը: Յիսուս աշակերտներուն իր տուած պատուէրը: Յիսուս աշակերտներուն իր տուած պատուէրը: Յիսուս աշակերտներուն իր տուած պատուէ----
րով, ցոյց տուաւ անոնց, թէ պէտք էր միրով, ցոյց տուաւ անոնց, թէ պէտք էր միրով, ցոյց տուաւ անոնց, թէ պէտք էր միրով, ցոյց տուաւ անոնց, թէ պէտք էր մի´́́́շտ իր կամքը շտ իր կամքը շտ իր կամքը շտ իր կամքը 
կատարէին, իսկ իր կատարած հրաշքով, պարզեց անոնց, թէ կատարէին, իսկ իր կատարած հրաշքով, պարզեց անոնց, թէ կատարէին, իսկ իր կատարած հրաշքով, պարզեց անոնց, թէ կատարէին, իսկ իր կատարած հրաշքով, պարզեց անոնց, թէ 
հնազանդութիւնը ծնունդ պիտի տայ պտղաբեր առաքելուհնազանդութիւնը ծնունդ պիտի տայ պտղաբեր առաքելուհնազանդութիւնը ծնունդ պիտի տայ պտղաբեր առաքելուհնազանդութիւնը ծնունդ պիտի տայ պտղաբեր առաքելու----
թեան մը: Առանց հնազանդելու Տիրոջ խօսքին ու պատուէրթեան մը: Առանց հնազանդելու Տիրոջ խօսքին ու պատուէրթեան մը: Առանց հնազանդելու Տիրոջ խօսքին ու պատուէրթեան մը: Առանց հնազանդելու Տիրոջ խօսքին ու պատուէր----
ներուն` մեր առաքներուն` մեր առաքներուն` մեր առաքներուն` մեր առաքելութիւնը դատապարտուած է ամլութեան:ելութիւնը դատապարտուած է ամլութեան:ելութիւնը դատապարտուած է ամլութեան:ելութիւնը դատապարտուած է ամլութեան:    

4.4.4.4.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց աշակերտներուն Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց աշակերտներուն Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց աշակերտներուն Ինչո՞ւ համար Յիսուս պատուիրեց աշակերտներուն 
ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգել: Եթէ ձախ կողմը ձգէին, ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգել: Եթէ ձախ կողմը ձգէին, ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգել: Եթէ ձախ կողմը ձգէին, ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգել: Եթէ ձախ կողմը ձգէին, 
ձուկ պիտի չբռնէի՞ն: Երկու պատճառներով.ձուկ պիտի չբռնէի՞ն: Երկու պատճառներով.ձուկ պիտի չբռնէի՞ն: Երկու պատճառներով.ձուկ պիտի չբռնէի՞ն: Երկու պատճառներով.----    

ա) Ուռկանը ձախ կողմը ձգելու պէտք չունէին, ա) Ուռկանը ձախ կողմը ձգելու պէտք չունէին, ա) Ուռկանը ձախ կողմը ձգելու պէտք չունէին, ա) Ուռկանը ձախ կողմը ձգելու պէտք չունէին, 
որովհետեւ, ըստ երեւոյթին արդէն իսկ ձախորովհետեւ, ըստ երեւոյթին արդէն իսկ ձախորովհետեւ, ըստ երեւոյթին արդէն իսկ ձախորովհետեւ, ըստ երեւոյթին արդէն իսկ ձախ    կողմը ձգած էին: կողմը ձգած էին: կողմը ձգած էին: կողմը ձգած էին: 
Իսկութեան մէջ, ձուկ բռնելը, ուռկանը նաւակին աջ կամ ձախ Իսկութեան մէջ, ձուկ բռնելը, ուռկանը նաւակին աջ կամ ձախ Իսկութեան մէջ, ձուկ բռնելը, ուռկանը նաւակին աջ կամ ձախ Իսկութեան մէջ, ձուկ բռնելը, ուռկանը նաւակին աջ կամ ձախ 
կողմը ձգելուն հետ կապ չունէր, այլ` Տիրոջ խօսքին հնազանդ կողմը ձգելուն հետ կապ չունէր, այլ` Տիրոջ խօսքին հնազանդ կողմը ձգելուն հետ կապ չունէր, այլ` Տիրոջ խօսքին հնազանդ կողմը ձգելուն հետ կապ չունէր, այլ` Տիրոջ խօսքին հնազանդ 
ըլլալուն հետ. որովհետեւ նաւակին աջ կողմը եղող 153 ըլլալուն հետ. որովհետեւ նաւակին աջ կողմը եղող 153 ըլլալուն հետ. որովհետեւ նաւակին աջ կողմը եղող 153 ըլլալուն հետ. որովհետեւ նաւակին աջ կողմը եղող 153 
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ձուկերուն մէկ մասը, կամ գէթ մի քանի հատը, դիւրաւ ձուկերուն մէկ մասը, կամ գէթ մի քանի հատը, դիւրաւ ձուկերուն մէկ մասը, կամ գէթ մի քանի հատը, դիւրաւ ձուկերուն մէկ մասը, կամ գէթ մի քանի հատը, դիւրաւ 
կրնային նաւակին ձախ կողմն ալ կրնային նաւակին ձախ կողմն ալ կրնային նաւակին ձախ կողմն ալ կրնային նաւակին ձախ կողմն ալ գալ: Շատ հետաքրքրական գալ: Շատ հետաքրքրական գալ: Շատ հետաքրքրական գալ: Շատ հետաքրքրական 
եւ ուշագրաւ է, որ թէպէտ աշակերտները չգիտցան որ եւ ուշագրաւ է, որ թէպէտ աշակերտները չգիտցան որ եւ ուշագրաւ է, որ թէպէտ աշակերտները չգիտցան որ եւ ուշագրաւ է, որ թէպէտ աշակերտները չգիտցան որ 
Յիսուսն էր իրենց հետ խօսողը, բայց եւ այնպէս, Յիսուսն էր իրենց հետ խօսողը, բայց եւ այնպէս, Յիսուսն էր իրենց հետ խօսողը, բայց եւ այնպէս, Յիսուսն էր իրենց հետ խօսողը, բայց եւ այնպէս, 
հնազանդեցան անոր խօսքին: Անոնք կրնային Տիրոջ ըսել. հնազանդեցան անոր խօսքին: Անոնք կրնային Տիրոջ ըսել. հնազանդեցան անոր խօսքին: Անոնք կրնային Տիրոջ ըսել. հնազանդեցան անոր խօսքին: Անոնք կրնային Տիրոջ ըսել. 
««««Ի՞նչ տարբերութիւն կԻ՞նչ տարբերութիւն կԻ՞նչ տարբերութիւն կԻ՞նչ տարբերութիւն կ’’’’ընէ ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեր ընէ ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեր ընէ ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեր ընէ ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգեր 
ենք, թէ ձախ կողմը: Ամբողջ գիշերը ձուենք, թէ ձախ կողմը: Ամբողջ գիշերը ձուենք, թէ ձախ կողմը: Ամբողջ գիշերը ձուենք, թէ ձախ կողմը: Ամբողջ գիշերը ձուկ չբռնեցինք, հիմա կ չբռնեցինք, հիմա կ չբռնեցինք, հիմա կ չբռնեցինք, հիմա 
պարզապէս ուռկանը աջ կողմը ձգելո՞վ պիտի բռնենքպարզապէս ուռկանը աջ կողմը ձգելո՞վ պիտի բռնենքպարզապէս ուռկանը աջ կողմը ձգելո՞վ պիտի բռնենքպարզապէս ուռկանը աջ կողմը ձգելո՞վ պիտի բռնենք»:»:»:»:    
Աշակերտները նման առարկութիւն չըրին: Անոնք խոնարհաԱշակերտները նման առարկութիւն չըրին: Անոնք խոնարհաԱշակերտները նման առարկութիւն չըրին: Անոնք խոնարհաԱշակերտները նման առարկութիւն չըրին: Անոնք խոնարհա----
բար հնազանդեցան բար հնազանդեցան բար հնազանդեցան բար հնազանդեցան ««««անծանօթանծանօթանծանօթանծանօթ» » » » Տիրոջ խօսքին, եւ իրենց Տիրոջ խօսքին, եւ իրենց Տիրոջ խօսքին, եւ իրենց Տիրոջ խօսքին, եւ իրենց 
հնազանդութեան պտուղը եղաւ այն, որ անոնք 153 մեծ հնազանդութեան պտուղը եղաւ այն, որ անոնք 153 մեծ հնազանդութեան պտուղը եղաւ այն, որ անոնք 153 մեծ հնազանդութեան պտուղը եղաւ այն, որ անոնք 153 մեծ 
ձուկեր բռնեցին: Անոնք որոնք կը հնազանդին Տիձուկեր բռնեցին: Անոնք որոնք կը հնազանդին Տիձուկեր բռնեցին: Անոնք որոնք կը հնազանդին Տիձուկեր բռնեցին: Անոնք որոնք կը հնազանդին Տիրոջ խօսքին, րոջ խօսքին, րոջ խօսքին, րոջ խօսքին, 
թէկուզ այդ խօսքը անտրամաբանական թուի, եւ կը թէկուզ այդ խօսքը անտրամաբանական թուի, եւ կը թէկուզ այդ խօսքը անտրամաբանական թուի, եւ կը թէկուզ այդ խօսքը անտրամաբանական թուի, եւ կը 
կատարեն Տիրոջ կամքը, թէկուզ անիկա իրենց կամքին հակատարեն Տիրոջ կամքը, թէկուզ անիկա իրենց կամքին հակատարեն Տիրոջ կամքը, թէկուզ անիկա իրենց կամքին հակատարեն Տիրոջ կամքը, թէկուզ անիկա իրենց կամքին հա----
կառակ ըլլայ` Տէրը կկառակ ըլլայ` Տէրը կկառակ ըլլայ` Տէրը կկառակ ըլլայ` Տէրը կ’’’’օրհնէ զանոնք, կօրհնէ զանոնք, կօրհնէ զանոնք, կօրհնէ զանոնք, կ’’’’օրհնէ անոնց ձեռքին օրհնէ անոնց ձեռքին օրհնէ անոնց ձեռքին օրհնէ անոնց ձեռքին 
գործերը, կգործերը, կգործերը, կգործերը, կ’’’’օրհնէ անոնց աշխատանքները, կօրհնէ անոնց աշխատանքները, կօրհնէ անոնց աշխատանքները, կօրհնէ անոնց աշխատանքները, կ’’’’օրհնէ անոնց օրհնէ անոնց օրհնէ անոնց օրհնէ անոնց 
բարի ծրագիրները:բարի ծրագիրները:բարի ծրագիրները:բարի ծրագիրները:    

բ) Աստուածաշունչ մատեանին մբ) Աստուածաշունչ մատեանին մբ) Աստուածաշունչ մատեանին մբ) Աստուածաշունչ մատեանին մէջ էջ էջ էջ ««««աջաջաջաջ»»»»ը կը ը կը ը կը ը կը 
խորհրդանշէ Աստուծոյ զօրութիւնն ու զօրակցութիւնը: խորհրդանշէ Աստուծոյ զօրութիւնն ու զօրակցութիւնը: խորհրդանշէ Աստուծոյ զօրութիւնն ու զօրակցութիւնը: խորհրդանշէ Աստուծոյ զօրութիւնն ու զօրակցութիւնը: 
Օրինակ, Դաւիթ կՕրինակ, Դաւիթ կՕրինակ, Դաւիթ կՕրինակ, Դաւիթ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տէրը... իմ աջ կողմս է, պիտի Տէրը... իմ աջ կողմս է, պիտի Տէրը... իմ աջ կողմս է, պիտի Տէրը... իմ աջ կողմս է, պիտի 
չսասանիմչսասանիմչսասանիմչսասանիմ»»»» ( ( ( (Սղ 16.8): Սղ 16.8): Սղ 16.8): Սղ 16.8): ««««ԱջԱջԱջԱջ»»»»ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ 
շնորհած պաշտպանութիւնը. շնորհած պաշտպանութիւնը. շնորհած պաշտպանութիւնը. շնորհած պաշտպանութիւնը. ««««Քեզի յուսացողները աջ Քեզի յուսացողները աջ Քեզի յուսացողները աջ Քեզի յուսացողները աջ 
ձեռքովդ կձեռքովդ կձեռքովդ կձեռքովդ կ’’’’ազատեսազատեսազատեսազատես»»»» ( ( ( (Սղ 17.7): Սղ 17.7): Սղ 17.7): Սղ 17.7): ««««ԱջԱջԱջԱջ»»»»ը կը խորհրդանշէ ը կը խորհրդանշէ ը կը խորհրդանշէ ը կը խորհրդանշէ 
Աստուծոյ առաջնորդութիւնը. Աստուծոյ առաջնորդութիւնը. Աստուծոյ առաջնորդութիւնը. Աստուծոյ առաջնորդութիւնը. ««««Քու աջ ձեռքէդ կը բռնեմ ու Քու աջ ձեռքէդ կը բռնեմ ու Քու աջ ձեռքէդ կը բռնեմ ու Քու աջ ձեռքէդ կը բռնեմ ու 
քեզի կքեզի կքեզի կքեզի կ’’’’ըսեմ` միըսեմ` միըսեմ` միըսեմ` մի´ ´ ´ ´ վախնար ես քեզի պիտի օգնեմվախնար ես քեզի պիտի օգնեմվախնար ես քեզի պիտի օգնեմվախնար ես քեզի պիտի օգնեմ»»»» ( ( ( (Ես 41.13: Ես 41.13: Ես 41.13: Ես 41.13: 
Սղ 73.23): Սղ 73.23): Սղ 73.23): Սղ 73.23): ««««ԱջԱջԱջԱջ»»»»ը կը ներկայացնէ Քրիստոսի զօրութիւնը (Մտ ը կը ներկայացնէ Քրիստոսի զօրութիւնը (Մտ ը կը ներկայացնէ Քրիստոսի զօրութիւնը (Մտ ը կը ներկայացնէ Քրիստոսի զօրութիւնը (Մտ 
26.24: 26.24: 26.24: 26.24: Մր 14.62): Մր 14.62): Մր 14.62): Մր 14.62): ««««ԱջԱջԱջԱջ»»»»ը կը ներկայացնէ մեր երկնաւոր Հօր ը կը ներկայացնէ մեր երկնաւոր Հօր ը կը ներկայացնէ մեր երկնաւոր Հօր ը կը ներկայացնէ մեր երկնաւոր Հօր 
հզօրութիւնը (Գրծ 2.33): Աստուծոյ հզօրութիւնը (Գրծ 2.33): Աստուծոյ հզօրութիւնը (Գրծ 2.33): Աստուծոյ հզօրութիւնը (Գրծ 2.33): Աստուծոյ ««««աջաջաջաջ»»»»ըըըը    կը խորհրդանշէ կը խորհրդանշէ կը խորհրդանշէ կը խորհրդանշէ 
Աստուծոյ փառքը, մեծութիւնը, մեծավայելչութիւնը. օրինակ, Աստուծոյ փառքը, մեծութիւնը, մեծավայելչութիւնը. օրինակ, Աստուծոյ փառքը, մեծութիւնը, մեծավայելչութիւնը. օրինակ, Աստուծոյ փառքը, մեծութիւնը, մեծավայելչութիւնը. օրինակ, 
երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’ըսուի թէ Քրիստոս իր Հօրը աջ կողմը նստաւ (Մր 16.19: ըսուի թէ Քրիստոս իր Հօրը աջ կողմը նստաւ (Մր 16.19: ըսուի թէ Քրիստոս իր Հօրը աջ կողմը նստաւ (Մր 16.19: ըսուի թէ Քրիստոս իր Հօրը աջ կողմը նստաւ (Մր 16.19: 
Եփ 1.20: Կղ 3.1: Գրծ 7.55), կը հասկնանք թէ Քրիստոս իր Եփ 1.20: Կղ 3.1: Գրծ 7.55), կը հասկնանք թէ Քրիստոս իր Եփ 1.20: Կղ 3.1: Գրծ 7.55), կը հասկնանք թէ Քրիստոս իր Եփ 1.20: Կղ 3.1: Գրծ 7.55), կը հասկնանք թէ Քրիստոս իր 
աստուածայիաստուածայիաստուածայիաստուածայինննն    փառքին ու մեծութեան մէջ մտաւ, որմէ ինք փառքին ու մեծութեան մէջ մտաւ, որմէ ինք փառքին ու մեծութեան մէջ մտաւ, որմէ ինք փառքին ու մեծութեան մէջ մտաւ, որմէ ինք 
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կամաւորապէս հրաժարած էր կամաւորապէս հրաժարած էր կամաւորապէս հրաժարած էր կամաւորապէս հրաժարած էր մեր փրկութեան սիրոյն (Փլպ մեր փրկութեան սիրոյն (Փլպ մեր փրկութեան սիրոյն (Փլպ մեր փրկութեան սիրոյն (Փլպ 
2.62.62.62.6----7): 7): 7): 7): Եթէ այս բոլորին լոյսին տակ փորձենք բացատրել` Եթէ այս բոլորին լոյսին տակ փորձենք բացատրել` Եթէ այս բոլորին լոյսին տակ փորձենք բացատրել` Եթէ այս բոլորին լոյսին տակ փորձենք բացատրել` 
ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգելու պատուէրը, պարզ կը ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգելու պատուէրը, պարզ կը ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգելու պատուէրը, պարզ կը ուռկանը նաւակին աջ կողմը ձգելու պատուէրը, պարզ կը 
դառնայ, որ այս պատուէրը, Քրիստոսի աստուածային զօրուդառնայ, որ այս պատուէրը, Քրիստոսի աստուածային զօրուդառնայ, որ այս պատուէրը, Քրիստոսի աստուածային զօրուդառնայ, որ այս պատուէրը, Քրիստոսի աստուածային զօրու----
թիւնն ու զօրակցութիւնը, առաջնորդութիւնն ու մեծութիւնը, թիւնն ու զօրակցութիւնը, առաջնորդութիւնն ու մեծութիւնը, թիւնն ու զօրակցութիւնը, առաջնորդութիւնն ու մեծութիւնը, թիւնն ու զօրակցութիւնը, առաջնորդութիւնն ու մեծութիւնը, 
աստուածային ինքնութիաստուածային ինքնութիաստուածային ինքնութիաստուածային ինքնութիւնն ու գործունէութիւնն է որ կը ւնն ու գործունէութիւնն է որ կը ւնն ու գործունէութիւնն է որ կը ւնն ու գործունէութիւնն է որ կը 
բացայայտէ:բացայայտէ:բացայայտէ:բացայայտէ:    

5.5.5.5.----    Դուն նաւակիդ ո՞ր կողմը ձգԴուն նաւակիդ ո՞ր կողմը ձգԴուն նաւակիդ ո՞ր կողմը ձգԴուն նաւակիդ ո՞ր կողմը ձգած ես Աստուծոյ խօսքին ած ես Աստուծոյ խօսքին ած ես Աստուծոյ խօսքին ած ես Աստուծոյ խօսքին 
ուռկանը. ձա՞խ կողմը, թէ` աջ: Եթէ անպտուղ է առաքեուռկանը. ձա՞խ կողմը, թէ` աջ: Եթէ անպտուղ է առաքեուռկանը. ձա՞խ կողմը, թէ` աջ: Եթէ անպտուղ է առաքեուռկանը. ձա՞խ կողմը, թէ` աջ: Եթէ անպտուղ է առաքե----
լութիւնդ, քննէ դուն քեզ, գուցէ Աստուծոյ խօսքին ուռկանը լութիւնդ, քննէ դուն քեզ, գուցէ Աստուծոյ խօսքին ուռկանը լութիւնդ, քննէ դուն քեզ, գուցէ Աստուծոյ խօսքին ուռկանը լութիւնդ, քննէ դուն քեզ, գուցէ Աստուծոյ խօսքին ուռկանը 
սխալ կողմ ձգած ես: Եթէ Աստուծոյ խօսքը կը քարոզես եւ սխալ կողմ ձգած ես: Եթէ Աստուծոյ խօսքը կը քարոզես եւ սխալ կողմ ձգած ես: Եթէ Աստուծոյ խօսքը կը քարոզես եւ սխալ կողմ ձգած ես: Եթէ Աստուծոյ խօսքը կը քարոզես եւ 
մարդիկ մարդիկ մարդիկ մարդիկ դարձի չեն գար, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ խօսքին դարձի չեն գար, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ խօսքին դարձի չեն գար, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ խօսքին դարձի չեն գար, կը նշանակէ թէ Աստուծոյ խօսքին 
ուռկանը սխալ տեղ ձգած ես: Եթէ ճշմարտութիւնը կը ուռկանը սխալ տեղ ձգած ես: Եթէ ճշմարտութիւնը կը ուռկանը սխալ տեղ ձգած ես: Եթէ ճշմարտութիւնը կը ուռկանը սխալ տեղ ձգած ես: Եթէ ճշմարտութիւնը կը 
պատգամես եւ մարդիկ սիրով չեն ընդունիր զայն եւ անոնց պատգամես եւ մարդիկ սիրով չեն ընդունիր զայն եւ անոնց պատգամես եւ մարդիկ սիրով չեն ընդունիր զայն եւ անոնց պատգամես եւ մարդիկ սիրով չեն ընդունիր զայն եւ անոնց 
կեանքը չի փոխուիր, կը նշանակէ թէ ուռկանդ ճիշդ տեղը չես կեանքը չի փոխուիր, կը նշանակէ թէ ուռկանդ ճիշդ տեղը չես կեանքը չի փոխուիր, կը նշանակէ թէ ուռկանդ ճիշդ տեղը չես կեանքը չի փոխուիր, կը նշանակէ թէ ուռկանդ ճիշդ տեղը չես 
ձգած, այլ խօսքով` ճշմարտութիւնը սիրով ու քաղցրութեամբ ձգած, այլ խօսքով` ճշմարտութիւնը սիրով ու քաղցրութեամբ ձգած, այլ խօսքով` ճշմարտութիւնը սիրով ու քաղցրութեամբ ձգած, այլ խօսքով` ճշմարտութիւնը սիրով ու քաղցրութեամբ 
չեսչեսչեսչես    յայտարարած: Եթէ եկեղեցի մը չյայտարարած: Եթէ եկեղեցի մը չյայտարարած: Եթէ եկեղեցի մը չյայտարարած: Եթէ եկեղեցի մը չ’’’’աճիր, պէտք է իր նետած աճիր, պէտք է իր նետած աճիր, պէտք է իր նետած աճիր, պէտք է իր նետած 
ուռկանը քննութենէ անցնէ, տեսնելու համար եթէ երբեք անոր ուռկանը քննութենէ անցնէ, տեսնելու համար եթէ երբեք անոր ուռկանը քննութենէ անցնէ, տեսնելու համար եթէ երբեք անոր ուռկանը քննութենէ անցնէ, տեսնելու համար եթէ երբեք անոր 
մէջ Աստուծոյ խօսքմէջ Աստուծոյ խօսքմէջ Աստուծոյ խօսքմէջ Աստուծոյ խօսքին աին աին աին ադամանդներէն կան: Եթէ հոգեւոր դամանդներէն կան: Եթէ հոգեւոր դամանդներէն կան: Եթէ հոգեւոր դամանդներէն կան: Եթէ հոգեւոր 
խումբ մը չխումբ մը չխումբ մը չխումբ մը չ’’’’աճիր, պէտք է վերատեսութեան ենթարկել անոր աճիր, պէտք է վերատեսութեան ենթարկել անոր աճիր, պէտք է վերատեսութեան ենթարկել անոր աճիր, պէտք է վերատեսութեան ենթարկել անոր 
ուռկանը: Եթէ անհատ մը չուռկանը: Եթէ անհատ մը չուռկանը: Եթէ անհատ մը չուռկանը: Եթէ անհատ մը չ’’’’աճիր, իր կեանքին մէջ ձգաճիր, իր կեանքին մէջ ձգաճիր, իր կեանքին մէջ ձգաճիր, իր կեանքին մէջ ձգուած ուած ուած ուած 
ուռկանն է խնդիրը: Չի բաւեր Աստուծոյ խօսքին ուռկանը ուռկանն է խնդիրը: Չի բաւեր Աստուծոյ խօսքին ուռկանը ուռկանն է խնդիրը: Չի բաւեր Աստուծոյ խօսքին ուռկանը ուռկանն է խնդիրը: Չի բաւեր Աստուծոյ խօսքին ուռկանը 
ձգել աշխարհի ծովուն մէջ եւ ձգել աշխարհի ծովուն մէջ եւ ձգել աշխարհի ծովուն մէջ եւ ձգել աշխարհի ծովուն մէջ եւ ձեռնածալձեռնածալձեռնածալձեռնածալ    նստիլ ու սպասել որ նստիլ ու սպասել որ նստիլ ու սպասել որ նստիլ ու սպասել որ 
մարդիկ մէջը մտնեն: Պէտք է հաւատքոմարդիկ մէջը մտնեն: Պէտք է հաւատքոմարդիկ մէջը մտնեն: Պէտք է հաւատքոմարդիկ մէջը մտնեն: Պէտք է հաւատքո´́́́վ նետել, վստահուվ նետել, վստահուվ նետել, վստահուվ նետել, վստահու----
թեաթեաթեաթեա´́́́մբ նետել, ակնկալութեամբ նետել, ակնկալութեամբ նետել, ակնկալութեամբ նետել, ակնկալութեա´́́́մբ նետել: Պէտք է ուռկանը մբ նետել: Պէտք է ուռկանը մբ նետել: Պէտք է ուռկանը մբ նետել: Պէտք է ուռկանը 
լեցոլեցոլեցոլեցո´́́́ւն ըլլայ Աստուծոյ խօսքով, Աստուծոյ  խօւն ըլլայ Աստուծոյ խօսքով, Աստուծոյ  խօւն ըլլայ Աստուծոյ խօսքով, Աստուծոյ  խօւն ըլլայ Աստուծոյ խօսքով, Աստուծոյ  խօսքին սքին սքին սքին 
գիտութեամբ, Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած կենսատու խօսքեգիտութեամբ, Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած կենսատու խօսքեգիտութեամբ, Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած կենսատու խօսքեգիտութեամբ, Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած կենսատու խօսքե----
րով, պատգամներով, յորդորներով, այլապէս, մարդիկ դարձի րով, պատգամներով, յորդորներով, այլապէս, մարդիկ դարձի րով, պատգամներով, յորդորներով, այլապէս, մարդիկ դարձի րով, պատգամներով, յորդորներով, այլապէս, մարդիկ դարձի 
չեչեչեչե´́́́ն գար, Քրիստոսի չեն գար, Քրիստոսի չեն գար, Քրիստոսի չեն գար, Քրիստոսի չե´́́́ն յանձնուիր, Քրիստն յանձնուիր, Քրիստն յանձնուիր, Քրիստն յանձնուիր, Քրիստոոոոսի խօսքին չեսի խօսքին չեսի խօսքին չեսի խօսքին չե´́́́ն ն ն ն 
փարիր: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք աստուածային փարիր: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք աստուածային փարիր: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք աստուածային փարիր: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք աստուածային 
իմաստութենէն դատարկուած, Քրիստոսի քաղցր խիմաստութենէն դատարկուած, Քրիստոսի քաղցր խիմաստութենէն դատարկուած, Քրիստոսի քաղցր խիմաստութենէն դատարկուած, Քրիստոսի քաղցր խօսքերուն օսքերուն օսքերուն օսքերուն 
ազդեցութենէն մերկացած, կուտ ու կորկոտ չունեցող ազդեցութենէն մերկացած, կուտ ու կորկոտ չունեցող ազդեցութենէն մերկացած, կուտ ու կորկոտ չունեցող ազդեցութենէն մերկացած, կուտ ու կորկոտ չունեցող 
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քարոզներ կը ներկայացնեն մարդոց: Ահա այսպիսի մարդիկն քարոզներ կը ներկայացնեն մարդոց: Ահա այսպիսի մարդիկն քարոզներ կը ներկայացնեն մարդոց: Ահա այսպիսի մարդիկն քարոզներ կը ներկայացնեն մարդոց: Ահա այսպիսի մարդիկն 
են որոնք իրենց ուռկանները նաւակին ձախ կողմը ձգած են:են որոնք իրենց ուռկանները նաւակին ձախ կողմը ձգած են:են որոնք իրենց ուռկանները նաւակին ձախ կողմը ձգած են:են որոնք իրենց ուռկանները նաւակին ձախ կողմը ձգած են:    

6.6.6.6.----    ««««Երբ ուզեցին ետ քաշել` ձուկերուն շատութենէն չէին Երբ ուզեցին ետ քաշել` ձուկերուն շատութենէն չէին Երբ ուզեցին ետ քաշել` ձուկերուն շատութենէն չէին Երբ ուզեցին ետ քաշել` ձուկերուն շատութենէն չէին 
կրնարկրնարկրնարկրնար»:»:»:»:    Երեք ամփոփ նշումներ.Երեք ամփոփ նշումներ.Երեք ամփոփ նշումներ.Երեք ամփոփ նշումներ.----    

ա) Աշակերտնեա) Աշակերտնեա) Աշակերտնեա) Աշակերտները իրենց ակնկալածէն այնքարը իրենց ակնկալածէն այնքարը իրենց ակնկալածէն այնքարը իրենց ակնկալածէն այնքա´́́́ն աւելի ն աւելի ն աւելի ն աւելի 
ձուկ բռնեցին, որ չկրցան ուռկանները նաւակ բարձրացնել: ձուկ բռնեցին, որ չկրցան ուռկանները նաւակ բարձրացնել: ձուկ բռնեցին, որ չկրցան ուռկանները նաւակ բարձրացնել: ձուկ բռնեցին, որ չկրցան ուռկանները նաւակ բարձրացնել: 
Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք չենք կրնար Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք չենք կրնար Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք չենք կրնար Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք չենք կրնար 
Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը մտած մարդիկը փրկուԱստուծոյ արքայութեան ուռկանը մտած մարդիկը փրկուԱստուծոյ արքայութեան ուռկանը մտած մարդիկը փրկուԱստուծոյ արքայութեան ուռկանը մտած մարդիկը փրկու----
թեան ծովափ տանիլ, եթէ երբեք Տէրը անհրաժեշտ թեան ծովափ տանիլ, եթէ երբեք Տէրը անհրաժեշտ թեան ծովափ տանիլ, եթէ երբեք Տէրը անհրաժեշտ թեան ծովափ տանիլ, եթէ երբեք Տէրը անհրաժեշտ 
զօրութիւնը չշնորհէ մեզի:զօրութիւնը չշնորհէ մեզի:զօրութիւնը չշնորհէ մեզի:զօրութիւնը չշնորհէ մեզի:    

բբբբ) ) ) ) Ձուկերուն շատութիւնը ցոյց կու տայ, թէ հետագային Ձուկերուն շատութիւնը ցոյց կու տայ, թէ հետագային Ձուկերուն շատութիւնը ցոյց կու տայ, թէ հետագային Ձուկերուն շատութիւնը ցոյց կու տայ, թէ հետագային 
աշակերտները պտղաբեր առաքելութիւն պիտի ունենային: աշակերտները պտղաբեր առաքելութիւն պիտի ունենային: աշակերտները պտղաբեր առաքելութիւն պիտի ունենային: աշակերտները պտղաբեր առաքելութիւն պիտի ունենային: 
Արդարեւ, առաքեալները եւ անոնց յաջորդները, հետագային Արդարեւ, առաքեալները եւ անոնց յաջորդները, հետագային Արդարեւ, առաքեալները եւ անոնց յաջորդները, հետագային Արդարեւ, առաքեալները եւ անոնց յաջորդները, հետագային 
մեծ թիւով մարդիկ Քրիստոսի առաջնորդեցին, ինչպէս էր մեծ թիւով մարդիկ Քրիստոսի առաջնորդեցին, ինչպէս էր մեծ թիւով մարդիկ Քրիստոսի առաջնորդեցին, ինչպէս էր մեծ թիւով մարդիկ Քրիստոսի առաջնորդեցին, ինչպէս էր 
պարագան այն երեք հազար հոգիներուն որոնք Հոգեգալուսպարագան այն երեք հազար հոգիներուն որոնք Հոգեգալուսպարագան այն երեք հազար հոգիներուն որոնք Հոգեգալուսպարագան այն երեք հազար հոգիներուն որոնք Հոգեգալուս----
տի օտի օտի օտի օրը դարձի պիտի գային եւ Աստուծոյ արքայութեան րը դարձի պիտի գային եւ Աստուծոյ արքայութեան րը դարձի պիտի գային եւ Աստուծոյ արքայութեան րը դարձի պիտի գային եւ Աստուծոյ արքայութեան 
ուռկանը պիտի լեցնէին:ուռկանը պիտի լեցնէին:ուռկանը պիտի լեցնէին:ուռկանը պիտի լեցնէին:    

գ) Ուռկաններուն ձուկերու մեծ թիւովգ) Ուռկաններուն ձուկերու մեծ թիւովգ) Ուռկաններուն ձուկերու մեծ թիւովգ) Ուռկաններուն ձուկերու մեծ թիւով    լեցուիլըլեցուիլըլեցուիլըլեցուիլը, , , , կը կը կը կը 
պարզէ թէ Աստուած ինքն է որ մարդիկը դարձի կը բերէ, եւ պարզէ թէ Աստուած ինքն է որ մարդիկը դարձի կը բերէ, եւ պարզէ թէ Աստուած ինքն է որ մարդիկը դարձի կը բերէ, եւ պարզէ թէ Աստուած ինքն է որ մարդիկը դարձի կը բերէ, եւ 
ոոոո´́́́չ թէ քարոզիչները: Երբ քարոզիչ մը կը յաջողի խումբ մը չ թէ քարոզիչները: Երբ քարոզիչ մը կը յաջողի խումբ մը չ թէ քարոզիչները: Երբ քարոզիչ մը կը յաջողի խումբ մը չ թէ քարոզիչները: Երբ քարոզիչ մը կը յաջողի խումբ մը 
մարդիկ Քրիստոսի առաջնորդել, պէտք չէմարդիկ Քրիստոսի առաջնորդել, պէտք չէմարդիկ Քրիստոսի առաջնորդել, պէտք չէմարդիկ Քրիստոսի առաջնորդել, պէտք չէ    հպարտանայ հպարտանայ հպարտանայ հպարտանայ 
մտածելով թէ ինք ըրաւ ատիկա: Մարդիկը Քրիստոսի մտածելով թէ ինք ըրաւ ատիկա: Մարդիկը Քրիստոսի մտածելով թէ ինք ըրաւ ատիկա: Մարդիկը Քրիստոսի մտածելով թէ ինք ըրաւ ատիկա: Մարդիկը Քրիստոսի 
առաջնորդողը քարոզիչը չէ, այլ քարոզուածը` Քրիստոս ինք:առաջնորդողը քարոզիչը չէ, այլ քարոզուածը` Քրիստոս ինք:առաջնորդողը քարոզիչը չէ, այլ քարոզուածը` Քրիստոս ինք:առաջնորդողը քարոզիչը չէ, այլ քարոզուածը` Քրիստոս ինք:    

««««Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէր, ըսաւ Պետրոսի.----    
""""Տէ՜րն էՏէ՜րն էՏէ՜րն էՏէ՜րն է""""::::    
Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան Սիմոն Պետրոս երբ լսեց թէ Տէրն է, հագուստը վրան 

առաւ, քանի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաառաւ, քանի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաառաւ, քանի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաառաւ, քանի մերկ էր, եւ ջուրը նետուեցաււււ»»»» ( ( ( (Յհ 21.7):Յհ 21.7):Յհ 21.7):Յհ 21.7):    
1.1.1.1.----    Երբ աշակերտները մեծ քանակութեամբ ձուկ Երբ աշակերտները մեծ քանակութեամբ ձուկ Երբ աշակերտները մեծ քանակութեամբ ձուկ Երբ աշակերտները մեծ քանակութեամբ ձուկ 

բռնեցին, այն ատեն է որ ճանչցան Յիսուսը: Յիսուս ինքզինք բռնեցին, այն ատեն է որ ճանչցան Յիսուսը: Յիսուս ինքզինք բռնեցին, այն ատեն է որ ճանչցան Յիսուսը: Յիսուս ինքզինք բռնեցին, այն ատեն է որ ճանչցան Յիսուսը: Յիսուս ինքզինք 
յայտնեց անոնց տուեալ հրաշքին միջոցաւ: Ասիկա յարուցեալ յայտնեց անոնց տուեալ հրաշքին միջոցաւ: Ասիկա յարուցեալ յայտնեց անոնց տուեալ հրաշքին միջոցաւ: Ասիկա յարուցեալ յայտնեց անոնց տուեալ հրաշքին միջոցաւ: Ասիկա յարուցեալ 
Տիրոջ զօրութեան Տիրոջ զօրութեան Տիրոջ զօրութեան Տիրոջ զօրութեան մասին մասին մասին մասին վկայութիւն մըն էր: Տէրը իր վկայութիւն մըն էր: Տէրը իր վկայութիւն մըն էր: Տէրը իր վկայութիւն մըն էր: Տէրը իր 
մեծամեծ գործերով է որ կը ճանչցուի:մեծամեծ գործերով է որ կը ճանչցուի:մեծամեծ գործերով է որ կը ճանչցուի:մեծամեծ գործերով է որ կը ճանչցուի:    
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2.2.2.2.----    ««««ԱյԱյԱյԱյն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէրն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէրն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէրն աշակերտը, զոր Յիսուս կը սիրէր»»»»    Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Աւետարանիչն է: ԻԱւետարանիչն է: ԻԱւետարանիչն է: ԻԱւետարանիչն է: Ի´́́́նքն է որ նախ ճանչցաւ Յիսուսը: նքն է որ նախ ճանչցաւ Յիսուսը: նքն է որ նախ ճանչցաւ Յիսուսը: նքն է որ նախ ճանչցաւ Յիսուսը: 
Յովհաննէս յատուկ սէր ունէր Յիսուսի հանդէպ եւ Յիսուս ալ Յովհաննէս յատուկ սէր ունէր Յիսուսի հանդէպ եւ Յիսուս ալ Յովհաննէս յատուկ սէր ունէր Յիսուսի հանդէպ եւ Յիսուս ալ Յովհաննէս յատուկ սէր ունէր Յիսուսի հանդէպ եւ Յիսուս ալ 
յատուկ սէր ունէր իրեն հանդէպ: Փոխադարձ անկեղծ սէր ու յատուկ սէր ունէր իրեն հանդէպ: Փոխադարձ անկեղծ սէր ու յատուկ սէր ունէր իրեն հանդէպ: Փոխադարձ անկեղծ սէր ու յատուկ սէր ունէր իրեն հանդէպ: Փոխադարձ անկեղծ սէր ու 
գուրգուրանք կար երկուքին միջեւ: Մտերիմ յարաբերութիւն գուրգուրանք կար երկուքին միջեւ: Մտերիմ յարաբերութիւն գուրգուրանք կար երկուքին միջեւ: Մտերիմ յարաբերութիւն գուրգուրանք կար երկուքին միջեւ: Մտերիմ յարաբերութիւն 
կար ակար ակար ակար անոնց միջեւ: Ասիկա պատճառ դարձաւ որ Յովհաննէս նոնց միջեւ: Ասիկա պատճառ դարձաւ որ Յովհաննէս նոնց միջեւ: Ասիկա պատճառ դարձաւ որ Յովհաննէս նոնց միջեւ: Ասիկա պատճառ դարձաւ որ Յովհաննէս 
ճանչնար Յիսուսը, կամ աւելի ճիշդ` Յիսուս ինքզինք նախ ճանչնար Յիսուսը, կամ աւելի ճիշդ` Յիսուս ինքզինք նախ ճանչնար Յիսուսը, կամ աւելի ճիշդ` Յիսուս ինքզինք նախ ճանչնար Յիսուսը, կամ աւելի ճիշդ` Յիսուս ինքզինք նախ 
Յովհաննէսին յայտնէր: Անոնք որոնք մտերիմ են Տիրոջ, Յովհաննէսին յայտնէր: Անոնք որոնք մտերիմ են Տիրոջ, Յովհաննէսին յայտնէր: Անոնք որոնք մտերիմ են Տիրոջ, Յովհաննէսին յայտնէր: Անոնք որոնք մտերիմ են Տիրոջ, 
դիւրաւ կրնան ճանչնալ ու տեսնել Տիրոջ ներկայութիւնը դիւրաւ կրնան ճանչնալ ու տեսնել Տիրոջ ներկայութիւնը դիւրաւ կրնան ճանչնալ ու տեսնել Տիրոջ ներկայութիւնը դիւրաւ կրնան ճանչնալ ու տեսնել Տիրոջ ներկայութիւնը 
իրենց շրջապատին մէջ, իրենց նմաններուն գործին ու իրենց շրջապատին մէջ, իրենց նմաններուն գործին ու իրենց շրջապատին մէջ, իրենց նմաններուն գործին ու իրենց շրջապատին մէջ, իրենց նմաններուն գործին ու 
խօսքին մէջխօսքին մէջխօսքին մէջխօսքին մէջ::::    

3.3.3.3.----    Յովհաննէս ճանչնալէ ետք Յիսուսը, Պետրոսին ալ Յովհաննէս ճանչնալէ ետք Յիսուսը, Պետրոսին ալ Յովհաննէս ճանչնալէ ետք Յիսուսը, Պետրոսին ալ Յովհաննէս ճանչնալէ ետք Յիսուսը, Պետրոսին ալ 
յայտնեց այդ մասին: Անոնք որոնք կը ճանչնան Յիսուսը, յայտնեց այդ մասին: Անոնք որոնք կը ճանչնան Յիսուսը, յայտնեց այդ մասին: Անոնք որոնք կը ճանչնան Յիսուսը, յայտնեց այդ մասին: Անոնք որոնք կը ճանչնան Յիսուսը, 
պէտք է աշխատանք տանին ուրիշներն ալ այդ ճանաչողուպէտք է աշխատանք տանին ուրիշներն ալ այդ ճանաչողուպէտք է աշխատանք տանին ուրիշներն ալ այդ ճանաչողուպէտք է աշխատանք տանին ուրիշներն ալ այդ ճանաչողու----
թեան բերելու: Յիսուսը իր սրտին մէջ ունեցողը` զայն թեան բերելու: Յիսուսը իր սրտին մէջ ունեցողը` զայն թեան բերելու: Յիսուսը իր սրտին մէջ ունեցողը` զայն թեան բերելու: Յիսուսը իր սրտին մէջ ունեցողը` զայն 
ուրիշներուն ալ պէտք է փոխանցէ:ուրիշներուն ալ պէտք է փոխանցէ:ուրիշներուն ալ պէտք է փոխանցէ:ուրիշներուն ալ պէտք է փոխանցէ:    

4.4.4.4.----    Ինչո՞ւ համար ՅովհաննէԻնչո՞ւ համար ՅովհաննէԻնչո՞ւ համար ՅովհաննէԻնչո՞ւ համար Յովհաննէս միայն Պետրոսին ըսաւ` ս միայն Պետրոսին ըսաւ` ս միայն Պետրոսին ըսաւ` ս միայն Պետրոսին ըսաւ` 
««««Տէրն էՏէրն էՏէրն էՏէրն է»:»:»:»:    Ոմանք կը կարծեն որ Յովհաննէս նկատի առնելով, Ոմանք կը կարծեն որ Յովհաննէս նկատի առնելով, Ոմանք կը կարծեն որ Յովհաննէս նկատի առնելով, Ոմանք կը կարծեն որ Յովհաննէս նկատի առնելով, 
որ Պետրոս մերկ էր (կիսամերկ իմաստով), իր ուշադրութեան որ Պետրոս մերկ էր (կիսամերկ իմաստով), իր ուշադրութեան որ Պետրոս մերկ էր (կիսամերկ իմաստով), իր ուշադրութեան որ Պետրոս մերկ էր (կիսամերկ իմաստով), իր ուշադրութեան 
յանձնեց Յիսուսի երեւումը, որպէսզի պատշաճութեան յանձնեց Յիսուսի երեւումը, որպէսզի պատշաճութեան յանձնեց Յիսուսի երեւումը, որպէսզի պատշաճութեան յանձնեց Յիսուսի երեւումը, որպէսզի պատշաճութեան 
համար, իր մերկութիւնը ծածկէր: Բայց ես կը կարծեմ, որ համար, իր մերկութիւնը ծածկէր: Բայց ես կը կարծեմ, որ համար, իր մերկութիւնը ծածկէր: Բայց ես կը կարծեմ, որ համար, իր մերկութիւնը ծածկէր: Բայց ես կը կարծեմ, որ 
Յովհաննէս գիտէր թէ Պետրոս Յովհաննէս գիտէր թէ Պետրոս Յովհաննէս գիտէր թէ Պետրոս Յովհաննէս գիտէր թէ Պետրոս երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը 
եւ սրտագինս զղջացած ու ապաշխարած էր իր ըրածին եւ սրտագինս զղջացած ու ապաշխարած էր իր ըրածին եւ սրտագինս զղջացած ու ապաշխարած էր իր ըրածին եւ սրտագինս զղջացած ու ապաշխարած էր իր ըրածին 
համար, եւ միւս բոլոր աշակերտներէն աւելի, Պետրոս իհամար, եւ միւս բոլոր աշակերտներէն աւելի, Պետրոս իհամար, եւ միւս բոլոր աշակերտներէն աւելի, Պետրոս իհամար, եւ միւս բոլոր աշակերտներէն աւելի, Պետրոս ի´́́́նք նք նք նք 
կարիքը ունէր գօտեպնդումի, քաջալերանքի, եւ Տիրոջ կարիքը ունէր գօտեպնդումի, քաջալերանքի, եւ Տիրոջ կարիքը ունէր գօտեպնդումի, քաջալերանքի, եւ Տիրոջ կարիքը ունէր գօտեպնդումի, քաջալերանքի, եւ Տիրոջ 
քաղցրաբոյր ներկայութեան: Պետրոս գլորած ու գայթակղած քաղցրաբոյր ներկայութեան: Պետրոս գլորած ու գայթակղած քաղցրաբոյր ներկայութեան: Պետրոս գլորած ու գայթակղած քաղցրաբոյր ներկայութեան: Պետրոս գլորած ու գայթակղած 
աշակերտ մըն էր. Յիսուսի երեւուաշակերտ մըն էր. Յիսուսի երեւուաշակերտ մըն էր. Յիսուսի երեւուաշակերտ մըն էր. Յիսուսի երեւումը, եւ մանաւանդ, անոր մը, եւ մանաւանդ, անոր մը, եւ մանաւանդ, անոր մը, եւ մանաւանդ, անոր 
խօսիլը իրեն հետ` իրեն խօսիլը իրեն հետ` իրեն խօսիլը իրեն հետ` իրեն խօսիլը իրեն հետ` իրեն համար մեծ նշանակութիւն ունէր,համար մեծ նշանակութիւն ունէր,համար մեծ նշանակութիւն ունէր,համար մեծ նշանակութիւն ունէր,    
մեծ քաջալերանք ու մխիթարութիւն էր, եւ Յովհաննէս գիտէր մեծ քաջալերանք ու մխիթարութիւն էր, եւ Յովհաննէս գիտէր մեծ քաջալերանք ու մխիթարութիւն էր, եւ Յովհաննէս գիտէր մեծ քաջալերանք ու մխիթարութիւն էր, եւ Յովհաննէս գիտէր 
ատատատատիկա: Չիկա: Չիկա: Չիկա: Չմոռնանքմոռնանքմոռնանքմոռնանք    նաեւնաեւնաեւնաեւ, , , , որ հաց եւ ձուկ ուտելէ ետք, Յիսուս որ հաց եւ ձուկ ուտելէ ետք, Յիսուս որ հաց եւ ձուկ ուտելէ ետք, Յիսուս որ հաց եւ ձուկ ուտելէ ետք, Յիսուս 
երեք անգամ հարցուց Պետրոսի. երեք անգամ հարցուց Պետրոսի. երեք անգամ հարցուց Պետրոսի. երեք անգամ հարցուց Պետրոսի. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, Յովնանին, Յովնանին, Յովնանին, Յովնանի´ ´ ´ ´ որդի, որդի, որդի, որդի, 
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կը սիրե՞ս զիսկը սիրե՞ս զիսկը սիրե՞ս զիսկը սիրե՞ս զիս»»»» ( ( ( (Յհ 2Յհ 2Յհ 2Յհ 21.15,16.17), 1.15,16.17), 1.15,16.17), 1.15,16.17), եւ երեք անգամ դրական եւ երեք անգամ դրական եւ երեք անգամ դրական եւ երեք անգամ դրական 
պատասխան ստացաւ անկէ:պատասխան ստացաւ անկէ:պատասխան ստացաւ անկէ:պատասխան ստացաւ անկէ:    

5.5.5.5.----    Հեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Պետրոս ջուրին մէջ նետուեցաւ, Պետրոս ջուրին մէջ նետուեցաւ, Պետրոս ջուրին մէջ նետուեցաւ, Պետրոս ջուրին մէջ նետուեցաւ, 
որպէսզի լողալով Տիրոջ մօտ երթար, եւ մեզի ալ սորվեցնէր, որպէսզի լողալով Տիրոջ մօտ երթար, եւ մեզի ալ սորվեցնէր, որպէսզի լողալով Տիրոջ մօտ երթար, եւ մեզի ալ սորվեցնէր, որպէսզի լողալով Տիրոջ մօտ երթար, եւ մեզի ալ սորվեցնէր, 
թէ անոնք որոնք կթէ անոնք որոնք կթէ անոնք որոնք կթէ անոնք որոնք կ’’’’ուզեն Տիրոջ հասնիլ, պէտք է պատրաստ ուզեն Տիրոջ հասնիլ, պէտք է պատրաստ ուզեն Տիրոջ հասնիլ, պէտք է պատրաստ ուզեն Տիրոջ հասնիլ, պէտք է պատրաստ 
ըլլան անցնելու կեանքի փոթորկալից եւ արիւնըլլան անցնելու կեանքի փոթորկալից եւ արիւնըլլան անցնելու կեանքի փոթորկալից եւ արիւնըլլան անցնելու կեանքի փոթորկալից եւ արիւնալից ալից ալից ալից 
ճամբաներէնճամբաներէնճամբաներէնճամբաներէն»:»:»:»:    Նախապէս Պետրոս փորձած էր ջուրին վրայէն Նախապէս Պետրոս փորձած էր ջուրին վրայէն Նախապէս Պետրոս փորձած էր ջուրին վրայէն Նախապէս Պետրոս փորձած էր ջուրին վրայէն 
քալելով հասնիլ Յիսուսին (Մտ 14.29), իսկ հիմա կը փորձէ քալելով հասնիլ Յիսուսին (Մտ 14.29), իսկ հիմա կը փորձէ քալելով հասնիլ Յիսուսին (Մտ 14.29), իսկ հիմա կը փորձէ քալելով հասնիլ Յիսուսին (Մտ 14.29), իսկ հիմա կը փորձէ 
լողալով հասնիլ անոր: Յիսուսին հասնելու համար տարբերլողալով հասնիլ անոր: Յիսուսին հասնելու համար տարբերլողալով հասնիլ անոր: Յիսուսին հասնելու համար տարբերլողալով հասնիլ անոր: Յիսուսին հասնելու համար տարբեր----
տարբեր ճամբաներ կան:տարբեր ճամբաներ կան:տարբեր ճամբաներ կան:տարբեր ճամբաներ կան:    

6.6.6.6.----    Ուրիշ հայր մը կՈւրիշ հայր մը կՈւրիշ հայր մը կՈւրիշ հայր մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Պետրոս կը սիրէր Յիսուսը, Պետրոս կը սիրէր Յիսուսը, Պետրոս կը սիրէր Յիսուսը, Պետրոս կը սիրէր Յիսուսը, 
ահա թէ ինչու փորձեց լահա թէ ինչու փորձեց լահա թէ ինչու փորձեց լահա թէ ինչու փորձեց լողալոողալոողալոողալո´́́́վ անոր քով երթալվ անոր քով երթալվ անոր քով երթալվ անոր քով երթալ»: »: »: »: Նաւակով Նաւակով Նաւակով Նաւակով 
Յիսուսի քով երթալը դիւրին էր, բայց լողալով երթալը` Յիսուսի քով երթալը դիւրին էր, բայց լողալով երթալը` Յիսուսի քով երթալը դիւրին էր, բայց լողալով երթալը` Յիսուսի քով երթալը դիւրին էր, բայց լողալով երթալը` 
դիւրին չէր: Յիսուսի հասնելու համար, երբեմն դժուարին դիւրին չէր: Յիսուսի հասնելու համար, երբեմն դժուարին դիւրին չէր: Յիսուսի հասնելու համար, երբեմն դժուարին դիւրին չէր: Յիսուսի հասնելու համար, երբեմն դժուարին 
ճամբաներէ պէտք է քալենք:ճամբաներէ պէտք է քալենք:ճամբաներէ պէտք է քալենք:ճամբաներէ պէտք է քալենք:    

7.7.7.7.----    Կարեւոր կէտ մը: Ուշագրաւ է Յովհաննէսին եւ միւս Կարեւոր կէտ մը: Ուշագրաւ է Յովհաննէսին եւ միւս Կարեւոր կէտ մը: Ուշագրաւ է Յովհաննէսին եւ միւս Կարեւոր կէտ մը: Ուշագրաւ է Յովհաննէսին եւ միւս 
աշակերտներուն մտերմութիւնը Պետրոսի հետ, մանաաշակերտներուն մտերմութիւնը Պետրոսի հետ, մանաաշակերտներուն մտերմութիւնը Պետրոսի հետ, մանաաշակերտներուն մտերմութիւնը Պետրոսի հետ, մանաւանդ ւանդ ւանդ ւանդ 
որ անոնք գիտէին թէ Պետրոս երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը: որ անոնք գիտէին թէ Պետրոս երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը: որ անոնք գիտէին թէ Պետրոս երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը: որ անոնք գիտէին թէ Պետրոս երեք անգամ ուրացեր էր Տէրը: 
Պետրոս ուրացութեան մեղքին մէջ ինկած էր, բայց ատիկա Պետրոս ուրացութեան մեղքին մէջ ինկած էր, բայց ատիկա Պետրոս ուրացութեան մեղքին մէջ ինկած էր, բայց ատիկա Պետրոս ուրացութեան մեղքին մէջ ինկած էր, բայց ատիկա 
պատճառ չէր դարձած որ միւս աշակերտները խզէին իրենց պատճառ չէր դարձած որ միւս աշակերտները խզէին իրենց պատճառ չէր դարձած որ միւս աշակերտները խզէին իրենց պատճառ չէր դարձած որ միւս աշակերտները խզէին իրենց 
յարաբերութիւնը անոր հետ: Սորվինք աշակերտներէն, յարաբերութիւնը անոր հետ: Սորվինք աշակերտներէն, յարաբերութիւնը անոր հետ: Սորվինք աշակերտներէն, յարաբերութիւնը անոր հետ: Սորվինք աշակերտներէն, 
անոխակալութեամբ եւ անյիշաչարութեամբ մօտենալ մեր անոխակալութեամբ եւ անյիշաչարութեամբ մօտենալ մեր անոխակալութեամբ եւ անյիշաչարութեամբ մօտենալ մեր անոխակալութեամբ եւ անյիշաչարութեամբ մօտենալ մեր 
գգգգլորած եղբայրներուն:լորած եղբայրներուն:լորած եղբայրներուն:լորած եղբայրներուն:    

8.8.8.8.----    ԹէԹէԹէԹէ´ ´ ´ ´ առաջին հրաշալի ձկնորսութիւնը, որ տեղի առաջին հրաշալի ձկնորսութիւնը, որ տեղի առաջին հրաշալի ձկնորսութիւնը, որ տեղի առաջին հրաշալի ձկնորսութիւնը, որ տեղի 
ունեցած էր Պետրոսի նաւակին մէջ, եւ թէունեցած էր Պետրոսի նաւակին մէջ, եւ թէունեցած էր Պետրոսի նաւակին մէջ, եւ թէունեցած էր Պետրոսի նաւակին մէջ, եւ թէ´ ´ ´ ´ այս երկրորդ այս երկրորդ այս երկրորդ այս երկրորդ 
հրաշալի ձկնորսութիւնը, երկուքն ալ շատ մեծ ազդեցութիւն հրաշալի ձկնորսութիւնը, երկուքն ալ շատ մեծ ազդեցութիւն հրաշալի ձկնորսութիւնը, երկուքն ալ շատ մեծ ազդեցութիւն հրաշալի ձկնորսութիւնը, երկուքն ալ շատ մեծ ազդեցութիւն 
ձգեցին Պետրոսի անձին վրայ: Առաջինին մէջ կը կարդանք թէ ձգեցին Պետրոսի անձին վրայ: Առաջինին մէջ կը կարդանք թէ ձգեցին Պետրոսի անձին վրայ: Առաջինին մէջ կը կարդանք թէ ձգեցին Պետրոսի անձին վրայ: Առաջինին մէջ կը կարդանք թէ 
ինչպէս երբ Պետրոս տեսաւ ձուկերոինչպէս երբ Պետրոս տեսաւ ձուկերոինչպէս երբ Պետրոս տեսաւ ձուկերոինչպէս երբ Պետրոս տեսաւ ձուկերուն քանակը, դարձաւ ւն քանակը, դարձաւ ւն քանակը, դարձաւ ւն քանակը, դարձաւ 
Յիսուսին եւ ըսաւ. Յիսուսին եւ ըսաւ. Յիսուսին եւ ըսաւ. Յիսուսին եւ ըսաւ. ««««ՀեռացիՀեռացիՀեռացիՀեռացի´́́́ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես ր ինձմէ, Տէ՜ր, որովհետեւ ես 
մեղաւոր մարդ մըն եմմեղաւոր մարդ մըն եմմեղաւոր մարդ մըն եմմեղաւոր մարդ մըն եմ»»»» ( ( ( (Ղկ 5.8), իսկ այս երկրորդին մէջ, կը Ղկ 5.8), իսկ այս երկրորդին մէջ, կը Ղկ 5.8), իսկ այս երկրորդին մէջ, կը Ղկ 5.8), իսկ այս երկրորդին մէջ, կը 
տեսնենք թէ ինչպէս Պետրոս տեսնենք թէ ինչպէս Պետրոս տեսնենք թէ ինչպէս Պետրոս տեսնենք թէ ինչպէս Պետրոս ««««հագուստը վրան առաւ, քանի հագուստը վրան առաւ, քանի հագուստը վրան առաւ, քանի հագուստը վրան առաւ, քանի 
մերկ էր, եւ ջուր նետուեցաւմերկ էր, եւ ջուր նետուեցաւմերկ էր, եւ ջուր նետուեցաւմերկ էր, եւ ջուր նետուեցաւ»:»:»:»:    Երկու պարագաներուն ալ, Երկու պարագաներուն ալ, Երկու պարագաներուն ալ, Երկու պարագաներուն ալ, 
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հետաքրքրական է որ Պետրոսհետաքրքրական է որ Պետրոսհետաքրքրական է որ Պետրոսհետաքրքրական է որ Պետրոս    առաքեալ կը փորձէ խուսափիլ առաքեալ կը փորձէ խուսափիլ առաքեալ կը փորձէ խուսափիլ առաքեալ կը փորձէ խուսափիլ 
Տիրոջմէ: Առաջինին մէջ իր մեղաւորութիւնն է որ յայտարաՏիրոջմէ: Առաջինին մէջ իր մեղաւորութիւնն է որ յայտարաՏիրոջմէ: Առաջինին մէջ իր մեղաւորութիւնն է որ յայտարաՏիրոջմէ: Առաջինին մէջ իր մեղաւորութիւնն է որ յայտարա----
րեց եւ խնդրեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ. ասիկա ցոյց կու տայ րեց եւ խնդրեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ. ասիկա ցոյց կու տայ րեց եւ խնդրեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ. ասիկա ցոյց կու տայ րեց եւ խնդրեց որ Տէրը հեռանայ իրմէ. ասիկա ցոյց կու տայ 
թէ ժամանակներու աւարտին, Տէրը պիտի հեռանայ անզիղջ թէ ժամանակներու աւարտին, Տէրը պիտի հեռանայ անզիղջ թէ ժամանակներու աւարտին, Տէրը պիտի հեռանայ անզիղջ թէ ժամանակներու աւարտին, Տէրը պիտի հեռանայ անզիղջ 
մեղաւորներէն: Իսկ երկրորդին մէջ, մեղաւորներէն: Իսկ երկրորդին մէջ, մեղաւորներէն: Իսկ երկրորդին մէջ, մեղաւորներէն: Իսկ երկրորդին մէջ, ««««հագուստը վրան առաւ, հագուստը վրան առաւ, հագուստը վրան առաւ, հագուստը վրան առաւ, 
քանի մերկ էր, եւ քանի մերկ էր, եւ քանի մերկ էր, եւ քանի մերկ էր, եւ ջուր նետուեցաւջուր նետուեցաւջուր նետուեցաւջուր նետուեցաւ».».».».    ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, 
թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս մերկ են, այլ խօսքով` անոնք թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս մերկ են, այլ խօսքով` անոնք թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս մերկ են, այլ խօսքով` անոնք թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս մերկ են, այլ խօսքով` անոնք 
որոնք չեն հագած Տէր Յիսուս Քրիստոսի արիւնով սրբուած ու որոնք չեն հագած Տէր Յիսուս Քրիստոսի արիւնով սրբուած ու որոնք չեն հագած Տէր Յիսուս Քրիստոսի արիւնով սրբուած ու որոնք չեն հագած Տէր Յիսուս Քրիստոսի արիւնով սրբուած ու 
սրբագործուած արդարութեան ու փրկութեան պատմուճանը, սրբագործուած արդարութեան ու փրկութեան պատմուճանը, սրբագործուած արդարութեան ու փրկութեան պատմուճանը, սրբագործուած արդարութեան ու փրկութեան պատմուճանը, 
չեն կրնար կանգնիլ Տիրոջ ներկայութեան:չեն կրնար կանգնիլ Տիրոջ ներկայութեան:չեն կրնար կանգնիլ Տիրոջ ներկայութեան:չեն կրնար կանգնիլ Տիրոջ ներկայութեան:    

««««Միւս աշակերտները նՄիւս աշակերտները նՄիւս աշակերտները նՄիւս աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ աւակով եզերք եկան` իրենց հետ աւակով եզերք եկան` իրենց հետ աւակով եզերք եկան` իրենց հետ 
քաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ քաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ քաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ քաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանը: Անոնք ցամաքէն շատ 
հեռու չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթրհեռու չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթրհեռու չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթրհեռու չէին, մօտաւորապէս հարիւր մեթր»»»» ( ( ( (Յհ 21.8):Յհ 21.8):Յհ 21.8):Յհ 21.8):    

1.1.1.1.----    Նախորդ համարին մէջ տեսանք որ Պետրոս ջուրին Նախորդ համարին մէջ տեսանք որ Պետրոս ջուրին Նախորդ համարին մէջ տեսանք որ Պետրոս ջուրին Նախորդ համարին մէջ տեսանք որ Պետրոս ջուրին 
մէջ նետուեցաւ: Ինչո՞ւ համար նետուեցաւ: Ոմանք կմէջ նետուեցաւ: Ինչո՞ւ համար նետուեցաւ: Ոմանք կմէջ նետուեցաւ: Ինչո՞ւ համար նետուեցաւ: Ոմանք կմէջ նետուեցաւ: Ինչո՞ւ համար նետուեցաւ: Ոմանք կ’’’’ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ ըսեն թէ 
նետուեցաւ, որովհետեւ մերկ նետուեցաւ, որովհետեւ մերկ նետուեցաւ, որովհետեւ մերկ նետուեցաւ, որովհետեւ մերկ էր: Ասիկա չի կրնար շիտակ էր: Ասիկա չի կրնար շիտակ էր: Ասիկա չի կրնար շիտակ էր: Ասիկա չի կրնար շիտակ 
ըլլալ, որովհետեւ Պետրոս նախքան ջուրին մէջ նետուիլը` ըլլալ, որովհետեւ Պետրոս նախքան ջուրին մէջ նետուիլը` ըլլալ, որովհետեւ Պետրոս նախքան ջուրին մէջ նետուիլը` ըլլալ, որովհետեւ Պետրոս նախքան ջուրին մէջ նետուիլը` 
արդէն հագուստը վրան առած էր, եւ ուստի պէտք չունէր արդէն հագուստը վրան առած էր, եւ ուստի պէտք չունէր արդէն հագուստը վրան առած էր, եւ ուստի պէտք չունէր արդէն հագուստը վրան առած էր, եւ ուստի պէտք չունէր 
ջուրին մէջ նետուելու, եթէ պարզապէս իր մերկութիւնը ջուրին մէջ նետուելու, եթէ պարզապէս իր մերկութիւնը ջուրին մէջ նետուելու, եթէ պարզապէս իր մերկութիւնը ջուրին մէջ նետուելու, եթէ պարզապէս իր մերկութիւնը 
ծածկելու համար էր: Ես կը կարծեմ, որ Պետրոս ջուրին մէջ ծածկելու համար էր: Ես կը կարծեմ, որ Պետրոս ջուրին մէջ ծածկելու համար էր: Ես կը կարծեմ, որ Պետրոս ջուրին մէջ ծածկելու համար էր: Ես կը կարծեմ, որ Պետրոս ջուրին մէջ 
նետուեցաւ, որպէսզի լողալոնետուեցաւ, որպէսզի լողալոնետուեցաւ, որպէսզի լողալոնետուեցաւ, որպէսզի լողալով` շուտով եւ բոլորէն առաջ վ` շուտով եւ բոլորէն առաջ վ` շուտով եւ բոլորէն առաջ վ` շուտով եւ բոլորէն առաջ 
Տիրոջ մօտ հասնէր, քանի կը սիրէր ու կապուած էր Տիրոջ իր Տիրոջ մօտ հասնէր, քանի կը սիրէր ու կապուած էր Տիրոջ իր Տիրոջ մօտ հասնէր, քանի կը սիրէր ու կապուած էր Տիրոջ իր Տիրոջ մօտ հասնէր, քանի կը սիրէր ու կապուած էր Տիրոջ իր 
ամբողջ սամբողջ սամբողջ սամբողջ սիիիիրտով, ինչպէս վերեւ հաստատեցինք: Ասիկա աւելի րտով, ինչպէս վերեւ հաստատեցինք: Ասիկա աւելի րտով, ինչպէս վերեւ հաստատեցինք: Ասիկա աւելի րտով, ինչպէս վերեւ հաստատեցինք: Ասիկա աւելի 
յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք, որ բնագիրը կը յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք, որ բնագիրը կը յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք, որ բնագիրը կը յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք, որ բնագիրը կը 
հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ ««««միւս աշակերտները նաւակով եզերք եկանմիւս աշակերտները նաւակով եզերք եկանմիւս աշակերտները նաւակով եզերք եկանմիւս աշակերտները նաւակով եզերք եկան»,»,»,»,    
մինչդեռ Պետրոսի հմինչդեռ Պետրոսի հմինչդեռ Պետրոսի հմինչդեռ Պետրոսի համար այդպիսի բան չամար այդպիսի բան չամար այդպիսի բան չամար այդպիսի բան չ’’’’ըսուիր, քանի ըսուիր, քանի ըսուիր, քանի ըսուիր, քանի 
Պետրոս արդէն ջուրը նետուած էր:Պետրոս արդէն ջուրը նետուած էր:Պետրոս արդէն ջուրը նետուած էր:Պետրոս արդէն ջուրը նետուած էր:    

2.2.2.2.----    ««««Աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ Աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ Աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ Աշակերտները նաւակով եզերք եկան` իրենց հետ 
քաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանըքաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանըքաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանըքաշելով ձուկերով լեցուն ուռկանը», », », », մինչդեռ Պետրոս մինչդեռ Պետրոս մինչդեռ Պետրոս մինչդեռ Պետրոս 
անտեսեց մեծաքանակ ու մեծաչափ ձուկերը, եւ ջուր անտեսեց մեծաքանակ ու մեծաչափ ձուկերը, եւ ջուր անտեսեց մեծաքանակ ու մեծաչափ ձուկերը, եւ ջուր անտեսեց մեծաքանակ ու մեծաչափ ձուկերը, եւ ջուր 
նետուելով` աճապարեց հասնիլ Քրիստոսի քով: Երկուքին անետուելով` աճապարեց հասնիլ Քրիստոսի քով: Երկուքին անետուելով` աճապարեց հասնիլ Քրիստոսի քով: Երկուքին անետուելով` աճապարեց հասնիլ Քրիստոսի քով: Երկուքին ալ լ լ լ 
որդեգրած ճամբաներուն մէջ ճշմարտութիւններ կան զորս որդեգրած ճամբաներուն մէջ ճշմարտութիւններ կան զորս որդեգրած ճամբաներուն մէջ ճշմարտութիւններ կան զորս որդեգրած ճամբաներուն մէջ ճշմարտութիւններ կան զորս 
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պէտք է տեսնել եւ սորվիլ: Աշակերտներուն նաւակին մէջ պէտք է տեսնել եւ սորվիլ: Աշակերտներուն նաւակին մէջ պէտք է տեսնել եւ սորվիլ: Աշակերտներուն նաւակին մէջ պէտք է տեսնել եւ սորվիլ: Աշակերտներուն նաւակին մէջ 
մնալը եւ ձուկերով լեցուն ուռկանը դէպի եզերք քաշելը, կը մնալը եւ ձուկերով լեցուն ուռկանը դէպի եզերք քաշելը, կը մնալը եւ ձուկերով լեցուն ուռկանը դէպի եզերք քաշելը, կը մնալը եւ ձուկերով լեցուն ուռկանը դէպի եզերք քաշելը, կը 
պարզէ թէ Քրիստոս չպարզէ թէ Քրիստոս չպարզէ թէ Քրիստոս չպարզէ թէ Քրիստոս չ’’’’ուզեր որ մարդիկ Աստուծոյ կողմէ ուզեր որ մարդիկ Աստուծոյ կողմէ ուզեր որ մարդիկ Աստուծոյ կողմէ ուզեր որ մարդիկ Աստուծոյ կողմէ 
իրենց տրուած նիւթական եւ աննիւթական պարգեւներունիրենց տրուած նիւթական եւ աննիւթական պարգեւներունիրենց տրուած նիւթական եւ աննիւթական պարգեւներունիրենց տրուած նիւթական եւ աննիւթական պարգեւներուն    
նկատմամբ ըլլան անտարբեր: Ճիշդ պիտի չըլլար որ բոլոր նկատմամբ ըլլան անտարբեր: Ճիշդ պիտի չըլլար որ բոլոր նկատմամբ ըլլան անտարբեր: Ճիշդ պիտի չըլլար որ բոլոր նկատմամբ ըլլան անտարբեր: Ճիշդ պիտի չըլլար որ բոլոր 
աշակերտները ջուրը նետուէին եւ ձուկերը ուռկաններուն մէջ աշակերտները ջուրը նետուէին եւ ձուկերը ուռկաններուն մէջ աշակերտները ջուրը նետուէին եւ ձուկերը ուռկաններուն մէջ աշակերտները ջուրը նետուէին եւ ձուկերը ուռկաններուն մէջ 
ձգէին ու դէպի եզերք փութային: Միւս կողմէ սակայն, ձգէին ու դէպի եզերք փութային: Միւս կողմէ սակայն, ձգէին ու դէպի եզերք փութային: Միւս կողմէ սակայն, ձգէին ու դէպի եզերք փութային: Միւս կողմէ սակայն, 
ձուկերը ձգելով Պետրոսի ջուրին մէջ նետուիլը, կը յիշեցնէ ձուկերը ձգելով Պետրոսի ջուրին մէջ նետուիլը, կը յիշեցնէ ձուկերը ձգելով Պետրոսի ջուրին մէջ նետուիլը, կը յիշեցնէ ձուկերը ձգելով Պետրոսի ջուրին մէջ նետուիլը, կը յիշեցնէ 
մեզի, թէ անոնք որոնք կմեզի, թէ անոնք որոնք կմեզի, թէ անոնք որոնք կմեզի, թէ անոնք որոնք կ’’’’ուզեն շուտով հասնիլ Յիուզեն շուտով հասնիլ Յիուզեն շուտով հասնիլ Յիուզեն շուտով հասնիլ Յիսուսի քով, սուսի քով, սուսի քով, սուսի քով, 
պէտք է յանձն առնեն հրաժարիլ որոշ տարրերէ, որոնք պէտք է յանձն առնեն հրաժարիլ որոշ տարրերէ, որոնք պէտք է յանձն առնեն հրաժարիլ որոշ տարրերէ, որոնք պէտք է յանձն առնեն հրաժարիլ որոշ տարրերէ, որոնք 
կրնան արգելք ըլլալ իրենց հասնելու Տիրոջ:կրնան արգելք ըլլալ իրենց հասնելու Տիրոջ:կրնան արգելք ըլլալ իրենց հասնելու Տիրոջ:կրնան արգելք ըլլալ իրենց հասնելու Տիրոջ:    

3.3.3.3.----    Յովհաննէս աւելի արագ ճանչցաւ Յովհաննէս աւելի արագ ճանչցաւ Յովհաննէս աւելի արագ ճանչցաւ Յովհաննէս աւելի արագ ճանչցաւ Յիսուսը քան Յիսուսը քան Յիսուսը քան Յիսուսը քան 
ՊետրոսՊետրոսՊետրոսՊետրոս    եւ միւսները: Պետրոս աւելի արագ հասաւ Յիսուսի եւ միւսները: Պետրոս աւելի արագ հասաւ Յիսուսի եւ միւսները: Պետրոս աւելի արագ հասաւ Յիսուսի եւ միւսները: Պետրոս աւելի արագ հասաւ Յիսուսի 
մօտ քան Յովհաննէսն ու միւսները: Միւս աշակերտները մօտ քան Յովհաննէսն ու միւսները: Միւս աշակերտները մօտ քան Յովհաննէսն ու միւսները: Միւս աշակերտները մօտ քան Յովհաննէսն ու միւսները: Միւս աշակերտները 
աւելի ուշ աւելի ուշ աւելի ուշ աւելի ուշ գիտցան որ ափին կանգնողը Յիսուսն էր քան գիտցան որ ափին կանգնողը Յիսուսն էր քան գիտցան որ ափին կանգնողը Յիսուսն էր քան գիտցան որ ափին կանգնողը Յիսուսն էր քան 
Պետրոսն ու Յովհաննէսը: Ի՞նչ ցոյց կու տան այս բոլորը: Ցոյց Պետրոսն ու Յովհաննէսը: Ի՞նչ ցոյց կու տան այս բոլորը: Ցոյց Պետրոսն ու Յովհաննէսը: Ի՞նչ ցոյց կու տան այս բոլորը: Ցոյց Պետրոսն ու Յովհաննէսը: Ի՞նչ ցոյց կու տան այս բոլորը: Ցոյց 
կու տան թէ Յիսուսի բոլոր աշակերտները նոյն մտերմուկու տան թէ Յիսուսի բոլոր աշակերտները նոյն մտերմուկու տան թէ Յիսուսի բոլոր աշակերտները նոյն մտերմուկու տան թէ Յիսուսի բոլոր աշակերտները նոյն մտերմու----
թիւնը չունէին Յիսուսի հետ, հաւատքի նոյն չափը չունէին թիւնը չունէին Յիսուսի հետ, հաւատքի նոյն չափը չունէին թիւնը չունէին Յիսուսի հետ, հաւատքի նոյն չափը չունէին թիւնը չունէին Յիսուսի հետ, հաւատքի նոյն չափը չունէին 
Տիրոջ հաՏիրոջ հաՏիրոջ հաՏիրոջ հանդէպ: Բոլոնդէպ: Բոլոնդէպ: Բոլոնդէպ: Բոլո´́́́րը կը սիրէին Յիսուսըրը կը սիրէին Յիսուսըրը կը սիրէին Յիսուսըրը կը սիրէին Յիսուսը, , , , բայց բոլորին բայց բոլորին բայց բոլորին բայց բոլորին 
սէսէսէսէրը հաւասար չէր: Բոլորը հաւասար չէր: Բոլորը հաւասար չէր: Բոլորը հաւասար չէր: Բոլո´́́́րը մօտիկ էին Յիսուսին, բայց րը մօտիկ էին Յիսուսին, բայց րը մօտիկ էին Յիսուսին, բայց րը մօտիկ էին Յիսուսին, բայց 
բոլորը նոյնքան մօտիկ չէին: Բոլոր հաւատացեալներուն բոլորը նոյնքան մօտիկ չէին: Բոլոր հաւատացեալներուն բոլորը նոյնքան մօտիկ չէին: Բոլոր հաւատացեալներուն բոլորը նոյնքան մօտիկ չէին: Բոլոր հաւատացեալներուն 
պարագան նոյնն է: Բոլորը նոյնքան մօտիկ եւ նոյնքան պարագան նոյնն է: Բոլորը նոյնքան մօտիկ եւ նոյնքան պարագան նոյնն է: Բոլորը նոյնքան մօտիկ եւ նոյնքան պարագան նոյնն է: Բոլորը նոյնքան մօտիկ եւ նոյնքան 
մտերիմ չեն Տիրոջ: Բոլոր հաւատացեալները Տէրը ճանչնալու մտերիմ չեն Տիրոջ: Բոլոր հաւատացեալները Տէրը ճանչնալու մտերիմ չեն Տիրոջ: Բոլոր հաւատացեալները Տէրը ճանչնալու մտերիմ չեն Տիրոջ: Բոլոր հաւատացեալները Տէրը ճանչնալու 
պարգեւը ունին, բայց բոլորը նոյնքան արագ զայն չեն պարգեւը ունին, բայց բոլորը նոյնքան արագ զայն չեն պարգեւը ունին, բայց բոլորը նոյնքան արագ զայն չեն պարգեւը ունին, բայց բոլորը նոյնքան արագ զայն չեն 
ճանչնճանչնճանչնճանչնար: Բոլոր հաւատացեալները Տիրոջ հասնելու առիթը ար: Բոլոր հաւատացեալները Տիրոջ հասնելու առիթը ար: Բոլոր հաւատացեալները Տիրոջ հասնելու առիթը ար: Բոլոր հաւատացեալները Տիրոջ հասնելու առիթը 
ունին, բայց բոլորունին, բայց բոլորունին, բայց բոլորունին, բայց բոլորըըըը    չեն որ շուտով կը հասնին:չեն որ շուտով կը հասնին:չեն որ շուտով կը հասնին:չեն որ շուտով կը հասնին:    

««««Երբ ցամաք ելան, վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած Երբ ցամաք ելան, վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած Երբ ցամաք ելան, վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած Երբ ցամաք ելան, վառած կրակ տեսան եւ վրան դրուած 
ձուկ, եւ հաց: Յիսուս ըսաւ անոնց.ձուկ, եւ հաց: Յիսուս ըսաւ անոնց.ձուկ, եւ հաց: Յիսուս ըսաւ անոնց.ձուկ, եւ հաց: Յիսուս ըսաւ անոնց.----    

""""ԲերէԲերէԲերէԲերէ´́́́ք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք"»"»"»"» ( ( ( (Յհ 21.9Յհ 21.9Յհ 21.9Յհ 21.9----10)10)10)10)::::    
1.1.1.1.----    Բաւական դժուարութենէ ետք Բաւական դժուարութենէ ետք Բաւական դժուարութենէ ետք Բաւական դժուարութենէ ետք երբ աշակերտները ցաերբ աշակերտները ցաերբ աշակերտները ցաերբ աշակերտները ցա----

մաք բարձրացան, իրենց համար Տիրոջ կողմէ պատրաստմաք բարձրացան, իրենց համար Տիրոջ կողմէ պատրաստմաք բարձրացան, իրենց համար Տիրոջ կողմէ պատրաստմաք բարձրացան, իրենց համար Տիրոջ կողմէ պատրաստ----
ուած ձուկ եւ հաց տեսան: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ անոնք ուած ձուկ եւ հաց տեսան: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ անոնք ուած ձուկ եւ հաց տեսան: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ անոնք ուած ձուկ եւ հաց տեսան: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ անոնք 
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որոնք յաջողութեամբ ու յաղթականօրէն կորոնք յաջողութեամբ ու յաղթականօրէն կորոնք յաջողութեամբ ու յաղթականօրէն կորոնք յաջողութեամբ ու յաղթականօրէն կ’’’’անցնին մեղքերով անցնին մեղքերով անցնին մեղքերով անցնին մեղքերով 
փոթորկած այս աշխարհի ծովէն, Տէրը իփոթորկած այս աշխարհի ծովէն, Տէրը իփոթորկած այս աշխարհի ծովէն, Տէրը իփոթորկած այս աշխարհի ծովէն, Տէրը ի´́́́նք կը դիմաւորէ նք կը դիմաւորէ նք կը դիմաւորէ նք կը դիմաւորէ 
զանոնք եւ կը շնորհէ անոնց իր պատրազանոնք եւ կը շնորհէ անոնց իր պատրազանոնք եւ կը շնորհէ անոնց իր պատրազանոնք եւ կը շնորհէ անոնց իր պատրաստած կեանքի Հացը: ստած կեանքի Հացը: ստած կեանքի Հացը: ստած կեանքի Հացը: 
Անոնք որոնք կը փութան դէպի փրկութեան ափ, հոն պիտի Անոնք որոնք կը փութան դէպի փրկութեան ափ, հոն պիտի Անոնք որոնք կը փութան դէպի փրկութեան ափ, հոն պիտի Անոնք որոնք կը փութան դէպի փրկութեան ափ, հոն պիտի 
հանդիպին Քրիստոսի, քանի հոհանդիպին Քրիստոսի, քանի հոհանդիպին Քրիստոսի, քանի հոհանդիպին Քրիստոսի, քանի հո´́́́ն է Քրիստոս, կը սպասէ ն է Քրիստոս, կը սպասէ ն է Քրիստոս, կը սպասէ ն է Քրիստոս, կը սպասէ 
անոնց` վարձատրութիւնը իր ձեռքին մէջ:անոնց` վարձատրութիւնը իր ձեռքին մէջ:անոնց` վարձատրութիւնը իր ձեռքին մէջ:անոնց` վարձատրութիւնը իր ձեռքին մէջ:    

2.2.2.2.----    Ցամաքին վրայ ձուկ եւ հաց պատրաստելով իր Ցամաքին վրայ ձուկ եւ հաց պատրաստելով իր Ցամաքին վրայ ձուկ եւ հաց պատրաստելով իր Ցամաքին վրայ ձուկ եւ հաց պատրաստելով իր 
աշակերտներուն համար, ցոյց տուաւ անոնց թէ իաշակերտներուն համար, ցոյց տուաւ անոնց թէ իաշակերտներուն համար, ցոյց տուաւ անոնց թէ իաշակերտներուն համար, ցոյց տուաւ անոնց թէ ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն էր որ ր որ ր որ ր որ 
պիտի պիտի պիտի պիտի հոգարհոգարհոգարհոգար    անոնց կարիքները, եթէ երբեք հաւատարմուանոնց կարիքները, եթէ երբեք հաւատարմուանոնց կարիքները, եթէ երբեք հաւատարմուանոնց կարիքները, եթէ երբեք հաւատարմու----
թեամբ կատարէին իրենց առաքելութիւնը:թեամբ կատարէին իրենց առաքելութիւնը:թեամբ կատարէին իրենց առաքելութիւնը:թեամբ կատարէին իրենց առաքելութիւնը:    

3.3.3.3.----    Աշակերտներուն ձուկ եւ հաց տալը, անոնց հետ իր Աշակերտներուն ձուկ եւ հաց տալը, անոնց հետ իր Աշակերտներուն ձուկ եւ հաց տալը, անոնց հետ իր Աշակերտներուն ձուկ եւ հաց տալը, անոնց հետ իր 
ունեցած մտերմութիւնը վերահաստատել ու ամրացնել կը ունեցած մտերմութիւնը վերահաստատել ու ամրացնել կը ունեցած մտերմութիւնը վերահաստատել ու ամրացնել կը ունեցած մտերմութիւնը վերահաստատել ու ամրացնել կը 
նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէրրրր: : : : Մենք հաց ու ձուկ կերա՞ծ ենք Յիսուսի հետ, այլ Մենք հաց ու ձուկ կերա՞ծ ենք Յիսուսի հետ, այլ Մենք հաց ու ձուկ կերա՞ծ ենք Յիսուսի հետ, այլ Մենք հաց ու ձուկ կերա՞ծ ենք Յիսուսի հետ, այլ 
խօսքով` մտերմութիւն կա՞խօսքով` մտերմութիւն կա՞խօսքով` մտերմութիւն կա՞խօսքով` մտերմութիւն կա՞յ մեր եւ իր միջեւ:յ մեր եւ իր միջեւ:յ մեր եւ իր միջեւ:յ մեր եւ իր միջեւ:    

4.4.4.4.----    Աշակերտներուն համար ձուկ եւ հաց պատրաստելու Աշակերտներուն համար ձուկ եւ հաց պատրաստելու Աշակերտներուն համար ձուկ եւ հաց պատրաստելու Աշակերտներուն համար ձուկ եւ հաց պատրաստելու 
արարողութիւնը, կը յիշեցնէ մեզի, թէ Յիսուս իարարողութիւնը, կը յիշեցնէ մեզի, թէ Յիսուս իարարողութիւնը, կը յիշեցնէ մեզի, թէ Յիսուս իարարողութիւնը, կը յիշեցնէ մեզի, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է որ իր նքն է որ իր նքն է որ իր նքն է որ իր 
թագաւորութեան մէջ պիտի կերակրէ անօթի հոգիները:թագաւորութեան մէջ պիտի կերակրէ անօթի հոգիները:թագաւորութեան մէջ պիտի կերակրէ անօթի հոգիները:թագաւորութեան մէջ պիտի կերակրէ անօթի հոգիները:    

5.5.5.5.----    Աշակերտները յոգնած ու անօթի էին երբ եզերք Աշակերտները յոգնած ու անօթի էին երբ եզերք Աշակերտները յոգնած ու անօթի էին երբ եզերք Աշակերտները յոգնած ու անօթի էին երբ եզերք 
հասան: Յոգնածը հանգիստի պէտք ունի, իսկ ահասան: Յոգնածը հանգիստի պէտք ունի, իսկ ահասան: Յոգնածը հանգիստի պէտք ունի, իսկ ահասան: Յոգնածը հանգիստի պէտք ունի, իսկ անօթին` կերանօթին` կերանօթին` կերանօթին` կերա----
կուրի: Ահա թէ ինչու, Տէրը հրաւիրեց զանոնք գալուկուրի: Ահա թէ ինչու, Տէրը հրաւիրեց զանոնք գալուկուրի: Ահա թէ ինչու, Տէրը հրաւիրեց զանոնք գալուկուրի: Ահա թէ ինչու, Տէրը հրաւիրեց զանոնք գալու, , , , ուտելու ուտելու ուտելու ուտելու 
եեեեւ հանգիստ ընելու: Անոնք որոնք կը յոգնին Տիրոջ փառքին ւ հանգիստ ընելու: Անոնք որոնք կը յոգնին Տիրոջ փառքին ւ հանգիստ ընելու: Անոնք որոնք կը յոգնին Տիրոջ փառքին ւ հանգիստ ընելու: Անոնք որոնք կը յոգնին Տիրոջ փառքին 
համար, եւ անոնք որոնք Տիրոջ ներկայութեան քաղցը ունին, համար, եւ անոնք որոնք Տիրոջ ներկայութեան քաղցը ունին, համար, եւ անոնք որոնք Տիրոջ ներկայութեան քաղցը ունին, համար, եւ անոնք որոնք Տիրոջ ներկայութեան քաղցը ունին, 
Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նք զանոնք պիտի յագեցնէ ու հանգստացնէ:նք զանոնք պիտի յագեցնէ ու հանգստացնէ:նք զանոնք պիտի յագեցնէ ու հանգստացնէ:նք զանոնք պիտի յագեցնէ ու հանգստացնէ:    

6.6.6.6.----    Հայր մը կՀայր մը կՀայր մը կՀայր մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այն Տէրը որ ագԱյն Տէրը որ ագԱյն Տէրը որ ագԱյն Տէրը որ ագռաւի մը միջոցաւ ռաւի մը միջոցաւ ռաւի մը միջոցաւ ռաւի մը միջոցաւ 
կերակրեց Եղիա մարգարէն, դիւրաւ կրնար պատուէր տալ կերակրեց Եղիա մարգարէն, դիւրաւ կրնար պատուէր տալ կերակրեց Եղիա մարգարէն, դիւրաւ կրնար պատուէր տալ կերակրեց Եղիա մարգարէն, դիւրաւ կրնար պատուէր տալ 
ագռաւի մը, որ հաց ու ձուկ բերէր ծովեզերքագռաւի մը, որ հաց ու ձուկ բերէր ծովեզերքագռաւի մը, որ հաց ու ձուկ բերէր ծովեզերքագռաւի մը, որ հաց ու ձուկ բերէր ծովեզերք»:»:»:»:    

7.7.7.7.----    Ուրիշներ կը կարծեն, թէ Յիսուս որ կրցաւ 5000 եՈւրիշներ կը կարծեն, թէ Յիսուս որ կրցաւ 5000 եՈւրիշներ կը կարծեն, թէ Յիսուս որ կրցաւ 5000 եՈւրիշներ կը կարծեն, թէ Յիսուս որ կրցաւ 5000 եւ ւ ւ ւ 
4000 4000 4000 4000 մարդոց կերակրման ժամանակմարդոց կերակրման ժամանակմարդոց կերակրման ժամանակմարդոց կերակրման ժամանակ    բազմացնել մի քանի բազմացնել մի քանի բազմացնել մի քանի բազմացնել մի քանի 
հացերն ու ձուկերը, կրնար հացերն ու ձուկերը, կրնար հացերն ու ձուկերը, կրնար հացերն ու ձուկերը, կրնար նաեւ յիշեալ ձուկերն ու հնաեւ յիշեալ ձուկերն ու հնաեւ յիշեալ ձուկերն ու հնաեւ յիշեալ ձուկերն ու հացերը ացերը ացերը ացերը 
չչչչգոյութենէ գոյութեան բերած ըլլալ:գոյութենէ գոյութեան բերած ըլլալ:գոյութենէ գոյութեան բերած ըլլալ:գոյութենէ գոյութեան բերած ըլլալ:    

8.8.8.8.----    Հեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կ’’’’ենթադրէ թէ Յիսուս քարն էր որ հացի ենթադրէ թէ Յիսուս քարն էր որ հացի ենթադրէ թէ Յիսուս քարն էր որ հացի ենթադրէ թէ Յիսուս քարն էր որ հացի 
վերածեց, եւ օձը` ձուկի: Գուցէ ոեւէ բացատրութիւն կրնայ վերածեց, եւ օձը` ձուկի: Գուցէ ոեւէ բացատրութիւն կրնայ վերածեց, եւ օձը` ձուկի: Գուցէ ոեւէ բացատրութիւն կրնայ վերածեց, եւ օձը` ձուկի: Գուցէ ոեւէ բացատրութիւն կրնայ 
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ընդունելի ըլլալ, բայց այս բացատրութիւնը ոեւէ ձեւով չի ընդունելի ըլլալ, բայց այս բացատրութիւնը ոեւէ ձեւով չի ընդունելի ըլլալ, բայց այս բացատրութիւնը ոեւէ ձեւով չի ընդունելի ըլլալ, բայց այս բացատրութիւնը ոեւէ ձեւով չի 
կրնար ընդունելի ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոս հացի կրնար ընդունելի ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոս հացի կրնար ընդունելի ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոս հացի կրնար ընդունելի ըլլալ, որովհետեւ Քրիստոս հացի 
փոխարէն` քափոխարէն` քափոխարէն` քափոխարէն` քար տալը, եւ ձուկի փոխր տալը, եւ ձուկի փոխր տալը, եւ ձուկի փոխր տալը, եւ ձուկի փոխարէն` օձ տալը, ապեարէն` օձ տալը, ապեարէն` օձ տալը, ապեարէն` օձ տալը, ապե----
րախտ եւ հայրակրախտ եւ հայրակրախտ եւ հայրակրախտ եւ հայրական սէրէ պարպուած մարդու գոան սէրէ պարպուած մարդու գոան սէրէ պարպուած մարդու գոան սէրէ պարպուած մարդու գո´́́́րծ նկատեց րծ նկատեց րծ նկատեց րծ նկատեց 
((((Մտ 7.9Մտ 7.9Մտ 7.9Մտ 7.9----10): 10): 10): 10): Չմոռնանք նաեւ որ անցեալին Սատանան ինք Չմոռնանք նաեւ որ անցեալին Սատանան ինք Չմոռնանք նաեւ որ անցեալին Սատանան ինք Չմոռնանք նաեւ որ անցեալին Սատանան ինք 
եւս քարը հացի վերածելու առաջարկ մը ներկայացուց եւս քարը հացի վերածելու առաջարկ մը ներկայացուց եւս քարը հացի վերածելու առաջարկ մը ներկայացուց եւս քարը հացի վերածելու առաջարկ մը ներկայացուց ոոոու ւ ւ ւ 
մերժուեցաւ (Մտ 4.3մերժուեցաւ (Մտ 4.3մերժուեցաւ (Մտ 4.3մերժուեցաւ (Մտ 4.3----4):4):4):4):    

9.9.9.9.----    Կարելի է նաեւ մտածել, որ Տէրը հրեշտակիԿարելի է նաեւ մտածել, որ Տէրը հրեշտակիԿարելի է նաեւ մտածել, որ Տէրը հրեշտակիԿարելի է նաեւ մտածել, որ Տէրը հրեշտակի    մը մը մը մը 
պատուէր տուաւ հաց ու ձուկ պատրաստելու իր աշակերտպատուէր տուաւ հաց ու ձուկ պատրաստելու իր աշակերտպատուէր տուաւ հաց ու ձուկ պատրաստելու իր աշակերտպատուէր տուաւ հաց ու ձուկ պատրաստելու իր աշակերտ----
ներուն համար. այս բացատրութիւնը կրնայ ընդունելի ըլլալ, ներուն համար. այս բացատրութիւնը կրնայ ընդունելի ըլլալ, ներուն համար. այս բացատրութիւնը կրնայ ընդունելի ըլլալ, ներուն համար. այս բացատրութիւնը կրնայ ընդունելի ըլլալ, 
եթէ երբեք յիշենք որ եթէ երբեք յիշենք որ եթէ երբեք յիշենք որ եթէ երբեք յիշենք որ ««««հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող հրեշտակները Աստուծոյ ծառայող 
հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` 
որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգենորոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգենորոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգենորոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն»»»» ( ( ( (Եբր 1.14):Եբր 1.14):Եբր 1.14):Եբր 1.14):    

10.10.10.10.----    Տակաւին մի քանի օր առաջ, աշակերտները Տակաւին մի քանի օր առաջ, աշակերտները Տակաւին մի քանի օր առաջ, աշակերտները Տակաւին մի քանի օր առաջ, աշակերտները 
խորոված ձուկ տուին Յիսուսի (Ղկ 24.42), իսկ հիմա Յիսուս խորոված ձուկ տուին Յիսուսի (Ղկ 24.42), իսկ հիմա Յիսուս խորոված ձուկ տուին Յիսուսի (Ղկ 24.42), իսկ հիմա Յիսուս խորոված ձուկ տուին Յիսուսի (Ղկ 24.42), իսկ հիմա Յիսուս 
կը փոխադարձէր անոնց կատարած բարիքը, հարիւրապակը փոխադարձէր անոնց կատարած բարիքը, հարիւրապակը փոխադարձէր անոնց կատարած բարիքը, հարիւրապակը փոխադարձէր անոնց կատարած բարիքը, հարիւրապա----
տիկ անգամ աւելիտիկ անգամ աւելիտիկ անգամ աւելիտիկ անգամ աւելինննն    տալով անոնց: Այս իրողութիւնը ցոյց կու տալով անոնց: Այս իրողութիւնը ցոյց կու տալով անոնց: Այս իրողութիւնը ցոյց կու տալով անոնց: Այս իրողութիւնը ցոյց կու 
տայ, թէ անոնք որոնք կոտայ, թէ անոնք որոնք կոտայ, թէ անոնք որոնք կոտայ, թէ անոնք որոնք կու տաւ տաւ տաւ տա´́́́ն, կը զոհուին, կը զոհուին, կը զոհուին, կը զոհուի´́́́ն, կն, կն, կն, կ’’’’ողորմիողորմիողորմիողորմի´́́́նննն    ու ու ու ու 
կը պարգեւեկը պարգեւեկը պարգեւեկը պարգեւե´́́́նննն    Տիրոջ անուան փառքին համար, Տէրը Տիրոջ անուան փառքին համար, Տէրը Տիրոջ անուան փառքին համար, Տէրը Տիրոջ անուան փառքին համար, Տէրը 
հարիւրահարիւրահարիւրահարիւրապատիկ ու հազարապատիկ անգամ աւելին պիտի պատիկ ու հազարապատիկ անգամ աւելին պիտի պատիկ ու հազարապատիկ անգամ աւելին պիտի պատիկ ու հազարապատիկ անգամ աւելին պիտի 
շնորհէ իրենց:շնորհէ իրենց:շնորհէ իրենց:շնորհէ իրենց:    

11.11.11.11.----    Ինչո՞ւ համար Տէրը հացի Ինչո՞ւ համար Տէրը հացի Ինչո՞ւ համար Տէրը հացի Ինչո՞ւ համար Տէրը հացի ու ձուկիու ձուկիու ձուկիու ձուկի    փոխարէն ուրիշ փոխարէն ուրիշ փոխարէն ուրիշ փոխարէն ուրիշ 
բան չպատրաստեց իր աշակերտներուն համար: Ոսկեբերան բան չպատրաստեց իր աշակերտներուն համար: Ոսկեբերան բան չպատրաստեց իր աշակերտներուն համար: Ոսկեբերան բան չպատրաստեց իր աշակերտներուն համար: Ոսկեբերան 
Հայրապետը կը պատասխանէ. Հայրապետը կը պատասխանէ. Հայրապետը կը պատասխանէ. Հայրապետը կը պատասխանէ. ««««Տէրը ձուկ պատրաստեց Տէրը ձուկ պատրաստեց Տէրը ձուկ պատրաստեց Տէրը ձուկ պատրաստեց 
անոնցանոնցանոնցանոնց    համար, որովհետեւ ձկնորսներ էին անոնք, եւ հաց համար, որովհետեւ ձկնորսներ էին անոնք, եւ հաց համար, որովհետեւ ձկնորսներ էին անոնք, եւ հաց համար, որովհետեւ ձկնորսներ էին անոնք, եւ հաց 
պատրաստեց` որովհետեւ կեանքի Հացին քարոզիչները պատրաստեց` որովհետեւ կեանքի Հացին քարոզիչները պատրաստեց` որովհետեւ կեանքի Հացին քարոզիչները պատրաստեց` որովհետեւ կեանքի Հացին քարոզիչները 
ըլլալու կոչուած էին իր աշակերտներըըլլալու կոչուած էին իր աշակերտներըըլլալու կոչուած էին իր աշակերտներըըլլալու կոչուած էին իր աշակերտները»:»:»:»:    Յիսուս եւ իր Յիսուս եւ իր Յիսուս եւ իր Յիսուս եւ իր 
աշակերտները ընդհանրապէս հաց եւ ձուկ կաշակերտները ընդհանրապէս հաց եւ ձուկ կաշակերտները ընդհանրապէս հաց եւ ձուկ կաշակերտները ընդհանրապէս հաց եւ ձուկ կ’’’’ուտէին, ուստի, ուտէին, ուստի, ուտէին, ուստի, ուտէին, ուստի, 
Տէրը հաց եւ ձուկ պատրաստեց, որպէսզի անով իր Տէրը հաց եւ ձուկ պատրաստեց, որպէսզի անով իր Տէրը հաց եւ ձուկ պատրաստեց, որպէսզի անով իր Տէրը հաց եւ ձուկ պատրաստեց, որպէսզի անով իր 
ինքնութիւնը բացայինքնութիւնը բացայինքնութիւնը բացայինքնութիւնը բացայայտէր եւ ինքզինք ճանաչելի դարձնէր իր այտէր եւ ինքզինք ճանաչելի դարձնէր իր այտէր եւ ինքզինք ճանաչելի դարձնէր իր այտէր եւ ինքզինք ճանաչելի դարձնէր իր 
աշակերտներուն համար:աշակերտներուն համար:աշակերտներուն համար:աշակերտներուն համար:    
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12.12.12.12.----    ««««ԲերէԲերէԲերէԲերէ´́́́ք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքք այդ ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք»:»:»:»:    Երեք Երեք Երեք Երեք 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) Յիշեալ ձուկերը Յիսուսի պարգեւներն էին, եւ ա) Յիշեալ ձուկերը Յիսուսի պարգեւներն էին, եւ ա) Յիշեալ ձուկերը Յիսուսի պարգեւներն էին, եւ ա) Յիշեալ ձուկերը Յիսուսի պարգեւներն էին, եւ 
դարձեալ Յիսուսի պէտք էր վերադարձուէին: Աստուծոյ դարձեալ Յիսուսի պէտք էր վերադարձուէին: Աստուծոյ դարձեալ Յիսուսի պէտք էր վերադարձուէին: Աստուծոյ դարձեալ Յիսուսի պէտք էր վերադարձուէին: Աստուծոյ 
տուածը` Աստուծոյ փառքին համար պէտք է գործածետուածը` Աստուծոյ փառքին համար պէտք է գործածետուածը` Աստուծոյ փառքին համար պէտք է գործածետուածը` Աստուծոյ փառքին համար պէտք է գործածել:լ:լ:լ:    

բ) Յիսուս կբ) Յիսուս կբ) Յիսուս կբ) Յիսուս կ’’’’ուզէր որ աշակերտները ուտէին ու վայելէին ուզէր որ աշակերտները ուտէին ու վայելէին ուզէր որ աշակերտները ուտէին ու վայելէին ուզէր որ աշակերտները ուտէին ու վայելէին 
այն ձուկերէն զորս եզերք քաշելու համար յոգնեցան: այն ձուկերէն զորս եզերք քաշելու համար յոգնեցան: այն ձուկերէն զորս եզերք քաշելու համար յոգնեցան: այն ձուկերէն զորս եզերք քաշելու համար յոգնեցան: 
Աստուծոյ կամքն է որ աշխատասէր մարդիկ վայելեն իրենց Աստուծոյ կամքն է որ աշխատասէր մարդիկ վայելեն իրենց Աստուծոյ կամքն է որ աշխատասէր մարդիկ վայելեն իրենց Աստուծոյ կամքն է որ աշխատասէր մարդիկ վայելեն իրենց 
ձեռքին պտուղը:ձեռքին պտուղը:ձեռքին պտուղը:ձեռքին պտուղը:    

գ) Երբ Յիսուս պատուիրեց իր աշակերտներուն ձուկերը գ) Երբ Յիսուս պատուիրեց իր աշակերտներուն ձուկերը գ) Երբ Յիսուս պատուիրեց իր աշակերտներուն ձուկերը գ) Երբ Յիսուս պատուիրեց իր աշակերտներուն ձուկերը 
քովը բերել, խորքին մէջ, պարտականութիւնքովը բերել, խորքին մէջ, պարտականութիւնքովը բերել, խորքին մէջ, պարտականութիւնքովը բերել, խորքին մէջ, պարտականութիւն    տուած եղաւ տուած եղաւ տուած եղաւ տուած եղաւ 
անոնց, թէ հետագային երբ մարդիկ որսային Աստուծոյ անոնց, թէ հետագային երբ մարդիկ որսային Աստուծոյ անոնց, թէ հետագային երբ մարդիկ որսային Աստուծոյ անոնց, թէ հետագային երբ մարդիկ որսային Աստուծոյ 
արքայութեան համար, զանոնք պէտք էր Քրիստոսի արքայութեան համար, զանոնք պէտք էր Քրիստոսի արքայութեան համար, զանոնք պէտք էր Քրիստոսի արքայութեան համար, զանոնք պէտք էր Քրիստոսի 
առաջնորդէին:առաջնորդէին:առաջնորդէին:առաջնորդէին:    

««««Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք քաշեց` Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք քաշեց` Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք քաշեց` Սիմոն Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցամաք քաշեց` 
153 153 153 153 մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը մեծ ձուկերով լեցուն: Հակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը 
չպատռեցաւչպատռեցաւչպատռեցաւչպատռեցաւ»»»» ( ( ( (Յհ 21.11):Յհ 21.11):Յհ 21.11):Յհ 21.11):    

1.1.1.1.----    ԻնչոԻնչոԻնչոԻնչո՞՞՞՞ւ հւ հւ հւ համար ամար ամար ամար ««««Պետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցաՊետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցաՊետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցաՊետրոս նաւակ ելաւ եւ ուռկանը ցա----
մաք քաշեցմաք քաշեցմաք քաշեցմաք քաշեց»:»:»:»:    Որովհետեւ լսեց Տիրոջ խօսքը` Որովհետեւ լսեց Տիրոջ խօսքը` Որովհետեւ լսեց Տիրոջ խօսքը` Որովհետեւ լսեց Տիրոջ խօսքը` ««««ԲերէԲերէԲերէԲերէ´́́́ք այդ ք այդ ք այդ ք այդ 
ձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքձուկերէն, որ հիմա բռնեցիքձուկերէն, որ հիմա բռնեցիք»,»,»,»,    եւ իսկոյն հնազանդեցաւ: Պետեւ իսկոյն հնազանդեցաւ: Պետեւ իսկոյն հնազանդեցաւ: Պետեւ իսկոյն հնազանդեցաւ: Պետ----
րոս իր խանդավառութեան մէջ, չմոռցաւ իր գործընկերնրոս իր խանդավառութեան մէջ, չմոռցաւ իր գործընկերնրոս իր խանդավառութեան մէջ, չմոռցաւ իր գործընկերնրոս իր խանդավառութեան մէջ, չմոռցաւ իր գործընկերնեեեերուն րուն րուն րուն 
օգնութեան ձեռք երկարել: Մենք եւս, երբ խանդավառ օգնութեան ձեռք երկարել: Մենք եւս, երբ խանդավառ օգնութեան ձեռք երկարել: Մենք եւս, երբ խանդավառ օգնութեան ձեռք երկարել: Մենք եւս, երբ խանդավառ 
մթնոլորտի մթնոլորտի մթնոլորտի մթնոլորտի մէջ ըլլանք, չմոռնանք Տիրոջ կամքին հնազանդիլ, մէջ ըլլանք, չմոռնանք Տիրոջ կամքին հնազանդիլ, մէջ ըլլանք, չմոռնանք Տիրոջ կամքին հնազանդիլ, մէջ ըլլանք, չմոռնանք Տիրոջ կամքին հնազանդիլ, 
եւ չմոռնանք մեր օգնութեան կարիքը ունեցող մարդիկը:եւ չմոռնանք մեր օգնութեան կարիքը ունեցող մարդիկը:եւ չմոռնանք մեր օգնութեան կարիքը ունեցող մարդիկը:եւ չմոռնանք մեր օգնութեան կարիքը ունեցող մարդիկը:    

2.2.2.2.----    «153 «153 «153 «153 մեծ ձուկերմեծ ձուկերմեծ ձուկերմեծ ձուկեր»:»:»:»:    Հակիրճ նշումներ.Հակիրճ նշումներ.Հակիրճ նշումներ.Հակիրճ նշումներ.----    
ա) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ առատաձեռա) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ առատաձեռա) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ առատաձեռա) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ առատաձեռ----

նութիւնն է որ կը պարզէ: Տէրը ժլատաբար, կծծիաբար կամ նութիւնն է որ կը պարզէ: Տէրը ժլատաբար, կծծիաբար կամ նութիւնն է որ կը պարզէ: Տէրը ժլատաբար, կծծիաբար կամ նութիւնն է որ կը պարզէ: Տէրը ժլատաբար, կծծիաբար կամ 
ագահաբար չի տար, այագահաբար չի տար, այագահաբար չի տար, այագահաբար չի տար, այլ` առատաձեռնութեամբ:լ` առատաձեռնութեամբ:լ` առատաձեռնութեամբ:լ` առատաձեռնութեամբ:    

բ) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ զօրութիւնն է բ) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ զօրութիւնն է բ) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ զօրութիւնն է բ) 153 մեծ ձուկերու որսորդութիւնը, Տիրոջ զօրութիւնն է 
որ ցոյց կու տայ: Զօրութիւն մը, որուն դիմաց անկարելի բան որ ցոյց կու տայ: Զօրութիւն մը, որուն դիմաց անկարելի բան որ ցոյց կու տայ: Զօրութիւն մը, որուն դիմաց անկարելի բան որ ցոյց կու տայ: Զօրութիւն մը, որուն դիմաց անկարելի բան 
չկայ:չկայ:չկայ:չկայ:    
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գ) Աւետարանիչը, որ ականատես վկայ մըն էր, կը գ) Աւետարանիչը, որ ականատես վկայ մըն էր, կը գ) Աւետարանիչը, որ ականատես վկայ մըն էր, կը գ) Աւետարանիչը, որ ականատես վկայ մըն էր, կը 
հաստատէ թէ բոլոր ձուկերը մեծ էին: հաստատէ թէ բոլոր ձուկերը մեծ էին: հաստատէ թէ բոլոր ձուկերը մեծ էին: հաստատէ թէ բոլոր ձուկերը մեծ էին: ««««ՄեծՄեծՄեծՄեծ» » » » բառը կը պարզէ բառը կը պարզէ բառը կը պարզէ բառը կը պարզէ 
թէ Աստուած անպէտ ու խթէ Աստուած անպէտ ու խթէ Աստուած անպէտ ու խթէ Աստուած անպէտ ու խոտելի բան չի պարգեւեր իր ոտելի բան չի պարգեւեր իր ոտելի բան չի պարգեւեր իր ոտելի բան չի պարգեւեր իր 
զաւակներուն, այլ կը շնորհէ իր լաւագոյնը:զաւակներուն, այլ կը շնորհէ իր լաւագոյնը:զաւակներուն, այլ կը շնորհէ իր լաւագոյնը:զաւակներուն, այլ կը շնորհէ իր լաւագոյնը:    

դ) Տէրը թոյլ տուաւ որ մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնէին, դ) Տէրը թոյլ տուաւ որ մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնէին, դ) Տէրը թոյլ տուաւ որ մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնէին, դ) Տէրը թոյլ տուաւ որ մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնէին, 
որպէսզի կարենային զանոնք Երուսաղէմ տանիլորպէսզի կարենային զանոնք Երուսաղէմ տանիլորպէսզի կարենային զանոնք Երուսաղէմ տանիլորպէսզի կարենային զանոնք Երուսաղէմ տանիլ    ու ու ու ու վաճառելվաճառելվաճառելվաճառել    
եւ գէթ մէկ շաբթուանեւ գէթ մէկ շաբթուանեւ գէթ մէկ շաբթուանեւ գէթ մէկ շաբթուան    իրենց ապրուստը ապահոված ըլլային:իրենց ապրուստը ապահոված ըլլային:իրենց ապրուստը ապահոված ըլլային:իրենց ապրուստը ապահոված ըլլային:    

ե) Հայրեր կը բացատրեն, թէ ձուկերոե) Հայրեր կը բացատրեն, թէ ձուկերոե) Հայրեր կը բացատրեն, թէ ձուկերոե) Հայրեր կը բացատրեն, թէ ձուկերուն շատութիւնը կը ւն շատութիւնը կը ւն շատութիւնը կը ւն շատութիւնը կը 
պատկերացնէ աշակերտներուն առաքելութեան ընդարձապատկերացնէ աշակերտներուն առաքելութեան ընդարձապատկերացնէ աշակերտներուն առաքելութեան ընդարձապատկերացնէ աշակերտներուն առաքելութեան ընդարձա----
կութիւնը, իսկ ձուկերուն մեծութիւնը` կը բացայայտէ թէ ակութիւնը, իսկ ձուկերուն մեծութիւնը` կը բացայայտէ թէ ակութիւնը, իսկ ձուկերուն մեծութիւնը` կը բացայայտէ թէ ակութիւնը, իսկ ձուկերուն մեծութիւնը` կը բացայայտէ թէ ա----
նոնց քարոզութեամբ նոյնիսկ մենոնց քարոզութեամբ նոյնիսկ մենոնց քարոզութեամբ նոյնիսկ մենոնց քարոզութեամբ նոյնիսկ մե´́́́ծ մարդիկ, այլ խօսքով` ծ մարդիկ, այլ խօսքով` ծ մարդիկ, այլ խօսքով` ծ մարդիկ, այլ խօսքով` 
բարձրաստիճանբարձրաստիճանբարձրաստիճանբարձրաստիճան    մարդիկ, ինչպէս թագաւորներ, կուսակալմարդիկ, ինչպէս թագաւորներ, կուսակալմարդիկ, ինչպէս թագաւորներ, կուսակալմարդիկ, ինչպէս թագաւորներ, կուսակալ----
ներ, քահանաներ, գիտնականներ, եւ ուրիշնեներ, քահանաներ, գիտնականներ, եւ ուրիշնեներ, քահանաներ, գիտնականներ, եւ ուրիշնեներ, քահանաներ, գիտնականներ, եւ ուրիշներ դարձի պիտի ր դարձի պիտի ր դարձի պիտի ր դարձի պիտի 
գան:գան:գան:գան:    

զ) Շատ ձուկ բռնել տալով, Քրիստոս սկիզբէն իսկ ցոյց զ) Շատ ձուկ բռնել տալով, Քրիստոս սկիզբէն իսկ ցոյց զ) Շատ ձուկ բռնել տալով, Քրիստոս սկիզբէն իսկ ցոյց զ) Շատ ձուկ բռնել տալով, Քրիստոս սկիզբէն իսկ ցոյց 
տուաւ իր աշակերտներուն, թէ հետագային իրենք մեծ թիւով տուաւ իր աշակերտներուն, թէ հետագային իրենք մեծ թիւով տուաւ իր աշակերտներուն, թէ հետագային իրենք մեծ թիւով տուաւ իր աշակերտներուն, թէ հետագային իրենք մեծ թիւով 
մարդիկ փրկութեան պիտի բերէին:մարդիկ փրկութեան պիտի բերէին:մարդիկ փրկութեան պիտի բերէին:մարդիկ փրկութեան պիտի բերէին:    

է)է)է)է)    Ուրիշ կաՈւրիշ կաՈւրիշ կաՈւրիշ կարեւոր պատճառ մը եւս կայ րեւոր պատճառ մը եւս կայ րեւոր պատճառ մը եւս կայ րեւոր պատճառ մը եւս կայ թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
Յովհաննէս աւետարանիչ յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը Յովհաննէս աւետարանիչ յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը Յովհաննէս աւետարանիչ յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը Յովհաննէս աւետարանիչ յատուկ շեշտուածութեամբ մը կը 
յիշէ թիւը յիշէ թիւը յիշէ թիւը յիշէ թիւը ձուկերուն: Ան կ'ուզէ պարզել ձուկերուն: Ան կ'ուզէ պարզել ձուկերուն: Ան կ'ուզէ պարզել ձուկերուն: Ան կ'ուզէ պարզել որ որ որ որ Աստուած ճշգրիտ Աստուած ճշգրիտ Աստուած ճշգրիտ Աստուած ճշգրիտ 
կերպով գիտէ թէ իկերպով գիտէ թէ իկերպով գիտէ թէ իկերպով գիտէ թէ ի´́́́նչ պարգեւներ եւ օրհնութիւններ տուած է նչ պարգեւներ եւ օրհնութիւններ տուած է նչ պարգեւներ եւ օրհնութիւններ տուած է նչ պարգեւներ եւ օրհնութիւններ տուած է 
մարդուն, եւ գիտէ նաեւ անոնց թիւը: Ուստի, զգոմարդուն, եւ գիտէ նաեւ անոնց թիւը: Ուստի, զգոմարդուն, եւ գիտէ նաեւ անոնց թիւը: Ուստի, զգոմարդուն, եւ գիտէ նաեւ անոնց թիւը: Ուստի, զգո´́́́յշ ըլլանք թէ յշ ըլլանք թէ յշ ըլլանք թէ յշ ըլլանք թէ 
իիիի´́́́նչպէս կը վարուինք այն պարգեւներուն ու օրհնութիւննենչպէս կը վարուինք այն պարգեւներուն ու օրհնութիւննենչպէս կը վարուինք այն պարգեւներուն ու օրհնութիւննենչպէս կը վարուինք այն պարգեւներուն ու օրհնութիւննե----
րուն, այն ձիրքերուն ու կարողութիւններուն հետրուն, այն ձիրքերուն ու կարողութիւններուն հետրուն, այն ձիրքերուն ու կարողութիւններուն հետրուն, այն ձիրքերուն ու կարողութիւններուն հետ, , , , զորս զորս զորս զորս 
Աստուած տուած է մեզի, որովհետեւ այդ բոլորին համար Աստուած տուած է մեզի, որովհետեւ այդ բոլորին համար Աստուած տուած է մեզի, որովհետեւ այդ բոլորին համար Աստուած տուած է մեզի, որովհետեւ այդ բոլորին համար 
հաշիւ պիտի տանք Աստուծոյ:հաշիւ պիտի տանք Աստուծոյ:հաշիւ պիտի տանք Աստուծոյ:հաշիւ պիտի տանք Աստուծոյ:    

ը) Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան որ ձուկերուն ը) Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան որ ձուկերուն ը) Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան որ ձուկերուն ը) Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան որ ձուկերուն 
համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած ««««մեծմեծմեծմեծ» » » » բառը, ցոյց կու տայ, թէ աշակերտբառը, ցոյց կու տայ, թէ աշակերտբառը, ցոյց կու տայ, թէ աշակերտբառը, ցոյց կու տայ, թէ աշակերտ----
ներուն առաքելութիւնն էր, մարդիկը ոներուն առաքելութիւնն էր, մարդիկը ոներուն առաքելութիւնն էր, մարդիկը ոներուն առաքելութիւնն էր, մարդիկը ո´́́́չ միայն Քրիստոսչ միայն Քրիստոսչ միայն Քրիստոսչ միայն Քրիստոսի ի ի ի 
բերել, այլեւ` օգնելբերել, այլեւ` օգնելբերել, այլեւ` օգնելբերել, այլեւ` օգնել    անոնց որ աճին ու մեծնան իրենց հաւատանոնց որ աճին ու մեծնան իրենց հաւատանոնց որ աճին ու մեծնան իրենց հաւատանոնց որ աճին ու մեծնան իրենց հաւատ----
քին մէջ: Արդարեւ, հաւատացեալ մարդքին մէջ: Արդարեւ, հաւատացեալ մարդքին մէջ: Արդարեւ, հաւատացեալ մարդքին մէջ: Արդարեւ, հաւատացեալ մարդըըըը    պէտք է մեպէտք է մեպէտք է մեպէտք է մե´́́́ծ ձուկի ծ ձուկի ծ ձուկի ծ ձուկի 
նման ըլլայ, որպէսզի կուլ չտրուի մեծ ձուկերուն կողմէ: նման ըլլայ, որպէսզի կուլ չտրուի մեծ ձուկերուն կողմէ: նման ըլլայ, որպէսզի կուլ չտրուի մեծ ձուկերուն կողմէ: նման ըլլայ, որպէսզի կուլ չտրուի մեծ ձուկերուն կողմէ: 
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Պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ձուկերուն: Աշխարհ չի Պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ձուկերուն: Աշխարհ չի Պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ձուկերուն: Աշխարհ չի Պզտիկ ձուկերը կեր կը դառնան մեծ ձուկերուն: Աշխարհ չի 
գթար պզտիկ ձուկերուն, այլ բացատրութեամբ մը` իրենց հագթար պզտիկ ձուկերուն, այլ բացատրութեամբ մը` իրենց հագթար պզտիկ ձուկերուն, այլ բացատրութեամբ մը` իրենց հագթար պզտիկ ձուկերուն, այլ բացատրութեամբ մը` իրենց հա----
ւատքին ւատքին ւատքին ւատքին մէջ պզտիկ եղողներուն, հոգեւորապէս տկարներուն: մէջ պզտիկ եղողներուն, հոգեւորապէս տկարներուն: մէջ պզտիկ եղողներուն, հոգեւորապէս տկարներուն: մէջ պզտիկ եղողներուն, հոգեւորապէս տկարներուն: 
Աստուծոյ մարդը պէտք է ինքզինք պարտադրող մեծ ձուկին Աստուծոյ մարդը պէտք է ինքզինք պարտադրող մեծ ձուկին Աստուծոյ մարդը պէտք է ինքզինք պարտադրող մեծ ձուկին Աստուծոյ մարդը պէտք է ինքզինք պարտադրող մեծ ձուկին 
նման ըլլայ, բայց պէտք չէ փորձէ նման ըլլայ, բայց պէտք չէ փորձէ նման ըլլայ, բայց պէտք չէ փորձէ նման ըլլայ, բայց պէտք չէ փորձէ ««««կուլ տալկուլ տալկուլ տալկուլ տալ» » » » ուրիշը:ուրիշը:ուրիշը:ուրիշը:    

թ) Վերջապէս, մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնելը բացորոթ) Վերջապէս, մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնելը բացորոթ) Վերջապէս, մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնելը բացորոթ) Վերջապէս, մեծ քանակութեամբ ձուկ բռնելը բացորո----
շապէս ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իշապէս ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իշապէս ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս իշապէս ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է Տէրը ծովերուն եւ նքն է Տէրը ծովերուն եւ նքն է Տէրը ծովերուն եւ նքն է Տէրը ծովերուն եւ 
անոնանոնանոնանոնց մէջ ապրող բոլոր սողուններուն, բնութեան եւ անոնց ց մէջ ապրող բոլոր սողուններուն, բնութեան եւ անոնց ց մէջ ապրող բոլոր սողուններուն, բնութեան եւ անոնց ց մէջ ապրող բոլոր սողուններուն, բնութեան եւ անոնց 
մէջ գտնուող բոլոր բարիքներուն, անտառներուն եւ անոնց մէջ գտնուող բոլոր բարիքներուն, անտառներուն եւ անոնց մէջ գտնուող բոլոր բարիքներուն, անտառներուն եւ անոնց մէջ գտնուող բոլոր բարիքներուն, անտառներուն եւ անոնց 
մէջ ապրող բոլոր կենդանիներուն, եւ այդ բոլորը իր մէջ ապրող բոլոր կենդանիներուն, եւ այդ բոլորը իր մէջ ապրող բոլոր կենդանիներուն, եւ այդ բոլորը իր մէջ ապրող բոլոր կենդանիներուն, եւ այդ բոլորը իր 
իշխանութեան, տիրութեան ու կամքին ենթակայ են:իշխանութեան, տիրութեան ու կամքին ենթակայ են:իշխանութեան, տիրութեան ու կամքին ենթակայ են:իշխանութեան, տիրութեան ու կամքին ենթակայ են:    

Յայտնենք որ 153 թիւին վերաբերեալ առաջարկուած են Յայտնենք որ 153 թիւին վերաբերեալ առաջարկուած են Յայտնենք որ 153 թիւին վերաբերեալ առաջարկուած են Յայտնենք որ 153 թիւին վերաբերեալ առաջարկուած են 
տարբերտարբերտարբերտարբեր----տարբերտարբերտարբերտարբեր    բացատրութիւններ, որոնք սակայն բռնազբացատրութիւններ, որոնք սակայն բռնազբացատրութիւններ, որոնք սակայն բռնազբացատրութիւններ, որոնք սակայն բռնազ----
բօսիկ բացատրութիւններ ըլլալնուն համար, կը նախընբօսիկ բացատրութիւններ ըլլալնուն համար, կը նախընբօսիկ բացատրութիւններ ըլլալնուն համար, կը նախընբօսիկ բացատրութիւններ ըլլալնուն համար, կը նախընտրեմ տրեմ տրեմ տրեմ 
զանոնք չյիշել:զանոնք չյիշել:զանոնք չյիշել:զանոնք չյիշել:    

3.3.3.3.----    ««««Հակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւՀակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւՀակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւՀակառակ այդչափ ձուկին, ուռկանը չպատռեցաւ»:»:»:»:    
Տէրը ուրախացուց զանոնք երբ առատ ձուկ շնորհեց անոնց, Տէրը ուրախացուց զանոնք երբ առատ ձուկ շնորհեց անոնց, Տէրը ուրախացուց զանոնք երբ առատ ձուկ շնորհեց անոնց, Տէրը ուրախացուց զանոնք երբ առատ ձուկ շնորհեց անոնց, 
բայց չտրտմեցուց` թոյլ տալով որ անոնց ուռկանը պատռի: բայց չտրտմեցուց` թոյլ տալով որ անոնց ուռկանը պատռի: բայց չտրտմեցուց` թոյլ տալով որ անոնց ուռկանը պատռի: բայց չտրտմեցուց` թոյլ տալով որ անոնց ուռկանը պատռի: 
Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը կրնայ ընդգրկել բոլոր Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը կրնայ ընդգրկել բոլոր Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը կրնայ ընդգրկել բոլոր Աստուծոյ արքայութեան ուռկանը կրնայ ընդգրկել բոլոր 
մարդիկը եւ երբեք չի պատռուիր: Աստուծոյ փրկութեան մարդիկը եւ երբեք չի պատռուիր: Աստուծոյ փրկութեան մարդիկը եւ երբեք չի պատռուիր: Աստուծոյ փրկութեան մարդիկը եւ երբեք չի պատռուիր: Աստուծոյ փրկութեան 
ուռկանին մէջ տեղ կայ բոլոր մարդոց համար: Արքայութեան ուռկանին մէջ տեղ կայ բոլոր մարդոց համար: Արքայութեան ուռկանին մէջ տեղ կայ բոլոր մարդոց համար: Արքայութեան ուռկանին մէջ տեղ կայ բոլոր մարդոց համար: Արքայութեան 
մէջ մէջ մէջ մէջ ««««շատ օթեւաններ կանշատ օթեւաններ կանշատ օթեւաններ կանշատ օթեւաններ կան» » » » (Յհ 14.2):(Յհ 14.2):(Յհ 14.2):(Յհ 14.2):    

4.4.4.4.----    Երկա՜ր սպասումէ եւ սպառիԵրկա՜ր սպասումէ եւ սպառիԵրկա՜ր սպասումէ եւ սպառիԵրկա՜ր սպասումէ եւ սպառի´́́́չ համբերութենէ մը չ համբերութենէ մը չ համբերութենէ մը չ համբերութենէ մը 
ետք` հասաւ ժամանակը առետք` հասաւ ժամանակը առետք` հասաւ ժամանակը առետք` հասաւ ժամանակը առատ բերքի: Անոնք որոնք ատ բերքի: Անոնք որոնք ատ բերքի: Անոնք որոնք ատ բերքի: Անոնք որոնք 
հաւատքով կը սերմանեն ու համբերութեամբ կը սպասեն, հաւատքով կը սերմանեն ու համբերութեամբ կը սպասեն, հաւատքով կը սերմանեն ու համբերութեամբ կը սպասեն, հաւատքով կը սերմանեն ու համբերութեամբ կը սպասեն, 
երկինքի առատ բերքերը պիտի ժառանգեն:երկինքի առատ բերքերը պիտի ժառանգեն:երկինքի առատ բերքերը պիտի ժառանգեն:երկինքի առատ բերքերը պիտի ժառանգեն:    

««««Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.----    
""""Եկէք կերէԵկէք կերէԵկէք կերէԵկէք կերէ´́́́քքքք""""::::    
Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել իրեն` 

թէ ոթէ ոթէ ոթէ ո´́́́վ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, վ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, վ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, վ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է: Յիսուս մօտեցաւ, 
առաւ հացը եառաւ հացը եառաւ հացը եառաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկըւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկըւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկըւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը»»»» ( ( ( (Յհ 21.12Յհ 21.12Յհ 21.12Յհ 21.12----13):13):13):13):    

1.1.1.1.----    ««««Եկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէք»:»:»:»:    Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.----    
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ա) Յիսուս կը հրաւիրէ իր աշակերտները մօտենալու եւ ա) Յիսուս կը հրաւիրէ իր աշակերտները մօտենալու եւ ա) Յիսուս կը հրաւիրէ իր աշակերտները մօտենալու եւ ա) Յիսուս կը հրաւիրէ իր աշակերտները մօտենալու եւ 
ուտելու իր պատրաստած հացէն ու ձուկէն: Տէրը նոյն ուտելու իր պատրաստած հացէն ու ձուկէն: Տէրը նոյն ուտելու իր պատրաստած հացէն ու ձուկէն: Տէրը նոյն ուտելու իր պատրաստած հացէն ու ձուկէն: Տէրը նոյն 
հրաւէրը կհրաւէրը կհրաւէրը կհրաւէրը կ’’’’ուղղէ ամէն մէկ հաւատացեալի: Ամէն հետեւորդ ուղղէ ամէն մէկ հաւատացեալի: Ամէն հետեւորդ ուղղէ ամէն մէկ հաւատացեալի: Ամէն հետեւորդ ուղղէ ամէն մէկ հաւատացեալի: Ամէն հետեւորդ 
Քրիստոսի, կոչուած է մօտեՔրիստոսի, կոչուած է մօտեՔրիստոսի, կոչուած է մօտեՔրիստոսի, կոչուած է մօտենալու եւ ուտելու Յիսուսի ձեռքէն: նալու եւ ուտելու Յիսուսի ձեռքէն: նալու եւ ուտելու Յիսուսի ձեռքէն: նալու եւ ուտելու Յիսուսի ձեռքէն: 
ՄօտենաՄօտենաՄօտենաՄօտենա´́́́նք Տիրոջ եւ ան պիտի կերակրէ ու կշտացնէ մեզ, իր նք Տիրոջ եւ ան պիտի կերակրէ ու կշտացնէ մեզ, իր նք Տիրոջ եւ ան պիտի կերակրէ ու կշտացնէ մեզ, իր նք Տիրոջ եւ ան պիտի կերակրէ ու կշտացնէ մեզ, իր 
սիրովն ու քաղցրութեամբը:սիրովն ու քաղցրութեամբը:սիրովն ու քաղցրութեամբը:սիրովն ու քաղցրութեամբը:    

բ) Յիսուս կբ) Յիսուս կբ) Յիսուս կբ) Յիսուս կ’’’’ուզէր որ աշակերտները ճաշակէին հացէն ու ուզէր որ աշակերտները ճաշակէին հացէն ու ուզէր որ աշակերտները ճաշակէին հացէն ու ուզէր որ աշակերտները ճաշակէին հացէն ու 
ձուկէն, որպէսզի վկաները ըլլային գործուած հրաշքին: ձուկէն, որպէսզի վկաները ըլլային գործուած հրաշքին: ձուկէն, որպէսզի վկաները ըլլային գործուած հրաշքին: ձուկէն, որպէսզի վկաները ըլլային գործուած հրաշքին: 
Հաւատացեալ մարդը չի կրնար Տիրոջ քաջ ու անկեՀաւատացեալ մարդը չի կրնար Տիրոջ քաջ ու անկեՀաւատացեալ մարդը չի կրնար Տիրոջ քաջ ու անկեՀաւատացեալ մարդը չի կրնար Տիրոջ քաջ ու անկեղծ վկան ղծ վկան ղծ վկան ղծ վկան 
ըլլալ, եթէ երբեք չէ եկած Քրիստոսի եւ չէ ստացած անոր ըլլալ, եթէ երբեք չէ եկած Քրիստոսի եւ չէ ստացած անոր ըլլալ, եթէ երբեք չէ եկած Քրիստոսի եւ չէ ստացած անոր ըլլալ, եթէ երբեք չէ եկած Քրիստոսի եւ չէ ստացած անոր 
ձեռքէն իր սիրտն ու հոգին կշտացնող հացն ու ձուկը:ձեռքէն իր սիրտն ու հոգին կշտացնող հացն ու ձուկը:ձեռքէն իր սիրտն ու հոգին կշտացնող հացն ու ձուկը:ձեռքէն իր սիրտն ու հոգին կշտացնող հացն ու ձուկը:    

գ) Յիսուս չըսաւ գ) Յիսուս չըսաւ գ) Յիսուս չըսաւ գ) Յիսուս չըսաւ ««««Եկէք եւ շնորհակալ եղէքԵկէք եւ շնորհակալ եղէքԵկէք եւ շնորհակալ եղէքԵկէք եւ շնորհակալ եղէք»,»,»,»,    կամ` կամ` կամ` կամ` ««««Եկէք Եկէք Եկէք Եկէք 
եւ պաշտեցէք զիսեւ պաշտեցէք զիսեւ պաշտեցէք զիսեւ պաշտեցէք զիս»,»,»,»,    կամ` կամ` կամ` կամ` ««««Եկէք եւ ծառայեցէք ինծիԵկէք եւ ծառայեցէք ինծիԵկէք եւ ծառայեցէք ինծիԵկէք եւ ծառայեցէք ինծի»,»,»,»,    այլ` այլ` այլ` այլ` 
««««Եկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէք»:»:»:»:    Այս բառերը ցոյց կու տան, թԱյս բառերը ցոյց կու տան, թԱյս բառերը ցոյց կու տան, թԱյս բառերը ցոյց կու տան, թէ որքան է որքան է որքան է որքան 
պարզութեամբ եւ համեստութեամբ կը վարուէր Տէրը իր պարզութեամբ եւ համեստութեամբ կը վարուէր Տէրը իր պարզութեամբ եւ համեստութեամբ կը վարուէր Տէրը իր պարզութեամբ եւ համեստութեամբ կը վարուէր Տէրը իր 
աշակերտներուն հետ: Յիսուս ամենակարող Տէաշակերտներուն հետ: Յիսուս ամենակարող Տէաշակերտներուն հետ: Յիսուս ամենակարող Տէաշակերտներուն հետ: Յիսուս ամենակարող Տէ´́́́ր է, բայց ր է, բայց ր է, բայց ր է, բայց 
ինքզինք չի պարտադրեր իր հետեւորդներուն: Ան կինքզինք չի պարտադրեր իր հետեւորդներուն: Ան կինքզինք չի պարտադրեր իր հետեւորդներուն: Ան կինքզինք չի պարտադրեր իր հետեւորդներուն: Ան կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
անոնք իրենց ազատ կամքով հնազանդին իրեն:անոնք իրենց ազատ կամքով հնազանդին իրեն:անոնք իրենց ազատ կամքով հնազանդին իրեն:անոնք իրենց ազատ կամքով հնազանդին իրեն:    

դ) Յիսուսդ) Յիսուսդ) Յիսուսդ) Յիսուսի ժամանակ, ծառաները առանձին կ'ուի ժամանակ, ծառաները առանձին կ'ուի ժամանակ, ծառաները առանձին կ'ուի ժամանակ, ծառաները առանձին կ'ուտէին, տէին, տէին, տէին, 
բայց Յիսուբայց Յիսուբայց Յիսուբայց Յիսուս աշակերտներուն չըսաւ` ս աշակերտներուն չըսաւ` ս աշակերտներուն չըսաւ` ս աշակերտներուն չըսաւ` ««««Գացէք կերէքԳացէք կերէքԳացէք կերէքԳացէք կերէք»,»,»,»,    այլ` այլ` այլ` այլ` 
««««Եկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէք»,»,»,»,    ըսել ուզելով` ըսել ուզելով` ըսել ուզելով` ըսել ուզելով` ««««Եկէք միասիԵկէք միասիԵկէք միասիԵկէք միասի´́́́ն ուտենք, ն ուտենք, ն ուտենք, ն ուտենք, 
միասիմիասիմիասիմիասի´́́́ն հանգիստ ընենք, միասին հանգիստ ընենք, միասին հանգիստ ընենք, միասին հանգիստ ընենք, միասի´́́́ն զրուցենքն զրուցենքն զրուցենքն զրուցենք»:»:»:»:    ԱյսօրԱյսօրԱյսօրԱյսօր    շատ շատ շատ շատ 
մարդիկ կը ճանչնամ որոնք ծառաներ կամ սպասուհիներ մարդիկ կը ճանչնամ որոնք ծառաներ կամ սպասուհիներ մարդիկ կը ճանչնամ որոնք ծառաներ կամ սպասուհիներ մարդիկ կը ճանչնամ որոնք ծառաներ կամ սպասուհիներ 
ունին: Իմ ճանչցած մարդոցմէ գրեթէ ոչ ոք իր ծառան կամ ունին: Իմ ճանչցած մարդոցմէ գրեթէ ոչ ոք իր ծառան կամ ունին: Իմ ճանչցած մարդոցմէ գրեթէ ոչ ոք իր ծառան կամ ունին: Իմ ճանչցած մարդոցմէ գրեթէ ոչ ոք իր ծառան կամ 
սպասուհին, սպասուհին, սպասուհին, սպասուհին, իրեն հետ սեղան կը նստեցնէ:իրեն հետ սեղան կը նստեցնէ:իրեն հետ սեղան կը նստեցնէ:իրեն հետ սեղան կը նստեցնէ:    

ե) ե) ե) ե) ««««Եկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէք»»»»    խօսքը, Տիրոջ հետ հաղորդակցութեան խօսքը, Տիրոջ հետ հաղորդակցութեան խօսքը, Տիրոջ հետ հաղորդակցութեան խօսքը, Տիրոջ հետ հաղորդակցութեան 
մէջ մտնելու հրաւէր մըն էր: Տէրը կմէջ մտնելու հրաւէր մըն էր: Տէրը կմէջ մտնելու հրաւէր մըն էր: Տէրը կմէջ մտնելու հրաւէր մըն էր: Տէրը կ’’’’ուզէ որ իր բոլոր ուզէ որ իր բոլոր ուզէ որ իր բոլոր ուզէ որ իր բոլոր 
զաւակները ջերմ ու անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իր զաւակները ջերմ ու անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իր զաւակները ջերմ ու անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իր զաւակները ջերմ ու անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իր 
հետ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք թէպէտ հետ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք թէպէտ հետ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք թէպէտ հետ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք թէպէտ 
ամէն ամէն ամէն ամէն օր օր օր օր կկկկ’’’’աղօթեն, Աստուածաաղօթեն, Աստուածաաղօթեն, Աստուածաաղօթեն, Աստուածաշունչ կը կարդան, հոգեւոր շունչ կը կարդան, հոգեւոր շունչ կը կարդան, հոգեւոր շունչ կը կարդան, հոգեւոր 
վայրեր կվայրեր կվայրեր կվայրեր կ’’’’այցելեն, Տիրոջ մասին կը խօսին, բայց ոայցելեն, Տիրոջ մասին կը խօսին, բայց ոայցելեն, Տիրոջ մասին կը խօսին, բայց ոայցելեն, Տիրոջ մասին կը խօսին, բայց ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
հաղորդակցութիւն ունին Տիրոջ հետ:հաղորդակցութիւն ունին Տիրոջ հետ:հաղորդակցութիւն ունին Տիրոջ հետ:հաղորդակցութիւն ունին Տիրոջ հետ:    
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զ) Մարդիկը ճաշի հրաւիրելը` տանտիրոջ իրաւունքն էր զ) Մարդիկը ճաշի հրաւիրելը` տանտիրոջ իրաւունքն էր զ) Մարդիկը ճաշի հրաւիրելը` տանտիրոջ իրաւունքն էր զ) Մարդիկը ճաշի հրաւիրելը` տանտիրոջ իրաւունքն էր 
անցեալին, ինչպէս նոյնն է պարագան այսօր: Յիսուս անցեալին, ինչպէս նոյնն է պարագան այսօր: Յիսուս անցեալին, ինչպէս նոյնն է պարագան այսօր: Յիսուս անցեալին, ինչպէս նոյնն է պարագան այսօր: Յիսուս 
աշակերտներուն աշակերտներուն աշակերտներուն աշակերտներուն ««««եկէք կերէքեկէք կերէքեկէք կերէքեկէք կերէք» » » » ըսելով, ցոյց տուաւ անոըսելով, ցոյց տուաւ անոըսելով, ցոյց տուաւ անոըսելով, ցոյց տուաւ անոնց, թէ նց, թէ նց, թէ նց, թէ 
իիիի´́́́նքն է անոնց Տէրը:նքն է անոնց Տէրը:նքն է անոնց Տէրը:նքն է անոնց Տէրը:    

է) Յիսուս կը սիրէր իր աշակերտները եւ կը գուրգուրար է) Յիսուս կը սիրէր իր աշակերտները եւ կը գուրգուրար է) Յիսուս կը սիրէր իր աշակերտները եւ կը գուրգուրար է) Յիսուս կը սիրէր իր աշակերտները եւ կը գուրգուրար 
անոնց: Ան չէր ուզեր զիրենք անօթի տեսնել: Ան անձամբ անոնց: Ան չէր ուզեր զիրենք անօթի տեսնել: Ան անձամբ անոնց: Ան չէր ուզեր զիրենք անօթի տեսնել: Ան անձամբ անոնց: Ան չէր ուզեր զիրենք անօթի տեսնել: Ան անձամբ 
պատրաստած էր հացն ու ձուկը անոնց համար (Յհ 21.9), եւ պատրաստած էր հացն ու ձուկը անոնց համար (Յհ 21.9), եւ պատրաստած էր հացն ու ձուկը անոնց համար (Յհ 21.9), եւ պատրաստած էր հացն ու ձուկը անոնց համար (Յհ 21.9), եւ 
ահա անձամբ զիրենք կը հրաւիրէր գալու եւ ուտելու:ահա անձամբ զիրենք կը հրաւիրէր գալու եւ ուտելու:ահա անձամբ զիրենք կը հրաւիրէր գալու եւ ուտելու:ահա անձամբ զիրենք կը հրաւիրէր գալու եւ ուտելու:    

ը) ը) ը) ը) ««««Եկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէքԵկէք կերէք»:»:»:»:    Այս հրաւէԱյս հրաւէԱյս հրաւէԱյս հրաւէրը, Քրիստոսի կողմէ րը, Քրիստոսի կողմէ րը, Քրիստոսի կողմէ րը, Քրիստոսի կողմէ 
կատարուելիք յաւիտենական հրաւէրին նախապատկերակատարուելիք յաւիտենական հրաւէրին նախապատկերակատարուելիք յաւիտենական հրաւէրին նախապատկերակատարուելիք յաւիտենական հրաւէրին նախապատկերա----
ցումն է, որուն մասին կը խօսի Տէրը: Վերջին դատաստանին ցումն է, որուն մասին կը խօսի Տէրը: Վերջին դատաստանին ցումն է, որուն մասին կը խօսի Տէրը: Վերջին դատաստանին ցումն է, որուն մասին կը խօսի Տէրը: Վերջին դատաստանին 
Տէրը իր հետեւորդներուն պիտի ըսէ. Տէրը իր հետեւորդներուն պիտի ըսէ. Տէրը իր հետեւորդներուն պիտի ըսէ. Տէրը իր հետեւորդներուն պիտի ըսէ. ««««ԵկէԵկէԵկէԵկէ´́́́ք, Հօրս կողմէ ք, Հօրս կողմէ ք, Հօրս կողմէ ք, Հօրս կողմէ 
օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը, որ ձեզի 
համար աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած էհամար աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած էհամար աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած էհամար աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է»»»» ( ( ( (Մտ 25.34):Մտ 25.34):Մտ 25.34):Մտ 25.34):    

2.2.2.2.----    ««««Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել Աշակերտներէն ոչ ոք կը համարձակէր հարցնել 
իրեն` թէ ոիրեն` թէ ոիրեն` թէ ոիրեն` թէ ո´́́́վ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն էվ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն էվ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն էվ ես դուն, քանի գիտէին որ Տէրն է»:»:»:»:    Որոշ Որոշ Որոշ Որոշ 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) Այս հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ աշակերտները ա) Այս հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ աշակերտները ա) Այս հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ աշակերտները ա) Այս հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ աշակերտները 
««««եկէք կերէքեկէք կերէքեկէք կերէքեկէք կերէք»»»»ը լսելնուն պէս` չնստան ուտելու, այլ` զարմաը լսելնուն պէս` չնստան ուտելու, այլ` զարմաը լսելնուն պէս` չնստան ուտելու, այլ` զարմաը լսելնուն պէս` չնստան ուտելու, այլ` զարմա----
ցած ու ապշահար իրարու եւ Տիրոջ կցած ու ապշահար իրարու եւ Տիրոջ կցած ու ապշահար իրարու եւ Տիրոջ կցած ու ապշահար իրարու եւ Տիրոջ կը նայէին: Մեր Տէրը ը նայէին: Մեր Տէրը ը նայէին: Մեր Տէրը ը նայէին: Մեր Տէրը 
պարզ է ու պարզութիւնը սիրող, բայց ան իր պարզութեանը պարզ է ու պարզութիւնը սիրող, բայց ան իր պարզութեանը պարզ է ու պարզութիւնը սիրող, բայց ան իր պարզութեանը պարզ է ու պարզութիւնը սիրող, բայց ան իր պարզութեանը 
մէջ անգամ զարմանալի է:մէջ անգամ զարմանալի է:մէջ անգամ զարմանալի է:մէջ անգամ զարմանալի է:    

բ) Աշակերտները բ) Աշակերտները բ) Աշակերտները բ) Աշակերտները ««««տղաքտղաքտղաքտղաք» » » » բառը լսելէ, ձուկերուն բառը լսելէ, ձուկերուն բառը լսելէ, ձուկերուն բառը լսելէ, ձուկերուն 
առատութիւնը տեսնելէ, եւ Յովհաննէսին վկայութիւնը լսելէ առատութիւնը տեսնելէ, եւ Յովհաննէսին վկայութիւնը լսելէ առատութիւնը տեսնելէ, եւ Յովհաննէսին վկայութիւնը լսելէ առատութիւնը տեսնելէ, եւ Յովհաննէսին վկայութիւնը լսելէ 
ետք, եթէ հարցնէին Յիսուսի` ետք, եթէ հարցնէին Յիսուսի` ետք, եթէ հարցնէին Յիսուսի` ետք, եթէ հարցնէին Յիսուսի` ««««Ո՞վ ես դունՈ՞վ ես դունՈ՞վ ես դունՈ՞վ ես դուն», », », », ատիկա զիրենք ատիկա զիրենք ատիկա զիրենք ատիկա զիրենք 
կատարելապկատարելապկատարելապկատարելապէս անմիտ դարձուցած պիտի ըլլար: Երբեմն էս անմիտ դարձուցած պիտի ըլլար: Երբեմն էս անմիտ դարձուցած պիտի ըլլար: Երբեմն էս անմիտ դարձուցած պիտի ըլլար: Երբեմն 
հարցումներ կան որոնք մեր անմիտ ըլլալը կը բացայայտեն: հարցումներ կան որոնք մեր անմիտ ըլլալը կը բացայայտեն: հարցումներ կան որոնք մեր անմիտ ըլլալը կը բացայայտեն: հարցումներ կան որոնք մեր անմիտ ըլլալը կը բացայայտեն: 
Զգուշանանք նման հարցումներ ուղղելէ:Զգուշանանք նման հարցումներ ուղղելէ:Զգուշանանք նման հարցումներ ուղղելէ:Զգուշանանք նման հարցումներ ուղղելէ:    

գ) Տեսնելէ ետք Տիրոջ հրաշագործ զօրութիւնը, ինքնաբեգ) Տեսնելէ ետք Տիրոջ հրաշագործ զօրութիւնը, ինքնաբեգ) Տեսնելէ ետք Տիրոջ հրաշագործ զօրութիւնը, ինքնաբեգ) Տեսնելէ ետք Տիրոջ հրաշագործ զօրութիւնը, ինքնաբե----
րաբար ամէն կասկած պէտք էր փարատէր անոնց միտքէն:րաբար ամէն կասկած պէտք էր փարատէր անոնց միտքէն:րաբար ամէն կասկած պէտք էր փարատէր անոնց միտքէն:րաբար ամէն կասկած պէտք էր փարատէր անոնց միտքէն:    

դ) դ) դ) դ) ««««ՔՔՔՔանի գիտէին որ Տէրն էանի գիտէին որ Տէրն էանի գիտէին որ Տէրն էանի գիտէին որ Տէրն է»:»:»:»:    ԱնԱնԱնԱնոնք գործուած հրաշքէն ոնք գործուած հրաշքէն ոնք գործուած հրաշքէն ոնք գործուած հրաշքէն 
ճանչցան թէ Տէրն էր իրենց հետ խօսողը: Տէրը իր գործերով ու ճանչցան թէ Տէրն էր իրենց հետ խօսողը: Տէրը իր գործերով ու ճանչցան թէ Տէրն էր իրենց հետ խօսողը: Տէրը իր գործերով ու ճանչցան թէ Տէրն էր իրենց հետ խօսողը: Տէրը իր գործերով ու 
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իր գործերէն կը ճանչցուի: Ինքն իսկ ըսաւ թէ մարդը իր իր գործերէն կը ճանչցուի: Ինքն իսկ ըսաւ թէ մարդը իր իր գործերէն կը ճանչցուի: Ինքն իսկ ըսաւ թէ մարդը իր իր գործերէն կը ճանչցուի: Ինքն իսկ ըսաւ թէ մարդը իր 
պտուղէն կը ճանչցուի (Մտ 7.20): Ուստի, բապտուղէն կը ճանչցուի (Մտ 7.20): Ուստի, բապտուղէն կը ճանչցուի (Մտ 7.20): Ուստի, բապտուղէն կը ճանչցուի (Մտ 7.20): Ուստի, բա´́́́ց պահենք մեր ց պահենք մեր ց պահենք մեր ց պահենք մեր 
հոգիի աչքերը, որպէսզի տեսնենք այն գործերը զորս Տէրը հոգիի աչքերը, որպէսզի տեսնենք այն գործերը զորս Տէրը հոգիի աչքերը, որպէսզի տեսնենք այն գործերը զորս Տէրը հոգիի աչքերը, որպէսզի տեսնենք այն գործերը զորս Տէրը 
ամէն օր կը կատարէ մերամէն օր կը կատարէ մերամէն օր կը կատարէ մերամէն օր կը կատարէ մեր    կեանքերուն մէջ: Պէտք է զգոյշ կեանքերուն մէջ: Պէտք է զգոյշ կեանքերուն մէջ: Պէտք է զգոյշ կեանքերուն մէջ: Պէտք է զգոյշ 
ըլլանք, որպէսզի այդ գործերը չվերագրենք ուրիշներուն կամ ըլլանք, որպէսզի այդ գործերը չվերագրենք ուրիշներուն կամ ըլլանք, որպէսզի այդ գործերը չվերագրենք ուրիշներուն կամ ըլլանք, որպէսզի այդ գործերը չվերագրենք ուրիշներուն կամ 
մեր սեփական ճիգին, այլ գիտնանք որ Տէրը իմեր սեփական ճիգին, այլ գիտնանք որ Տէրը իմեր սեփական ճիգին, այլ գիտնանք որ Տէրը իմեր սեփական ճիգին, այլ գիտնանք որ Տէրը ի´́́́նքն է անոնց նքն է անոնց նքն է անոնց նքն է անոնց 
հեղինակը: հեղինակը: հեղինակը: հեղինակը:     

3.3.3.3.----    ««««Յիսուս առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ Յիսուս առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ Յիսուս առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ Յիսուս առաւ հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ 
ձուկըձուկըձուկըձուկը»:»:»:»:    Հակիրճ նշումներ.Հակիրճ նշումներ.Հակիրճ նշումներ.Հակիրճ նշումներ.----    

ա) Յիսուս նկատի առնելով աշակերտնա) Յիսուս նկատի առնելով աշակերտնա) Յիսուս նկատի առնելով աշակերտնա) Յիսուս նկատի առնելով աշակերտներուն զարմացած երուն զարմացած երուն զարմացած երուն զարմացած 
վիճակը, եւ գուցէ քարացած վիճակը, ինք անձամբ վիճակը, եւ գուցէ քարացած վիճակը, ինք անձամբ վիճակը, եւ գուցէ քարացած վիճակը, ինք անձամբ վիճակը, եւ գուցէ քարացած վիճակը, ինք անձամբ ««««առաւ առաւ առաւ առաւ 
հացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկըհացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկըհացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկըհացը եւ տուաւ անոնց. նոյնպէս ալ ձուկը»:»:»:»:    Տէրը կը հասկնայ Տէրը կը հասկնայ Տէրը կը հասկնայ Տէրը կը հասկնայ 
մեզ, կը ճանչնայ մեր բնութիւնը. ան գիտէ որ պզտիկ բան մը մեզ, կը ճանչնայ մեր բնութիւնը. ան գիտէ որ պզտիկ բան մը մեզ, կը ճանչնայ մեր բնութիւնը. ան գիտէ որ պզտիկ բան մը մեզ, կը ճանչնայ մեր բնութիւնը. ան գիտէ որ պզտիկ բան մը 
կրնայ մեզ մեծապէս զարմացնել:կրնայ մեզ մեծապէս զարմացնել:կրնայ մեզ մեծապէս զարմացնել:կրնայ մեզ մեծապէս զարմացնել:    

բ) Յիսուս իր ձեռքով կերակուր տուաւ` իր ձեռքին գործըբ) Յիսուս իր ձեռքով կերակուր տուաւ` իր ձեռքին գործըբ) Յիսուս իր ձեռքով կերակուր տուաւ` իր ձեռքին գործըբ) Յիսուս իր ձեռքով կերակուր տուաւ` իր ձեռքին գործը    
եղող իր աշակերտներուն, որպէսզի պարզէր անոնց այն եղող իր աշակերտներուն, որպէսզի պարզէր անոնց այն եղող իր աշակերտներուն, որպէսզի պարզէր անոնց այն եղող իր աշակերտներուն, որպէսզի պարզէր անոնց այն 
յատուկ հոգածութիւնյատուկ հոգածութիւնյատուկ հոգածութիւնյատուկ հոգածութիւնը որը որը որը որ    ունէր իրենց հանդէպ:ունէր իրենց հանդէպ:ունէր իրենց հանդէպ:ունէր իրենց հանդէպ:    

գ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, անուղղակի գ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, անուղղակի գ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, անուղղակի գ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, անուղղակի 
խոստում մըն էր անոնց, թէ` ապագային պիտի վայելէին իր խոստում մըն էր անոնց, թէ` ապագային պիտի վայելէին իր խոստում մըն էր անոնց, թէ` ապագային պիտի վայելէին իր խոստում մըն էր անոնց, թէ` ապագային պիտի վայելէին իր 
ձեռքին պաշտպանութիւնը:ձեռքին պաշտպանութիւնը:ձեռքին պաշտպանութիւնը:ձեռքին պաշտպանութիւնը:    

դ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, միաժամանակ դ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, միաժամանակ դ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, միաժամանակ դ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալը, միաժամանակ 
յիշեցում մըն էր անոնց, թէ իր ձեռքէն է որ ամէն օրհնութիւն յիշեցում մըն էր անոնց, թէ իր ձեռքէն է որ ամէն օրհնութիւն յիշեցում մըն էր անոնց, թէ իր ձեռքէն է որ ամէն օրհնութիւն յիշեցում մըն էր անոնց, թէ իր ձեռքէն է որ ամէն օրհնութիւն 
ու պարգեւ պիտի ստանան:ու պարգեւ պիտի ստանան:ու պարգեւ պիտի ստանան:ու պարգեւ պիտի ստանան:    

ե) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, բացայայտեց ե) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, բացայայտեց ե) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, բացայայտեց ե) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, բացայայտեց 
անոնց թէ ինք անձամբ պիտի հոգայ իր զաւակներուն թէանոնց թէ ինք անձամբ պիտի հոգայ իր զաւակներուն թէանոնց թէ ինք անձամբ պիտի հոգայ իր զաւակներուն թէանոնց թէ ինք անձամբ պիտի հոգայ իր զաւակներուն թէ´ ´ ´ ´ 
հոգեւոր եւ թէհոգեւոր եւ թէհոգեւոր եւ թէհոգեւոր եւ թէ´ ´ ´ ´ մարմնաւոր պէտքերը:մարմնաւոր պէտքերը:մարմնաւոր պէտքերը:մարմնաւոր պէտքերը:    

զ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, ցոյց տուաւ զ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, ցոյց տուաւ զ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, ցոյց տուաւ զ) Ձեռքով անոնց հաց եւ ձուկ տալով, ցոյց տուաւ անոնց անոնց անոնց անոնց 
եւ մեզի, թէ ինք չեւ մեզի, թէ ինք չեւ մեզի, թէ ինք չեւ մեզի, թէ ինք չ’’’’ուզեր իր հետեւորդները հոգեպէս անօթի ուզեր իր հետեւորդները հոգեպէս անօթի ուզեր իր հետեւորդները հոգեպէս անօթի ուզեր իր հետեւորդները հոգեպէս անօթի 
տեսնել: Ան կտեսնել: Ան կտեսնել: Ան կտեսնել: Ան կ’’’’ուզէ իր իսկ ձեռքով կերակրել իր զաւակները: ուզէ իր իսկ ձեռքով կերակրել իր զաւակները: ուզէ իր իսկ ձեռքով կերակրել իր զաւակները: ուզէ իր իսկ ձեռքով կերակրել իր զաւակները:     

4.4.4.4.----    Յիսուս անոնց հետ միասին կերաւ, որպէսզի ամէն Յիսուս անոնց հետ միասին կերաւ, որպէսզի ամէն Յիսուս անոնց հետ միասին կերաւ, որպէսզի ամէն Յիսուս անոնց հետ միասին կերաւ, որպէսզի ամէն 
կասկած փարատէր անոնց միտքէն իր յարութեան վերաբերկասկած փարատէր անոնց միտքէն իր յարութեան վերաբերկասկած փարատէր անոնց միտքէն իր յարութեան վերաբերկասկած փարատէր անոնց միտքէն իր յարութեան վերաբեր----
եալ, եւ ցոյց տար անոնց թէ իր մարմինը` իրակաեալ, եւ ցոյց տար անոնց թէ իր մարմինը` իրակաեալ, եւ ցոյց տար անոնց թէ իր մարմինը` իրակաեալ, եւ ցոյց տար անոնց թէ իր մարմինը` իրակա´́́́ն մարմին ն մարմին ն մարմին ն մարմին 
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էր. մարմին մը` որ կրնար կերակուր ուտել: Աշակերտները էր. մարմին մը` որ կրնար կերակուր ուտել: Աշակերտները էր. մարմին մը` որ կրնար կերակուր ուտել: Աշակերտները էր. մարմին մը` որ կրնար կերակուր ուտել: Աշակերտները 
այս դէպքը յիշեցին իբրեւ ապացոյց Քրիստոսի յարութեան. այս դէպքը յիշեցին իբրեւ ապացոյց Քրիստոսի յարութեան. այս դէպքը յիշեցին իբրեւ ապացոյց Քրիստոսի յարութեան. այս դէպքը յիշեցին իբրեւ ապացոյց Քրիստոսի յարութեան. 
««««Յիսուսի հետ կերանք ու խմեցինք մեռելներէն յարութիւն Յիսուսի հետ կերանք ու խմեցինք մեռելներէն յարութիւն Յիսուսի հետ կերանք ու խմեցինք մեռելներէն յարութիւն Յիսուսի հետ կերանք ու խմեցինք մեռելներէն յարութիւն 
առնելէն ետքառնելէն ետքառնելէն ետքառնելէն ետք»»»» ( ( ( (Գրծ 10.41):Գրծ 10.41):Գրծ 10.41):Գրծ 10.41):    

5.5.5.5.----    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն էր որ ձուկերը բռնել տուաւ, ինքն էր որ ձուկերը բռնել տուաւ, ինքն էր որ ձուկերը բռնել տուաւ, ինքն էր որ ձուկերը բռնել տուաւ, ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
հրաւիրեցհրաւիրեցհրաւիրեցհրաւիրեց    աշակերտները գալու եւ ուտելու, եւ իաշակերտները գալու եւ ուտելու, եւ իաշակերտները գալու եւ ուտելու, եւ իաշակերտները գալու եւ ուտելու, եւ ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
հացը եւ ձուկը առաւ եւ անոնց տուաւ: Այս իրողութիւնը ցոյց հացը եւ ձուկը առաւ եւ անոնց տուաւ: Այս իրողութիւնը ցոյց հացը եւ ձուկը առաւ եւ անոնց տուաւ: Այս իրողութիւնը ցոյց հացը եւ ձուկը առաւ եւ անոնց տուաւ: Այս իրողութիւնը ցոյց 
կու տայ, թէ Յիսուս իկու տայ, թէ Յիսուս իկու տայ, թէ Յիսուս իկու տայ, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է որ մարդիկը փրկութեան կը բերէ, նքն է որ մարդիկը փրկութեան կը բերէ, նքն է որ մարդիկը փրկութեան կը բերէ, նքն է որ մարդիկը փրկութեան կը բերէ, 
իիիի´́́́նքն է որ մարդիկը իրեն կը հրաւիրէ, եւ ինքն է որ մարդիկը իրեն կը հրաւիրէ, եւ ինքն է որ մարդիկը իրեն կը հրաւիրէ, եւ ինքն է որ մարդիկը իրեն կը հրաւիրէ, եւ ի´́́́նքն է որ մարդոց նքն է որ մարդոց նքն է որ մարդոց նքն է որ մարդոց 
կեանքի Հացը կը շնորհէ: կեանքի Հացը կը շնորհէ: կեանքի Հացը կը շնորհէ: կեանքի Հացը կը շնորհէ: ««««Ամէն ինչ իրմէ է,Ամէն ինչ իրմէ է,Ամէն ինչ իրմէ է,Ամէն ինչ իրմէ է,    իրմով եւ իրեն իրմով եւ իրեն իրմով եւ իրեն իրմով եւ իրեն 
համարհամարհամարհամար»»»» ( ( ( (Հռ 11.36):Հռ 11.36):Հռ 11.36):Հռ 11.36):    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, անսխալական միակ առաջնորդ,ր Յիսուս, անսխալական միակ առաջնորդ,ր Յիսուս, անսխալական միակ առաջնորդ,ր Յիսուս, անսխալական միակ առաջնորդ,    
Երբ կանչես զիս, միԵրբ կանչես զիս, միԵրբ կանչես զիս, միԵրբ կանչես զիս, մի´ ´ ´ ´ թոյթոյթոյթոյլ տար որ հաւատքիս նաւակըլ տար որ հաւատքիս նաւակըլ տար որ հաւատքիս նաւակըլ տար որ հաւատքիս նաւակը    
Դատարկ Քեզի ներկայանամ:Դատարկ Քեզի ներկայանամ:Դատարկ Քեզի ներկայանամ:Դատարկ Քեզի ներկայանամ:    ԱյցելէԱյցելէԱյցելէԱյցելէ´ ´ ´ ´ ինծի,ինծի,ինծի,ինծի,    
ՈՈՈՈրպէսզի հաւատքիս նաւակը անպտուղ չմնայ:րպէսզի հաւատքիս նաւակը անպտուղ չմնայ:րպէսզի հաւատքիս նաւակը անպտուղ չմնայ:րպէսզի հաւատքիս նաւակը անպտուղ չմնայ:    
ՊատուէՊատուէՊատուէՊատուէ´́́́ր տուր ինծի, որպէսզի ընելիքս գիտնամ:ր տուր ինծի, որպէսզի ընելիքս գիտնամ:ր տուր ինծի, որպէսզի ընելիքս գիտնամ:ր տուր ինծի, որպէսզի ընելիքս գիտնամ:    
Հրահանգէ ուռկանս նաւակիս աջ կողմը ձգեմ,Հրահանգէ ուռկանս նաւակիս աջ կողմը ձգեմ,Հրահանգէ ուռկանս նաւակիս աջ կողմը ձգեմ,Հրահանգէ ուռկանս նաւակիս աջ կողմը ձգեմ,    
Որպէսզի փառքիդ համար մարդիկ որսամ:Որպէսզի փառքիդ համար մարդիկ որսամ:Որպէսզի փառքիդ համար մարդիկ որսամ:Որպէսզի փառքիդ համար մարդիկ որսամ:    
Հրամայէ որ շահած մարդիկս Քեզի բերեմՀրամայէ որ շահած մարդիկս Քեզի բերեմՀրամայէ որ շահած մարդիկս Քեզի բերեմՀրամայէ որ շահած մարդիկս Քեզի բերեմ,,,,    
Որպէսզի անոնք փառքդ գովերգեն:Որպէսզի անոնք փառքդ գովերգեն:Որպէսզի անոնք փառքդ գովերգեն:Որպէսզի անոնք փառքդ գովերգեն:    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ձեռքովդ կերակրէ զիսր, ձեռքովդ կերակրէ զիսր, ձեռքովդ կերակրէ զիսր, ձեռքովդ կերակրէ զիս    
Եւ իմ միջոցաւս Քեզի եկողները, ոԵւ իմ միջոցաւս Քեզի եկողները, ոԵւ իմ միջոցաւս Քեզի եկողները, ոԵւ իմ միջոցաւս Քեզի եկողները, որպրպրպրպէսզիէսզիէսզիէսզի    
ՅՅՅՅագեցած սիրտերով փառաբանենք մեծութիւնդ:ագեցած սիրտերով փառաբանենք մեծութիւնդ:ագեցած սիրտերով փառաբանենք մեծութիւնդ:ագեցած սիրտերով փառաբանենք մեծութիւնդ:    
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Յիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէՅիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէՅիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէՅիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէ    
((((Մարկոս 7.31Մարկոս 7.31Մարկոս 7.31Մարկոս 7.31----37)37)37)37) 

 
««««Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրաՅիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրաՅիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրաՅիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրա----

յով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի յով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի յով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի յով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի 
լիլիլիլիճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր մճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր մճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր մճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր մարդ մը, արդ մը, արդ մը, արդ մը, 
խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայխնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայխնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայխնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ»»»» ( ( ( (Մր 7.31Մր 7.31Մր 7.31Մր 7.31----32):32):32):32):    

1.1.1.1.----    Յիսուս բուժելէ ետք Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններէն Յիսուս բուժելէ ետք Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններէն Յիսուս բուժելէ ետք Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններէն Յիսուս բուժելէ ետք Տիւրոսի եւ Սիդոնի շրջաններէն 
եղող Քանանացի կնոջ աղջիկը, եղող Քանանացի կնոջ աղջիկը, եղող Քանանացի կնոջ աղջիկը, եղող Քանանացի կնոջ աղջիկը, ««««Սիդոնի վրայով անցաւ Սիդոնի վրայով անցաւ Սիդոնի վրայով անցաւ Սիդոնի վրայով անցաւ 
Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի լիճին Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի լիճին Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի լիճին Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի լիճին 
եզերքըեզերքըեզերքըեզերքը»:»:»:»:    Այս երկա՜ր ճամբորդութիւնը ցոյց կու տայ, որ Այս երկա՜ր ճամբորդութիւնը ցոյց կու տայ, որ Այս երկա՜ր ճամբորդութիւնը ցոյց կու տայ, որ Այս երկա՜ր ճամբորդութիւնը ցոյց կու տայ, որ 
ՅիՅիՅիՅիսուս հանգիստ կեանք եւ հանգստաւէտ պայմաններ չէր սուս հանգիստ կեանք եւ հանգստաւէտ պայմաններ չէր սուս հանգիստ կեանք եւ հանգստաւէտ պայմաններ չէր սուս հանգիստ կեանք եւ հանգստաւէտ պայմաններ չէր 

Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի 
վրայով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ վրայով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ վրայով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ վրայով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ 
Գալիլեայի լիճին եզերքը: Եւ ահա Գալիլեայի լիճին եզերքը: Եւ ահա Գալիլեայի լիճին եզերքը: Եւ ահա Գալիլեայի լիճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր իրեն բերին խուլ եւ համր իրեն բերին խուլ եւ համր իրեն բերին խուլ եւ համր 
մարդ մը, խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ: Յիսուս զայն մարդ մը, խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ: Յիսուս զայն մարդ մը, խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ: Յիսուս զայն մարդ մը, խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ: Յիսուս զայն 
ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, մատները անոր ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, մատները անոր ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, մատները անոր ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, մատները անոր 
ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ անոր լեզուին: ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ անոր լեզուին: ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ անոր լեզուին: ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ անոր լեզուին: 
Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.----    

««««ԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթա´», ´», ´», ´», որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` ««««ԲացուէԲացուէԲացուէԲացուէ´»:´»:´»:´»:    
ՆոյնՆոյնՆոյնՆոյն    վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ 

լեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոր կերպով խօսիլ: Յելեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոր կերպով խօսիլ: Յելեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոր կերպով խօսիլ: Յելեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոր կերպով խօսիլ: Յե----
տոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն տոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն տոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն տոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն 
չըսեն: Սակայն իչըսեն: Սակայն իչըսեն: Սակայն իչըսեն: Սակայն ի´́́́նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ 
չտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մաչտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մաչտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մաչտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մա----
սին: Մարդիկ ծայր աստիսին: Մարդիկ ծայր աստիսին: Մարդիկ ծայր աստիսին: Մարդիկ ծայր աստիճան կը զարմանային եւ կճան կը զարմանային եւ կճան կը զարմանային եւ կճան կը զարմանային եւ կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    

««««Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ 
խուլերուն լսել կու տայ եւ համրերուն` խօսիլխուլերուն լսել կու տայ եւ համրերուն` խօսիլխուլերուն լսել կու տայ եւ համրերուն` խօսիլխուլերուն լսել կու տայ եւ համրերուն` խօսիլ»:»:»:»:    
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փնտռեր: Ճիշդ է որ ան իր առաքելութեան մեծ բաժինը փնտռեր: Ճիշդ է որ ան իր առաքելութեան մեծ բաժինը փնտռեր: Ճիշդ է որ ան իր առաքելութեան մեծ բաժինը փնտռեր: Ճիշդ է որ ան իր առաքելութեան մեծ բաժինը 
անցուց Գալիլեայի մէջ, բայց յաճախ զինք կը տեսնենք անցուց Գալիլեայի մէջ, բայց յաճախ զինք կը տեսնենք անցուց Գալիլեայի մէջ, բայց յաճախ զինք կը տեսնենք անցուց Գալիլեայի մէջ, բայց յաճախ զինք կը տեսնենք որ որ որ որ 
քաղաքէքաղաքէքաղաքէքաղաքէ----քաղաք կամ գիւղէքաղաք կամ գիւղէքաղաք կամ գիւղէքաղաք կամ գիւղէ----գիւղ կգիւղ կգիւղ կգիւղ կ’’’’երթայ միակ անձի մը երթայ միակ անձի մը երթայ միակ անձի մը երթայ միակ անձի մը 
փրկութեան կամ բժփրկութեան կամ բժփրկութեան կամ բժփրկութեան կամ բժշշշշկութեան համար: Ասկէ առաջ երբ կութեան համար: Ասկէ առաջ երբ կութեան համար: Ասկէ առաջ երբ կութեան համար: Ասկէ առաջ երբ 
խօսեցանք Գերգեխօսեցանք Գերգեխօսեցանք Գերգեխօսեցանք Գերգեսացի դիւահարին բժշկութեան մասին, սացի դիւահարին բժշկութեան մասին, սացի դիւահարին բժշկութեան մասին, սացի դիւահարին բժշկութեան մասին, 
բացատրեցինք թէ Յիսուս լոկ այս մարդուն համար էր որ բացատրեցինք թէ Յիսուս լոկ այս մարդուն համար էր որ բացատրեցինք թէ Յիսուս լոկ այս մարդուն համար էր որ բացատրեցինք թէ Յիսուս լոկ այս մարդուն համար էր որ 
մինչեւ Գերգեսա գնաց (Մր 5.1, 21): Նոյնն է պարագան մինչեւ Գերգեսա գնաց (Մր 5.1, 21): Նոյնն է պարագան մինչեւ Գերգեսա գնաց (Մր 5.1, 21): Նոյնն է պարագան մինչեւ Գերգեսա գնաց (Մր 5.1, 21): Նոյնն է պարագան 
Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութեան: Յիսուս Տիւրոսի եւ Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութեան: Յիսուս Տիւրոսի եւ Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութեան: Յիսուս Տիւրոսի եւ Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութեան: Յիսուս Տիւրոսի եւ 
Սիդոնի շրջանները գնաց լոկ անոր աղջկան բժշկութիւնը Սիդոնի շրջանները գնաց լոկ անոր աղջկան բժշկութիւնը Սիդոնի շրջանները գնաց լոկ անոր աղջկան բժշկութիւնը Սիդոնի շրջանները գնաց լոկ անոր աղջկան բժշկութիւնը 
կատարելու համար, եւ ապկատարելու համար, եւ ապկատարելու համար, եւ ապկատարելու համար, եւ ապա ա ա ա ««««այդտեղէն մեկնելով գնաց այդտեղէն մեկնելով գնաց այդտեղէն մեկնելով գնաց այդտեղէն մեկնելով գնաց 
Գալիլեայի լիճին եզերքըԳալիլեայի լիճին եզերքըԳալիլեայի լիճին եզերքըԳալիլեայի լիճին եզերքը»»»» ( ( ( (Մտ 15.21, 29): Այս իրողութիւնը Մտ 15.21, 29): Այս իրողութիւնը Մտ 15.21, 29): Այս իրողութիւնը Մտ 15.21, 29): Այս իրողութիւնը 
ցոյց կու տայ թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ անհուն արժէք ցոյց կու տայ թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ անհուն արժէք ցոյց կու տայ թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ անհուն արժէք ցոյց կու տայ թէ իւրաքանչիւր մարդ անհատ անհուն արժէք 
կը ներկայացնէ Տիրոջ համար: Իննսունինը ոչխարները ձգելը կը ներկայացնէ Տիրոջ համար: Իննսունինը ոչխարները ձգելը կը ներկայացնէ Տիրոջ համար: Իննսունինը ոչխարները ձգելը կը ներկայացնէ Տիրոջ համար: Իննսունինը ոչխարները ձգելը 
եւ միակ կորսուած ոչխարին ետեւէն երթալը նոյն ճեւ միակ կորսուած ոչխարին ետեւէն երթալը նոյն ճեւ միակ կորսուած ոչխարին ետեւէն երթալը նոյն ճեւ միակ կորսուած ոչխարին ետեւէն երթալը նոյն ճշշշշմարտումարտումարտումարտու----
թիւնը կը պարզէ:թիւնը կը պարզէ:թիւնը կը պարզէ:թիւնը կը պարզէ:    

2.2.2.2.----    Խուլ եւ համր մարդը ինք չեկաւ Յիսուսի մօտ. Խուլ եւ համր մարդը ինք չեկաւ Յիսուսի մօտ. Խուլ եւ համր մարդը ինք չեկաւ Յիսուսի մօտ. Խուլ եւ համր մարդը ինք չեկաւ Յիսուսի մօտ. 
ուրիշներ զինք Յիսուսի մօտ բերին: Անոնք որոնք չեն կրնար ուրիշներ զինք Յիսուսի մօտ բերին: Անոնք որոնք չեն կրնար ուրիշներ զինք Յիսուսի մօտ բերին: Անոնք որոնք չեն կրնար ուրիշներ զինք Յիսուսի մօտ բերին: Անոնք որոնք չեն կրնար 
Յիսուսի մօտ գալ, պէտք է օգնենք անոնց մօտենալու Յիսուսի: Յիսուսի մօտ գալ, պէտք է օգնենք անոնց մօտենալու Յիսուսի: Յիսուսի մօտ գալ, պէտք է օգնենք անոնց մօտենալու Յիսուսի: Յիսուսի մօտ գալ, պէտք է օգնենք անոնց մօտենալու Յիսուսի: 
Մարդը խուլ ըլլալով, ոչինչ լսած էր Յիսուսի մասին, ուստի Մարդը խուլ ըլլալով, ոչինչ լսած էր Յիսուսի մասին, ուստի Մարդը խուլ ըլլալով, ոչինչ լսած էր Յիսուսի մասին, ուստի Մարդը խուլ ըլլալով, ոչինչ լսած էր Յիսուսի մասին, ուստի 
իրեն համար դժուար էր փնտռել Յիսուսի ներկայոիրեն համար դժուար էր փնտռել Յիսուսի ներկայոիրեն համար դժուար էր փնտռել Յիսուսի ներկայոիրեն համար դժուար էր փնտռել Յիսուսի ներկայութիւնը կամ ւթիւնը կամ ւթիւնը կամ ւթիւնը կամ 
հաւատալ Յիսուսի: Ճիշդ է որ ան կոյր չէր եւ ուստի կրնար հաւատալ Յիսուսի: Ճիշդ է որ ան կոյր չէր եւ ուստի կրնար հաւատալ Յիսուսի: Ճիշդ է որ ան կոյր չէր եւ ուստի կրնար հաւատալ Յիսուսի: Ճիշդ է որ ան կոյր չէր եւ ուստի կրնար 
տեսնել Յիսուսի գործած հրաշքները, եւ անոնք կրնային տեսնել Յիսուսի գործած հրաշքները, եւ անոնք կրնային տեսնել Յիսուսի գործած հրաշքները, եւ անոնք կրնային տեսնել Յիսուսի գործած հրաշքները, եւ անոնք կրնային 
հաւատք արթնցնել հաւատք արթնցնել հաւատք արթնցնել հաւատք արթնցնել իր մէջիր մէջիր մէջիր մէջ, , , , բայց դժուար է ենթադրել որ ան բայց դժուար է ենթադրել որ ան բայց դժուար է ենթադրել որ ան բայց դժուար է ենթադրել որ ան 
Յիսուսի հետեւորդ մըն էր, եւ ուստի` անոր գործած Յիսուսի հետեւորդ մըն էր, եւ ուստի` անոր գործած Յիսուսի հետեւորդ մըն էր, եւ ուստի` անոր գործած Յիսուսի հետեւորդ մըն էր, եւ ուստի` անոր գործած 
հրաշքներուն ականատես  մը, որովհետեւ եթէ Յհրաշքներուն ականատես  մը, որովհետեւ եթէ Յհրաշքներուն ականատես  մը, որովհետեւ եթէ Յհրաշքներուն ականատես  մը, որովհետեւ եթէ Յիսուսի իսուսի իսուսի իսուսի 
հետեւորդ մը ըլլար, մինչեւ հիմա անպայման որ Տէրը զայն հետեւորդ մը ըլլար, մինչեւ հիմա անպայման որ Տէրը զայն հետեւորդ մը ըլլար, մինչեւ հիմա անպայման որ Տէրը զայն հետեւորդ մը ըլլար, մինչեւ հիմա անպայման որ Տէրը զայն 
բուժած պիտի ըլլար: Յիսուս երբեք պիտի չուզէր որ իր բուժած պիտի ըլլար: Յիսուս երբեք պիտի չուզէր որ իր բուժած պիտի ըլլար: Յիսուս երբեք պիտի չուզէր որ իր բուժած պիտի ըլլար: Յիսուս երբեք պիտի չուզէր որ իր 
հետեւորդներուն շարքին մէջ խուլ եւ համր մարդ մը ըլլար, որ հետեւորդներուն շարքին մէջ խուլ եւ համր մարդ մը ըլլար, որ հետեւորդներուն շարքին մէջ խուլ եւ համր մարդ մը ըլլար, որ հետեւորդներուն շարքին մէջ խուլ եւ համր մարդ մը ըլլար, որ 
ոոոո´́́́չ կարենար լսել իր ձայնը եւ ոչ կարենար լսել իր ձայնը եւ ոչ կարենար լսել իր ձայնը եւ ոչ կարենար լսել իր ձայնը եւ ո´́́́չ ալ վկայել իր մասին:չ ալ վկայել իր մասին:չ ալ վկայել իր մասին:չ ալ վկայել իր մասին:    

3.3.3.3.----    Կարեւոր է նկատի առնել որ խուլ եւԿարեւոր է նկատի առնել որ խուլ եւԿարեւոր է նկատի առնել որ խուլ եւԿարեւոր է նկատի առնել որ խուլ եւ    համր մարդը համր մարդը համր մարդը համր մարդը 
Յիսուսի մօտ բերող մարդիկը, չխնդրեցին Յիսուսէն որ բուժէ Յիսուսի մօտ բերող մարդիկը, չխնդրեցին Յիսուսէն որ բուժէ Յիսուսի մօտ բերող մարդիկը, չխնդրեցին Յիսուսէն որ բուժէ Յիսուսի մօտ բերող մարդիկը, չխնդրեցին Յիսուսէն որ բուժէ 
զայն, այլ պարզապէսզայն, այլ պարզապէսզայն, այլ պարզապէսզայն, այլ պարզապէս`̀̀̀    ««««ձեռքը դնէ անոր վրայձեռքը դնէ անոր վրայձեռքը դնէ անոր վրայձեռքը դնէ անոր վրայ»:»:»:»:        Կասկած չկայ Կասկած չկայ Կասկած չկայ Կասկած չկայ 
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որ անոնք գիտէին ու վստահ էին որ Յիսուս զայն պիտի որ անոնք գիտէին ու վստահ էին որ Յիսուս զայն պիտի որ անոնք գիտէին ու վստահ էին որ Յիսուս զայն պիտի որ անոնք գիտէին ու վստահ էին որ Յիսուս զայն պիտի 
բուժէր, բայց անոնք չուզեցին Յիսուսին ըսել կամ թելադրել իր բուժէր, բայց անոնք չուզեցին Յիսուսին ըսել կամ թելադրել իր բուժէր, բայց անոնք չուզեցին Յիսուսին ըսել կամ թելադրել իր բուժէր, բայց անոնք չուզեցին Յիսուսին ըսել կամ թելադրել իր 
ընելիքը: Սորվինք անոնցմէ խընելիքը: Սորվինք անոնցմէ խընելիքը: Սորվինք անոնցմէ խընելիքը: Սորվինք անոնցմէ խնդրել Տիրոջ ձեռքին հպումը, նդրել Տիրոջ ձեռքին հպումը, նդրել Տիրոջ ձեռքին հպումը, նդրել Տիրոջ ձեռքին հպումը, 
առանց սակայն Տիրոջ ըսելու թէ իառանց սակայն Տիրոջ ըսելու թէ իառանց սակայն Տիրոջ ըսելու թէ իառանց սակայն Տիրոջ ըսելու թէ ի´́́́նչ պէտք է ընէ: Մեր նչ պէտք է ընէ: Մեր նչ պէտք է ընէ: Մեր նչ պէտք է ընէ: Մեր 
խնդրանքները դնենք Տիրոջ առջեւ, բայց ուղղութիւն չտանք խնդրանքները դնենք Տիրոջ առջեւ, բայց ուղղութիւն չտանք խնդրանքները դնենք Տիրոջ առջեւ, բայց ուղղութիւն չտանք խնդրանքները դնենք Տիրոջ առջեւ, բայց ուղղութիւն չտանք 
Տիրոջ: Մեր հարցերը ներկայացնենք Տիրոջ, բայց զանոնք Տիրոջ: Մեր հարցերը ներկայացնենք Տիրոջ, բայց զանոնք Տիրոջ: Մեր հարցերը ներկայացնենք Տիրոջ, բայց զանոնք Տիրոջ: Մեր հարցերը ներկայացնենք Տիրոջ, բայց զանոնք 
լուծելու կերպեր չառաջարկենք անոր:լուծելու կերպեր չառաջարկենք անոր:լուծելու կերպեր չառաջարկենք անոր:լուծելու կերպեր չառաջարկենք անոր:    

4.4.4.4.----    Մեր ունեցած մարմինները, հոգին եւ միտքՄեր ունեցած մարմինները, հոգին եւ միտքՄեր ունեցած մարմինները, հոգին եւ միտքՄեր ունեցած մարմինները, հոգին եւ միտքը, ը, ը, ը, 
Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ են: Բայց ոչ միայն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ են: Բայց ոչ միայն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ են: Բայց ոչ միայն Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ են: Բայց ոչ միայն 
մեր մարմինները Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ մեր մարմինները Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ մեր մարմինները Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ մեր մարմինները Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ 
են, այլեւ` մեր մարմիններուն անդամներէն իւրաքանչիւրը: են, այլեւ` մեր մարմիններուն անդամներէն իւրաքանչիւրը: են, այլեւ` մեր մարմիններուն անդամներէն իւրաքանչիւրը: են, այլեւ` մեր մարմիններուն անդամներէն իւրաքանչիւրը: 
Ի՞նչպէս կրնանք մեր աչքը աստուածային պարգեւ չհամարել, Ի՞նչպէս կրնանք մեր աչքը աստուածային պարգեւ չհամարել, Ի՞նչպէս կրնանք մեր աչքը աստուածային պարգեւ չհամարել, Ի՞նչպէս կրնանք մեր աչքը աստուածային պարգեւ չհամարել, 
երբ անով կրնանք վայելել գեղեցկութիւնը երերբ անով կրնանք վայելել գեղեցկութիւնը երերբ անով կրնանք վայելել գեղեցկութիւնը երերբ անով կրնանք վայելել գեղեցկութիւնը երկկկկիիիինքին, եւ անոր նքին, եւ անոր նքին, եւ անոր նքին, եւ անոր 
միջոցաւ դառնալ ականատես վկաները աստուածային միջոցաւ դառնալ ականատես վկաները աստուածային միջոցաւ դառնալ ականատես վկաները աստուածային միջոցաւ դառնալ ականատես վկաները աստուածային 
փառքին ու մեծութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ականջներուն փառքին ու մեծութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ականջներուն փառքին ու մեծութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ականջներուն փառքին ու մեծութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ականջներուն 
լսողական կարողութիւնը աստուածային պարգեւ չհամարել, լսողական կարողութիւնը աստուածային պարգեւ չհամարել, լսողական կարողութիւնը աստուածային պարգեւ չհամարել, լսողական կարողութիւնը աստուածային պարգեւ չհամարել, 
երբ անով կրնանք լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, երբ անով կրնանք լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, երբ անով կրնանք լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, երբ անով կրնանք լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը, 
սուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը, հոգեւոր երգսուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը, հոգեւոր երգսուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը, հոգեւոր երգսուրբ Պատարագի երգեցողութիւնը, հոգեւոր երգերն ու երն ու երն ու երն ու 
շարականները, փառաբանական ու օրհներգական շարականները, փառաբանական ու օրհներգական շարականները, փառաբանական ու օրհներգական շարականները, փառաբանական ու օրհներգական 
աղօթքները: Ի՞նչպէս կրնանք մեր բերաններն ու լեզուները աղօթքները: Ի՞նչպէս կրնանք մեր բերաններն ու լեզուները աղօթքները: Ի՞նչպէս կրնանք մեր բերաններն ու լեզուները աղօթքները: Ի՞նչպէս կրնանք մեր բերաններն ու լեզուները 
աստուածային պարգեւներ չհամարել, երբ անոնցմով մենք աստուածային պարգեւներ չհամարել, երբ անոնցմով մենք աստուածային պարգեւներ չհամարել, երբ անոնցմով մենք աստուածային պարգեւներ չհամարել, երբ անոնցմով մենք 
կարողութիւնը ունինք պատմելու Տիրոջ սիրոյն ու քաղցրուկարողութիւնը ունինք պատմելու Տիրոջ սիրոյն ու քաղցրուկարողութիւնը ունինք պատմելու Տիրոջ սիրոյն ու քաղցրուկարողութիւնը ունինք պատմելու Տիրոջ սիրոյն ու քաղցրու----
թեան մասին, Տիրոջ փրկագործութեան ու ողորմութեան թեան մասին, Տիրոջ փրկագործութեան ու ողորմութեան թեան մասին, Տիրոջ փրկագործութեան ու ողորմութեան թեան մասին, Տիրոջ փրկագործութեան ու ողորմութեան 
մասինմասինմասինմասին: : : : Յիշեալ հիւանդ մարդը չէՅիշեալ հիւանդ մարդը չէՅիշեալ հիւանդ մարդը չէՅիշեալ հիւանդ մարդը չէ´́́́ր կրնար պատմել ր կրնար պատմել ր կրնար պատմել ր կրնար պատմել 
Աստուծոյ փառքին մասին, չէԱստուծոյ փառքին մասին, չէԱստուծոյ փառքին մասին, չէԱստուծոյ փառքին մասին, չէ´́́́ր կրնար բարձրաձայն աղօթել ր կրնար բարձրաձայն աղօթել ր կրնար բարձրաձայն աղօթել ր կրնար բարձրաձայն աղօթել 
ու բարեխօսել, չէու բարեխօսել, չէու բարեխօսել, չէու բարեխօսել, չէ´́́́ր կրնար բարի խրատներ ու յորդորներ ր կրնար բարի խրատներ ու յորդորներ ր կրնար բարի խրատներ ու յորդորներ ր կրնար բարի խրատներ ու յորդորներ 
տալ: Տակաւին, ան խուլ ու համր ըլլալով, ոտալ: Տակաւին, ան խուլ ու համր ըլլալով, ոտալ: Տակաւին, ան խուլ ու համր ըլլալով, ոտալ: Տակաւին, ան խուլ ու համր ըլլալով, ո´́́́չ կրնար չ կրնար չ կրնար չ կրնար 
մխիթարական խօսք մը լսել եւ ոմխիթարական խօսք մը լսել եւ ոմխիթարական խօսք մը լսել եւ ոմխիթարական խօսք մը լսել եւ ո´́́́չ ալ կրնար մխիթարական չ ալ կրնար մխիթարական չ ալ կրնար մխիթարական չ ալ կրնար մխիթարական 
խօսք մը ըսել,խօսք մը ըսել,խօսք մը ըսել,խօսք մը ըսել,    ոոոո´́́́չ կրնար քաջալերել եւ ոչ կրնար քաջալերել եւ ոչ կրնար քաջալերել եւ ոչ կրնար քաջալերել եւ ո´́́́չ ալ կրնար չ ալ կրնար չ ալ կրնար չ ալ կրնար 
քաջալերուիլ, ոքաջալերուիլ, ոքաջալերուիլ, ոքաջալերուիլ, ո´́́́չ կրնար մարդոց խօսակցութիւնները լսել եւ չ կրնար մարդոց խօսակցութիւնները լսել եւ չ կրնար մարդոց խօսակցութիւնները լսել եւ չ կրնար մարդոց խօսակցութիւնները լսել եւ 
ոոոո´́́́չ ալ կրնար անոնց խօսակցութիւններուն մասնակցիլ: չ ալ կրնար անոնց խօսակցութիւններուն մասնակցիլ: չ ալ կրնար անոնց խօսակցութիւններուն մասնակցիլ: չ ալ կրնար անոնց խօսակցութիւններուն մասնակցիլ: 
Մենք, ականջի լսողութիւն եւ աչքի տեսողութիւն ունեցողՄենք, ականջի լսողութիւն եւ աչքի տեսողութիւն ունեցողՄենք, ականջի լսողութիւն եւ աչքի տեսողութիւն ունեցողՄենք, ականջի լսողութիւն եւ աչքի տեսողութիւն ունեցող----
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ներս կրնանք այս բոլորը ընել, ուստի շնորհակալ ըլլանք ներս կրնանք այս բոլորը ընել, ուստի շնորհակալ ըլլանք ներս կրնանք այս բոլորը ընել, ուստի շնորհակալ ըլլանք ներս կրնանք այս բոլորը ընել, ուստի շնորհակալ ըլլանք 
Աստուծոյ, եԱստուծոյ, եԱստուծոյ, եԱստուծոյ, եւ մեր շնորհակալութիւնը գործնականօրէն ւ մեր շնորհակալութիւնը գործնականօրէն ւ մեր շնորհակալութիւնը գործնականօրէն ւ մեր շնորհակալութիւնը գործնականօրէն 
արտայայտենք` մեր մարմիններուն անդամները Աստուծոյ արտայայտենք` մեր մարմիններուն անդամները Աստուծոյ արտայայտենք` մեր մարմիններուն անդամները Աստուծոյ արտայայտենք` մեր մարմիններուն անդամները Աստուծոյ 
փառքին համար գործածելով:փառքին համար գործածելով:փառքին համար գործածելով:փառքին համար գործածելով:    

««««Յիսուս զայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, Յիսուս զայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, Յիսուս զայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, Յիսուս զայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ, 
մատները անոր ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ մատները անոր ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ մատները անոր ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ մատները անոր ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ 
անոր լեզուինանոր լեզուինանոր լեզուինանոր լեզուին»»»» ( ( ( (Մր 7.33):Մր 7.33):Մր 7.33):Մր 7.33):    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար ՅիսուԻնչո՞ւ համար ՅիսուԻնչո՞ւ համար ՅիսուԻնչո՞ւ համար Յիսուս հիւանդը բուժելու համար, ս հիւանդը բուժելու համար, ս հիւանդը բուժելու համար, ս հիւանդը բուժելու համար, 
««««զայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւզայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւզայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւզայն ամբոխէն հեռու` մէկ կողմ տարաւ»:»:»:»:    Յիսուս սովորաՅիսուս սովորաՅիսուս սովորաՅիսուս սովորա----
բար իր հրաշքները մարդոց առջեւ կը գործէր, բայց քիչ բար իր հրաշքները մարդոց առջեւ կը գործէր, բայց քիչ բար իր հրաշքները մարդոց առջեւ կը գործէր, բայց քիչ բար իր հրաշքները մարդոց առջեւ կը գործէր, բայց քիչ 
առիթներով, ան իր հրաշքները գործեց մարդոց աչքերէն առիթներով, ան իր հրաշքները գործեց մարդոց աչքերէն առիթներով, ան իր հրաշքները գործեց մարդոց աչքերէն առիթներով, ան իր հրաշքները գործեց մարդոց աչքերէն 
հեռու, եւ տուեալ հրաշքը անոնցմէ մին էր: Երբ ան իր հեռու, եւ տուեալ հրաշքը անոնցմէ մին էր: Երբ ան իր հեռու, եւ տուեալ հրաշքը անոնցմէ մին էր: Երբ ան իր հեռու, եւ տուեալ հրաշքը անոնցմէ մին էր: Երբ ան իր 
հրաշքները մարդոց առջեւ կը գորհրաշքները մարդոց առջեւ կը գորհրաշքները մարդոց առջեւ կը գորհրաշքները մարդոց առջեւ կը գործէր, իր նպատակն էր ցոյց ծէր, իր նպատակն էր ցոյց ծէր, իր նպատակն էր ցոյց ծէր, իր նպատակն էր ցոյց 
տալ անոնց թէ իտալ անոնց թէ իտալ անոնց թէ իտալ անոնց թէ ի´́́́նքն էր աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը. իսկ նքն էր աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը. իսկ նքն էր աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը. իսկ նքն էր աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը. իսկ 
երբ իր հրաշքները մարդոց աչքերէն հեռու կը գործէր, իր երբ իր հրաշքները մարդոց աչքերէն հեռու կը գործէր, իր երբ իր հրաշքները մարդոց աչքերէն հեռու կը գործէր, իր երբ իր հրաշքները մարդոց աչքերէն հեռու կը գործէր, իր 
նպատակն էր սորվեցնել իր աշակերտներուն եւ ցոյց տալ իր նպատակն էր սորվեցնել իր աշակերտներուն եւ ցոյց տալ իր նպատակն էր սորվեցնել իր աշակերտներուն եւ ցոյց տալ իր նպատակն էր սորվեցնել իր աշակերտներուն եւ ցոյց տալ իր 
ժողովուրդին, թէ ինք մարդոց կողմէ փառք ու փառաբաժողովուրդին, թէ ինք մարդոց կողմէ փառք ու փառաբաժողովուրդին, թէ ինք մարդոց կողմէ փառք ու փառաբաժողովուրդին, թէ ինք մարդոց կողմէ փառք ու փառաբա----
նութիւն փնտռող մէկը չէր: Տէնութիւն փնտռող մէկը չէր: Տէնութիւն փնտռող մէկը չէր: Տէնութիւն փնտռող մէկը չէր: Տէրը իր այս վերաբերմունքով րը իր այս վերաբերմունքով րը իր այս վերաբերմունքով րը իր այս վերաբերմունքով 
սորվեցուց մեզի, թէ մեր բարի գործերը կրնանք մարդոց սորվեցուց մեզի, թէ մեր բարի գործերը կրնանք մարդոց սորվեցուց մեզի, թէ մեր բարի գործերը կրնանք մարդոց սորվեցուց մեզի, թէ մեր բարի գործերը կրնանք մարդոց 
առջեւ գործել եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ փառաւորման առջեւ գործել եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ փառաւորման առջեւ գործել եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ փառաւորման առջեւ գործել եթէ երբեք անոնք Աստուծոյ փառաւորման 
պատճառ պիտի դառնան, բայց եթէ երբեք անոնք մեպատճառ պիտի դառնան, բայց եթէ երբեք անոնք մեպատճառ պիտի դառնան, բայց եթէ երբեք անոնք մեպատճառ պիտի դառնան, բայց եթէ երբեք անոնք մե´́́́ր ր ր ր 
փառաւորման պատճառ պիտի դառնան, պէտք է զանոնք փառաւորման պատճառ պիտի դառնան, պէտք է զանոնք փառաւորման պատճառ պիտի դառնան, պէտք է զանոնք փառաւորման պատճառ պիտի դառնան, պէտք է զանոնք 
ծածկաբար գործել, պէտք է մէկ կողմ քաշուիլ ծածկաբար գործել, պէտք է մէկ կողմ քաշուիլ ծածկաբար գործել, պէտք է մէկ կողմ քաշուիլ ծածկաբար գործել, պէտք է մէկ կողմ քաշուիլ եւ բարին գորեւ բարին գորեւ բարին գորեւ բարին գոր----
ծել, այլ խօսքով` պէտք է հեռու փախչիլ մեզ փառաբանողնեծել, այլ խօսքով` պէտք է հեռու փախչիլ մեզ փառաբանողնեծել, այլ խօսքով` պէտք է հեռու փախչիլ մեզ փառաբանողնեծել, այլ խօսքով` պէտք է հեռու փախչիլ մեզ փառաբանողնե----
րէն:րէն:րէն:րէն:    

2.2.2.2.----    Յիսուս իր մատները դրաւ անոր փակ ականջներուն Յիսուս իր մատները դրաւ անոր փակ ականջներուն Յիսուս իր մատները դրաւ անոր փակ ականջներուն Յիսուս իր մատները դրաւ անոր փակ ականջներուն 
մէջ որպէսզի բանայ զանոնք, եւ յետոյ թքեց ինքնիր մատին մէջ որպէսզի բանայ զանոնք, եւ յետոյ թքեց ինքնիր մատին մէջ որպէսզի բանայ զանոնք, եւ յետոյ թքեց ինքնիր մատին մէջ որպէսզի բանայ զանոնք, եւ յետոյ թքեց ինքնիր մատին 
վրայ եւ զայն դպցուց անոր լեզուին: Ինչո՞ւ համար Յիսուս վրայ եւ զայն դպցուց անոր լեզուին: Ինչո՞ւ համար Յիսուս վրայ եւ զայն դպցուց անոր լեզուին: Ինչո՞ւ համար Յիսուս վրայ եւ զայն դպցուց անոր լեզուին: Ինչո՞ւ համար Յիսուս 
գործածեց իր մատներն ու իր թուքգործածեց իր մատներն ու իր թուքգործածեց իր մատներն ու իր թուքգործածեց իր մատներն ու իր թուքը: Նախ ցոյց տալու համար ը: Նախ ցոյց տալու համար ը: Նախ ցոյց տալու համար ը: Նախ ցոյց տալու համար 
թէ ինք մարդիկը բուժելու զանազան կերպեր ունի: Տիրոջ թէ ինք մարդիկը բուժելու զանազան կերպեր ունի: Տիրոջ թէ ինք մարդիկը բուժելու զանազան կերպեր ունի: Տիրոջ թէ ինք մարդիկը բուժելու զանազան կերպեր ունի: Տիրոջ 
բժշկարար զօրութիւնը միակ ձեւով մը չէ սահմանափակուած: բժշկարար զօրութիւնը միակ ձեւով մը չէ սահմանափակուած: բժշկարար զօրութիւնը միակ ձեւով մը չէ սահմանափակուած: բժշկարար զօրութիւնը միակ ձեւով մը չէ սահմանափակուած: 
Միւս կողմէ, սուրբ հայրեր դիտել կու տան որ թուքի գործաՄիւս կողմէ, սուրբ հայրեր դիտել կու տան որ թուքի գործաՄիւս կողմէ, սուրբ հայրեր դիտել կու տան որ թուքի գործաՄիւս կողմէ, սուրբ հայրեր դիտել կու տան որ թուքի գործա----
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ծութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստատած ծութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստատած ծութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստատած ծութեամբ, Յիսուս դեղի գործածութիւնն է որ հաստատած 
եղաւեղաւեղաւեղաւ12121212::::    

3.3.3.3.----    Ոմանք կը խորհՈմանք կը խորհՈմանք կը խորհՈմանք կը խորհին որ Յիսուս ոին որ Յիսուս ոին որ Յիսուս ոին որ Յիսուս ո´́́́չ թէ իր մատին վրայ չ թէ իր մատին վրայ չ թէ իր մատին վրայ չ թէ իր մատին վրայ 
թքեց, այլ գետին թքեց, եւ իբրեւ ապացոյց կը յիշեն Յհ 9.6թքեց, այլ գետին թքեց, եւ իբրեւ ապացոյց կը յիշեն Յհ 9.6թքեց, այլ գետին թքեց, եւ իբրեւ ապացոյց կը յիշեն Յհ 9.6թքեց, այլ գետին թքեց, եւ իբրեւ ապացոյց կը յիշեն Յհ 9.6----ը, որ ը, որ ը, որ ը, որ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ Ասիկա ըսելէ ետք՝ թքեց գետին, թուքով ցեխ շինեց եւ 
ծեփեց կոյրին աչքերըծեփեց կոյրին աչքերըծեփեց կոյրին աչքերըծեփեց կոյրին աչքերը»:»:»:»:    Ասիկա չի կրնար շիտակ ըլլալ, նախ Ասիկա չի կրնար շիտակ ըլլալ, նախ Ասիկա չի կրնար շիտակ ըլլալ, նախ Ասիկա չի կրնար շիտակ ըլլալ, նախ 
որովհետեւ երկու տարբեր դրուագներ են ասոնք, մէկը ի որովհետեւ երկու տարբեր դրուագներ են ասոնք, մէկը ի որովհետեւ երկու տարբեր դրուագներ են ասոնք, մէկը ի որովհետեւ երկու տարբեր դրուագներ են ասոնք, մէկը ի ծնէ ծնէ ծնէ ծնէ 
կոյրի մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ մեր ուսումնասիրածը` կոյրի մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ մեր ուսումնասիրածը` կոյրի մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ մեր ուսումնասիրածը` կոյրի մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ մեր ուսումնասիրածը` 
խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ խուլ եւ համր մարդու մը բժշկութեան դրուագն է, իսկ 
երկրորդ, Յհ 9.6երկրորդ, Յհ 9.6երկրորդ, Յհ 9.6երկրորդ, Յհ 9.6----ին մէջ Յիսուսի գետին թքնելուն նպատակը ին մէջ Յիսուսի գետին թքնելուն նպատակը ին մէջ Յիսուսի գետին թքնելուն նպատակը ին մէջ Յիսուսի գետին թքնելուն նպատակը 
ցեխ շինելն էր, որպէսզի անով ծեփէր կոյրին աչքերը, մինչդեռ ցեխ շինելն էր, որպէսզի անով ծեփէր կոյրին աչքերը, մինչդեռ ցեխ շինելն էր, որպէսզի անով ծեփէր կոյրին աչքերը, մինչդեռ ցեխ շինելն էր, որպէսզի անով ծեփէր կոյրին աչքերը, մինչդեռ 
ներկայ դրուագին մէջ ցեխ շինելու հարց ներկայ դրուագին մէջ ցեխ շինելու հարց ներկայ դրուագին մէջ ցեխ շինելու հարց ներկայ դրուագին մէջ ցեխ շինելու հարց գոյութիւն չունի, գոյութիւն չունի, գոյութիւն չունի, գոյութիւն չունի, 
որովհետեւ խօսքը կոյր մարդու մը մասին չէ, այլ խուլ եւ որովհետեւ խօսքը կոյր մարդու մը մասին չէ, այլ խուլ եւ որովհետեւ խօսքը կոյր մարդու մը մասին չէ, այլ խուլ եւ որովհետեւ խօսքը կոյր մարդու մը մասին չէ, այլ խուլ եւ 
համր մարդու մը մասին, եւ երբեք տրամաբանական չէ որ համր մարդու մը մասին, եւ երբեք տրամաբանական չէ որ համր մարդու մը մասին, եւ երբեք տրամաբանական չէ որ համր մարդու մը մասին, եւ երբեք տրամաբանական չէ որ 
Յիսուս ցեխ շինէր եւ մարդուն լեզուին վրայ կամ ականջնեՅիսուս ցեխ շինէր եւ մարդուն լեզուին վրայ կամ ականջնեՅիսուս ցեխ շինէր եւ մարդուն լեզուին վրայ կամ ականջնեՅիսուս ցեխ շինէր եւ մարդուն լեզուին վրայ կամ ականջնե----
րուն մէջ դնէր: Դրուագը որուն մէջ դնէր: Դրուագը որուն մէջ դնէր: Դրուագը որուն մէջ դնէր: Դրուագը ո´́́́չ մէկ ակնարկութիւն կչ մէկ ակնարկութիւն կչ մէկ ակնարկութիւն կչ մէկ ակնարկութիւն կ’’’’ընէ ընէ ընէ ընէ 
ցեխաշինութեան կամ ցեխագործածութեացեխաշինութեան կամ ցեխագործածութեացեխաշինութեան կամ ցեխագործածութեացեխաշինութեան կամ ցեխագործածութեան մասին, իսկ եթէ ն մասին, իսկ եթէ ն մասին, իսկ եթէ ն մասին, իսկ եթէ 
երբեք Յիսուս ցեխ պիտի չգործածէր, այդ պարագային ինչո՞ւ երբեք Յիսուս ցեխ պիտի չգործածէր, այդ պարագային ինչո՞ւ երբեք Յիսուս ցեխ պիտի չգործածէր, այդ պարագային ինչո՞ւ երբեք Յիսուս ցեխ պիտի չգործածէր, այդ պարագային ինչո՞ւ 
համար գետին պիտի թքնէր:համար գետին պիտի թքնէր:համար գետին պիտի թքնէր:համար գետին պիտի թքնէր:    

««««Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.----    
""""ԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթա´́́́"""", , , , որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` """"ԲացուէԲացուէԲացուէԲացուէ´́́́"»"»"»"» ( ( ( (Մր 7.34):Մր 7.34):Մր 7.34):Մր 7.34):    
1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս երկինք նայեցաւ: Բազմաթիւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս երկինք նայեցաւ: Բազմաթիւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս երկինք նայեցաւ: Բազմաթիւ Ինչո՞ւ համար Յիսուս երկինք նայեցաւ: Բազմաթիւ 

պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.----    
ա) Ցոյց տալա) Ցոյց տալա) Ցոյց տալա) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ու համար որ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ու համար որ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ու համար որ ինք Աստուծոյ կողմէ ղրկուած 

խոստացեալ Փրկիչն էր:խոստացեալ Փրկիչն էր:խոստացեալ Փրկիչն էր:խոստացեալ Փրկիչն էր:    
բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չէր բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չէր բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չէր բ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծմէ անկախօրէն չէր 

գործեր, այլ Աստուծոյ հետ միասին կը գործէր, Աստուծոգործեր, այլ Աստուծոյ հետ միասին կը գործէր, Աստուծոգործեր, այլ Աստուծոյ հետ միասին կը գործէր, Աստուծոգործեր, այլ Աստուծոյ հետ միասին կը գործէր, Աստուծո´́́́յ յ յ յ 
գործը կը գործէր, Աստուծոյ կամքին համաձագործը կը գործէր, Աստուծոյ կամքին համաձագործը կը գործէր, Աստուծոյ կամքին համաձագործը կը գործէր, Աստուծոյ կամքին համաձա´́́́յն կը գործէր:յն կը գործէր:յն կը գործէր:յն կը գործէր:    

գ) Բացայայտելու համար իր աստուածային ինգ) Բացայայտելու համար իր աստուածային ինգ) Բացայայտելու համար իր աստուածային ինգ) Բացայայտելու համար իր աստուածային ինքնութիւքնութիւքնութիւքնութիւ----
նը:նը:նը:նը:    

                                                 
12 Այս մասին յաւելեալ մանրամասնութեան համար, տես «Բեթսայիդայի կոյրին 
բժշկութիւնը», Մր 8.23-ի բացատրութիւնը, թիւ` 4 եւ 5: 
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դ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծոյ հետ մնայուն դ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծոյ հետ մնայուն դ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծոյ հետ մնայուն դ) Ցոյց տալու համար որ ինք Աստուծոյ հետ մնայուն 
յարաբերութեան ու հաղորդակցութեան մէջ էր:յարաբերութեան ու հաղորդակցութեան մէջ էր:յարաբերութեան ու հաղորդակցութեան մէջ էր:յարաբերութեան ու հաղորդակցութեան մէջ էր:    

ե) Ցոյց տալու համար որ իր զօրութիւնը Աստուծմէ էր եւ ե) Ցոյց տալու համար որ իր զօրութիւնը Աստուծմէ էր եւ ե) Ցոյց տալու համար որ իր զօրութիւնը Աստուծմէ էր եւ ե) Ցոյց տալու համար որ իր զօրութիւնը Աստուծմէ էր եւ 
աստուածային, եւ ոաստուածային, եւ ոաստուածային, եւ ոաստուածային, եւ ո´́́́չ թէ Սատանայէն ու դիւային, ինչպէս չ թէ Սատանայէն ու դիւային, ինչպէս չ թէ Սատանայէն ու դիւային, ինչպէս չ թէ Սատանայէն ու դիւային, ինչպէս 
Փարիսեցիներ յանդգնած էին ըսել (Մտ 12.24):Փարիսեցիներ յանդգնած էին ըսել (Մտ 12.24):Փարիսեցիներ յանդգնած էին ըսել (Մտ 12.24):Փարիսեցիներ յանդգնած էին ըսել (Մտ 12.24):    

զ) Սորվեցզ) Սորվեցզ) Սորվեցզ) Սորվեցնելու համար խուլ եւ համր մարդուն, ինչպէս նելու համար խուլ եւ համր մարդուն, ինչպէս նելու համար խուլ եւ համր մարդուն, ինչպէս նելու համար խուլ եւ համր մարդուն, ինչպէս 
նաեւ մեզի, երկինք նայիլ եւ երկնաբնակ Աստուծմէն սպասել նաեւ մեզի, երկինք նայիլ եւ երկնաբնակ Աստուծմէն սպասել նաեւ մեզի, երկինք նայիլ եւ երկնաբնակ Աստուծմէն սպասել նաեւ մեզի, երկինք նայիլ եւ երկնաբնակ Աստուծմէն սպասել 
մեր բժշկութիւնն ու զօրութիւնը:մեր բժշկութիւնն ու զօրութիւնը:մեր բժշկութիւնն ու զօրութիւնը:մեր բժշկութիւնն ու զօրութիւնը:    

է) Փառք տալու մեր երկնաւոր Հօրը այն սքանչելի է) Փառք տալու մեր երկնաւոր Հօրը այն սքանչելի է) Փառք տալու մեր երկնաւոր Հօրը այն սքանչելի է) Փառք տալու մեր երկնաւոր Հօրը այն սքանչելի 
գործերուն համար զորս կը կատարէ Իր միջոցաւ ու դեռ գործերուն համար զորս կը կատարէ Իր միջոցաւ ու դեռ գործերուն համար զորս կը կատարէ Իր միջոցաւ ու դեռ գործերուն համար զորս կը կատարէ Իր միջոցաւ ու դեռ 
պիտի կատարէ:պիտի կատարէ:պիտի կատարէ:պիտի կատարէ:    

2.2.2.2.----    ««««Հառաչեց եւ ըսաւ.Հառաչեց եւ ըսաւ.Հառաչեց եւ ըսաւ.Հառաչեց եւ ըսաւ.----    """"ԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթա´́́́"""", , , , որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` 
""""ԲացուէԲացուէԲացուէԲացուէ´́́́"»"»"»"»:::: « « « «ՀառաչեցՀառաչեցՀառաչեցՀառաչեց» » » » բառին համար գործածուած Յունարէն բառին համար գործածուած Յունարէն բառին համար գործածուած Յունարէն բառին համար գործածուած Յունարէն 
բառը կը նշանակէ` բառը կը նշանակէ` բառը կը նշանակէ` բառը կը նշանակէ` ««««ցաւով խօսեցաւցաւով խօսեցաւցաւով խօսեցաւցաւով խօսեցաւ», «», «», «», «սրտի կսկիծով սրտի կսկիծով սրտի կսկիծով սրտի կսկիծով 
բացագանչեցբացագանչեցբացագանչեցբացագանչեց»: »: »: »: Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, որ Յիսուս Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, որ Յիսուս Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, որ Յիսուս Մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, որ Յիսուս 
հառաչեց, որովհետեւ ցաւեցաւ իր պատկերով ստեղծուած հառաչեց, որովհետեւ ցաւեցաւ իր պատկերով ստեղծուած հառաչեց, որովհետեւ ցաւեցաւ իր պատկերով ստեղծուած հառաչեց, որովհետեւ ցաւեցաւ իր պատկերով ստեղծուած 
մարդը նման թշուառ վիճակի մըմարդը նման թշուառ վիճակի մըմարդը նման թշուառ վիճակի մըմարդը նման թշուառ վիճակի մը    մէջ տեսնելուն համար: մէջ տեսնելուն համար: մէջ տեսնելուն համար: մէջ տեսնելուն համար: 
Հառաչեց, որովհետեւ Աստուծոյ փառաբանութեան համար Հառաչեց, որովհետեւ Աստուծոյ փառաբանութեան համար Հառաչեց, որովհետեւ Աստուծոյ փառաբանութեան համար Հառաչեց, որովհետեւ Աստուծոյ փառաբանութեան համար 
ստեղծուած բերանը փակուած տեսաւ: Հառաչեց, որովհետեւ ստեղծուած բերանը փակուած տեսաւ: Հառաչեց, որովհետեւ ստեղծուած բերանը փակուած տեսաւ: Հառաչեց, որովհետեւ ստեղծուած բերանը փակուած տեսաւ: Հառաչեց, որովհետեւ 
Աստուծոյ քաղցր ձայնը լսելու համար ստեղծուած Աստուծոյ քաղցր ձայնը լսելու համար ստեղծուած Աստուծոյ քաղցր ձայնը լսելու համար ստեղծուած Աստուծոյ քաղցր ձայնը լսելու համար ստեղծուած 
ականջները փակ տեսաւ: Տակաւին, հառաչեց, ցոյց տալու ականջները փակ տեսաւ: Տակաւին, հառաչեց, ցոյց տալու ականջները փակ տեսաւ: Տակաւին, հառաչեց, ցոյց տալու ականջները փակ տեսաւ: Տակաւին, հառաչեց, ցոյց տալու 
համար թէ ինք ցաւակից էր մարդոց ցաւերուն, համար թէ ինք ցաւակից էր մարդոց ցաւերուն, համար թէ ինք ցաւակից էր մարդոց ցաւերուն, համար թէ ինք ցաւակից էր մարդոց ցաւերուն, եւ թէ երբեք եւ թէ երբեք եւ թէ երբեք եւ թէ երբեք 
անտարբեր չէր մարդոց ունեցած ցաւին, դժբախտութեանց ու անտարբեր չէր մարդոց ունեցած ցաւին, դժբախտութեանց ու անտարբեր չէր մարդոց ունեցած ցաւին, դժբախտութեանց ու անտարբեր չէր մարդոց ունեցած ցաւին, դժբախտութեանց ու 
թշուառութեանց հանդէպ: Յիսուս լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու թշուառութեանց հանդէպ: Յիսուս լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու թշուառութեանց հանդէպ: Յիսուս լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու թշուառութեանց հանդէպ: Յիսուս լոկ բժիշկ մը չէր, սէրէ ու 
գութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ սիրազեղ բժիշկ մը, գթառատ գութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ սիրազեղ բժիշկ մը, գթառատ գութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ սիրազեղ բժիշկ մը, գթառատ գութէ պարպուած բժիշկ մը, այլ սիրազեղ բժիշկ մը, գթառատ 
ու քաղցր բժիշկ մը, մարդասէր ու մարդամօտ բժիշկ մը, ցաւ ու քաղցր բժիշկ մը, մարդասէր ու մարդամօտ բժիշկ մը, ցաւ ու քաղցր բժիշկ մը, մարդասէր ու մարդամօտ բժիշկ մը, ցաւ ու քաղցր բժիշկ մը, մարդասէր ու մարդամօտ բժիշկ մը, ցաւ 
ունեցողին հետ ցաւող ու տառապաունեցողին հետ ցաւող ու տառապաունեցողին հետ ցաւող ու տառապաունեցողին հետ ցաւող ու տառապանք ունեցողին հետ նք ունեցողին հետ նք ունեցողին հետ նք ունեցողին հետ 
տառապող բժիշկ մը:տառապող բժիշկ մը:տառապող բժիշկ մը:տառապող բժիշկ մը:    

3.3.3.3.----    ««««""""ԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթաԵփփաթա´́́́"""", , , , որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` """"ԲացուէԲացուէԲացուէԲացուէ´́́́"»"»"»"»::::    Այս միակ Այս միակ Այս միակ Այս միակ 
բառին կամ արտայայտութեան մէջ, զօրութիբառին կամ արտայայտութեան մէջ, զօրութիբառին կամ արտայայտութեան մէջ, զօրութիբառին կամ արտայայտութեան մէջ, զօրութի´́́́ւն կայ, ւն կայ, ւն կայ, ւն կայ, 
իշխանութիիշխանութիիշխանութիիշխանութի´́́́ւն կայ: Յիսուս չի խնդրեր որ բացուին իր ւն կայ: Յիսուս չի խնդրեր որ բացուին իր ւն կայ: Յիսուս չի խնդրեր որ բացուին իր ւն կայ: Յիսուս չի խնդրեր որ բացուին իր 
ականջներն ու լեզուն, այլ` կը հրահանգէ ու կը հրամայէ: ականջներն ու լեզուն, այլ` կը հրահանգէ ու կը հրամայէ: ականջներն ու լեզուն, այլ` կը հրահանգէ ու կը հրամայէ: ականջներն ու լեզուն, այլ` կը հրահանգէ ու կը հրամայէ: 
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ՉՉՉՉ’’’’աղաչեր, այլ` կը պահաղաչեր, այլ` կը պահաղաչեր, այլ` կը պահաղաչեր, այլ` կը պահանջէ: Եւ ասիկա ինքնին կենդանի անջէ: Եւ ասիկա ինքնին կենդանի անջէ: Եւ ասիկա ինքնին կենդանի անջէ: Եւ ասիկա ինքնին կենդանի 
վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս բացարձակ իշխանութեամբ եւ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս բացարձակ իշխանութեամբ եւ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս բացարձակ իշխանութեամբ եւ վկայութիւն մըն է, որ Յիսուս բացարձակ իշխանութեամբ եւ 
հեղինակութեամբ կը խօսէր ու կը գործէր, կը հրամայէր ու կը հեղինակութեամբ կը խօսէր ու կը գործէր, կը հրամայէր ու կը հեղինակութեամբ կը խօսէր ու կը գործէր, կը հրամայէր ու կը հեղինակութեամբ կը խօսէր ու կը գործէր, կը հրամայէր ու կը 
հրահանգէր, կը բուժէր ու կը հրաշագործէր (Մտ 7.29: Մր հրահանգէր, կը բուժէր ու կը հրաշագործէր (Մտ 7.29: Մր հրահանգէր, կը բուժէր ու կը հրաշագործէր (Մտ 7.29: Մր հրահանգէր, կը բուժէր ու կը հրաշագործէր (Մտ 7.29: Մր 
1.27): 1.27): 1.27): 1.27): Յիսուս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ մեղքերը ներելու Յիսուս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ մեղքերը ներելու Յիսուս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ մեղքերը ներելու Յիսուս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ մեղքերը ներելու 
իշխանութիւն իշխանութիւն իշխանութիւն իշխանութիւն ունի (Մր 9.6), եւ թէ` ամէն իշխանութիւն ունի (Մր 9.6), եւ թէ` ամէն իշխանութիւն ունի (Մր 9.6), եւ թէ` ամէն իշխանութիւն ունի (Մր 9.6), եւ թէ` ամէն իշխանութիւն 
տրուած է իրեն երկտրուած է իրեն երկտրուած է իրեն երկտրուած է իրեն երկիիիինքի մէջ ու երկրի վրայ (Մտ 28.18):նքի մէջ ու երկրի վրայ (Մտ 28.18):նքի մէջ ու երկրի վրայ (Մտ 28.18):նքի մէջ ու երկրի վրայ (Մտ 28.18):    

4.4.4.4.----    ««««ԲացուէԲացուէԲացուէԲացուէ´»:´»:´»:´»:    Այս հրահանգը քու ալ բերնիդ ու Այս հրահանգը քու ալ բերնիդ ու Այս հրահանգը քու ալ բերնիդ ու Այս հրահանգը քու ալ բերնիդ ու 
ականջներուդ ուղղուած է, եթէ երբեք փակ են անոնք: Բաականջներուդ ուղղուած է, եթէ երբեք փակ են անոնք: Բաականջներուդ ուղղուած է, եթէ երբեք փակ են անոնք: Բաականջներուդ ուղղուած է, եթէ երբեք փակ են անոնք: Բա´́́́ց ց ց ց 
ականջներդ ու լսէ ձայնը Տիրոջ, եւ բաականջներդ ու լսէ ձայնը Տիրոջ, եւ բաականջներդ ու լսէ ձայնը Տիրոջ, եւ բաականջներդ ու լսէ ձայնը Տիրոջ, եւ բա´́́́ց բերանդ ու վկայէ իր ց բերանդ ու վկայէ իր ց բերանդ ու վկայէ իր ց բերանդ ու վկայէ իր 
սիրոյն մասսիրոյն մասսիրոյն մասսիրոյն մասին: Բաին: Բաին: Բաին: Բա´́́́ց ականջներդ ու լսէ Սուրբ Հոգիին կանչը, ց ականջներդ ու լսէ Սուրբ Հոգիին կանչը, ց ականջներդ ու լսէ Սուրբ Հոգիին կանչը, ց ականջներդ ու լսէ Սուրբ Հոգիին կանչը, 
եւ բաեւ բաեւ բաեւ բա´́́́ց բերանդ ու կանչէ զայն օգնութեան: Բաց բերանդ ու կանչէ զայն օգնութեան: Բաց բերանդ ու կանչէ զայն օգնութեան: Բաց բերանդ ու կանչէ զայն օգնութեան: Բա´́́́ց ականջներդ ց ականջներդ ց ականջներդ ց ականջներդ 
ու լսէ Յիսուսի հրաւէրը, եւ բաու լսէ Յիսուսի հրաւէրը, եւ բաու լսէ Յիսուսի հրաւէրը, եւ բաու լսէ Յիսուսի հրաւէրը, եւ բա´́́́ց բերանդ ու խոստովանէ զայն ց բերանդ ու խոստովանէ զայն ց բերանդ ու խոստովանէ զայն ց բերանդ ու խոստովանէ զայն 
իբրեւ Տէր ու Փրկիչ:իբրեւ Տէր ու Փրկիչ:իբրեւ Տէր ու Փրկիչ:իբրեւ Տէր ու Փրկիչ:    

««««Նոյն վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ Նոյն վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ Նոյն վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ Նոյն վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ 
լեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոլեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոլեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոլեզուն բացուելով` սկսաւ կանոնաւոր կերպով խօսիլր կերպով խօսիլր կերպով խօսիլր կերպով խօսիլ»»»» ( ( ( (Մր Մր Մր Մր 
7.35):7.35):7.35):7.35):    

1.1.1.1.----    Տէրը հրՏէրը հրՏէրը հրՏէրը հրահանգեց եւ իր հրահանգը իսկոյն իահանգեց եւ իր հրահանգը իսկոյն իահանգեց եւ իր հրահանգը իսկոյն իահանգեց եւ իր հրահանգը իսկոյն ի    գործ գործ գործ գործ 
դրուեցաւ: Կամեցաւ անոր ականջներուն ու լեզուին բացուիլը դրուեցաւ: Կամեցաւ անոր ականջներուն ու լեզուին բացուիլը դրուեցաւ: Կամեցաւ անոր ականջներուն ու լեզուին բացուիլը դրուեցաւ: Կամեցաւ անոր ականջներուն ու լեզուին բացուիլը 
եւ անմիջապէս բացուեցան: Մարդիկ կրնան բան մը եւ անմիջապէս բացուեցան: Մարդիկ կրնան բան մը եւ անմիջապէս բացուեցան: Մարդիկ կրնան բան մը եւ անմիջապէս բացուեցան: Մարդիկ կրնան բան մը 
կամենալ, բայց իրենց կամքը կրնայ չկատարուիլ: Բայց կամենալ, բայց իրենց կամքը կրնայ չկատարուիլ: Բայց կամենալ, բայց իրենց կամքը կրնայ չկատարուիլ: Բայց կամենալ, բայց իրենց կամքը կրնայ չկատարուիլ: Բայց 
տարբեր է մեր օրհնեալ Տէրը: Ան հզօտարբեր է մեր օրհնեալ Տէրը: Ան հզօտարբեր է մեր օրհնեալ Տէրը: Ան հզօտարբեր է մեր օրհնեալ Տէրը: Ան հզօ´́́́ր Աստուած է: Ինչ որ ր Աստուած է: Ինչ որ ր Աստուած է: Ինչ որ ր Աստուած է: Ինչ որ 
կամենայ` ի գործ կը դնէ: Միայն իկամենայ` ի գործ կը դնէ: Միայն իկամենայ` ի գործ կը դնէ: Միայն իկամենայ` ի գործ կը դնէ: Միայն ի´́́́նք կրնայ ըսել. նք կրնայ ըսել. նք կրնայ ըսել. նք կրնայ ըսել. ««««Իմ Իմ Իմ Իմ 
խորհուրդս պիտի հաստատուի եւ իմ ամէն կամքս պիտի խորհուրդս պիտի հաստատուի եւ իմ ամէն կամքս պիտի խորհուրդս պիտի հաստատուի եւ իմ ամէն կամքս պիտի խորհուրդս պիտի հաստատուի եւ իմ ամէն կամքս պիտի 
կատարուիկատարուիկատարուիկատարուի»»»» ( ( ( (ես 46.10):ես 46.10):ես 46.10):ես 46.10):    

2.2.2.2.----    Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը եկան Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը եկան Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը եկան Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը եկան 
պարզորոշ կերպով ցոյց տալու, թէ Յիսուս իպարզորոշ կերպով ցոյց տալու, թէ Յիսուս իպարզորոշ կերպով ցոյց տալու, թէ Յիսուս իպարզորոշ կերպով ցոյց տալու, թէ Յիսուս ի´́́́նքն էր այն նքն էր այն նքն էր այն նքն էր այն 
խոստացեալ Փրկիչխոստացեալ Փրկիչխոստացեալ Փրկիչխոստացեալ Փրկիչը որուն մասին Եսայի մարգարէն այնքան ը որուն մասին Եսայի մարգարէն այնքան ը որուն մասին Եսայի մարգարէն այնքան ը որուն մասին Եսայի մարգարէն այնքան 
գեղեցիկ կերպով ըսած էր. գեղեցիկ կերպով ըսած էր. գեղեցիկ կերպով ըսած էր. գեղեցիկ կերպով ըսած էր. ««««Անիկա պիտի գայ ու ձեզ պիտի Անիկա պիտի գայ ու ձեզ պիտի Անիկա պիտի գայ ու ձեզ պիտի Անիկա պիտի գայ ու ձեզ պիտի 
ազատէ: Այն ատեն կոյրերուն աչքերը պիտի բացուին, ազատէ: Այն ատեն կոյրերուն աչքերը պիտի բացուին, ազատէ: Այն ատեն կոյրերուն աչքերը պիտի բացուին, ազատէ: Այն ատեն կոյրերուն աչքերը պիտի բացուին, 
խուլերուն ականջները պիտի բացուին: Այն ատեն կաղը խուլերուն ականջները պիտի բացուին: Այն ատեն կաղը խուլերուն ականջները պիտի բացուին: Այն ատեն կաղը խուլերուն ականջները պիտի բացուին: Այն ատեն կաղը 



 726 

եղջերուի պէս պիտի ցատկռտէ ու համրին լեզուն օրհնութիւն եղջերուի պէս պիտի ցատկռտէ ու համրին լեզուն օրհնութիւն եղջերուի պէս պիտի ցատկռտէ ու համրին լեզուն օրհնութիւն եղջերուի պէս պիտի ցատկռտէ ու համրին լեզուն օրհնութիւն 
պիտի երգէպիտի երգէպիտի երգէպիտի երգէ»»»» ( ( ( (Ես 35.4Ես 35.4Ես 35.4Ես 35.4----6):6):6):6):    

3.3.3.3.----    Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը, ցոյց կու Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը, ցոյց կու Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը, ցոյց կու Մարդուն ականջներուն եւ լեզուին բացուիլը, ցոյց կու 
տան որ Յիսուս ինքն է որ մարդոց հոգիին ականջները կը տան որ Յիսուս ինքն է որ մարդոց հոգիին ականջները կը տան որ Յիսուս ինքն է որ մարդոց հոգիին ականջները կը տան որ Յիսուս ինքն է որ մարդոց հոգիին ականջները կը 
բանայ: Եթէ Տէրը չբանայ մարդուն հոգիին ականջները, բանայ: Եթէ Տէրը չբանայ մարդուն հոգիին ականջները, բանայ: Եթէ Տէրը չբանայ մարդուն հոգիին ականջները, բանայ: Եթէ Տէրը չբանայ մարդուն հոգիին ականջները, 
մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը ու չի կրնար հետեւիլ մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը ու չի կրնար հետեւիլ մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը ու չի կրնար հետեւիլ մարդը չի կրնար լսել Տիրոջ ձայնը ու չի կրնար հետեւիլ 
անոր: Եթէ Տէրը ազատ չարձակէ մարդուն կապուած լանոր: Եթէ Տէրը ազատ չարձակէ մարդուն կապուած լանոր: Եթէ Տէրը ազատ չարձակէ մարդուն կապուած լանոր: Եթէ Տէրը ազատ չարձակէ մարդուն կապուած լեզուն, եզուն, եզուն, եզուն, 
մարդը չի կրնար խոստովանիլ զԱստուած ու օրհնել անոր մարդը չի կրնար խոստովանիլ զԱստուած ու օրհնել անոր մարդը չի կրնար խոստովանիլ զԱստուած ու օրհնել անոր մարդը չի կրնար խոստովանիլ զԱստուած ու օրհնել անոր 
սուրբ անունը: Եթէ Տէրը չզօրացնէ տկարները, անոնք չեն սուրբ անունը: Եթէ Տէրը չզօրացնէ տկարները, անոնք չեն սուրբ անունը: Եթէ Տէրը չզօրացնէ տկարները, անոնք չեն սուրբ անունը: Եթէ Տէրը չզօրացնէ տկարները, անոնք չեն 
կրնար զօրանալ ու յաղթել մեղքին: Ոչինչ կրնայ ընել մարդը կրնար զօրանալ ու յաղթել մեղքին: Ոչինչ կրնայ ընել մարդը կրնար զօրանալ ու յաղթել մեղքին: Ոչինչ կրնայ ընել մարդը կրնար զօրանալ ու յաղթել մեղքին: Ոչինչ կրնայ ընել մարդը 
իր սեփական զօրութեամբ: Ոիր սեփական զօրութեամբ: Ոիր սեփական զօրութեամբ: Ոիր սեփական զօրութեամբ: Ո´́́́չ մէկ մեղքի եւ ոչ մէկ մեղքի եւ ոչ մէկ մեղքի եւ ոչ մէկ մեղքի եւ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
մոլութեան կրնայ յաղթել մարդը առանց Տիրոջ օգնմոլութեան կրնայ յաղթել մարդը առանց Տիրոջ օգնմոլութեան կրնայ յաղթել մարդը առանց Տիրոջ օգնմոլութեան կրնայ յաղթել մարդը առանց Տիրոջ օգնութեան:ութեան:ութեան:ութեան:    

««««Յետոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն Յետոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն Յետոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն Յետոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն 
չըսեն: Սակայն իչըսեն: Սակայն իչըսեն: Սակայն իչըսեն: Սակայն ի´́́́նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ 
չտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մասինչտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մասինչտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մասինչտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մասին»»»»    
((((Մր 7.36):Մր 7.36):Մր 7.36):Մր 7.36):    

1.1.1.1.----    Յիսուս բարիք մը գործեց եւ ուզեց որ ծածուկ մնայ իր Յիսուս բարիք մը գործեց եւ ուզեց որ ծածուկ մնայ իր Յիսուս բարիք մը գործեց եւ ուզեց որ ծածուկ մնայ իր Յիսուս բարիք մը գործեց եւ ուզեց որ ծածուկ մնայ իր 
գործած բարիքը: Չուզեց որ մարդիկ ագործած բարիքը: Չուզեց որ մարդիկ ագործած բարիքը: Չուզեց որ մարդիկ ագործած բարիքը: Չուզեց որ մարդիկ անոր մասին խօսին: նոր մասին խօսին: նոր մասին խօսին: նոր մասին խօսին: 
Մենք կրնա՞նք հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն: Մենք կՄենք կրնա՞նք հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն: Մենք կՄենք կրնա՞նք հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն: Մենք կՄենք կրնա՞նք հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն: Մենք կ’’’’ուզե՞նք որ ուզե՞նք որ ուզե՞նք որ ուզե՞նք որ 
մեր գործած բարիքները ծածուկ մնան, կմեր գործած բարիքները ծածուկ մնան, կմեր գործած բարիքները ծածուկ մնան, կմեր գործած բարիքները ծածուկ մնան, կ’’’’աշխատի՞նք զանոնք աշխատի՞նք զանոնք աշխատի՞նք զանոնք աշխատի՞նք զանոնք 
ծածուկ պահել, կը պատուիրե՞նք մարդոց որ զանոնք ծածուկ ծածուկ պահել, կը պատուիրե՞նք մարդոց որ զանոնք ծածուկ ծածուկ պահել, կը պատուիրե՞նք մարդոց որ զանոնք ծածուկ ծածուկ պահել, կը պատուիրե՞նք մարդոց որ զանոնք ծածուկ 
պահեն, թէ` մեպահեն, թէ` մեպահեն, թէ` մեպահեն, թէ` մե´́́́նք է որ զանոնք կը հրապարակենք, կամ հրանք է որ զանոնք կը հրապարակենք, կամ հրանք է որ զանոնք կը հրապարակենք, կամ հրանք է որ զանոնք կը հրապարակենք, կամ հրա----
պարակել կու տանք:պարակել կու տանք:պարակել կու տանք:պարակել կու տանք:    

2.2.2.2.----    Կարեւոր է որ մեր գործած բարիքները չհրապաԿարեւոր է որ մեր գործած բարիքները չհրապաԿարեւոր է որ մեր գործած բարիքները չհրապաԿարեւոր է որ մեր գործած բարիքները չհրապա----
րակուին, այլ մնան ծածուկ, նախ, որպէսզի չկորսնցնենք այն րակուին, այլ մնան ծածուկ, նախ, որպէսզի չկորսնցնենք այն րակուին, այլ մնան ծածուկ, նախ, որպէսզի չկորսնցնենք այն րակուին, այլ մնան ծածուկ, նախ, որպէսզի չկորսնցնենք այն 
վարձատրութիւնը որ Աստուած պիտի շնորհէ մեզի մեր վարձատրութիւնը որ Աստուած պիտի շնորհէ մեզի մեր վարձատրութիւնը որ Աստուած պիտի շնորհէ մեզի մեր վարձատրութիւնը որ Աստուած պիտի շնորհէ մեզի մեր 
կատարած բարի գործերուն փոխարէն, բայց մանաւանդ եւ կատարած բարի գործերուն փոխարէն, բայց մանաւանդ եւ կատարած բարի գործերուն փոխարէն, բայց մանաւանդ եւ կատարած բարի գործերուն փոխարէն, բայց մանաւանդ եւ 
աւելի կարեւորը, որպէսզի չըլլայ որ հպարտութեան ախտով աւելի կարեւորը, որպէսզի չըլլայ որ հպարտութեան ախտով աւելի կարեւորը, որպէսզի չըլլայ որ հպարտութեան ախտով աւելի կարեւորը, որպէսզի չըլլայ որ հպարտութեան ախտով 
բռնուինք, եւբռնուինք, եւբռնուինք, եւբռնուինք, եւ    վարձատրուելու փոխարէն` պատժուինք: Մարվարձատրուելու փոխարէն` պատժուինք: Մարվարձատրուելու փոխարէն` պատժուինք: Մարվարձատրուելու փոխարէն` պատժուինք: Մար----
դոց փառաբանութիւններն ու ծափահարութիւնները շատ դոց փառաբանութիւններն ու ծափահարութիւնները շատ դոց փառաբանութիւններն ու ծափահարութիւնները շատ դոց փառաբանութիւններն ու ծափահարութիւնները շատ 
դիւրաւ կրնան մեր մէջ փառասիրութեան զգացումը գրգռել, դիւրաւ կրնան մեր մէջ փառասիրութեան զգացումը գրգռել, դիւրաւ կրնան մեր մէջ փառասիրութեան զգացումը գրգռել, դիւրաւ կրնան մեր մէջ փառասիրութեան զգացումը գրգռել, 
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ուստի հեռոուստի հեռոուստի հեռոուստի հեռո´́́́ւ կենանք փառաբանիչներէն ու ծափահարիչնեւ կենանք փառաբանիչներէն ու ծափահարիչնեւ կենանք փառաբանիչներէն ու ծափահարիչնեւ կենանք փառաբանիչներէն ու ծափահարիչնե----
րէն:րէն:րէն:րէն:    

3.3.3.3.----    Երբ բարեգործութիւն մը ծածուկ կը մնայ, անոր մէջ Երբ բարեգործութիւն մը ծածուկ կը մնայ, անոր մէջ Երբ բարեգործութիւն մը ծածուկ կը մնայ, անոր մէջ Երբ բարեգործութիւն մը ծածուկ կը մնայ, անոր մէջ 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ է ոծ է ոծ է ոծ է որ կը փառաւորուի, իսկ եթէ յայտնի ըլլայ` ր կը փառաւորուի, իսկ եթէ յայտնի ըլլայ` ր կը փառաւորուի, իսկ եթէ յայտնի ըլլայ` ր կը փառաւորուի, իսկ եթէ յայտնի ըլլայ` 
բարեգործը իբարեգործը իբարեգործը իբարեգործը ի´́́́նք կը փառաւորուի: Ահա թէ ինչոնք կը փառաւորուի: Ահա թէ ինչոնք կը փառաւորուի: Ահա թէ ինչոնք կը փառաւորուի: Ահա թէ ինչո´́́́ւ կարեւոր է ւ կարեւոր է ւ կարեւոր է ւ կարեւոր է 
որ մեր կատարած բարի գործերը` մնան ծածուկ: Ճիշդ է որ որ մեր կատարած բարի գործերը` մնան ծածուկ: Ճիշդ է որ որ մեր կատարած բարի գործերը` մնան ծածուկ: Ճիշդ է որ որ մեր կատարած բարի գործերը` մնան ծածուկ: Ճիշդ է որ 
Տէրը կը պատուիրէ, որ մեր լոյսը պէտք է շողայ մարդոց Տէրը կը պատուիրէ, որ մեր լոյսը պէտք է շողայ մարդոց Տէրը կը պատուիրէ, որ մեր լոյսը պէտք է շողայ մարդոց Տէրը կը պատուիրէ, որ մեր լոյսը պէտք է շողայ մարդոց 
առջեւ, որպէսզի մարդիկ տեսնեն մեր բարի գործերը եւ առջեւ, որպէսզի մարդիկ տեսնեն մեր բարի գործերը եւ առջեւ, որպէսզի մարդիկ տեսնեն մեր բարի գործերը եւ առջեւ, որպէսզի մարդիկ տեսնեն մեր բարի գործերը եւ 
փառաւորեն մփառաւորեն մփառաւորեն մփառաւորեն մեր Հայրը, որ երկեր Հայրը, որ երկեր Հայրը, որ երկեր Հայրը, որ երկիիիինքի մէջ է (Մտ 5.16), բայց նքի մէջ է (Մտ 5.16), բայց նքի մէջ է (Մտ 5.16), բայց նքի մէջ է (Մտ 5.16), բայց 
տուեալ խօսքով Յիսուս մեր կատարած բարի գործերը տուեալ խօսքով Յիսուս մեր կատարած բարի գործերը տուեալ խօսքով Յիսուս մեր կատարած բարի գործերը տուեալ խօսքով Յիսուս մեր կատարած բարի գործերը 
ցուցադրելու մասին չէ որ կը խօսի: Կարեւոր է նկատի առնել ցուցադրելու մասին չէ որ կը խօսի: Կարեւոր է նկատի առնել ցուցադրելու մասին չէ որ կը խօսի: Կարեւոր է նկատի առնել ցուցադրելու մասին չէ որ կը խօսի: Կարեւոր է նկատի առնել 
որ Յիսուս կը պատուիրէ, որ մեր լոոր Յիսուս կը պատուիրէ, որ մեր լոոր Յիսուս կը պատուիրէ, որ մեր լոոր Յիսուս կը պատուիրէ, որ մեր լո´́́́յյյյսը պէտք է շողայ սը պէտք է շողայ սը պէտք է շողայ սը պէտք է շողայ 
մարդոց առջեւ եւ ոմարդոց առջեւ եւ ոմարդոց առջեւ եւ ոմարդոց առջեւ եւ ո´́́́չ թէ մեր բարի գործերը: Յիսուսի ըսել չ թէ մեր բարի գործերը: Յիսուսի ըսել չ թէ մեր բարի գործերը: Յիսուսի ըսել չ թէ մեր բարի գործերը: Յիսուսի ըսել 
ուզածը աուզածը աուզածը աուզածը այն է, որ մենք պէտք է ապրինք լոյսի կեանք մը, յն է, որ մենք պէտք է ապրինք լոյսի կեանք մը, յն է, որ մենք պէտք է ապրինք լոյսի կեանք մը, յն է, որ մենք պէտք է ապրինք լոյսի կեանք մը, 
առաքինի կեանք մը, բարի կեանք մը, եւ մարդիկ ինքնաառաքինի կեանք մը, բարի կեանք մը, եւ մարդիկ ինքնաառաքինի կեանք մը, բարի կեանք մը, եւ մարդիկ ինքնաառաքինի կեանք մը, բարի կեանք մը, եւ մարդիկ ինքնա----
բերաբար պիտի տեսնեն մեր բարի ու առաքինի կեանքը եւ բերաբար պիտի տեսնեն մեր բարի ու առաքինի կեանքը եւ բերաբար պիտի տեսնեն մեր բարի ու առաքինի կեանքը եւ բերաբար պիտի տեսնեն մեր բարի ու առաքինի կեանքը եւ 
այդ կեանքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը, եւ այդ կեանքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը, եւ այդ կեանքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը, եւ այդ կեանքին արտայայտութիւնը եղող մեր բարի գործերը, եւ 
փառաւորեն զԱստուած: Մարդոց աչքերուն առջեւ դրուելիքը փառաւորեն զԱստուած: Մարդոց աչքերուն առջեւ դրուելիքը փառաւորեն զԱստուած: Մարդոց աչքերուն առջեւ դրուելիքը փառաւորեն զԱստուած: Մարդոց աչքերուն առջեւ դրուելիքը 
մեր լումեր լումեր լումեր լուսեղէն ու առաքինի կեանքը պէտք է ըլլայ, եւ ոսեղէն ու առաքինի կեանքը պէտք է ըլլայ, եւ ոսեղէն ու առաքինի կեանքը պէտք է ըլլայ, եւ ոսեղէն ու առաքինի կեանքը պէտք է ըլլայ, եւ ո´́́́չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր 
կատարած բարի գործերը:կատարած բարի գործերը:կատարած բարի գործերը:կատարած բարի գործերը:    

4.4.4.4.----    Հակառակ գործուած հրաշքին մասին չխօսելու Հակառակ գործուած հրաշքին մասին չխօսելու Հակառակ գործուած հրաշքին մասին չխօսելու Հակառակ գործուած հրաշքին մասին չխօսելու 
Յիսուսի պատուէրին, մարդիկ Յիսուսի պատուէրին, մարդիկ Յիսուսի պատուէրին, մարդիկ Յիսուսի պատուէրին, մարդիկ ««««առաւել չափով կը պատմէին առաւել չափով կը պատմէին առաւել չափով կը պատմէին առաւել չափով կը պատմէին 
այս մասինայս մասինայս մասինայս մասին»:»:»:»:    Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ յիշեալ Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ յիշեալ Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ յիշեալ Ոսկեբերան Հայրապետը կը բացատրէ որ յիշեալ 
մարդոց ըրածը Յիսուսի անձին հանդէպ մարդոց ըրածը Յիսուսի անձին հանդէպ մարդոց ըրածը Յիսուսի անձին հանդէպ մարդոց ըրածը Յիսուսի անձին հանդէպ սիրոյ արտայայսիրոյ արտայայսիրոյ արտայայսիրոյ արտայայ----
տութիւն էր, եւ ոտութիւն էր, եւ ոտութիւն էր, եւ ոտութիւն էր, եւ ո´́́́չ թէ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալու չ թէ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալու չ թէ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալու չ թէ Տիրոջ խօսքին անհնազանդ ըլլալու 
արտայայտութիւն: Յիսուս յաճախ մարդոց կը պատուիրէր որ արտայայտութիւն: Յիսուս յաճախ մարդոց կը պատուիրէր որ արտայայտութիւն: Յիսուս յաճախ մարդոց կը պատուիրէր որ արտայայտութիւն: Յիսուս յաճախ մարդոց կը պատուիրէր որ 
չխօսին իր գործած հրաշքներուն մասին, որպէսզի Փարիսեչխօսին իր գործած հրաշքներուն մասին, որպէսզի Փարիսեչխօսին իր գործած հրաշքներուն մասին, որպէսզի Փարիսեչխօսին իր գործած հրաշքներուն մասին, որպէսզի Փարիսե----
ցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները չգրգռուէին իր դէմ, բայց ցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները չգրգռուէին իր դէմ, բայց ցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները չգրգռուէին իր դէմ, բայց ցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները չգրգռուէին իր դէմ, բայց 
մարդիկ մարդիկ մարդիկ մարդիկ ««««առաւել չափով կը պատմէինառաւել չափով կը պատմէինառաւել չափով կը պատմէինառաւել չափով կը պատմէին»»»»::::    Գալով մեզի, այսօր Գալով մեզի, այսօր Գալով մեզի, այսօր Գալով մեզի, այսօր 
Յիսուս նման պատուէր չի տար մեզի. ընդհակառակը, ան իր Յիսուս նման պատուէր չի տար մեզի. ընդհակառակը, ան իր Յիսուս նման պատուէր չի տար մեզի. ընդհակառակը, ան իր Յիսուս նման պատուէր չի տար մեզի. ընդհակառակը, ան իր 
գործերուն ու իր փրկութեան մասին խօսելու պատուէր ու գործերուն ու իր փրկութեան մասին խօսելու պատուէր ու գործերուն ու իր փրկութեան մասին խօսելու պատուէր ու գործերուն ու իր փրկութեան մասին խօսելու պատուէր ու 
հրահանգ կու տայ (Մտ 28.19հրահանգ կու տայ (Մտ 28.19հրահանգ կու տայ (Մտ 28.19հրահանգ կու տայ (Մտ 28.19----20: 20: 20: 20: Գրծ 1.8), բայց մեզմէ քանի՞ Գրծ 1.8), բայց մեզմէ քանի՞ Գրծ 1.8), բայց մեզմէ քանի՞ Գրծ 1.8), բայց մեզմէ քանի՞ 
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հոգիներ կը հնազանդին Տիրոջ այս պատուէրին: Քանի՞ եկեհոգիներ կը հնազանդին Տիրոջ այս պատուէրին: Քանի՞ եկեհոգիներ կը հնազանդին Տիրոջ այս պատուէրին: Քանի՞ եկեհոգիներ կը հնազանդին Տիրոջ այս պատուէրին: Քանի՞ եկե----
ղեցի ունինք աշխարհի մէջ ղեցի ունինք աշխարհի մէջ ղեցի ունինք աշխարհի մէջ ղեցի ունինք աշխարհի մէջ որոնք Քրիստոսի փրկագործուորոնք Քրիստոսի փրկագործուորոնք Քրիստոսի փրկագործուորոնք Քրիստոսի փրկագործու----
թեան պատմիչներն ու տարածիչներն են: Քրիստոսի մասին թեան պատմիչներն ու տարածիչներն են: Քրիստոսի մասին թեան պատմիչներն ու տարածիչներն են: Քրիստոսի մասին թեան պատմիչներն ու տարածիչներն են: Քրիստոսի մասին 
խօսիլն ու վկայելը միայն եկեղեցականներուն ու քարոզիչնեխօսիլն ու վկայելը միայն եկեղեցականներուն ու քարոզիչնեխօսիլն ու վկայելը միայն եկեղեցականներուն ու քարոզիչնեխօսիլն ու վկայելը միայն եկեղեցականներուն ու քարոզիչնե----
րուն գործը չէ, այլ` գործն է ամէն մէկ հաւատացեալի, ամէն րուն գործը չէ, այլ` գործն է ամէն մէկ հաւատացեալի, ամէն րուն գործը չէ, այլ` գործն է ամէն մէկ հաւատացեալի, ամէն րուն գործը չէ, այլ` գործն է ամէն մէկ հաւատացեալի, ամէն 
մէկ մարդու որ ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանի: մէկ մարդու որ ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանի: մէկ մարդու որ ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանի: մէկ մարդու որ ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանի: 
Ասկէ առաջ ըսի, նորէԱսկէ առաջ ըսի, նորէԱսկէ առաջ ըսի, նորէԱսկէ առաջ ըսի, նորէ´́́́ն կը կրկնեմ, ամէն հաւատացեալ չէ ն կը կրկնեմ, ամէն հաւատացեալ չէ ն կը կրկնեմ, ամէն հաւատացեալ չէ ն կը կրկնեմ, ամէն հաւատացեալ չէ 
կոչուած քարոզիչ ըլլալու, մեկնիչ ըլլալու, բայց ամէն հաւակոչուած քարոզիչ ըլլալու, մեկնիչ ըլլալու, բայց ամէն հաւակոչուած քարոզիչ ըլլալու, մեկնիչ ըլլալու, բայց ամէն հաւակոչուած քարոզիչ ըլլալու, մեկնիչ ըլլալու, բայց ամէն հաւա----
տացեալ կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն եւ փրկութեան վկատացեալ կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն եւ փրկութեան վկատացեալ կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն եւ փրկութեան վկատացեալ կոչուած է Քրիստոսի սիրոյն եւ փրկութեան վկա´́́́ն ն ն ն 
ըլլալու:ըլլալու:ըլլալու:ըլլալու:    

««««Մարդիկ ծայր աստՄարդիկ ծայր աստՄարդիկ ծայր աստՄարդիկ ծայր աստիճան կը զարմանային եւ կիճան կը զարմանային եւ կիճան կը զարմանային եւ կիճան կը զարմանային եւ կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
""""Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ 

խուլերուն լսել կխուլերուն լսել կխուլերուն լսել կխուլերուն լսել կու տայ եւ համրերուն` խօսիլու տայ եւ համրերուն` խօսիլու տայ եւ համրերուն` խօսիլու տայ եւ համրերուն` խօսիլ""""»»»» ( ( ( (Մր 7.37):Մր 7.37):Մր 7.37):Մր 7.37):    
1.1.1.1.----    Պատահածին համար մարդոց զարմանքը չափ ու Պատահածին համար մարդոց զարմանքը չափ ու Պատահածին համար մարդոց զարմանքը չափ ու Պատահածին համար մարդոց զարմանքը չափ ու 

սահման չունէր: Գործածուած Յունարէն բառը սահման չունէր: Գործածուած Յունարէն բառը սահման չունէր: Գործածուած Յունարէն բառը սահման չունէր: Գործածուած Յունարէն բառը ««««չափէ դուրս չափէ դուրս չափէ դուրս չափէ դուրս 
զարմացածզարմացածզարմացածզարմացած» » » » կը նշանակէ: Սա կը պարզէ որ Տիրոջ գործերը կը նշանակէ: Սա կը պարզէ որ Տիրոջ գործերը կը նշանակէ: Սա կը պարզէ որ Տիրոջ գործերը կը նշանակէ: Սա կը պարզէ որ Տիրոջ գործերը 
խիստ զարմանալի են: Ոխիստ զարմանալի են: Ոխիստ զարմանալի են: Ոխիստ զարմանալի են: Ո´́́́չ միաչ միաչ միաչ միայյյյն Տիրոջ գործերը զարմանալի ն Տիրոջ գործերը զարմանալի ն Տիրոջ գործերը զարմանալի ն Տիրոջ գործերը զարմանալի 
են, այլեւ, զարմանեն, այլեւ, զարմանեն, այլեւ, զարմանեն, այլեւ, զարմանալի են անոր սէրն ու բարութիւնը, համբեալի են անոր սէրն ու բարութիւնը, համբեալի են անոր սէրն ու բարութիւնը, համբեալի են անոր սէրն ու բարութիւնը, համբե----
րութիւնն ու ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ու գթութիւնը:րութիւնն ու ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ու գթութիւնը:րութիւնն ու ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ու գթութիւնը:րութիւնն ու ազնուութիւնը, քաղցրութիւնն ու գթութիւնը:    

2.2.2.2.----    Մարդիկ իրենց զարմացումին մէջ, վկայութիւն տուին Մարդիկ իրենց զարմացումին մէջ, վկայութիւն տուին Մարդիկ իրենց զարմացումին մէջ, վկայութիւն տուին Մարդիկ իրենց զարմացումին մէջ, վկայութիւն տուին 
Յիսուսի համար եւ ըսին. Յիսուսի համար եւ ըսին. Յիսուսի համար եւ ըսին. Յիսուսի համար եւ ըսին. ««««Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը 
կատարէկատարէկատարէկատարէ»:»:»:»:    Մենք ալ կրնա՞նք նոյն վկայութիւնը տալ Յիսուսի Մենք ալ կրնա՞նք նոյն վկայութիւնը տալ Յիսուսի Մենք ալ կրնա՞նք նոյն վկայութիւնը տալ Յիսուսի Մենք ալ կրնա՞նք նոյն վկայութիւնը տալ Յիսուսի 
մասին: Կրնմասին: Կրնմասին: Կրնմասին: Կրնա՞նք համարձակօրէն ըսել, թէ Յիսուս ա՞նք համարձակօրէն ըսել, թէ Յիսուս ա՞նք համարձակօրէն ըսել, թէ Յիսուս ա՞նք համարձակօրէն ըսել, թէ Յիսուս ««««ամէն ինչ ամէն ինչ ամէն ինչ ամէն ինչ 
լաւ կը կատարէլաւ կը կատարէլաւ կը կատարէլաւ կը կատարէ»»»»    մեր կեանքին մէջ: Կրնա՞նք հանգիստ խիղմեր կեանքին մէջ: Կրնա՞նք հանգիստ խիղմեր կեանքին մէջ: Կրնա՞նք հանգիստ խիղմեր կեանքին մէջ: Կրնա՞նք հանգիստ խիղ----
ճով եւ առանց մենք զմեզ խաբելու յայտարարել թէ ինչ որ ճով եւ առանց մենք զմեզ խաբելու յայտարարել թէ ինչ որ ճով եւ առանց մենք զմեզ խաբելու յայտարարել թէ ինչ որ ճով եւ առանց մենք զմեզ խաբելու յայտարարել թէ ինչ որ 
կկկկ’’’’ընէ Յիսուս` լաւ է, ինչ որ կը խօսի` շիտակ է, ինչ որ կը գորընէ Յիսուս` լաւ է, ինչ որ կը խօսի` շիտակ է, ինչ որ կը գորընէ Յիսուս` լաւ է, ինչ որ կը խօսի` շիտակ է, ինչ որ կը գորընէ Յիսուս` լաւ է, ինչ որ կը խօսի` շիտակ է, ինչ որ կը գոր----
ծէ` կատարեալ է: Մենք կրնանք շատ բան չհասկնալ Տիծէ` կատարեալ է: Մենք կրնանք շատ բան չհասկնալ Տիծէ` կատարեալ է: Մենք կրնանք շատ բան չհասկնալ Տիծէ` կատարեալ է: Մենք կրնանք շատ բան չհասկնալ Տիրոջ րոջ րոջ րոջ 
գործերուն կամ գործելակերպին վերաբերեալ, բայց պէտք է գործերուն կամ գործելակերպին վերաբերեալ, բայց պէտք է գործերուն կամ գործելակերպին վերաբերեալ, բայց պէտք է գործերուն կամ գործելակերպին վերաբերեալ, բայց պէտք է 
վստահ ըլլանք ու գիտնանք, թէ իր գործերն ու գործելակերվստահ ըլլանք ու գիտնանք, թէ իր գործերն ու գործելակերվստահ ըլլանք ու գիտնանք, թէ իր գործերն ու գործելակերվստահ ըլլանք ու գիտնանք, թէ իր գործերն ու գործելակերպը պը պը պը 
ամենէն շիտակն են: Տէրը մեզմէ չամենէն շիտակն են: Տէրը մեզմէ չամենէն շիտակն են: Տէրը մեզմէ չամենէն շիտակն են: Տէրը մեզմէ չ’’’’ակնկալեր որ հասակնկալեր որ հասակնկալեր որ հասակնկալեր որ հասկնանք իր կնանք իր կնանք իր կնանք իր 
գործերը, բայց կգործերը, բայց կգործերը, բայց կգործերը, բայց կ’’’’ակնկալէ որ հաւատանք իր գործերուն, իր ակնկալէ որ հաւատանք իր գործերուն, իր ակնկալէ որ հաւատանք իր գործերուն, իր ակնկալէ որ հաւատանք իր գործերուն, իր 
սիրոյն, իր քաղցրութեան, իր ողորմութսիրոյն, իր քաղցրութեան, իր ողորմութսիրոյն, իր քաղցրութեան, իր ողորմութսիրոյն, իր քաղցրութեան, իր ողորմութեան, իր գթութեան:եան, իր գթութեան:եան, իր գթութեան:եան, իր գթութեան:    
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3.3.3.3.----    Աւետարանները ցոյց կու տան թէ ոմանք մեղադրեցին Աւետարանները ցոյց կու տան թէ ոմանք մեղադրեցին Աւետարանները ցոյց կու տան թէ ոմանք մեղադրեցին Աւետարանները ցոյց կու տան թէ ոմանք մեղադրեցին 
Յիսուսը իբրեւ չարագործ մը, բայց եղան նաեւ մարդիկ որոնք Յիսուսը իբրեւ չարագործ մը, բայց եղան նաեւ մարդիկ որոնք Յիսուսը իբրեւ չարագործ մը, բայց եղան նաեւ մարդիկ որոնք Յիսուսը իբրեւ չարագործ մը, բայց եղան նաեւ մարդիկ որոնք 
յայտարարեցին թէ ան յայտարարեցին թէ ան յայտարարեցին թէ ան յայտարարեցին թէ ան ««««ամէն ինչ լաւ կը կատարէամէն ինչ լաւ կը կատարէամէն ինչ լաւ կը կատարէամէն ինչ լաւ կը կատարէ»:»:»:»:    Մենք ո՞ր Մենք ո՞ր Մենք ո՞ր Մենք ո՞ր 
խումբի մարդոց կը պատկանինք: Յիսուսը մեղադրողներո՞ւ խումբի մարդոց կը պատկանինք: Յիսուսը մեղադրողներո՞ւ խումբի մարդոց կը պատկանինք: Յիսուսը մեղադրողներո՞ւ խումբի մարդոց կը պատկանինք: Յիսուսը մեղադրողներո՞ւ 
խումբին, թէ` Յիսուսի գործերըխումբին, թէ` Յիսուսի գործերըխումբին, թէ` Յիսուսի գործերըխումբին, թէ` Յիսուսի գործերը    գովերգողներու խումբին: Ի՞նչ գովերգողներու խումբին: Ի՞նչ գովերգողներու խումբին: Ի՞նչ գովերգողներու խումբին: Ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք եթէ երբեք բան մը կը խնդրենք Յիսուսէն եւ չի ընենք եթէ երբեք բան մը կը խնդրենք Յիսուսէն եւ չի ընենք եթէ երբեք բան մը կը խնդրենք Յիսուսէն եւ չի ընենք եթէ երբեք բան մը կը խնդրենք Յիսուսէն եւ չի 
կատարեր մեր խնդրանքը: Կը մեղադրե՞նք զինք: Ի՞նչ կկատարեր մեր խնդրանքը: Կը մեղադրե՞նք զինք: Ի՞նչ կկատարեր մեր խնդրանքը: Կը մեղադրե՞նք զինք: Ի՞նչ կկատարեր մեր խնդրանքը: Կը մեղադրե՞նք զինք: Ի՞նչ կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
մեր կեցուածքը երբ որոշ մարդիկ մեր կամքին, մեր ծրագիրմեր կեցուածքը երբ որոշ մարդիկ մեր կամքին, մեր ծրագիրմեր կեցուածքը երբ որոշ մարդիկ մեր կամքին, մեր ծրագիրմեր կեցուածքը երբ որոշ մարդիկ մեր կամքին, մեր ծրագիր----
ներուն ու աշխատանքներուն կը հակառակին եւ մենք կը ներուն ու աշխատանքներուն կը հակառակին եւ մենք կը ներուն ու աշխատանքներուն կը հակառակին եւ մենք կը ներուն ու աշխատանքներուն կը հակառակին եւ մենք կը 
հայցենք Տիրոջ միջամհայցենք Տիրոջ միջամհայցենք Տիրոջ միջամհայցենք Տիրոջ միջամտութիւնը եւ Տէրը չի միջամտեր: Կը տութիւնը եւ Տէրը չի միջամտեր: Կը տութիւնը եւ Տէրը չի միջամտեր: Կը տութիւնը եւ Տէրը չի միջամտեր: Կը 
նեղուի՞նք Տիրոջմէն, տրտունջքի բառե՞ր կնեղուի՞նք Տիրոջմէն, տրտունջքի բառե՞ր կնեղուի՞նք Տիրոջմէն, տրտունջքի բառե՞ր կնեղուի՞նք Տիրոջմէն, տրտունջքի բառե՞ր կ’’’’արտասանենք, թէ` արտասանենք, թէ` արտասանենք, թէ` արտասանենք, թէ` 
քաջ հաւատացեալի մը նման քաջ հաւատացեալի մը նման քաջ հաւատացեալի մը նման քաջ հաւատացեալի մը նման ««««թող քու կամքդ կատարուիթող քու կամքդ կատարուիթող քու կամքդ կատարուիթող քու կամքդ կատարուի» » » » 
կկկկ’’’’ըսենք:ըսենք:ըսենք:ըսենք:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ինչպէս խօսքիդ զօրութեամբըր Յիսուս, ինչպէս խօսքիդ զօրութեամբըր Յիսուս, ինչպէս խօսքիդ զօրութեամբըր Յիսուս, ինչպէս խօսքիդ զօրութեամբը    

ԲԲԲԲացիր մարդուն խուլ ականջներն ու համր լեզուն,ացիր մարդուն խուլ ականջներն ու համր լեզուն,ացիր մարդուն խուլ ականջներն ու համր լեզուն,ացիր մարդուն խուլ ականջներն ու համր լեզուն,    
ԱԱԱԱյնպէս ալ, խօսքիդ զօրութեամբըյնպէս ալ, խօսքիդ զօրութեամբըյնպէս ալ, խօսքիդ զօրութեամբըյնպէս ալ, խօսքիդ զօրութեամբը    
ԲԲԲԲաաաա´́́́ց հոգիիս ականջները,ց հոգիիս ականջները,ց հոգիիս ականջները,ց հոգիիս ականջները,    
ՈՈՈՈրպէսզի Քու ձայնդ լսեմ,րպէսզի Քու ձայնդ լսեմ,րպէսզի Քու ձայնդ լսեմ,րպէսզի Քու ձայնդ լսեմ,    
ԵԵԵԵւ խորտակէւ խորտակէւ խորտակէւ խորտակէ´ ´ ´ ´ լեզուիս կապանքը,լեզուիս կապանքը,լեզուիս կապանքը,լեզուիս կապանքը,    
ՈՈՈՈրպէսզի փառքիդ համար օրհնութիւններ երգեմ:րպէսզի փառքիդ համար օրհնութիւններ երգեմ:րպէսզի փառքիդ համար օրհնութիւններ երգեմ:րպէսզի փառքիդ համար օրհնութիւններ երգեմ:    
ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, դպիր լեզուիս եւ բավ Տէր, դպիր լեզուիս եւ բավ Տէր, դպիր լեզուիս եւ բավ Տէր, դպիր լեզուիս եւ բա´́́́ց զայն,ց զայն,ց զայն,ց զայն,    
ՈՈՈՈրպէսզի փրկութիւնդ պատմեմրպէսզի փրկութիւնդ պատմեմրպէսզի փրկութիւնդ պատմեմրպէսզի փրկութիւնդ պատմեմ    
ԵԵԵԵւ դպիր ականջներուս եւ բաւ դպիր ականջներուս եւ բաւ դպիր ականջներուս եւ բաւ դպիր ականջներուս եւ բա´́́́ց զանոնք,ց զանոնք,ց զանոնք,ց զանոնք,    
ՈՈՈՈրպէսզի լսեմ Սուրբ Հոգիին հծծիւններըրպէսզի լսեմ Սուրբ Հոգիին հծծիւններըրպէսզի լսեմ Սուրբ Հոգիին հծծիւններըրպէսզի լսեմ Սուրբ Հոգիին հծծիւնները    
ԵԵԵԵւ կատարիչը ըլլամ սուրբ կւ կատարիչը ըլլամ սուրբ կւ կատարիչը ըլլամ սուրբ կւ կատարիչը ըլլամ սուրբ կամքիդ:ամքիդ:ամքիդ:ամքիդ:    
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Տաճարին տուրքը ձուկին բերանէնՏաճարին տուրքը ձուկին բերանէնՏաճարին տուրքը ձուկին բերանէնՏաճարին տուրքը ձուկին բերանէն    
((((ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս    17.2417.2417.2417.24----27272727)))) 

 
««««Երբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանԵրբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանԵրբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանԵրբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանձողձողձողձող----

ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.----    
""""ՁեՁեՁեՁեր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տարր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տարր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տարր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տար""""::::    
""""Անշուշտ կու տայ, Անշուշտ կու տայ, Անշուշտ կու տայ, Անշուշտ կու տայ, ----    ըսաւ Պետրոսըսաւ Պետրոսըսաւ Պետրոսըսաւ Պետրոս»»»» ( ( ( (Մտ 17.24):Մտ 17.24):Մտ 17.24):Մտ 17.24):    
1.1.1.1.----    Տաճարին համար պահանջուած տուրքը` տաճարին Տաճարին համար պահանջուած տուրքը` տաճարին Տաճարին համար պահանջուած տուրքը` տաճարին Տաճարին համար պահանջուած տուրքը` տաճարին 

կը յատկացուէր: Անիկա կայսերական տուրք չէր, ոչ ալ կայսկը յատկացուէր: Անիկա կայսերական տուրք չէր, ոչ ալ կայսկը յատկացուէր: Անիկա կայսերական տուրք չէր, ոչ ալ կայսկը յատկացուէր: Անիկա կայսերական տուրք չէր, ոչ ալ կայս----
րին կողմէ դրուած կամ պահանջուած րին կողմէ դրուած կամ պահանջուած րին կողմէ դրուած կամ պահանջուած րին կողմէ դրուած կամ պահանջուած տուրք մըն էր: Անիկա տուրք մըն էր: Անիկա տուրք մըն էր: Անիկա տուրք մըն էր: Անիկա 
պահանջուած էր նոյնինքն Աստուծոյ կողմէ: Մովսիսական պահանջուած էր նոյնինքն Աստուծոյ կողմէ: Մովսիսական պահանջուած էր նոյնինքն Աստուծոյ կողմէ: Մովսիսական պահանջուած էր նոյնինքն Աստուծոյ կողմէ: Մովսիսական 
Օրէնքին համաձայն, իւրաքանչիւր արու զաւակ որ քսան Օրէնքին համաձայն, իւրաքանչիւր արու զաւակ որ քսան Օրէնքին համաձայն, իւրաքանչիւր արու զաւակ որ քսան Օրէնքին համաձայն, իւրաքանչիւր արու զաւակ որ քսան 

Երբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանձողԵրբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանձողԵրբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանձողԵրբ Կափառնաում եկան, տաճարին տուրքը գանձող----
ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.ները մօտեցան Պետրոսի եւ հարցուցին.----    

««««ՁեՁեՁեՁեր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տարր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տարր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տարր Վարդապետը տաճարին տուրքը չի՞ տար»:»:»:»:    
««««Անշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայԱնշուշտ կու տայ», », », », ----    ըսաւ Պետրոս:ըսաւ Պետրոս:ըսաւ Պետրոս:ըսաւ Պետրոս:    
Եւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսեԵւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսեԵւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսեԵւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսե----

լիքը, հարցուց.լիքը, հարցուց.լիքը, հարցուց.լիքը, հարցուց.----    
««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները ագաւորները ագաւորները ագաւորները 

հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կհարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կհարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կհարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ’’’’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ 
օտարներէնօտարներէնօտարներէնօտարներէն»:»:»:»:    

Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` ««««ՕտարներէնՕտարներէնՕտարներէնՕտարներէն», », », », Յիսուս աւելՅիսուս աւելՅիսուս աւելՅիսուս աւել----
ցուց.ցուց.ցուց.ցուց.----    

««««Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց 
որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ որպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ 
նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնեսնետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնեսնետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնեսնետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` ` ` ` անոր բերանը բաց եւ անոր բերանը բաց եւ անոր բերանը բաց եւ անոր բերանը բաց եւ 
հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց հոն արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց 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»:»:»:»:    
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տարեկանը կը լրացնէր, պէտք էր երտարեկանը կը լրացնէր, պէտք էր երտարեկանը կը լրացնէր, պէտք էր երտարեկանը կը լրացնէր, պէտք էր երկու արծաթ դահեկան կու արծաթ դահեկան կու արծաթ դահեկան կու արծաթ դահեկան 
տուրք վճարէր տտուրք վճարէր տտուրք վճարէր տտուրք վճարէր տաճարին, իր հոգիի փրկութեան եւ մեղքերու աճարին, իր հոգիի փրկութեան եւ մեղքերու աճարին, իր հոգիի փրկութեան եւ մեղքերու աճարին, իր հոգիի փրկութեան եւ մեղքերու 
քաւութեան համար (Ել 30.11քաւութեան համար (Ել 30.11քաւութեան համար (Ել 30.11քաւութեան համար (Ել 30.11----16): 16): 16): 16): ՏաճաՏաճաՏաճաՏաճարին վճարուած րին վճարուած րին վճարուած րին վճարուած 
տուրքը Աստուծոյ սեփականութիւնը կը դառնար եւ տաճարի տուրքը Աստուծոյ սեփականութիւնը կը դառնար եւ տաճարի տուրքը Աստուծոյ սեփականութիւնը կը դառնար եւ տաճարի տուրքը Աստուծոյ սեփականութիւնը կը դառնար եւ տաճարի 
նորոգութեան համար կը գործածուէր: Սակայն Յիսուսի նորոգութեան համար կը գործածուէր: Սակայն Յիսուսի նորոգութեան համար կը գործածուէր: Սակայն Յիսուսի նորոգութեան համար կը գործածուէր: Սակայն Յիսուսի 
տալիք տուրքով չէր որ պիտի նորոգուէր տաճարը, այլ` իր տալիք տուրքով չէր որ պիտի նորոգուէր տաճարը, այլ` իր տալիք տուրքով չէր որ պիտի նորոգուէր տաճարը, այլ` իր տալիք տուրքով չէր որ պիտի նորոգուէր տաճարը, այլ` իր 
հեղելիք սուրբ արիւնով:հեղելիք սուրբ արիւնով:հեղելիք սուրբ արիւնով:հեղելիք սուրբ արիւնով:    

2.2.2.2.----    Ինչո՞ւ համար տաճարին տուրքը գանձողները, փոԻնչո՞ւ համար տաճարին տուրքը գանձողները, փոԻնչո՞ւ համար տաճարին տուրքը գանձողները, փոԻնչո՞ւ համար տաճարին տուրքը գանձողները, փո----
խանակ ուղղակիօրէն Յիսոխանակ ուղղակիօրէն Յիսոխանակ ուղղակիօրէն Յիսոխանակ ուղղակիօրէն Յիսուսի մօտենաւսի մօտենաւսի մօտենաւսի մօտենալուլուլուլու    տաճարի տուրքին տաճարի տուրքին տաճարի տուրքին տաճարի տուրքին 
հարցին գծով, Պետրոսի մօտեցան ու հարցուցին: Երկու հարցին գծով, Պետրոսի մօտեցան ու հարցուցին: Երկու հարցին գծով, Պետրոսի մօտեցան ու հարցուցին: Երկու հարցին գծով, Պետրոսի մօտեցան ու հարցուցին: Երկու 
պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.----    

ա) Դէպքը տեղի ունեցաւ Կափառնաումի մէջ, ուր Պետա) Դէպքը տեղի ունեցաւ Կափառնաումի մէջ, ուր Պետա) Դէպքը տեղի ունեցաւ Կափառնաումի մէջ, ուր Պետա) Դէպքը տեղի ունեցաւ Կափառնաումի մէջ, ուր Պետ----
րոս ունէր տուն մը, եւ ուր կրոս ունէր տուն մը, եւ ուր կրոս ունէր տուն մը, եւ ուր կրոս ունէր տուն մը, եւ ուր կ’’’’իջեւանէր Յիսուս ամէն անգամ որ իջեւանէր Յիսուս ամէն անգամ որ իջեւանէր Յիսուս ամէն անգամ որ իջեւանէր Յիսուս ամէն անգամ որ 
Կափառնաում գտնուէր: Պետրոս իԿափառնաում գտնուէր: Պետրոս իԿափառնաում գտնուէր: Պետրոս իԿափառնաում գտնուէր: Պետրոս ի´́́́նքն էր տանտէրը, ուստի նքն էր տանտէրը, ուստի նքն էր տանտէրը, ուստի նքն էր տանտէրը, ուստի 
բնականաբբնականաբբնականաբբնականաբար իրեար իրեար իրեար իրե´́́́ն էր որ պիտի մօտենային ու հարցնէին: ն էր որ պիտի մօտենային ու հարցնէին: ն էր որ պիտի մօտենային ու հարցնէին: ն էր որ պիտի մօտենային ու հարցնէին: 
Ծանօթ իրողութիւն է, որ ոեւէ հրեայ ընտանիք ինքզինք Ծանօթ իրողութիւն է, որ ոեւէ հրեայ ընտանիք ինքզինք Ծանօթ իրողութիւն է, որ ոեւէ հրեայ ընտանիք ինքզինք Ծանօթ իրողութիւն է, որ ոեւէ հրեայ ընտանիք ինքզինք 
պատասխանատու կը սեպէր այն անձին որ իր տունը իջեպատասխանատու կը սեպէր այն անձին որ իր տունը իջեպատասխանատու կը սեպէր այն անձին որ իր տունը իջեպատասխանատու կը սեպէր այն անձին որ իր տունը իջե----
ւանած կւանած կւանած կւանած կ’’’’ըլլար: Տաճարին տուրքը գանձողները գիտէին ըլլար: Տաճարին տուրքը գանձողները գիտէին ըլլար: Տաճարին տուրքը գանձողները գիտէին ըլլար: Տաճարին տուրքը գանձողները գիտէին 
ասիկա, ուստի աւելի ճիշդ նկատեցին Պետրոսի հետ խօսիլ ասիկա, ուստի աւելի ճիշդ նկատեցին Պետրոսի հետ խօսիլ ասիկա, ուստի աւելի ճիշդ նկատեցին Պետրոսի հետ խօսիլ ասիկա, ուստի աւելի ճիշդ նկատեցին Պետրոսի հետ խօսիլ 
այս հարցին գծով այս հարցին գծով այս հարցին գծով այս հարցին գծով քան Յիսուսի հետ:քան Յիսուսի հետ:քան Յիսուսի հետ:քան Յիսուսի հետ:    

բ) Կարելի է նաեւ մտածել որ տաճարին տուրքը գանձողբ) Կարելի է նաեւ մտածել որ տաճարին տուրքը գանձողբ) Կարելի է նաեւ մտածել որ տաճարին տուրքը գանձողբ) Կարելի է նաեւ մտածել որ տաճարին տուրքը գանձող----
ները քաշուեցան Յիսուսէն, որովհետեւ կը տեսնէին անոները քաշուեցան Յիսուսէն, որովհետեւ կը տեսնէին անոները քաշուեցան Յիսուսէն, որովհետեւ կը տեսնէին անոները քաշուեցան Յիսուսէն, որովհետեւ կը տեսնէին անոր ր ր ր 
ապրած մաքուր եւ արդար կեանքը ոապրած մաքուր եւ արդար կեանքը ոապրած մաքուր եւ արդար կեանքը ոապրած մաքուր եւ արդար կեանքը ու կը լսէին անոր գործած ւ կը լսէին անոր գործած ւ կը լսէին անոր գործած ւ կը լսէին անոր գործած 
մեծամեծ ու սքանչելի հրաշքներուն մասին: Մենք Տիրոջ նման մեծամեծ ու սքանչելի հրաշքներուն մասին: Մենք Տիրոջ նման մեծամեծ ու սքանչելի հրաշքներուն մասին: Մենք Տիրոջ նման մեծամեծ ու սքանչելի հրաշքներուն մասին: Մենք Տիրոջ նման 
կրնա՞նք ապրիլ այնպիսի կեանք մը,կրնա՞նք ապրիլ այնպիսի կեանք մը,կրնա՞նք ապրիլ այնպիսի կեանք մը,կրնա՞նք ապրիլ այնպիսի կեանք մը,    որով ուրիշներ պարորով ուրիշներ պարորով ուրիշներ պարորով ուրիշներ պար----
տադրուած զգան յարգելու մեզ:տադրուած զգան յարգելու մեզ:տադրուած զգան յարգելու մեզ:տադրուած զգան յարգելու մեզ:    

3.3.3.3.----    Տաճարի տուրքը գանձողներ իրաւունք չունէին ՔրիսՏաճարի տուրքը գանձողներ իրաւունք չունէին ՔրիսՏաճարի տուրքը գանձողներ իրաւունք չունէին ՔրիսՏաճարի տուրքը գանձողներ իրաւունք չունէին Քրիս----
տոսէ տուրք պահանջելու, հիմնական երեք պատճառներով.տոսէ տուրք պահանջելու, հիմնական երեք պատճառներով.տոսէ տուրք պահանջելու, հիմնական երեք պատճառներով.տոսէ տուրք պահանջելու, հիմնական երեք պատճառներով.----    

ա) Վերեւ հաստատեցինք թէ Մովսիսական Օրէնքը կը ա) Վերեւ հաստատեցինք թէ Մովսիսական Օրէնքը կը ա) Վերեւ հաստատեցինք թէ Մովսիսական Օրէնքը կը ա) Վերեւ հաստատեցինք թէ Մովսիսական Օրէնքը կը 
պահանջէր, որ ամէն մէկ արու զաւակ որ քսան տարեկանը պահանջէր, որ ամէն մէկ արու զաւակ որ քսան տարեկանը պահանջէր, որ ամէն մէկ արու զաւակ որ քսան տարեկանը պահանջէր, որ ամէն մէկ արու զաւակ որ քսան տարեկանը 
կը լրացնէր, պկը լրացնէր, պկը լրացնէր, պկը լրացնէր, պէտք էր երէտք էր երէտք էր երէտք էր երկու արծաթ դահեկան տուրք վճարէր կու արծաթ դահեկան տուրք վճարէր կու արծաթ դահեկան տուրք վճարէր կու արծաթ դահեկան տուրք վճարէր 
տտտտաճարին իր հոգիի քաւութեան համար (Ել 30.11աճարին իր հոգիի քաւութեան համար (Ել 30.11աճարին իր հոգիի քաւութեան համար (Ել 30.11աճարին իր հոգիի քաւութեան համար (Ել 30.11----16): 16): 16): 16): 
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Ի՞նչպէս կրնային Տիրոջմէ պահանջել տաճարի տուրքի Ի՞նչպէս կրնային Տիրոջմէ պահանջել տաճարի տուրքի Ի՞նչպէս կրնային Տիրոջմէ պահանջել տաճարի տուրքի Ի՞նչպէս կրնային Տիրոջմէ պահանջել տաճարի տուրքի 
վճարում կատարել իր հոգիի քաւութեան համար, երբ իվճարում կատարել իր հոգիի քաւութեան համար, երբ իվճարում կատարել իր հոգիի քաւութեան համար, երբ իվճարում կատարել իր հոգիի քաւութեան համար, երբ ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
էր քաւիչը մարդկութեան: Ի՞նչպէս կրնային տուրք ուզել իրմէ էր քաւիչը մարդկութեան: Ի՞նչպէս կրնային տուրք ուզել իրմէ էր քաւիչը մարդկութեան: Ի՞նչպէս կրնային տուրք ուզել իրմէ էր քաւիչը մարդկութեան: Ի՞նչպէս կրնային տուրք ուզել իրմէ 
իր հոգիի փրկոիր հոգիի փրկոիր հոգիի փրկոիր հոգիի փրկութեան համար, երբ իւթեան համար, երբ իւթեան համար, երբ իւթեան համար, երբ ի´́́́նքն էր ազատարարը նքն էր ազատարարը նքն էր ազատարարը նքն էր ազատարարը 
հոգիներուն ու Փրկիչը աշխարհի:հոգիներուն ու Փրկիչը աշխարհի:հոգիներուն ու Փրկիչը աշխարհի:հոգիներուն ու Փրկիչը աշխարհի:    

բ) Սովորաբար տաճարի տուրք չէր բ) Սովորաբար տաճարի տուրք չէր բ) Սովորաբար տաճարի տուրք չէր բ) Սովորաբար տաճարի տուրք չէր գանձուեր Օրէնքի գանձուեր Օրէնքի գանձուեր Օրէնքի գանձուեր Օրէնքի 
ուսուցիչներէն, վուսուցիչներէն, վուսուցիչներէն, վուսուցիչներէն, վարդապետներէն եւ քահանաներէն: Սաարդապետներէն եւ քահանաներէն: Սաարդապետներէն եւ քահանաներէն: Սաարդապետներէն եւ քահանաներէն: Սակայն, կայն, կայն, կայն, 
հակառակ որ Քրիստոս այս բոլորէն շատ աւելին էր, հակառակ որ Քրիստոս այս բոլորէն շատ աւելին էր, հակառակ որ Քրիստոս այս բոլորէն շատ աւելին էր, հակառակ որ Քրիստոս այս բոլորէն շատ աւելին էր, 
պահանջեցին իրմէ տուրք վճարել: Քրիստոս ոչ միապահանջեցին իրմէ տուրք վճարել: Քրիստոս ոչ միապահանջեցին իրմէ տուրք վճարել: Քրիստոս ոչ միապահանջեցին իրմէ տուրք վճարել: Քրիստոս ոչ միայն Օրէնքը յն Օրէնքը յն Օրէնքը յն Օրէնքը 
մասնագիտօրէն ու Աստուծոյ կամքին համաձայն մեկնաբամասնագիտօրէն ու Աստուծոյ կամքին համաձայն մեկնաբամասնագիտօրէն ու Աստուծոյ կամքին համաձայն մեկնաբամասնագիտօրէն ու Աստուծոյ կամքին համաձայն մեկնաբա----
նող ուսուցիչ մըն էր, այլեւ` Օրէնքը տուող Աստուածն էր: նող ուսուցիչ մըն էր, այլեւ` Օրէնքը տուող Աստուածն էր: նող ուսուցիչ մըն էր, այլեւ` Օրէնքը տուող Աստուածն էր: նող ուսուցիչ մըն էր, այլեւ` Օրէնքը տուող Աստուածն էր: 
Քրիստոս Վարդապետ էր, բայց ոչ միւս վարդապետներուն Քրիստոս Վարդապետ էր, բայց ոչ միւս վարդապետներուն Քրիստոս Վարդապետ էր, բայց ոչ միւս վարդապետներուն Քրիստոս Վարդապետ էր, բայց ոչ միւս վարդապետներուն 
պէս մահկանացու ու սխալական վարդապետ մը, այլ երկպէս մահկանացու ու սխալական վարդապետ մը, այլ երկպէս մահկանացու ու սխալական վարդապետ մը, այլ երկպէս մահկանացու ու սխալական վարդապետ մը, այլ երկ----
նառաք, անմահ ու անսխալական Վարդապետն էր ան: նառաք, անմահ ու անսխալական Վարդապետն էր ան: նառաք, անմահ ու անսխալական Վարդապետն էր ան: նառաք, անմահ ու անսխալական Վարդապետն էր ան: 
ՏաՏաՏաՏակաւին, ան սովորական քահանայ մը կամ քահանայապետ կաւին, ան սովորական քահանայ մը կամ քահանայապետ կաւին, ան սովորական քահանայ մը կամ քահանայապետ կաւին, ան սովորական քահանայ մը կամ քահանայապետ 
մը չէր, այլ յաւիտենական Քահանայապետն էր ան, որ միւս մը չէր, այլ յաւիտենական Քահանայապետն էր ան, որ միւս մը չէր, այլ յաւիտենական Քահանայապետն էր ան, որ միւս մը չէր, այլ յաւիտենական Քահանայապետն էր ան, որ միւս 
քահանաներուն նման իր մեղքերու քաւութեան համար զոհ քահանաներուն նման իր մեղքերու քաւութեան համար զոհ քահանաներուն նման իր մեղքերու քաւութեան համար զոհ քահանաներուն նման իր մեղքերու քաւութեան համար զոհ 
կամ ընծայ մատուցելու կարիքը չունէր, քանի իկամ ընծայ մատուցելու կարիքը չունէր, քանի իկամ ընծայ մատուցելու կարիքը չունէր, քանի իկամ ընծայ մատուցելու կարիքը չունէր, քանի ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
մարդկութեան մեղքերը քաւող զոհը:մարդկութեան մեղքերը քաւող զոհը:մարդկութեան մեղքերը քաւող զոհը:մարդկութեան մեղքերը քաւող զոհը:    

գ) Այս դէպքը Գալիլեայի Կագ) Այս դէպքը Գալիլեայի Կագ) Այս դէպքը Գալիլեայի Կագ) Այս դէպքը Գալիլեայի Կափառնաում քաղաքին մէջ փառնաում քաղաքին մէջ փառնաում քաղաքին մէջ փառնաում քաղաքին մէջ 
տեղի ունեցաւ: Պաղեստինի իւրաքանչիւր քաղաք յատուկ տեղի ունեցաւ: Պաղեստինի իւրաքանչիւր քաղաք յատուկ տեղի ունեցաւ: Պաղեստինի իւրաքանչիւր քաղաք յատուկ տեղի ունեցաւ: Պաղեստինի իւրաքանչիւր քաղաք յատուկ 
մարդիկ ունէր, որոնց պարտականութիւնն էր տաճարին մարդիկ ունէր, որոնց պարտականութիւնն էր տաճարին մարդիկ ունէր, որոնց պարտականութիւնն էր տաճարին մարդիկ ունէր, որոնց պարտականութիւնն էր տաճարին 
տուրքերը հաւաքել տուեալ քաղաքին ծնունդը եղող մարտուրքերը հաւաքել տուեալ քաղաքին ծնունդը եղող մարտուրքերը հաւաքել տուեալ քաղաքին ծնունդը եղող մարտուրքերը հաւաքել տուեալ քաղաքին ծնունդը եղող մար----
դոցմէ: Քրիստոս պարտաւոր չէր Կափառնաում քաղաքին մէջ դոցմէ: Քրիստոս պարտաւոր չէր Կափառնաում քաղաքին մէջ դոցմէ: Քրիստոս պարտաւոր չէր Կափառնաում քաղաքին մէջ դոցմէ: Քրիստոս պարտաւոր չէր Կափառնաում քաղաքին մէջ 
տաճարին տուրքը վճարելու, քանի ինք Գալիլտաճարին տուրքը վճարելու, քանի ինք Գալիլտաճարին տուրքը վճարելու, քանի ինք Գալիլտաճարին տուրքը վճարելու, քանի ինք Գալիլեայէն չէր, այլ` եայէն չէր, այլ` եայէն չէր, այլ` եայէն չէր, այլ` 
Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքէն: Ան նոյնիսկ եթէ պիտի Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքէն: Ան նոյնիսկ եթէ պիտի Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքէն: Ան նոյնիսկ եթէ պիտի Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքէն: Ան նոյնիսկ եթէ պիտի 
վճարէր, այդ պիտի ըլլար Երուսաղէմի մէջ:վճարէր, այդ պիտի ըլլար Երուսաղէմի մէջ:վճարէր, այդ պիտի ըլլար Երուսաղէմի մէջ:վճարէր, այդ պիտի ըլլար Երուսաղէմի մէջ:    

4.4.4.4.----    Պետրոս առաքեալ ամենայն վստահութեամբ պաՊետրոս առաքեալ ամենայն վստահութեամբ պաՊետրոս առաքեալ ամենայն վստահութեամբ պաՊետրոս առաքեալ ամենայն վստահութեամբ պա----
տասխանեց, թէ` Յիսուս տասխանեց, թէ` Յիսուս տասխանեց, թէ` Յիսուս տասխանեց, թէ` Յիսուս ««««անշուշտ կու տայանշուշտ կու տայանշուշտ կու տայանշուշտ կու տայ» » » » տաճարին տաճարին տաճարին տաճարին 
տուրքը: Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը: Գիտէր թէ ան սէր ու տուրքը: Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը: Գիտէր թէ ան սէր ու տուրքը: Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը: Գիտէր թէ ան սէր ու տուրքը: Պետրոս կը ճանչնար Յիսուսը: Գիտէր թէ ան սէր ու 
յարգանք ոյարգանք ոյարգանք ոյարգանք ունէր տաճարին հանդէպ: Գիտէր թէ իր Տէրը ոեւէ ւնէր տաճարին հանդէպ: Գիտէր թէ իր Տէրը ոեւէ ւնէր տաճարին հանդէպ: Գիտէր թէ իր Տէրը ոեւէ ւնէր տաճարին հանդէպ: Գիտէր թէ իր Տէրը ոեւէ 
ձեւով չէր փորձած ու չի փորձեր խուսափիլ Աստուծոյ տանը ձեւով չէր փորձած ու չի փորձեր խուսափիլ Աստուծոյ տանը ձեւով չէր փորձած ու չի փորձեր խուսափիլ Աստուծոյ տանը ձեւով չէր փորձած ու չի փորձեր խուսափիլ Աստուծոյ տանը 
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հանդէպ իր պարտաւորութիւնները կատարելէ: Պետրոսի հանդէպ իր պարտաւորութիւնները կատարելէ: Պետրոսի հանդէպ իր պարտաւորութիւնները կատարելէ: Պետրոսի հանդէպ իր պարտաւորութիւնները կատարելէ: Պետրոսի 
նման մենք ալ կը ճանչնա՞նք Տէրը, կը ճանչնա՞նք Տիրոջ նման մենք ալ կը ճանչնա՞նք Տէրը, կը ճանչնա՞նք Տիրոջ նման մենք ալ կը ճանչնա՞նք Տէրը, կը ճանչնա՞նք Տիրոջ նման մենք ալ կը ճանչնա՞նք Տէրը, կը ճանչնա՞նք Տիրոջ 
նախանձախնդրութիւնը իր Հօրը տան հանդէպ, այլ խօսքով` նախանձախնդրութիւնը իր Հօրը տան հանդէպ, այլ խօսքով` նախանձախնդրութիւնը իր Հօրը տան հանդէպ, այլ խօսքով` նախանձախնդրութիւնը իր Հօրը տան հանդէպ, այլ խօսքով` 
եկեղեցւոյ հեկեղեցւոյ հեկեղեցւոյ հեկեղեցւոյ հանդէպ:անդէպ:անդէպ:անդէպ:    

5.5.5.5.----    Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր տուրք վճարել Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր տուրք վճարել Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր տուրք վճարել Մովսիսական Օրէնքը կը պահանջէր տուրք վճարել 
տաճարին, եւ Յիսուս իբրեւ մէկը որ ծնաւ ապրելու Օրէնքին տաճարին, եւ Յիսուս իբրեւ մէկը որ ծնաւ ապրելու Օրէնքին տաճարին, եւ Յիսուս իբրեւ մէկը որ ծնաւ ապրելու Օրէնքին տաճարին, եւ Յիսուս իբրեւ մէկը որ ծնաւ ապրելու Օրէնքին 
տակ որպէսզի մեզ ազատէ Օրէնքի անէծքէն (Գղ 4.4տակ որպէսզի մեզ ազատէ Օրէնքի անէծքէն (Գղ 4.4տակ որպէսզի մեզ ազատէ Օրէնքի անէծքէն (Գղ 4.4տակ որպէսզի մեզ ազատէ Օրէնքի անէծքէն (Գղ 4.4----5), 5), 5), 5), ուզեց ուզեց ուզեց ուզեց 
ամէն օրէնք պահել, որպէսզի այդ ազատագրութիւնը ամբողամէն օրէնք պահել, որպէսզի այդ ազատագրութիւնը ամբողամէն օրէնք պահել, որպէսզի այդ ազատագրութիւնը ամբողամէն օրէնք պահել, որպէսզի այդ ազատագրութիւնը ամբող----
ջական ըլլայ, եւ մանաւանդ, որպէսզի Աստուծոյջական ըլլայ, եւ մանաւանդ, որպէսզի Աստուծոյջական ըլլայ, եւ մանաւանդ, որպէսզի Աստուծոյջական ըլլայ, եւ մանաւանդ, որպէսզի Աստուծոյ    արդարուարդարուարդարուարդարու----
թիւնը ի գործ դրուած ըլլայ:թիւնը ի գործ դրուած ըլլայ:թիւնը ի գործ դրուած ըլլայ:թիւնը ի գործ դրուած ըլլայ:    

6.6.6.6.----    Քրիստոս որ Տէրն ու տիրականն էր տաճարին, Քրիստոս որ Տէրն ու տիրականն էր տաճարին, Քրիստոս որ Տէրն ու տիրականն էր տաճարին, Քրիստոս որ Տէրն ու տիրականն էր տաճարին, 
Քրիստոս որ պաշտպանն ու օրհնողն էր տաճարին, Քրիստոս Քրիստոս որ պաշտպանն ու օրհնողն էր տաճարին, Քրիստոս Քրիստոս որ պաշտպանն ու օրհնողն էր տաճարին, Քրիստոս Քրիստոս որ պաշտպանն ու օրհնողն էր տաճարին, Քրիստոս 
որ հիմնադիրն ու անկիւնաքարն էր տաճարին, հիմա իրմէ կը որ հիմնադիրն ու անկիւնաքարն էր տաճարին, հիմա իրմէ կը որ հիմնադիրն ու անկիւնաքարն էր տաճարին, հիմա իրմէ կը որ հիմնադիրն ու անկիւնաքարն էր տաճարին, հիմա իրմէ կը 
պահանջուէր տուրք վճարել, այն ալ՝ իր տան տուրքը: Կապահանջուէր տուրք վճարել, այն ալ՝ իր տան տուրքը: Կապահանջուէր տուրք վճարել, այն ալ՝ իր տան տուրքը: Կապահանջուէր տուրք վճարել, այն ալ՝ իր տան տուրքը: Կա----
րելի՞ բան էր տուրք պարելի՞ բան էր տուրք պարելի՞ բան էր տուրք պարելի՞ բան էր տուրք պահանջել Տանտիրոջմէ: Տոհանջել Տանտիրոջմէ: Տոհանջել Տանտիրոջմէ: Տոհանջել Տանտիրոջմէ: Տո´́́́ւրք պահանւրք պահանւրք պահանւրք պահան----
ջեցին Քրիստոսէ, ինք՝ որ բոլոր մարդոց պահանջքները կը ջեցին Քրիստոսէ, ինք՝ որ բոլոր մարդոց պահանջքները կը ջեցին Քրիստոսէ, ինք՝ որ բոլոր մարդոց պահանջքները կը ջեցին Քրիստոսէ, ինք՝ որ բոլոր մարդոց պահանջքները կը 
գոհացնէ: Քրիստոսգոհացնէ: Քրիստոսգոհացնէ: Քրիստոսգոհացնէ: Քրիստոս,,,,    որուն կը պատկանէր բացարձակ իրաորուն կը պատկանէր բացարձակ իրաորուն կը պատկանէր բացարձակ իրաորուն կը պատկանէր բացարձակ իրա----
ւունքը առնելու ու պահանջելու, հիմա՝ իրմէ է որ կւունքը առնելու ու պահանջելու, հիմա՝ իրմէ է որ կւունքը առնելու ու պահանջելու, հիմա՝ իրմէ է որ կւունքը առնելու ու պահանջելու, հիմա՝ իրմէ է որ կ’’’’առնուի ու առնուի ու առնուի ու առնուի ու 
կը պահանջուի:կը պահանջուի:կը պահանջուի:կը պահանջուի:    

Աստուծոյ Որդիէն կը պահանջուէր Աստուծոյ տաճարին Աստուծոյ Որդիէն կը պահանջուէր Աստուծոյ տաճարին Աստուծոյ Որդիէն կը պահանջուէր Աստուծոյ տաճարին Աստուծոյ Որդիէն կը պահանջուէր Աստուծոյ տաճարին 
տուրտուրտուրտուրք տալ: Որդիէն կը պահանջուէր իր Հօրը տան տուրքը ք տալ: Որդիէն կը պահանջուէր իր Հօրը տան տուրքը ք տալ: Որդիէն կը պահանջուէր իր Հօրը տան տուրքը ք տալ: Որդիէն կը պահանջուէր իր Հօրը տան տուրքը 
տալ: Տուրք պահանջողները չէին կրցած հասկնալ այս տալ: Տուրք պահանջողները չէին կրցած հասկնալ այս տալ: Տուրք պահանջողները չէին կրցած հասկնալ այս տալ: Տուրք պահանջողները չէին կրցած հասկնալ այս 
իրողութիւնը: Չէին կրցած ըմբռնել թէ Քրիստոս իիրողութիւնը: Չէին կրցած ըմբռնել թէ Քրիստոս իիրողութիւնը: Չէին կրցած ըմբռնել թէ Քրիստոս իիրողութիւնը: Չէին կրցած ըմբռնել թէ Քրիստոս ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
կենդանի տաճարը Աստուծոյ: Ոկենդանի տաճարը Աստուծոյ: Ոկենդանի տաճարը Աստուծոյ: Ոկենդանի տաճարը Աստուծոյ: Ո´́́́չ տաճարին տուրքը գանչ տաճարին տուրքը գանչ տաճարին տուրքը գանչ տաճարին տուրքը գան----
ձողները եւ ոձողները եւ ոձողները եւ ոձողները եւ ո´́́́չ ալ Պետրոս ինք հասկցած էին թէ ՏԱՃԱՐԷՆ չ ալ Պետրոս ինք հասկցած էին թէ ՏԱՃԱՐԷՆ չ ալ Պետրոս ինք հասկցած էին թէ ՏԱՃԱՐԷՆ չ ալ Պետրոս ինք հասկցած էին թէ ՏԱՃԱՐԷՆ 
էր որ տաճաէր որ տաճաէր որ տաճաէր որ տաճարին տուրքը կը պահանջէին: Տէրը ի՞նչպէս կրնար րին տուրքը կը պահանջէին: Տէրը ի՞նչպէս կրնար րին տուրքը կը պահանջէին: Տէրը ի՞նչպէս կրնար րին տուրքը կը պահանջէին: Տէրը ի՞նչպէս կրնար 
դրամ տալ Աստուծոյ իբրեւ ընծայ, երբ ինքն էր Աստուծոյ դրամ տալ Աստուծոյ իբրեւ ընծայ, երբ ինքն էր Աստուծոյ դրամ տալ Աստուծոյ իբրեւ ընծայ, երբ ինքն էր Աստուծոյ դրամ տալ Աստուծոյ իբրեւ ընծայ, երբ ինքն էր Աստուծոյ 
ընծան մարդկութեան: Ան ի՞նչպէս կրնար տուրք տալ ընծան մարդկութեան: Ան ի՞նչպէս կրնար տուրք տալ ընծան մարդկութեան: Ան ի՞նչպէս կրնար տուրք տալ ընծան մարդկութեան: Ան ի՞նչպէս կրնար տուրք տալ 
տաճարին երբ ինք տաճարէն աւելի մեծ էր: Ո՞վ Քրիստոսի տաճարին երբ ինք տաճարէն աւելի մեծ էր: Ո՞վ Քրիստոսի տաճարին երբ ինք տաճարէն աւելի մեծ էր: Ո՞վ Քրիստոսի տաճարին երբ ինք տաճարէն աւելի մեծ էր: Ո՞վ Քրիստոսի 
բան մը տուած էր որ իրաւունք ունենար իրմէ բան մը բան մը տուած էր որ իրաւունք ունենար իրմէ բան մը բան մը տուած էր որ իրաւունք ունենար իրմէ բան մը բան մը տուած էր որ իրաւունք ունենար իրմէ բան մը 
պահանջելու:պահանջելու:պահանջելու:պահանջելու:    
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ՀրեՀրեՀրեՀրեաներ ընդհանրապէս եւ Փարիսեցիներ մասնաւորաաներ ընդհանրապէս եւ Փարիսեցիներ մասնաւորաաներ ընդհանրապէս եւ Փարիսեցիներ մասնաւորաաներ ընդհանրապէս եւ Փարիսեցիներ մասնաւորա----
բար, փոխանակ զՔրիստոս պաշտամունքի առարկայ բար, փոխանակ զՔրիստոս պաշտամունքի առարկայ բար, փոխանակ զՔրիստոս պաշտամունքի առարկայ բար, փոխանակ զՔրիստոս պաշտամունքի առարկայ 
դարձնելու տաճարին մէջ, ընդհակառակը, զայն դարձուցին դարձնելու տաճարին մէջ, ընդհակառակը, զայն դարձուցին դարձնելու տաճարին մէջ, ընդհակառակը, զայն դարձուցին դարձնելու տաճարին մէջ, ընդհակառակը, զայն դարձուցին 
իրենց թիրախը: Քրիստոսէ տուրք պահանջելը ուրիշ բան չէր իրենց թիրախը: Քրիստոսէ տուրք պահանջելը ուրիշ բան չէր իրենց թիրախը: Քրիստոսէ տուրք պահանջելը ուրիշ բան չէր իրենց թիրախը: Քրիստոսէ տուրք պահանջելը ուրիշ բան չէր 
եթէ ոչ զայն իրենց թիրախը դարձնել: Քրիստոս շատ լաւ եթէ ոչ զայն իրենց թիրախը դարձնել: Քրիստոս շատ լաւ եթէ ոչ զայն իրենց թիրախը դարձնել: Քրիստոս շատ լաւ եթէ ոչ զայն իրենց թիրախը դարձնել: Քրիստոս շատ լաւ 
գիտէր որ եթէ տաճարգիտէր որ եթէ տաճարգիտէր որ եթէ տաճարգիտէր որ եթէ տաճարին տուրքը չտար՝ առիթ տրուած պիտի ին տուրքը չտար՝ առիթ տրուած պիտի ին տուրքը չտար՝ առիթ տրուած պիտի ին տուրքը չտար՝ առիթ տրուած պիտի 
ըլլար բամբասանքի, զրպարտութեան եւ գժտութեան: Ճիըլլար բամբասանքի, զրպարտութեան եւ գժտութեան: Ճիըլլար բամբասանքի, զրպարտութեան եւ գժտութեան: Ճիըլլար բամբասանքի, զրպարտութեան եւ գժտութեան: Ճի´́́́շդ է շդ է շդ է շդ է 
որ տաճարին տուրքը պահանջողները Փարիսեցիները չէին, որ տաճարին տուրքը պահանջողները Փարիսեցիները չէին, որ տաճարին տուրքը պահանջողները Փարիսեցիները չէին, որ տաճարին տուրքը պահանջողները Փարիսեցիները չէին, 
բայց կասկած չկայ որ անոնք Փարիսեցիներուն կողմէ բայց կասկած չկայ որ անոնք Փարիսեցիներուն կողմէ բայց կասկած չկայ որ անոնք Փարիսեցիներուն կողմէ բայց կասկած չկայ որ անոնք Փարիսեցիներուն կողմէ 
ղրկուած կամ դրդուած մարդիկ էին:ղրկուած կամ դրդուած մարդիկ էին:ղրկուած կամ դրդուած մարդիկ էին:ղրկուած կամ դրդուած մարդիկ էին:    

««««Եւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով ՊետրոսԵւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով ՊետրոսԵւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով ՊետրոսԵւ երբ տուն մտան, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսելիի ըսելիի ըսելիի ըսելի----
քը, հարցուց.քը, հարցուց.քը, հարցուց.քը, հարցուց.----    

""""ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հար----
կերը եւ տուրքերը որմէ՞ կկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ’’’’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ 
օտարներէնօտարներէնօտարներէնօտարներէն"»"»"»"» ( ( ( (Մտ 17.25)Մտ 17.25)Մտ 17.25)Մտ 17.25)::::    

1.1.1.1.----    Յիսուս գիտէր որ տուրք պահանջողները խօսած էին Յիսուս գիտէր որ տուրք պահանջողները խօսած էին Յիսուս գիտէր որ տուրք պահանջողները խօսած էին Յիսուս գիտէր որ տուրք պահանջողները խօսած էին 
Պետրոսի հետ, ահա թէ ինչու երբ անոնք Պետրոսի հետ Պետրոսի հետ, ահա թէ ինչու երբ անոնք Պետրոսի հետ Պետրոսի հետ, ահա թէ ինչու երբ անոնք Պետրոսի հետ Պետրոսի հետ, ահա թէ ինչու երբ անոնք Պետրոսի հետ 
միասին տուն մտամիասին տուն մտամիասին տուն մտամիասին տուն մտան, ն, ն, ն, ««««Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսելիքը, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսելիքը, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսելիքը, Յիսուս կանխելով Պետրոսի ըսելիքը, 
հարցուց.հարցուց.հարցուց.հարցուց.----    """"ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները ն ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները 
հարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կհարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կհարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կհարկերը եւ տուրքերը որմէ՞ կ’’’’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ 
օտարներէնօտարներէնօտարներէնօտարներէն"»:"»:"»:"»:    Ինչպէս Յիսուս գիտէր Ինչպէս Յիսուս գիտէր Ինչպէս Յիսուս գիտէր Ինչպէս Յիսուս գիտէր որ տուրք պահանոր տուրք պահանոր տուրք պահանոր տուրք պահան----
ջողները խօսած էին Պետրոսի հետ, նոյնպէս ալ, ան գիտէ թէ ջողները խօսած էին Պետրոսի հետ, նոյնպէս ալ, ան գիտէ թէ ջողները խօսած էին Պետրոսի հետ, նոյնպէս ալ, ան գիտէ թէ ջողները խօսած էին Պետրոսի հետ, նոյնպէս ալ, ան գիտէ թէ 
որոորոորոորո´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը խօսին իր զաւակներուն հետ, որոխօսին իր զաւակներուն հետ, որոխօսին իր զաւակներուն հետ, որոխօսին իր զաւակներուն հետ, որո´́́́նք կը նեղացնեն նք կը նեղացնեն նք կը նեղացնեն նք կը նեղացնեն 
զանոնք, որոզանոնք, որոզանոնք, որոզանոնք, որո´́́́նք ծուղակներ կը լարեն անոնց, ինչպէս նք ծուղակներ կը լարեն անոնց, ինչպէս նք ծուղակներ կը լարեն անոնց, ինչպէս նք ծուղակներ կը լարեն անոնց, ինչպէս 
մարդիկը լարեցին Պետրոսի: Առանց Տիրոջ արտօնութեան, մարդիկը լարեցին Պետրոսի: Առանց Տիրոջ արտօնութեան, մարդիկը լարեցին Պետրոսի: Առանց Տիրոջ արտօնութեան, մարդիկը լարեցին Պետրոսի: Առանց Տիրոջ արտօնութեան, 
ոչինչ կը պատահի իր հաւատարիմ զաւակներուն կեանքին ոչինչ կը պատահի իր հաւատարիմ զաւակներուն կեանքին ոչինչ կը պատահի իր հաւատարիմ զաւակներուն կեանքին ոչինչ կը պատահի իր հաւատարիմ զաւակներուն կեանքին 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

2.2.2.2.----    Ուշագրաւ է որ Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած Ուշագրաւ է որ Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած Ուշագրաւ է որ Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած Ուշագրաւ է որ Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած 
մարդոց հետ չխմարդոց հետ չխմարդոց հետ չխմարդոց հետ չխօսեցաւ, թէպէտ անոնք մինչեւ տուն մտած օսեցաւ, թէպէտ անոնք մինչեւ տուն մտած օսեցաւ, թէպէտ անոնք մինչեւ տուն մտած օսեցաւ, թէպէտ անոնք մինչեւ տուն մտած 
էին, ինչպէս էին, ինչպէս էին, ինչպէս էին, ինչպէս ««««մտանմտանմտանմտան» » » » բառը ցոյց կու տայ, այլ միայն Պետրոսի բառը ցոյց կու տայ, այլ միայն Պետրոսի բառը ցոյց կու տայ, այլ միայն Պետրոսի բառը ցոյց կու տայ, այլ միայն Պետրոսի 
հետ խօսեցաւ: Յիսուս ուզեց իր պատասխանը տալ Պետրոսի հետ խօսեցաւ: Յիսուս ուզեց իր պատասխանը տալ Պետրոսի հետ խօսեցաւ: Յիսուս ուզեց իր պատասխանը տալ Պետրոսի հետ խօսեցաւ: Յիսուս ուզեց իր պատասխանը տալ Պետրոսի 
միջոցաւ, որովհետեւ Պետրոս խօսած էր Յիսուսի փոխարէն: միջոցաւ, որովհետեւ Պետրոս խօսած էր Յիսուսի փոխարէն: միջոցաւ, որովհետեւ Պետրոս խօսած էր Յիսուսի փոխարէն: միջոցաւ, որովհետեւ Պետրոս խօսած էր Յիսուսի փոխարէն: 
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Անոնք որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին, ինչպէս ըրաւ Անոնք որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին, ինչպէս ըրաւ Անոնք որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին, ինչպէս ըրաւ Անոնք որոնք Յիսուսի անունով կը խօսին, ինչպէս ըրաւ 
Պետրոս, ՅիՊետրոս, ՅիՊետրոս, ՅիՊետրոս, Յիսուս երկխօսութեան կը մտնէ անոնց հետ, սուս երկխօսութեան կը մտնէ անոնց հետ, սուս երկխօսութեան կը մտնէ անոնց հետ, սուս երկխօսութեան կը մտնէ անոնց հետ, 
հարկաւ եթէ մաքուր եւ իրական հաւատացեալներ են:հարկաւ եթէ մաքուր եւ իրական հաւատացեալներ են:հարկաւ եթէ մաքուր եւ իրական հաւատացեալներ են:հարկաւ եթէ մաքուր եւ իրական հաւատացեալներ են:    

3.3.3.3.----    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսին կը հարցնէ. Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսին կը հարցնէ. Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսին կը հարցնէ. Ինչո՞ւ համար Յիսուս Պետրոսին կը հարցնէ. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն ն ն ն 
ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ ի՞նչ է կարծիքդ, աշխարհի թագաւորները հարկերը եւ 
տուրքերը որմէ՞ կտուրքերը որմէ՞ կտուրքերը որմէ՞ կտուրքերը որմէ՞ կ’’’’առնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ օտարներէնառնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ օտարներէնառնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ օտարներէնառնեն, քաղաքացիներէ՞ն թէ օտարներէն"»:"»:"»:"»:    
Նախ ըսեմ, որ ՅունարՆախ ըսեմ, որ ՅունարՆախ ըսեմ, որ ՅունարՆախ ըսեմ, որ Յունարէն բնագիրը էն բնագիրը էն բնագիրը էն բնագիրը ««««քաղաքացիներքաղաքացիներքաղաքացիներքաղաքացիներ» » » » բառին բառին բառին բառին 
փոխարէն ունի` փոխարէն ունի` փոխարէն ունի` փոխարէն ունի` ««««որդիներորդիներորդիներորդիներ» » » » բառը: Յիսուս ինչպէս չուզեց բառը: Յիսուս ինչպէս չուզեց բառը: Յիսուս ինչպէս չուզեց բառը: Յիսուս ինչպէս չուզեց 
գայթակղեցնել տուրք հաւաքելու եկած մարդիկը, նոյնպէս ալ գայթակղեցնել տուրք հաւաքելու եկած մարդիկը, նոյնպէս ալ գայթակղեցնել տուրք հաւաքելու եկած մարդիկը, նոյնպէս ալ գայթակղեցնել տուրք հաւաքելու եկած մարդիկը, նոյնպէս ալ 
չուզեց գայթակղեցնել Պետրոս աչուզեց գայթակղեցնել Պետրոս աչուզեց գայթակղեցնել Պետրոս աչուզեց գայթակղեցնել Պետրոս առաքեալը: Յիսուս Պետրոսին ռաքեալը: Յիսուս Պետրոսին ռաքեալը: Յիսուս Պետրոսին ռաքեալը: Յիսուս Պետրոսին 
ուղղուուղղուուղղուուղղուծ իր հարցումով, նախ ուզեց յստակացնել անոր, թէ ինք ծ իր հարցումով, նախ ուզեց յստակացնել անոր, թէ ինք ծ իր հարցումով, նախ ուզեց յստակացնել անոր, թէ ինք ծ իր հարցումով, նախ ուզեց յստակացնել անոր, թէ ինք 
պարտաւոր չէպարտաւոր չէպարտաւոր չէպարտաւոր չէր տուրք վճարելու տաճարին, որովհետեւ ինք ր տուրք վճարելու տաճարին, որովհետեւ ինք ր տուրք վճարելու տաճարին, որովհետեւ ինք ր տուրք վճարելու տաճարին, որովհետեւ ինք 
իր Հօրը տաճարին մէջ իբրեւ Որդի ներկայ էր (Եբր 3.6): իր Հօրը տաճարին մէջ իբրեւ Որդի ներկայ էր (Եբր 3.6): իր Հօրը տաճարին մէջ իբրեւ Որդի ներկայ էր (Եբր 3.6): իր Հօրը տաճարին մէջ իբրեւ Որդի ներկայ էր (Եբր 3.6): 
Յիսուս տաճարը կը կոչէ` Յիսուս տաճարը կը կոչէ` Յիսուս տաճարը կը կոչէ` Յիսուս տաճարը կը կոչէ` ««««Հօրս տունըՀօրս տունըՀօրս տունըՀօրս տունը» » » » (Յհ 2.16: Ղկ 2.49): (Յհ 2.16: Ղկ 2.49): (Յհ 2.16: Ղկ 2.49): (Յհ 2.16: Ղկ 2.49): 
Ինչպէս աշխարհի թագաւորներ իրենց որդիներէն, այլ Ինչպէս աշխարհի թագաւորներ իրենց որդիներէն, այլ Ինչպէս աշխարհի թագաւորներ իրենց որդիներէն, այլ Ինչպէս աշխարհի թագաւորներ իրենց որդիներէն, այլ 
խօսքով` իրենց զաւակներէն տուրք չեն գանձեր, նոյնպէս ալ խօսքով` իրենց զաւակներէն տուրք չեն գանձեր, նոյնպէս ալ խօսքով` իրենց զաւակներէն տուրք չեն գանձեր, նոյնպէս ալ խօսքով` իրենց զաւակներէն տուրք չեն գանձեր, նոյնպէս ալ 
ոոոո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք իրաւունք ունէր տուրք գանձելու Յիսուսէն տաճարին իրաւունք ունէր տուրք գանձելու Յիսուսէն տաճարին իրաւունք ունէր տուրք գանձելու Յիսուսէն տաճարին իրաւունք ունէր տուրք գանձելու Յիսուսէն տաճարին 
համար, նախ որովհետեւ տաճարը իր Հօրը տունն էր, եւ համար, նախ որովհետեւ տաճարը իր Հօրը տունն էր, եւ համար, նախ որովհետեւ տաճարը իր Հօրը տունն էր, եւ համար, նախ որովհետեւ տաճարը իր Հօրը տունն էր, եւ 
երկրորդ, որովհետեւ ինք այդ տանը մէջ ներկայ էր իբրեւ երկրորդ, որովհետեւ ինք այդ տանը մէջ ներկայ էր իբրեւ երկրորդ, որովհետեւ ինք այդ տանը մէջ ներկայ էր իբրեւ երկրորդ, որովհետեւ ինք այդ տանը մէջ ներկայ էր իբրեւ 
Որդի:Որդի:Որդի:Որդի:    

««««Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` Եւ երբ Պետրոս ըսաւ` ««««ՕտարներէնՕտարներէնՕտարներէնՕտարներէն», », », », Յիսուս աւելցուց.Յիսուս աւելցուց.Յիսուս աւելցուց.Յիսուս աւելցուց.----    
""""Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց Ուստի քաղաքացիները այդ տուրքէն զերծ են: Բայց 

որպէորպէորպէորպէսզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ սզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ սզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ սզի այդ մարդիկը չգայթակղեցնենք, ծով գնա ու կարթ 
նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը բաց եւ հոն նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը բաց եւ հոն նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը բաց եւ հոն նետէ, եւ առաջին ձուկը որ բռնես` անոր բերանը բաց եւ հոն 
արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ արծաթ դրամ մը պիտի գտնես: Տար դրամը անոնց տուր, իմ 
եւ քու տեղդեւ քու տեղդեւ քու տեղդեւ քու տեղդ""""»»»» ( ( ( (Մտ 17.26Մտ 17.26Մտ 17.26Մտ 17.26----27):27):27):27):    

1.1.1.1.----    Բնագիրը կը հաստատէ որ տաճարին տուրքը Բնագիրը կը հաստատէ որ տաճարին տուրքը Բնագիրը կը հաստատէ որ տաճարին տուրքը Բնագիրը կը հաստատէ որ տաճարին տուրքը 
օտարներէն է որ կօտարներէն է որ կօտարներէն է որ կօտարներէն է որ կ’’’’առնուի: Եթէ օտաառնուի: Եթէ օտաառնուի: Եթէ օտաառնուի: Եթէ օտարներէն է որ կրներէն է որ կրներէն է որ կրներէն է որ կ’’’’առնուի, առնուի, առնուի, առնուի, 
հապա ինչո՞ւ Քրիստոս վճարեց: Օտարակա՞ն էր ան: Նախ հապա ինչո՞ւ Քրիստոս վճարեց: Օտարակա՞ն էր ան: Նախ հապա ինչո՞ւ Քրիստոս վճարեց: Օտարակա՞ն էր ան: Նախ հապա ինչո՞ւ Քրիստոս վճարեց: Օտարակա՞ն էր ան: Նախ 
ըսեմ, որ ըսեմ, որ ըսեմ, որ ըսեմ, որ ««««օտարականօտարականօտարականօտարական» » » » ըսելով չըսելով չըսելով չըսելով չ’’’’ակնարկուիր հեթանոսնեակնարկուիր հեթանոսնեակնարկուիր հեթանոսնեակնարկուիր հեթանոսնե----
րուն, որովհետեւ հեթանոսներէն տաճարին համար տուրք չէր րուն, որովհետեւ հեթանոսներէն տաճարին համար տուրք չէր րուն, որովհետեւ հեթանոսներէն տաճարին համար տուրք չէր րուն, որովհետեւ հեթանոսներէն տաճարին համար տուրք չէր 
առնուեր, այլ կառնուեր, այլ կառնուեր, այլ կառնուեր, այլ կ’’’’ակնարկուի իւրաքանչիւր հրեայի որ իր ակնարկուի իւրաքանչիւր հրեայի որ իր ակնարկուի իւրաքանչիւր հրեայի որ իր ակնարկուի իւրաքանչիւր հրեայի որ իր 
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ծննդավայր քաղաքէն դուրս կծննդավայր քաղաքէն դուրս կծննդավայր քաղաքէն դուրս կծննդավայր քաղաքէն դուրս կ’’’’ապրէր:ապրէր:ապրէր:ապրէր:    Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, 
Կափառնաում քաղաքին մէջ Քրիստոս Կափառնաում քաղաքին մէջ Քրիստոս Կափառնաում քաղաքին մէջ Քրիստոս Կափառնաում քաղաքին մէջ Քրիստոս ««««օտարականօտարականօտարականօտարական» » » » կը կը կը կը 
սեպուէր, քանի որ ոսեպուէր, քանի որ ոսեպուէր, քանի որ ոսեպուէր, քանի որ ո´́́́չ հոն ծնած էր եւ ոչ հոն ծնած էր եւ ոչ հոն ծնած էր եւ ոչ հոն ծնած էր եւ ո´́́́չ ալ հոն կչ ալ հոն կչ ալ հոն կչ ալ հոն կ’’’’ապրէր ապրէր ապրէր ապրէր 
մնայուն կերպով: Եւ իբրեւ մնայուն կերպով: Եւ իբրեւ մնայուն կերպով: Եւ իբրեւ մնայուն կերպով: Եւ իբրեւ ««««օտարականօտարականօտարականօտարական» » » » մը, ան պէտք էր մը, ան պէտք էր մը, ան պէտք էր մը, ան պէտք էր 
վճարէր տաճարին տուրքը:վճարէր տաճարին տուրքը:վճարէր տաճարին տուրքը:վճարէր տաճարին տուրքը:    

Ան իրաւունք ունէր տուրքը չտալու: Իրաւունք ունէր, Ան իրաւունք ունէր տուրքը չտալու: Իրաւունք ունէր, Ան իրաւունք ունէր տուրքը չտալու: Իրաւունք ունէր, Ան իրաւունք ունէր տուրքը չտալու: Իրաւունք ունէր, 
որովհետեւ ինք օտարաորովհետեւ ինք օտարաորովհետեւ ինք օտարաորովհետեւ ինք օտարական մը չէր, անծանօթ մը չէր, պարզ կան մը չէր, անծանօթ մը չէր, պարզ կան մը չէր, անծանօթ մը չէր, պարզ կան մը չէր, անծանօթ մը չէր, պարզ 
մէկը չէր: Ինք Աստուծոյ կենդանի եւ կենդանարար միածին մէկը չէր: Ինք Աստուծոյ կենդանի եւ կենդանարար միածին մէկը չէր: Ինք Աստուծոյ կենդանի եւ կենդանարար միածին մէկը չէր: Ինք Աստուծոյ կենդանի եւ կենդանարար միածին 
Որդին էր, որ կը պատրաստուէր տաճարին համար ոՈրդին էր, որ կը պատրաստուէր տաճարին համար ոՈրդին էր, որ կը պատրաստուէր տաճարին համար ոՈրդին էր, որ կը պատրաստուէր տաճարին համար ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
դրամ տալու, այլ՝ իր կեանքը, իր անձը տալու: Ան իրաւունք դրամ տալու, այլ՝ իր կեանքը, իր անձը տալու: Ան իրաւունք դրամ տալու, այլ՝ իր կեանքը, իր անձը տալու: Ան իրաւունք դրամ տալու, այլ՝ իր կեանքը, իր անձը տալու: Ան իրաւունք 
ունէր տուրքը չտալու, որովհետեւ իունէր տուրքը չտալու, որովհետեւ իունէր տուրքը չտալու, որովհետեւ իունէր տուրքը չտալու, որովհետեւ ի´́́́նքն էր իրաւատէրն ու նքն էր իրաւատէրն ու նքն էր իրաւատէրն ու նքն էր իրաւատէրն ու 
իրաւազօրը, իիրաւազօրը, իիրաւազօրը, իիրաւազօրը, ի´́́́րրրրն էր աշխարհն ու անոր լիութիւնը (Սղ 24.1), ն էր աշխարհն ու անոր լիութիւնը (Սղ 24.1), ն էր աշխարհն ու անոր լիութիւնը (Սղ 24.1), ն էր աշխարհն ու անոր լիութիւնը (Սղ 24.1), 
ան սակայն յանձն առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, որպէսզի ան սակայն յանձն առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, որպէսզի ան սակայն յանձն առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, որպէսզի ան սակայն յանձն առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, որպէսզի 
հարց չծագէր, որպէսզի գայթակղութեան պատճառ չդառնար:հարց չծագէր, որպէսզի գայթակղութեան պատճառ չդառնար:հարց չծագէր, որպէսզի գայթակղութեան պատճառ չդառնար:հարց չծագէր, որպէսզի գայթակղութեան պատճառ չդառնար:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ան պէան պէան պէան պէ´́́́տք էտք էտք էտք էրրրր    վճարէր տաճարին տուրքը, որովհեվճարէր տաճարին տուրքը, որովհեվճարէր տաճարին տուրքը, որովհեվճարէր տաճարին տուրքը, որովհե----
տեւ ամէն մարդ գիտէր իր մասին: Ամէն մարդ լսած էր տեւ ամէն մարդ գիտէր իր մասին: Ամէն մարդ լսած էր տեւ ամէն մարդ գիտէր իր մասին: Ամէն մարդ լսած էր տեւ ամէն մարդ գիտէր իր մասին: Ամէն մարդ լսած էր 
տաճարին հանդէպտաճարին հանդէպտաճարին հանդէպտաճարին հանդէպ    իր ունեցած սիրոյն ու բծախնդրութեան իր ունեցած սիրոյն ու բծախնդրութեան իր ունեցած սիրոյն ու բծախնդրութեան իր ունեցած սիրոյն ու բծախնդրութեան 
մասին, հետեւաբար, ան գայթակղութեան մեմասին, հետեւաբար, ան գայթակղութեան մեմասին, հետեւաբար, ան գայթակղութեան մեմասին, հետեւաբար, ան գայթակղութեան մե´́́́ծ պատճառ ծ պատճառ ծ պատճառ ծ պատճառ 
կրնար դառնալ եթէ մերժէր վճարել տաճարին տուրքը: Տէրը կրնար դառնալ եթէ մերժէր վճարել տաճարին տուրքը: Տէրը կրնար դառնալ եթէ մերժէր վճարել տաճարին տուրքը: Տէրը կրնար դառնալ եթէ մերժէր վճարել տաճարին տուրքը: Տէրը 
իր այս կեցուածքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ երբեմնիր այս կեցուածքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ երբեմնիր այս կեցուածքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ երբեմնիր այս կեցուածքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ երբեմն----երբեմն երբեմն երբեմն երբեմն 
ստիպուած ենք հրաժարելու մեր իրաւունքէն ինչպէս ըրաւ ստիպուած ենք հրաժարելու մեր իրաւունքէն ինչպէս ըրաւ ստիպուած ենք հրաժարելու մեր իրաւունքէն ինչպէս ըրաւ ստիպուած ենք հրաժարելու մեր իրաւունքէն ինչպէս ըրաւ 
Քրիստոս, պարզապէսՔրիստոս, պարզապէսՔրիստոս, պարզապէսՔրիստոս, պարզապէս    որպէսզի չկորսնցնենք մեր խաղաղուորպէսզի չկորսնցնենք մեր խաղաղուորպէսզի չկորսնցնենք մեր խաղաղուորպէսզի չկորսնցնենք մեր խաղաղու----
թիւնը, եւ առաջքը առած ըլլանք խռովութիւններու ու գայթիւնը, եւ առաջքը առած ըլլանք խռովութիւններու ու գայթիւնը, եւ առաջքը առած ըլլանք խռովութիւններու ու գայթիւնը, եւ առաջքը առած ըլլանք խռովութիւններու ու գայ----
թակղութիւններու:թակղութիւններու:թակղութիւններու:թակղութիւններու: 

Հարկաւ ասիկա չի նշանակեր թէ Տէրը կՀարկաւ ասիկա չի նշանակեր թէ Տէրը կՀարկաւ ասիկա չի նշանակեր թէ Տէրը կՀարկաւ ասիկա չի նշանակեր թէ Տէրը կ’’’’ուզէ որ միշտ ուզէ որ միշտ ուզէ որ միշտ ուզէ որ միշտ 
հրաժարինք մեր իրաւունքներէն: Ան նախքան տուրքը վճահրաժարինք մեր իրաւունքներէն: Ան նախքան տուրքը վճահրաժարինք մեր իրաւունքներէն: Ան նախքան տուրքը վճահրաժարինք մեր իրաւունքներէն: Ան նախքան տուրքը վճա----
րելը, բացատրեց իր աշակերտներուն թէ աշխարհի թագաւորրելը, բացատրեց իր աշակերտներուն թէ աշխարհի թագաւորրելը, բացատրեց իր աշակերտներուն թէ աշխարհի թագաւորրելը, բացատրեց իր աշակերտներուն թէ աշխարհի թագաւոր----
ները ները ները ները հարկերն ու տուրքերը օտարներէն է որ կհարկերն ու տուրքերը օտարներէն է որ կհարկերն ու տուրքերը օտարներէն է որ կհարկերն ու տուրքերը օտարներէն է որ կ’’’’առնեն եւ ոառնեն եւ ոառնեն եւ ոառնեն եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ քաղաքացիներէն: Սա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս թէ քաղաքացիներէն: Սա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս թէ քաղաքացիներէն: Սա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս թէ քաղաքացիներէն: Սա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս 
գիտէր իր պարտաւորութիւններն ու իրաւունքները, բայց ան գիտէր իր պարտաւորութիւններն ու իրաւունքները, բայց ան գիտէր իր պարտաւորութիւններն ու իրաւունքները, բայց ան գիտէր իր պարտաւորութիւններն ու իրաւունքները, բայց ան 
տուրքը վճարեց ոտուրքը վճարեց ոտուրքը վճարեց ոտուրքը վճարեց ո´́́́չ միայն գայթակղութեանց առաջքը առած չ միայն գայթակղութեանց առաջքը առած չ միայն գայթակղութեանց առաջքը առած չ միայն գայթակղութեանց առաջքը առած 
ըլլալու համար (Մտ 17.27), այլ նաեւ օրինակ դառնալոըլլալու համար (Մտ 17.27), այլ նաեւ օրինակ դառնալոըլլալու համար (Մտ 17.27), այլ նաեւ օրինակ դառնալոըլլալու համար (Մտ 17.27), այլ նաեւ օրինակ դառնալու ւ ւ ւ 
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համար մեզի: Քրիստոս իր այս արարքով սորվեցուց մեզի՝ համար մեզի: Քրիստոս իր այս արարքով սորվեցուց մեզի՝ համար մեզի: Քրիստոս իր այս արարքով սորվեցուց մեզի՝ համար մեզի: Քրիստոս իր այս արարքով սորվեցուց մեզի՝ 
տատատատա´́́́լ տաճարին, տալ տաճարին, տալ տաճարին, տալ տաճարին, տա´́́́լ Աստուծոյ փառքին համար, տալ Աստուծոյ փառքին համար, տալ Աստուծոյ փառքին համար, տալ Աստուծոյ փառքին համար, տա´́́́լ լ լ լ 
յօժարակամ, տայօժարակամ, տայօժարակամ, տայօժարակամ, տա´́́́լ խնդութեամբ, տալ խնդութեամբ, տալ խնդութեամբ, տալ խնդութեամբ, տա´́́́լ առատօրէն:լ առատօրէն:լ առատօրէն:լ առատօրէն:    

2.2.2.2.----    Վերեւ բացատրեցինք, թէ Քրիստոս հրաժարեցաւ իր Վերեւ բացատրեցինք, թէ Քրիստոս հրաժարեցաւ իր Վերեւ բացատրեցինք, թէ Քրիստոս հրաժարեցաւ իր Վերեւ բացատրեցինք, թէ Քրիստոս հրաժարեցաւ իր 
չտալու իրաւունքէն, նախ որպէսզի գայթակղութեան պատչտալու իրաւունքէն, նախ որպէսզի գայթակղութեան պատչտալու իրաւունքէն, նախ որպէսզի գայթակղութեան պատչտալու իրաւունքէն, նախ որպէսզի գայթակղութեան պատ----
ճառ չդառնար, եւ ճառ չդառնար, եւ ճառ չդառնար, եւ ճառ չդառնար, եւ երկրորդ, որպէսզի օրինակ դառնար մեզի: երկրորդ, որպէսզի օրինակ դառնար մեզի: երկրորդ, որպէսզի օրինակ դառնար մեզի: երկրորդ, որպէսզի օրինակ դառնար մեզի: 
Աշխարհի մարդը, ընդհանրապէս չԱշխարհի մարդը, ընդհանրապէս չԱշխարհի մարդը, ընդհանրապէս չԱշխարհի մարդը, ընդհանրապէս չ’’’’ուզեր իր իրաւունքէն ուզեր իր իրաւունքէն ուզեր իր իրաւունքէն ուզեր իր իրաւունքէն 
հրաժարիլ: Քրիստոնեայ մարդը սակայն, անդրդուելիօրէն եւ հրաժարիլ: Քրիստոնեայ մարդը սակայն, անդրդուելիօրէն եւ հրաժարիլ: Քրիստոնեայ մարդը սակայն, անդրդուելիօրէն եւ հրաժարիլ: Քրիստոնեայ մարդը սակայն, անդրդուելիօրէն եւ 
ամրօրէն պէտք չէ կառչած մնայ իր բոլոր տեսակի իրաամրօրէն պէտք չէ կառչած մնայ իր բոլոր տեսակի իրաամրօրէն պէտք չէ կառչած մնայ իր բոլոր տեսակի իրաամրօրէն պէտք չէ կառչած մնայ իր բոլոր տեսակի իրա----
ւունքերուն, մանաւանդ եթէ երբեք իրաւունքի հանդէպ այդ ւունքերուն, մանաւանդ եթէ երբեք իրաւունքի հանդէպ այդ ւունքերուն, մանաւանդ եթէ երբեք իրաւունքի հանդէպ այդ ւունքերուն, մանաւանդ եթէ երբեք իրաւունքի հանդէպ այդ 
կառչուածութիւնը, կառչուածութիւնը, կառչուածութիւնը, կառչուածութիւնը, լուրջ խնդիրներու դուռ պիտի բանայ: լուրջ խնդիրներու դուռ պիտի բանայ: լուրջ խնդիրներու դուռ պիտի բանայ: լուրջ խնդիրներու դուռ պիտի բանայ: 
Բայց երբ իրաւունքէ մը հրաժարելով՝ սկզբունք մըն է որ Բայց երբ իրաւունքէ մը հրաժարելով՝ սկզբունք մըն է որ Բայց երբ իրաւունքէ մը հրաժարելով՝ սկզբունք մըն է որ Բայց երբ իրաւունքէ մը հրաժարելով՝ սկզբունք մըն է որ 
պիտի խախտենք, ճշմարտութիւն մըն է որ ուրացած պիտի պիտի խախտենք, ճշմարտութիւն մըն է որ ուրացած պիտի պիտի խախտենք, ճշմարտութիւն մըն է որ ուրացած պիտի պիտի խախտենք, ճշմարտութիւն մըն է որ ուրացած պիտի 
ըլլանք, նման պարագայի Աստուած իըլլանք, նման պարագայի Աստուած իըլլանք, նման պարագայի Աստուած իըլլանք, նման պարագայի Աստուած ի´́́́նքն ալ չնքն ալ չնքն ալ չնքն ալ չ’’’’ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ 
հրաժարինք մեր իրաւունքէն: հրաժարինք մեր իրաւունքէն: հրաժարինք մեր իրաւունքէն: հրաժարինք մեր իրաւունքէն: ««««ԻրաւունքԻրաւունքԻրաւունքԻրաւունք» » » » հասկացողութեան հասկացողութեան հասկացողութեան հասկացողութեան 
վերաբերեալ ուրիշ խնվերաբերեալ ուրիշ խնվերաբերեալ ուրիշ խնվերաբերեալ ուրիշ խնդիր մը եւս կայ որուն կդիր մը եւս կայ որուն կդիր մը եւս կայ որուն կդիր մը եւս կայ որուն կ’’’’արժէ արժէ արժէ արժէ 
անդրադառնալ: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք անդրադառնալ: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք անդրադառնալ: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք անդրադառնալ: Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք 
կկկկ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Ես իմ կեանքս ազատօրէն եւ իմ գիտցածիս պէս Ես իմ կեանքս ազատօրէն եւ իմ գիտցածիս պէս Ես իմ կեանքս ազատօրէն եւ իմ գիտցածիս պէս Ես իմ կեանքս ազատօրէն եւ իմ գիտցածիս պէս 
պիտի ապրիմ, եւ եթէ ուրիշներ կը գայթակղին՝ այդ իրենց պիտի ապրիմ, եւ եթէ ուրիշներ կը գայթակղին՝ այդ իրենց պիտի ապրիմ, եւ եթէ ուրիշներ կը գայթակղին՝ այդ իրենց պիտի ապրիմ, եւ եթէ ուրիշներ կը գայթակղին՝ այդ իրենց 
գիտնալիքն է, ինծի իգիտնալիքն է, ինծի իգիտնալիքն է, ինծի իգիտնալիքն է, ինծի ի´́́́նչ եթէ կը գայթակղին: Այդ իրենց նչ եթէ կը գայթակղին: Այդ իրենց նչ եթէ կը գայթակղին: Այդ իրենց նչ եթէ կը գայթակղին: Այդ իրենց 
հաւատքի տկարութիւնն է որ կը մհաւատքի տկարութիւնն է որ կը մհաւատքի տկարութիւնն է որ կը մհաւատքի տկարութիւնն է որ կը մատնանշէատնանշէատնանշէատնանշէ»: »: »: »: Ասիկա լուրջ Ասիկա լուրջ Ասիկա լուրջ Ասիկա լուրջ 
հաւատացեալ մարդու խօսք չէ: Ինչպէս Քրիստոս յանձն հաւատացեալ մարդու խօսք չէ: Ինչպէս Քրիստոս յանձն հաւատացեալ մարդու խօսք չէ: Ինչպէս Քրիստոս յանձն հաւատացեալ մարդու խօսք չէ: Ինչպէս Քրիստոս յանձն 
առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, ուրիշները չգայթակղեցնելու առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, ուրիշները չգայթակղեցնելու առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, ուրիշները չգայթակղեցնելու առաւ հրաժարիլ իր իրաւունքէն, ուրիշները չգայթակղեցնելու 
համար, մենք եւս ի պահանջել հարկին պէտք է հրաժարինք համար, մենք եւս ի պահանջել հարկին պէտք է հրաժարինք համար, մենք եւս ի պահանջել հարկին պէտք է հրաժարինք համար, մենք եւս ի պահանջել հարկին պէտք է հրաժարինք 
մեր իրաւունքէն, մեր եղբօր ու քրոջ գլորման պատճառ մեր իրաւունքէն, մեր եղբօր ու քրոջ գլորման պատճառ մեր իրաւունքէն, մեր եղբօր ու քրոջ գլորման պատճառ մեր իրաւունքէն, մեր եղբօր ու քրոջ գլորման պատճառ 
չհանդիսանալու համար (Ա.Կր 8.13)չհանդիսանալու համար (Ա.Կր 8.13)չհանդիսանալու համար (Ա.Կր 8.13)չհանդիսանալու համար (Ա.Կր 8.13): : : : Եթէ մէկը իր նմանին Եթէ մէկը իր նմանին Եթէ մէկը իր նմանին Եթէ մէկը իր նմանին 
գայթակղութեան պատճառ դառնայ՝ պատասխանատու է Ասգայթակղութեան պատճառ դառնայ՝ պատասխանատու է Ասգայթակղութեան պատճառ դառնայ՝ պատասխանատու է Ասգայթակղութեան պատճառ դառնայ՝ պատասխանատու է Աս----
տուծոյ առջեւ: Ահա թէ ինչոտուծոյ առջեւ: Ահա թէ ինչոտուծոյ առջեւ: Ահա թէ ինչոտուծոյ առջեւ: Ահա թէ ինչո´́́́ւ Քրիստոս ըսաւ. ւ Քրիստոս ըսաւ. ւ Քրիստոս ըսաւ. ւ Քրիստոս ըսաւ. ««««ԳայթակղուԳայթակղուԳայթակղուԳայթակղու----
թիւններ անպայման պիտի պատահին. բայց վաթիւններ անպայման պիտի պատահին. բայց վաթիւններ անպայման պիտի պատահին. բայց վաթիւններ անպայման պիտի պատահին. բայց վա´́́́յ այն մարյ այն մարյ այն մարյ այն մար----
դուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կ’’’’իյնանիյնանիյնանիյնան»»»»    
((((Մտ 18.7):Մտ 18.7):Մտ 18.7):Մտ 18.7):    
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3.3.3.3.----    Ըսինք, որ ՅիսուսԸսինք, որ ՅիսուսԸսինք, որ ՅիսուսԸսինք, որ Յիսուս    տաճարին տուրքը տուաւ, որպէսզի տաճարին տուրքը տուաւ, որպէսզի տաճարին տուրքը տուաւ, որպէսզի տաճարին տուրքը տուաւ, որպէսզի 
սորվեցնէ մեզի տասորվեցնէ մեզի տասորվեցնէ մեզի տասորվեցնէ մեզի տա´́́́լ տաճարին, տալ տաճարին, տալ տաճարին, տալ տաճարին, տա´́́́լ եկեղեցիին, տալ եկեղեցիին, տալ եկեղեցիին, տալ եկեղեցիին, տա´́́́լ լ լ լ 
Քրիստոսի Աւետարանին տարածման ի խնդիր, տաՔրիստոսի Աւետարանին տարածման ի խնդիր, տաՔրիստոսի Աւետարանին տարածման ի խնդիր, տաՔրիստոսի Աւետարանին տարածման ի խնդիր, տա´́́́լ Տիրոջ լ Տիրոջ լ Տիրոջ լ Տիրոջ 
այգիին մէջ աշխատողներուն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ այգիին մէջ աշխատողներուն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ այգիին մէջ աշխատողներուն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ այգիին մէջ աշխատողներուն: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ 
թէ անոնք որոնք հոգեւորապէս կթէ անոնք որոնք հոգեւորապէս կթէ անոնք որոնք հոգեւորապէս կթէ անոնք որոնք հոգեւորապէս կ’’’’օգտուին եկեղեցիէն` պէտք օգտուին եկեղեցիէն` պէտք օգտուին եկեղեցիէն` պէտք օգտուին եկեղեցիէն` պէտք 
է իրենց կարգին նիւթապէսէ իրենց կարգին նիւթապէսէ իրենց կարգին նիւթապէսէ իրենց կարգին նիւթապէս    օգտակար դառնան եկեղեցիին օգտակար դառնան եկեղեցիին օգտակար դառնան եկեղեցիին օգտակար դառնան եկեղեցիին 
((((Ա.Կր 9.11): Ան կը գովէ Փիլիպպեցիները, որոնք իրենց Ա.Կր 9.11): Ան կը գովէ Փիլիպպեցիները, որոնք իրենց Ա.Կր 9.11): Ան կը գովէ Փիլիպպեցիները, որոնք իրենց Ա.Կր 9.11): Ան կը գովէ Փիլիպպեցիները, որոնք իրենց 
ստացած հոգեւոր բարիքներուն փոխարէն նիւթապէս օգնած ստացած հոգեւոր բարիքներուն փոխարէն նիւթապէս օգնած ստացած հոգեւոր բարիքներուն փոխարէն նիւթապէս օգնած ստացած հոգեւոր բարիքներուն փոխարէն նիւթապէս օգնած 
էին իրեն (Փլպ 4.15): Տիմոթէոսին ուղղած իր նամակին մէջ, էին իրեն (Փլպ 4.15): Տիմոթէոսին ուղղած իր նամակին մէջ, էին իրեն (Փլպ 4.15): Տիմոթէոսին ուղղած իր նամակին մէջ, էին իրեն (Փլպ 4.15): Տիմոթէոսին ուղղած իր նամակին մէջ, 
առաքեալը կառաքեալը կառաքեալը կառաքեալը կ’’’’ըսէ թէ անոնք որոնք կըսէ թէ անոնք որոնք կըսէ թէ անոնք որոնք կըսէ թէ անոնք որոնք կ’’’’աշխատին Տիրոջ այգիին աշխատին Տիրոջ այգիին աշխատին Տիրոջ այգիին աշխատին Տիրոջ այգիին 
մէջ` արժանիմէջ` արժանիմէջ` արժանիմէջ` արժանի´ ´ ´ ´ են վայելեն վայելեն վայելեն վայելելու անոր բերքէն (Բ.Տմ 2.6): Տակաւին, ելու անոր բերքէն (Բ.Տմ 2.6): Տակաւին, ելու անոր բերքէն (Բ.Տմ 2.6): Տակաւին, ելու անոր բերքէն (Բ.Տմ 2.6): Տակաւին, 
առաքեալը կը պատուիրէ ըսելով. առաքեալը կը պատուիրէ ըսելով. առաքեալը կը պատուիրէ ըսելով. առաքեալը կը պատուիրէ ըսելով. ««««Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին 
աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող 
հանէ իր ուսուցիչինհանէ իր ուսուցիչինհանէ իր ուսուցիչինհանէ իր ուսուցիչին»»»» ( ( ( (Գղ 6.6): Ան նոյնիսկ կը թելադրէ որ լաւ Գղ 6.6): Ան նոյնիսկ կը թելադրէ որ լաւ Գղ 6.6): Ան նոյնիսկ կը թելադրէ որ լաւ Գղ 6.6): Ան նոյնիսկ կը թելադրէ որ լաւ 
վերակացութիւն ընող երէցներուն կրկնակի վարձատրութիւն վերակացութիւն ընող երէցներուն կրկնակի վարձատրութիւն վերակացութիւն ընող երէցներուն կրկնակի վարձատրութիւն վերակացութիւն ընող երէցներուն կրկնակի վարձատրութիւն 
տրուի (Ատրուի (Ատրուի (Ատրուի (Ա....Տմ 5.17Տմ 5.17Տմ 5.17Տմ 5.17----18):18):18):18):    

4.4.4.4.----    Հետաքրքրական է որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Հետաքրքրական է որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Հետաքրքրական է որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Հետաքրքրական է որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ 
տաճարը աւազակներու որջի մը վերածուած էր, ինչպէս ինքն տաճարը աւազակներու որջի մը վերածուած էր, ինչպէս ինքն տաճարը աւազակներու որջի մը վերածուած էր, ինչպէս ինքն տաճարը աւազակներու որջի մը վերածուած էր, ինչպէս ինքն 
իսկ հաստատեց առիթով մը (Մտ 21.13), բայց ասիկա երբեք իսկ հաստատեց առիթով մը (Մտ 21.13), բայց ասիկա երբեք իսկ հաստատեց առիթով մը (Մտ 21.13), բայց ասիկա երբեք իսկ հաստատեց առիթով մը (Մտ 21.13), բայց ասիկա երբեք 
պատճառ չդարձաւ որ ան քննադատէր ու խայտառակէր պատճառ չդարձաւ որ ան քննադատէր ու խայտառակէր պատճառ չդարձաւ որ ան քննադատէր ու խայտառակէր պատճառ չդարձաւ որ ան քննադատէր ու խայտառակէր 
զանոնք եւ մերժէր տուրքը վճարել: Հաւատացեալներ զանոնք եւ մերժէր տուրքը վճարել: Հաւատացեալներ զանոնք եւ մերժէր տուրքը վճարել: Հաւատացեալներ զանոնք եւ մերժէր տուրքը վճարել: Հաւատացեալներ իրենք իրենք իրենք իրենք 
նաեւ պէտք է հետեւին Յիսուսի օրինակին: Պէտք է իրենց նաեւ պէտք է հետեւին Յիսուսի օրինակին: Պէտք է իրենց նաեւ պէտք է հետեւին Յիսուսի օրինակին: Պէտք է իրենց նաեւ պէտք է հետեւին Յիսուսի օրինակին: Պէտք է իրենց 
վայելած բարիքներէն տավայելած բարիքներէն տավայելած բարիքներէն տավայելած բարիքներէն տա´́́́ն եկեղեցիին, առանց մատնացոյց ն եկեղեցիին, առանց մատնացոյց ն եկեղեցիին, առանց մատնացոյց ն եկեղեցիին, առանց մատնացոյց 
ընելու եկեղեցւոյ տկարութիւններն ու թերութիւնները: Ինչընելու եկեղեցւոյ տկարութիւններն ու թերութիւնները: Ինչընելու եկեղեցւոյ տկարութիւններն ու թերութիւնները: Ինչընելու եկեղեցւոյ տկարութիւններն ու թերութիւնները: Ինչ----
պէս Յիսուս տաճարին մէջ գործողներուն մեղքերը չմատպէս Յիսուս տաճարին մէջ գործողներուն մեղքերը չմատպէս Յիսուս տաճարին մէջ գործողներուն մեղքերը չմատպէս Յիսուս տաճարին մէջ գործողներուն մեղքերը չմատ----
նանշեց եւ այս իրողութիւնը պատրուակ չդարձուց ինանշեց եւ այս իրողութիւնը պատրուակ չդարձուց ինանշեց եւ այս իրողութիւնը պատրուակ չդարձուց ինանշեց եւ այս իրողութիւնը պատրուակ չդարձուց իր ր ր ր 
պարտապարտապարտապարտականութիւններէն խուսափելու համար, նոյնպէս ալ կանութիւններէն խուսափելու համար, նոյնպէս ալ կանութիւններէն խուսափելու համար, նոյնպէս ալ կանութիւններէն խուսափելու համար, նոյնպէս ալ 
մենք, չմատնանշենք եկեղեցւոյ մեղքը պարզապէս որպէսզի մենք, չմատնանշենք եկեղեցւոյ մեղքը պարզապէս որպէսզի մենք, չմատնանշենք եկեղեցւոյ մեղքը պարզապէս որպէսզի մենք, չմատնանշենք եկեղեցւոյ մեղքը պարզապէս որպէսզի 
փափափափախուստ տանք եկեղեցւոյ հանդէպ մեր պարտաւորութիւնխուստ տանք եկեղեցւոյ հանդէպ մեր պարտաւորութիւնխուստ տանք եկեղեցւոյ հանդէպ մեր պարտաւորութիւնխուստ տանք եկեղեցւոյ հանդէպ մեր պարտաւորութիւն----
ներէն: Ո՞վ է այն մարդը որ երբ իր մէկ սիրելիին մեղքը ներէն: Ո՞վ է այն մարդը որ երբ իր մէկ սիրելիին մեղքը ներէն: Ո՞վ է այն մարդը որ երբ իր մէկ սիրելիին մեղքը ներէն: Ո՞վ է այն մարդը որ երբ իր մէկ սիրելիին մեղքը 
տեսնէ, ալ իր պարտականութիւնները չտեսնէ, ալ իր պարտականութիւնները չտեսնէ, ալ իր պարտականութիւնները չտեսնէ, ալ իր պարտականութիւնները չ’’’’ըներ անոր հանդէպ:ըներ անոր հանդէպ:ըներ անոր հանդէպ:ըներ անոր հանդէպ:    
Ո՞վ է այն ծնողը որ երբ իր զաւակին յանցանքը տեսնէ, դիրք Ո՞վ է այն ծնողը որ երբ իր զաւակին յանցանքը տեսնէ, դիրք Ո՞վ է այն ծնողը որ երբ իր զաւակին յանցանքը տեսնէ, դիրք Ո՞վ է այն ծնողը որ երբ իր զաւակին յանցանքը տեսնէ, դիրք 



 739 

կը բռնէ անոր հանդէպ եւ կը հրաժարի իր ծնողական կը բռնէ անոր հանդէպ եւ կը հրաժարի իր ծնողական կը բռնէ անոր հանդէպ եւ կը հրաժարի իր ծնողական կը բռնէ անոր հանդէպ եւ կը հրաժարի իր ծնողական 
պարտականութիւնը կատարելպարտականութիւնը կատարելպարտականութիւնը կատարելպարտականութիւնը կատարելէէէէ    անոր նկատմամբ: անոր նկատմամբ: անոր նկատմամբ: անոր նկատմամբ:     

5.5.5.5.----    Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած մարդոց հետ խօսելու Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած մարդոց հետ խօսելու Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած մարդոց հետ խօսելու Յիսուս տուրք հաւաքելու եկած մարդոց հետ խօսելու 
փոխարէն, խօսեցաւ Պետրոսի հետ, նախ որպէսզի վստահեցփոխարէն, խօսեցաւ Պետրոսի հետ, նախ որպէսզի վստահեցփոխարէն, խօսեցաւ Պետրոսի հետ, նախ որպէսզի վստահեցփոխարէն, խօսեցաւ Պետրոսի հետ, նախ որպէսզի վստահեց----
նէր անոր թէ նէր անոր թէ նէր անոր թէ նէր անոր թէ ինք տուրքը վճարելէ չէր խուսափեր, ինչպէս ինք տուրքը վճարելէ չէր խուսափեր, ինչպէս ինք տուրքը վճարելէ չէր խուսափեր, ինչպէս ինք տուրքը վճարելէ չէր խուսափեր, ինչպէս 
նաեւ, առիթէն օգտուելով բացայայտէր Պետրոսին իր ամենանաեւ, առիթէն օգտուելով բացայայտէր Պետրոսին իր ամենանաեւ, առիթէն օգտուելով բացայայտէր Պետրոսին իր ամենանաեւ, առիթէն օգտուելով բացայայտէր Պետրոսին իր ամենա----
կարողութիւնն ու ամենագիտութիւնը: Ամենակարողութիւնը` կարողութիւնն ու ամենագիտութիւնը: Ամենակարողութիւնը` կարողութիւնն ու ամենագիտութիւնը: Ամենակարողութիւնը` կարողութիւնն ու ամենագիտութիւնը: Ամենակարողութիւնը` 
որովհետեւ տուրքը ձուկին բերանէն դուրս պիտի բերէր, եւ որովհետեւ տուրքը ձուկին բերանէն դուրս պիտի բերէր, եւ որովհետեւ տուրքը ձուկին բերանէն դուրս պիտի բերէր, եւ որովհետեւ տուրքը ձուկին բերանէն դուրս պիտի բերէր, եւ 
ամենագիտութիւնը` որովհետեւ ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին ամենագիտութիւնը` որովհետեւ ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին ամենագիտութիւնը` որովհետեւ ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին ամենագիտութիւնը` որովհետեւ ուզեց ցոյց տալ Պետրոսին 
որ ինք գոր ինք գոր ինք գոր ինք գիտէր թէ իիտէր թէ իիտէր թէ իիտէր թէ ի´́́́նչ խօսակցութիւն տեղի ունեցած էր նչ խօսակցութիւն տեղի ունեցած էր նչ խօսակցութիւն տեղի ունեցած էր նչ խօսակցութիւն տեղի ունեցած էր 
դուրսը, իր եւ տուրք գանձող մարդոց միջեւ:դուրսը, իր եւ տուրք գանձող մարդոց միջեւ:դուրսը, իր եւ տուրք գանձող մարդոց միջեւ:դուրսը, իր եւ տուրք գանձող մարդոց միջեւ:    

6.6.6.6.----    ««««Ծով գնա ու կարթ նետէԾով գնա ու կարթ նետէԾով գնա ու կարթ նետէԾով գնա ու կարթ նետէ»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս Ինչո՞ւ համար Յիսուս 
Պետրոսը ծով ղրկեց: Չէ՞ր կրնար տարբեր կերպի մը դիմել Պետրոսը ծով ղրկեց: Չէ՞ր կրնար տարբեր կերպի մը դիմել Պետրոսը ծով ղրկեց: Չէ՞ր կրնար տարբեր կերպի մը դիմել Պետրոսը ծով ղրկեց: Չէ՞ր կրնար տարբեր կերպի մը դիմել 
դրամը դրամը դրամը դրամը ձեռք ձգելու համար:ձեռք ձգելու համար:ձեռք ձգելու համար:ձեռք ձգելու համար:    Տէրը Պետրոսի անձին ընդմէջէն, Տէրը Պետրոսի անձին ընդմէջէն, Տէրը Պետրոսի անձին ընդմէջէն, Տէրը Պետրոսի անձին ընդմէջէն, 
ուզեց սորվեցնել մեզուզեց սորվեցնել մեզուզեց սորվեցնել մեզուզեց սորվեցնել մեզի թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է ի թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է ի թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է ի թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է 
աշխատի եւ իր ճակտին քրտինքով հոգայ իր պէտքերը: Ճիշդ աշխատի եւ իր ճակտին քրտինքով հոգայ իր պէտքերը: Ճիշդ աշխատի եւ իր ճակտին քրտինքով հոգայ իր պէտքերը: Ճիշդ աշխատի եւ իր ճակտին քրտինքով հոգայ իր պէտքերը: Ճիշդ 
է որ Տէրը օգնոէ որ Տէրը օգնոէ որ Տէրը օգնոէ որ Տէրը օգնո´́́́ղ Աստուած է, մեր կարիքները հոգացող Աստուած է, մեր կարիքները հոգացող Աստուած է, մեր կարիքները հոգացող Աստուած է, մեր կարիքները հոգացո´́́́ղ ղ ղ ղ 
Աստուած է, բայց սա չի նշանակեր թէ հաւատացեալ մարդը Աստուած է, բայց սա չի նշանակեր թէ հաւատացեալ մարդը Աստուած է, բայց սա չի նշանակեր թէ հաւատացեալ մարդը Աստուած է, բայց սա չի նշանակեր թէ հաւատացեալ մարդը 
պէտք է տունպէտք է տունպէտք է տունպէտք է տունըըըը    նստի եւ սպասէ որ երկինքը դրամ տեղացնէ իր նստի եւ սպասէ որ երկինքը դրամ տեղացնէ իր նստի եւ սպասէ որ երկինքը դրամ տեղացնէ իր նստի եւ սպասէ որ երկինքը դրամ տեղացնէ իր 
վրայ: Աստուած կվրայ: Աստուած կվրայ: Աստուած կվրայ: Աստուած կ’’’’օգնօգնօգնօգնէ մեզի երբ մենք մեր բաժինը կատաէ մեզի երբ մենք մեր բաժինը կատաէ մեզի երբ մենք մեր բաժինը կատաէ մեզի երբ մենք մեր բաժինը կատա----
րենք: Պետրոս կատարեց իր բաժինը եւ ծով գնաց ու կարթը րենք: Պետրոս կատարեց իր բաժինը եւ ծով գնաց ու կարթը րենք: Պետրոս կատարեց իր բաժինը եւ ծով գնաց ու կարթը րենք: Պետրոս կատարեց իր բաժինը եւ ծով գնաց ու կարթը 
նետեց, Յիսուս ալ կատարեց իր բաժինը եւ հրաշքով մը նետեց, Յիսուս ալ կատարեց իր բաժինը եւ հրաշքով մը նետեց, Յիսուս ալ կատարեց իր բաժինը եւ հրաշքով մը նետեց, Յիսուս ալ կատարեց իր բաժինը եւ հրաշքով մը 
ձուկին բերանէն դրամ ձուկին բերանէն դրամ ձուկին բերանէն դրամ ձուկին բերանէն դրամ դուրսդուրսդուրսդուրս    բերաւ: Հեղինակ մը ըսած է. բերաւ: Հեղինակ մը ըսած է. բերաւ: Հեղինակ մը ըսած է. բերաւ: Հեղինակ մը ըսած է. 
««««Խնդրէ Աստուծմէ որ օրհնէ գործդ, բայց միԽնդրէ Աստուծմէ որ օրհնէ գործդ, բայց միԽնդրէ Աստուծմէ որ օրհնէ գործդ, բայց միԽնդրէ Աստուծմէ որ օրհնէ գործդ, բայց մի´ ´ ´ ´ խնդրեր որ ինք խնդրեր որ ինք խնդրեր որ ինք խնդրեր որ ինք 
կատարէ գործդկատարէ գործդկատարէ գործդկատարէ գործդ»:»:»:»:    

7777....----    ««««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»:»:»:»:    Ուշագրաւ է տուրքը Ուշագրաւ է տուրքը Ուշագրաւ է տուրքը Ուշագրաւ է տուրքը 
վճարելու Տիրոջ կերպը: Տուրքը պէտք էր դուրս գար ձուկի մը վճարելու Տիրոջ կերպը: Տուրքը պէտք էր դուրս գար ձուկի մը վճարելու Տիրոջ կերպը: Տուրքը պէտք էր դուրս գար ձուկի մը վճարելու Տիրոջ կերպը: Տուրքը պէտք էր դուրս գար ձուկի մը 
բերանէն: Ինչո՞ւ արդեօք եւ ի՞նչ ցոյց կու տաբերանէն: Ինչո՞ւ արդեօք եւ ի՞նչ ցոյց կու տաբերանէն: Ինչո՞ւ արդեօք եւ ի՞նչ ցոյց կու տաբերանէն: Ինչո՞ւ արդեօք եւ ի՞նչ ցոյց կու տայ այս տարօյ այս տարօյ այս տարօյ այս տարօ----
րինակ երեւոյթը.րինակ երեւոյթը.րինակ երեւոյթը.րինակ երեւոյթը.----    
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ա) Յիսուս ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելովա) Յիսուս ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելովա) Յիսուս ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելովա) Յիսուս ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելով, , , , ուզեց ուզեց ուզեց ուզեց 
բացայայտել Պետրոսին եւ մեզի իր աստուածային բնութիւնն բացայայտել Պետրոսին եւ մեզի իր աստուածային բնութիւնն բացայայտել Պետրոսին եւ մեզի իր աստուածային բնութիւնն բացայայտել Պետրոսին եւ մեզի իր աստուածային բնութիւնն 
ու կարողութիւնը, եւ թէ ինք Տէու կարողութիւնը, եւ թէ ինք Տէու կարողութիւնը, եւ թէ ինք Տէու կարողութիւնը, եւ թէ ինք Տէ´́́́րն է բնութեան, Տէրն է բնութեան, Տէրն է բնութեան, Տէրն է բնութեան, Տէ´́́́րն է րն է րն է րն է 
լիճերուն ու ծովերուն եւ անոնց մէջ ապրող բոլոր սողունլիճերուն ու ծովերուն եւ անոնց մէջ ապրող բոլոր սողունլիճերուն ու ծովերուն եւ անոնց մէջ ապրող բոլոր սողունլիճերուն ու ծովերուն եւ անոնց մէջ ապրող բոլոր սողուն----
ներուն, եւ անոնք բներուն, եւ անոնք բներուն, եւ անոնք բներուն, եւ անոնք բոլորը իր ոտքերուն տակ են (Սղ 8.6ոլորը իր ոտքերուն տակ են (Սղ 8.6ոլորը իր ոտքերուն տակ են (Սղ 8.6ոլորը իր ոտքերուն տակ են (Սղ 8.6----8):8):8):8):    

բ) Տուրք գտնելու համար Պետրոսը լիճ ղրկելը, կը պարզէ բ) Տուրք գտնելու համար Պետրոսը լիճ ղրկելը, կը պարզէ բ) Տուրք գտնելու համար Պետրոսը լիճ ղրկելը, կը պարզէ բ) Տուրք գտնելու համար Պետրոսը լիճ ղրկելը, կը պարզէ 
մեր Տիրոջ աղքատութիւնը: Ան նոյնիսկ իր տուրքը վճարելու մեր Տիրոջ աղքատութիւնը: Ան նոյնիսկ իր տուրքը վճարելու մեր Տիրոջ աղքատութիւնը: Ան նոյնիսկ իր տուրքը վճարելու մեր Տիրոջ աղքատութիւնը: Ան նոյնիսկ իր տուրքը վճարելու 
կարողութիւնը չունէր: Ճիշդ է որ կային որոշ կիներ կարողութիւնը չունէր: Ճիշդ է որ կային որոշ կիներ կարողութիւնը չունէր: Ճիշդ է որ կային որոշ կիներ կարողութիւնը չունէր: Ճիշդ է որ կային որոշ կիներ ««««որոնք որոնք որոնք որոնք 
իրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի պէտքերըիրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի պէտքերըիրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի պէտքերըիրենց միջոցներով կը հոգային Յիսուսի պէտքերը»»»» ( ( ( (Ղկ 8.3), եւ Ղկ 8.3), եւ Ղկ 8.3), եւ Ղկ 8.3), եւ 
ճիշդ էճիշդ էճիշդ էճիշդ է    որ Յուդաոր Յուդաոր Յուդաոր Յուդա    Իսկարիոտացին Իսկարիոտացին Իսկարիոտացին Իսկարիոտացին քով կը գտնուէր գանձաքով կը գտնուէր գանձաքով կը գտնուէր գանձաքով կը գտնուէր գանձա----
նակը, բայց Յիսուս իր անձին հանգիստին կամ սեփական նակը, բայց Յիսուս իր անձին հանգիստին կամ սեփական նակը, բայց Յիսուս իր անձին հանգիստին կամ սեփական նակը, բայց Յիսուս իր անձին հանգիստին կամ սեփական 
ծախսերուն համար բնաւ չօգտուեցաւ անոնցմէ: Գանձանակը ծախսերուն համար բնաւ չօգտուեցաւ անոնցմէ: Գանձանակը ծախսերուն համար բնաւ չօգտուեցաւ անոնցմէ: Գանձանակը ծախսերուն համար բնաւ չօգտուեցաւ անոնցմէ: Գանձանակը 
աշակերտներուն խումբին համար էր, եւ մեր Տէրը բնաւ պիտի աշակերտներուն խումբին համար էր, եւ մեր Տէրը բնաւ պիտի աշակերտներուն խումբին համար էր, եւ մեր Տէրը բնաւ պիտի աշակերտներուն խումբին համար էր, եւ մեր Տէրը բնաւ պիտի 
չուզէր զայն գործածել անձնական բանի չուզէր զայն գործածել անձնական բանի չուզէր զայն գործածել անձնական բանի չուզէր զայն գործածել անձնական բանի մը մը մը մը համար: Մենք եւհամար: Մենք եւհամար: Մենք եւհամար: Մենք եւս ս ս ս 
պէտք է զգոյշ ըլլանք անձնական բանի պէտք է զգոյշ ըլլանք անձնական բանի պէտք է զգոյշ ըլլանք անձնական բանի պէտք է զգոյշ ըլլանք անձնական բանի մը մը մը մը համար գործածելու համար գործածելու համար գործածելու համար գործածելու 
բան մը որ ուրիշին կը պատկանի:բան մը որ ուրիշին կը պատկանի:բան մը որ ուրիշին կը պատկանի:բան մը որ ուրիշին կը պատկանի:    

գ) Ինչպէս Տէրը գիտէր թէ ոգ) Ինչպէս Տէրը գիտէր թէ ոգ) Ինչպէս Տէրը գիտէր թէ ոգ) Ինչպէս Տէրը գիտէր թէ ո´́́́ր ձուկին բերանին մէջ դրամ ր ձուկին բերանին մէջ դրամ ր ձուկին բերանին մէջ դրամ ր ձուկին բերանին մէջ դրամ 
կար, նոյնպէս ալ գիտէ թէ մարդիկ իրենց դրամներն ու կար, նոյնպէս ալ գիտէ թէ մարդիկ իրենց դրամներն ու կար, նոյնպէս ալ գիտէ թէ մարդիկ իրենց դրամներն ու կար, նոյնպէս ալ գիտէ թէ մարդիկ իրենց դրամներն ու 
արծաթները ուր պահեր են: Եւ ինչպէս այդ ձուկը պէտք էր արծաթները ուր պահեր են: Եւ ինչպէս այդ ձուկը պէտք էր արծաթները ուր պահեր են: Եւ ինչպէս այդ ձուկը պէտք էր արծաթները ուր պահեր են: Եւ ինչպէս այդ ձուկը պէտք էր 
դրամը դուրս փսխէրդրամը դուրս փսխէրդրամը դուրս փսխէրդրամը դուրս փսխէր, , , , որպէսզի կարիքի մը համար որպէսզի կարիքի մը համար որպէսզի կարիքի մը համար որպէսզի կարիքի մը համար 
գործածուէր, նոյնպէս ալ, իրենց դրամները պահողները պէտք գործածուէր, նոյնպէս ալ, իրենց դրամները պահողները պէտք գործածուէր, նոյնպէս ալ, իրենց դրամները պահողները պէտք գործածուէր, նոյնպէս ալ, իրենց դրամները պահողները պէտք 
է զանոնք դուրս բերեն ու գործածեն կարիք մը գոհացնելու, է զանոնք դուրս բերեն ու գործածեն կարիք մը գոհացնելու, է զանոնք դուրս բերեն ու գործածեն կարիք մը գոհացնելու, է զանոնք դուրս բերեն ու գործածեն կարիք մը գոհացնելու, 
ցաւ մը մեղմելու, կամ արցունք մը սրբելու համար:ցաւ մը մեղմելու, կամ արցունք մը սրբելու համար:ցաւ մը մեղմելու, կամ արցունք մը սրբելու համար:ցաւ մը մեղմելու, կամ արցունք մը սրբելու համար:    

դ) Պետրոս կատարեց Յիսուսի կամքը եւ դրամը դուրս դ) Պետրոս կատարեց Յիսուսի կամքը եւ դրամը դուրս դ) Պետրոս կատարեց Յիսուսի կամքը եւ դրամը դուրս դ) Պետրոս կատարեց Յիսուսի կամքը եւ դրամը դուրս 
եկաւ ձուկին բերանէն: Անոնք ոեկաւ ձուկին բերանէն: Անոնք ոեկաւ ձուկին բերանէն: Անոնք ոեկաւ ձուկին բերանէն: Անոնք որոնք կը կատարեն Տիրոջ րոնք կը կատարեն Տիրոջ րոնք կը կատարեն Տիրոջ րոնք կը կատարեն Տիրոջ 
կամքը` կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները: Ինչպէս Պետրոս կամքը` կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները: Ինչպէս Պետրոս կամքը` կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները: Ինչպէս Պետրոս կամքը` կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները: Ինչպէս Պետրոս 
հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ Տէրը օրհնեց անոր ձեռքին հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ Տէրը օրհնեց անոր ձեռքին հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ Տէրը օրհնեց անոր ձեռքին հնազանդեցաւ Տիրոջ խօսքին եւ Տէրը օրհնեց անոր ձեռքին 
գործը, նոյնպէս ալ Տէրը կգործը, նոյնպէս ալ Տէրը կգործը, նոյնպէս ալ Տէրը կգործը, նոյնպէս ալ Տէրը կ’’’’օրհնէ բոլոր այն մարդոց ձեռքերուն օրհնէ բոլոր այն մարդոց ձեռքերուն օրհնէ բոլոր այն մարդոց ձեռքերուն օրհնէ բոլոր այն մարդոց ձեռքերուն 
գործերը, որոնք կը հնազանդին իր խօսքին:գործերը, որոնք կը հնազանդին իր խօսքին:գործերը, որոնք կը հնազանդին իր խօսքին:գործերը, որոնք կը հնազանդին իր խօսքին:    

ե) Ձուկի բերանէն տուրքե) Ձուկի բերանէն տուրքե) Ձուկի բերանէն տուրքե) Ձուկի բերանէն տուրքըըըը    դուրս բդուրս բդուրս բդուրս բերելը նաեւ ցոյց կու երելը նաեւ ցոյց կու երելը նաեւ ցոյց կու երելը նաեւ ցոյց կու 
տայ, թէ Տէրը կը հոգայ մեր կարիքները: Հաւատացեալ մարդը տայ, թէ Տէրը կը հոգայ մեր կարիքները: Հաւատացեալ մարդը տայ, թէ Տէրը կը հոգայ մեր կարիքները: Հաւատացեալ մարդը տայ, թէ Տէրը կը հոգայ մեր կարիքները: Հաւատացեալ մարդը 
կը բաւէ որ հաւատարիմ մնայ Տիրոջ, եւ անկէ անդին պէտք կը բաւէ որ հաւատարիմ մնայ Տիրոջ, եւ անկէ անդին պէտք կը բաւէ որ հաւատարիմ մնայ Տիրոջ, եւ անկէ անդին պէտք կը բաւէ որ հաւատարիմ մնայ Տիրոջ, եւ անկէ անդին պէտք 
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չունի հոգ ընելու ոեւէ բանի համար, քանի իր Տէրը` Յիսուս, չունի հոգ ընելու ոեւէ բանի համար, քանի իր Տէրը` Յիսուս, չունի հոգ ընելու ոեւէ բանի համար, քանի իր Տէրը` Յիսուս, չունի հոգ ընելու ոեւէ բանի համար, քանի իր Տէրը` Յիսուս, 
հոգատար Աստուած է:հոգատար Աստուած է:հոգատար Աստուած է:հոգատար Աստուած է:    

զ) Ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելու Յիսուսի խօսքը զ) Ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելու Յիսուսի խօսքը զ) Ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելու Յիսուսի խօսքը զ) Ձուկին բերանէն դրամ դուրս բերելու Յիսուսի խօսքը 
շատ շատ շատ շատ տարօրինակ, տարօրինակ, տարօրինակ, տարօրինակ, ««««անբնականանբնականանբնականանբնական» » » » ու ու ու ու ««««անտրամաբանականանտրամաբանականանտրամաբանականանտրամաբանական» » » » էր: էր: էր: էր: 
Պետրոս առաքեալ կրնար առարկութիւն ընել Տիրոջ խօսքին Պետրոս առաքեալ կրնար առարկութիւն ընել Տիրոջ խօսքին Պետրոս առաքեալ կրնար առարկութիւն ընել Տիրոջ խօսքին Պետրոս առաքեալ կրնար առարկութիւն ընել Տիրոջ խօսքին 
համար եւ ըսել. համար եւ ըսել. համար եւ ըսել. համար եւ ըսել. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ըսածդ տրամաբանակա՞ն է: Լսուա՞ծ ր, ըսածդ տրամաբանակա՞ն է: Լսուա՞ծ ր, ըսածդ տրամաբանակա՞ն է: Լսուա՞ծ ր, ըսածդ տրամաբանակա՞ն է: Լսուա՞ծ 
բան է ձուկի մը բերանէն դրամ դուրս բերել եւ տուրք վճարելբան է ձուկի մը բերանէն դրամ դուրս բերել եւ տուրք վճարելբան է ձուկի մը բերանէն դրամ դուրս բերել եւ տուրք վճարելբան է ձուկի մը բերանէն դրամ դուրս բերել եւ տուրք վճարել»: »: »: »: 
Պետրոս նման առարկութիւններ չըրաւ: Ան հաւատաՊետրոս նման առարկութիւններ չըրաւ: Ան հաւատաՊետրոս նման առարկութիւններ չըրաւ: Ան հաւատաՊետրոս նման առարկութիւններ չըրաւ: Ան հաւատա´́́́ց ուց ուց ուց ու    
հնազանդեցահնազանդեցահնազանդեցահնազանդեցա´́́́ւ Տիրոջ խօսքին: Մենք եւս կրնա՞նք Պետրոսի ւ Տիրոջ խօսքին: Մենք եւս կրնա՞նք Պետրոսի ւ Տիրոջ խօսքին: Մենք եւս կրնա՞նք Պետրոսի ւ Տիրոջ խօսքին: Մենք եւս կրնա՞նք Պետրոսի 
նման կատարել Տիրոջ կամքը երբ անիկա տարօրինակ թուի նման կատարել Տիրոջ կամքը երբ անիկա տարօրինակ թուի նման կատարել Տիրոջ կամքը երբ անիկա տարօրինակ թուի նման կատարել Տիրոջ կամքը երբ անիկա տարօրինակ թուի 
մեզի: Կրնա՞նք հնազանդիլ Տիրոջ պատուէրին, թէկուզ մեզի: Կրնա՞նք հնազանդիլ Տիրոջ պատուէրին, թէկուզ մեզի: Կրնա՞նք հնազանդիլ Տիրոջ պատուէրին, թէկուզ մեզի: Կրնա՞նք հնազանդիլ Տիրոջ պատուէրին, թէկուզ 
անիկա արտասովոր երեւի մեզի: Տիրոջ ճամբաները մեր անիկա արտասովոր երեւի մեզի: Տիրոջ ճամբաները մեր անիկա արտասովոր երեւի մեզի: Տիրոջ ճամբաները մեր անիկա արտասովոր երեւի մեզի: Տիրոջ ճամբաները մեր 
ճամբաներէն տարբեր են (Ես 55.9): ճամբաներէն տարբեր են (Ես 55.9): ճամբաներէն տարբեր են (Ես 55.9): ճամբաներէն տարբեր են (Ես 55.9): ««««Տիրոջ ճամբաներըՏիրոջ ճամբաներըՏիրոջ ճամբաներըՏիրոջ ճամբաները» » » » 
ըսելով,ըսելով,ըսելով,ըսելով,    կը հասկնանք` Տիրոջ գործելակերպը, Տիրոջ մտածեկը հասկնանք` Տիրոջ գործելակերպը, Տիրոջ մտածեկը հասկնանք` Տիրոջ գործելակերպը, Տիրոջ մտածեկը հասկնանք` Տիրոջ գործելակերպը, Տիրոջ մտածե----
լակերպը, Տիրոջ ծրագրելակերպը:լակերպը, Տիրոջ ծրագրելակերպը:լակերպը, Տիրոջ ծրագրելակերպը:լակերպը, Տիրոջ ծրագրելակերպը:    

է) Յիսուս ոէ) Յիսուս ոէ) Յիսուս ոէ) Յիսուս ո´́́́չ թէ դրամի կտոր մը, այլ պարկ մը դրամ չ թէ դրամի կտոր մը, այլ պարկ մը դրամ չ թէ դրամի կտոր մը, այլ պարկ մը դրամ չ թէ դրամի կտոր մը, այլ պարկ մը դրամ 
կրնար դուրս բերել տալ ձուկին բերանէն, բայց չըրաւ կրնար դուրս բերել տալ ձուկին բերանէն, բայց չըրաւ կրնար դուրս բերել տալ ձուկին բերանէն, բայց չըրաւ կրնար դուրս բերել տալ ձուկին բերանէն, բայց չըրաւ 
այդպիսի բան, նախ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի հեռու մնալ այդպիսի բան, նախ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի հեռու մնալ այդպիսի բան, նախ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի հեռու մնալ այդպիսի բան, նախ, որպէսզի սորվեցնէ մեզի հեռու մնալ 
դրամասիրութենէ ու դրամադիզումէ,դրամասիրութենէ ու դրամադիզումէ,դրամասիրութենէ ու դրամադիզումէ,դրամասիրութենէ ու դրամադիզումէ,    եւ երկրորդ, որպէսզի եւ երկրորդ, որպէսզի եւ երկրորդ, որպէսզի եւ երկրորդ, որպէսզի 
սորվեցնէ մեզի օրը օրին ապրիլ, այլ խօսքով` մեր յոյսը սորվեցնէ մեզի օրը օրին ապրիլ, այլ խօսքով` մեր յոյսը սորվեցնէ մեզի օրը օրին ապրիլ, այլ խօսքով` մեր յոյսը սորվեցնէ մեզի օրը օրին ապրիլ, այլ խօսքով` մեր յոյսը 
Աստուծոյ վրայ դնել ամենօրեայ մեր կարիքներուն համար: Աստուծոյ վրայ դնել ամենօրեայ մեր կարիքներուն համար: Աստուծոյ վրայ դնել ամենօրեայ մեր կարիքներուն համար: Աստուծոյ վրայ դնել ամենօրեայ մեր կարիքներուն համար: 
Նախընտրելի է ամէն օր բանի մը կարիքը ունենալ եւ ամէն օր Նախընտրելի է ամէն օր բանի մը կարիքը ունենալ եւ ամէն օր Նախընտրելի է ամէն օր բանի մը կարիքը ունենալ եւ ամէն օր Նախընտրելի է ամէն օր բանի մը կարիքը ունենալ եւ ամէն օր 
վայելել աստուածային օրհնութիւններ, քան թէ ամբողջ վայելել աստուածային օրհնութիւններ, քան թէ ամբողջ վայելել աստուածային օրհնութիւններ, քան թէ ամբողջ վայելել աստուածային օրհնութիւններ, քան թէ ամբողջ 
շաբաթ մը բանի մը կարիքը չուշաբաթ մը բանի մը կարիքը չուշաբաթ մը բանի մը կարիքը չուշաբաթ մը բանի մը կարիքը չունենալ եւ հեռու մնալ աստնենալ եւ հեռու մնալ աստնենալ եւ հեռու մնալ աստնենալ եւ հեռու մնալ աստ----
ուածային օրհնութիւնները վայելելու վայելքէն:ուածային օրհնութիւնները վայելելու վայելքէն:ուածային օրհնութիւնները վայելելու վայելքէն:ուածային օրհնութիւնները վայելելու վայելքէն:    

ը) ը) ը) ը) Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տէրը կրնար դրամը առնել Տէրը կրնար դրամը առնել Տէրը կրնար դրամը առնել Տէրը կրնար դրամը առնել 
հրեշտակի մը ձեռքէն, բայց նախընտրեց զանիկա առնել հրեշտակի մը ձեռքէն, բայց նախընտրեց զանիկա առնել հրեշտակի մը ձեռքէն, բայց նախընտրեց զանիկա առնել հրեշտակի մը ձեռքէն, բայց նախընտրեց զանիկա առնել 
ձուկի մը բերանէնձուկի մը բերանէնձուկի մը բերանէնձուկի մը բերանէն»:»:»:»:    Տէրը իր այս կեցուածքով սորվեցուց մեզի Տէրը իր այս կեցուածքով սորվեցուց մեզի Տէրը իր այս կեցուածքով սորվեցուց մեզի Տէրը իր այս կեցուածքով սորվեցուց մեզի 
հեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ ամէն պզտիկ հեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ ամէն պզտիկ հեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ ամէն պզտիկ հեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ ամէն պզտիկ բանի համար երկինքի բանի համար երկինքի բանի համար երկինքի բանի համար երկինքի 
Գահակալին չդիմել: Տէրը կԳահակալին չդիմել: Տէրը կԳահակալին չդիմել: Տէրը կԳահակալին չդիմել: Տէրը կ’’’’ուզէ որ աշխատինք` իրեն ուզէ որ աշխատինք` իրեն ուզէ որ աշխատինք` իրեն ուզէ որ աշխատինք` իրեն 
վստահելով, եւ ովստահելով, եւ ովստահելով, եւ ովստահելով, եւ ո´́́́չ թէ իրեն վստահինք ու անգործ տունը չ թէ իրեն վստահինք ու անգործ տունը չ թէ իրեն վստահինք ու անգործ տունը չ թէ իրեն վստահինք ու անգործ տունը 
նստինք:նստինք:նստինք:նստինք:    
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8.8.8.8.----    Տրուած ըլլալով որ Պետրոս առաքեալ Կափառնաումի Տրուած ըլլալով որ Պետրոս առաքեալ Կափառնաումի Տրուած ըլլալով որ Պետրոս առաքեալ Կափառնաումի Տրուած ըլլալով որ Պետրոս առաքեալ Կափառնաումի 
մէջ տուն ունէր, բնականօրէն իրմէ նաեւ կը պահանջուէր մէջ տուն ունէր, բնականօրէն իրմէ նաեւ կը պահանջուէր մէջ տուն ունէր, բնականօրէն իրմէ նաեւ կը պահանջուէր մէջ տուն ունէր, բնականօրէն իրմէ նաեւ կը պահանջուէր 
տաճարի տուրքի վճարում: Յիսուս տաճարի տուրքի վճարում: Յիսուս տաճարի տուրքի վճարում: Յիսուս տաճարի տուրքի վճարում: Յիսուս գիտէր ասիկա, ահա թէ գիտէր ասիկա, ահա թէ գիտէր ասիկա, ահա թէ գիտէր ասիկա, ահա թէ 
ինչու պատուիրեց Պետրոսին ըսելով. ինչու պատուիրեց Պետրոսին ըսելով. ինչու պատուիրեց Պետրոսին ըսելով. ինչու պատուիրեց Պետրոսին ըսելով. ««««Տար դրամը անոնց Տար դրամը անոնց Տար դրամը անոնց Տար դրամը անոնց 
տուր, իմ եւ քու տեղդտուր, իմ եւ քու տեղդտուր, իմ եւ քու տեղդտուր, իմ եւ քու տեղդ»:»:»:»:    

9.9.9.9.----    Յիսուս ուզեց որ Պետրոս երկուքին փոխարէն վճարէ: Յիսուս ուզեց որ Պետրոս երկուքին փոխարէն վճարէ: Յիսուս ուզեց որ Պետրոս երկուքին փոխարէն վճարէ: Յիսուս ուզեց որ Պետրոս երկուքին փոխարէն վճարէ: 
Իր այս կեցուածքով Տէրը կարեւոր բան մը եւս կը սորվեցնէ Իր այս կեցուածքով Տէրը կարեւոր բան մը եւս կը սորվեցնէ Իր այս կեցուածքով Տէրը կարեւոր բան մը եւս կը սորվեցնէ Իր այս կեցուածքով Տէրը կարեւոր բան մը եւս կը սորվեցնէ 
մեզի: Կը սորվեցնէ, թէ չիմեզի: Կը սորվեցնէ, թէ չիմեզի: Կը սորվեցնէ, թէ չիմեզի: Կը սորվեցնէ, թէ չի´ ´ ´ ´ բաւեր միայն տաճարին դրամ տալ, բաւեր միայն տաճարին դրամ տալ, բաւեր միայն տաճարին դրամ տալ, բաւեր միայն տաճարին դրամ տալ, 
ԱսԱսԱսԱստուծոյ գործին ու փառքին համար դրամ տալ, աղքատին տուծոյ գործին ու փառքին համար դրամ տալ, աղքատին տուծոյ գործին ու փառքին համար դրամ տալ, աղքատին տուծոյ գործին ու փառքին համար դրամ տալ, աղքատին 
ու որբին դրամ տալ, այլ անհրաժեշտութեան պարագային, ու որբին դրամ տալ, այլ անհրաժեշտութեան պարագային, ու որբին դրամ տալ, այլ անհրաժեշտութեան պարագային, ու որբին դրամ տալ, այլ անհրաժեշտութեան պարագային, 
հաւատացեալ մարդը պէտք է նիւթապէս օգնէ նաեւ իր հաւահաւատացեալ մարդը պէտք է նիւթապէս օգնէ նաեւ իր հաւահաւատացեալ մարդը պէտք է նիւթապէս օգնէ նաեւ իր հաւահաւատացեալ մարդը պէտք է նիւթապէս օգնէ նաեւ իր հաւա----
տակից եղբօր ու քրոջ: Ինչպէս Յիսուս Պետրոսի պարտքը տակից եղբօր ու քրոջ: Ինչպէս Յիսուս Պետրոսի պարտքը տակից եղբօր ու քրոջ: Ինչպէս Յիսուս Պետրոսի պարտքը տակից եղբօր ու քրոջ: Ինչպէս Յիսուս Պետրոսի պարտքը 
վճարեց, դուն եւս գտիր հաւատացեալ եղբայր մը կամ քոյր մը վճարեց, դուն եւս գտիր հաւատացեալ եղբայր մը կամ քոյր մը վճարեց, դուն եւս գտիր հաւատացեալ եղբայր մը կամ քոյր մը վճարեց, դուն եւս գտիր հաւատացեալ եղբայր մը կամ քոյր մը 
որորորոր    պարտք ունի եւ վճարէ անոր պարտքը:պարտք ունի եւ վճարէ անոր պարտքը:պարտք ունի եւ վճարէ անոր պարտքը:պարտք ունի եւ վճարէ անոր պարտքը:    

10.10.10.10.----    Ինչ որ Յիսուս վճարեց իր անձին համար, նոյն Ինչ որ Յիսուս վճարեց իր անձին համար, նոյն Ինչ որ Յիսուս վճարեց իր անձին համար, նոյն Ինչ որ Յիսուս վճարեց իր անձին համար, նոյն 
գումարը վճարեց Պետրոսի համար: Ասոր հոգեւոր իմաստը գումարը վճարեց Պետրոսի համար: Ասոր հոգեւոր իմաստը գումարը վճարեց Պետրոսի համար: Ասոր հոգեւոր իմաստը գումարը վճարեց Պետրոսի համար: Ասոր հոգեւոր իմաստը 
այն է, թէ ինչ որ Տէրը ունի` իր զաւակներուն հետ պիտի այն է, թէ ինչ որ Տէրը ունի` իր զաւակներուն հետ պիտի այն է, թէ ինչ որ Տէրը ունի` իր զաւակներուն հետ պիտի այն է, թէ ինչ որ Տէրը ունի` իր զաւակներուն հետ պիտի 
բաժնէ իր արքայութեան մէջ:բաժնէ իր արքայութեան մէջ:բաժնէ իր արքայութեան մէջ:բաժնէ իր արքայութեան մէջ:    

11.11.11.11.----    Պետրոս թողուցած էր ամէն ինչ եւ կը հետեւէր Պետրոս թողուցած էր ամէն ինչ եւ կը հետեւէր Պետրոս թողուցած էր ամէն ինչ եւ կը հետեւէր Պետրոս թողուցած էր ամէն ինչ եւ կը հետեւէր 
Յիսուսի, եւ Յիսուս պարտականութիւն կը սեպէր օգնելու Յիսուսի, եւ Յիսուս պարտականութիւն կը սեպէր օգնելու Յիսուսի, եւ Յիսուս պարտականութիւն կը սեպէր օգնելու Յիսուսի, եւ Յիսուս պարտականութիւն կը սեպէր օգնելու 
իրեն` վճարելով անոր պարտքը: Անոնք որոնք որոշ բաներ կը իրեն` վճարելով անոր պարտքը: Անոնք որոնք որոշ բաներ կը իրեն` վճարելով անոր պարտքը: Անոնք որոնք որոշ բաներ կը իրեն` վճարելով անոր պարտքը: Անոնք որոնք որոշ բաներ կը 
թողուն Տիրոջ գործին ու փառքին համար, Տէրը պարտաթողուն Տիրոջ գործին ու փառքին համար, Տէրը պարտաթողուն Տիրոջ գործին ու փառքին համար, Տէրը պարտաթողուն Տիրոջ գործին ու փառքին համար, Տէրը պարտա----
կանութիւն կը սեպէ հոգալու անոնց կարիքները:կանութիւն կը սեպէ հոգալու անոնց կարիքները:կանութիւն կը սեպէ հոգալու անոնց կարիքները:կանութիւն կը սեպէ հոգալու անոնց կարիքները:    

12.12.12.12.----    Պետրոս իր տունը տրամադրած էր Տիրոջ: Անոր Պետրոս իր տունը տրամադրած էր Տիրոջ: Անոր Պետրոս իր տունը տրամադրած էր Տիրոջ: Անոր Պետրոս իր տունը տրամադրած էր Տիրոջ: Անոր 
տունը դարձած էտունը դարձած էտունը դարձած էտունը դարձած էր բեմ մը ուրկէ Քրիստոս իր կենսատու ր բեմ մը ուրկէ Քրիստոս իր կենսատու ր բեմ մը ուրկէ Քրիստոս իր կենսատու ր բեմ մը ուրկէ Քրիստոս իր կենսատու 
խօսքերը կխօսքերը կխօսքերը կխօսքերը կ’’’’արտասանէր: Անոնք որոնք իրենց ունեցածը արտասանէր: Անոնք որոնք իրենց ունեցածը արտասանէր: Անոնք որոնք իրենց ունեցածը արտասանէր: Անոնք որոնք իրենց ունեցածը 
Տիրոջ տրամադրութեան տակ կը դնեն, եւ անոնք որոնք իրենց Տիրոջ տրամադրութեան տակ կը դնեն, եւ անոնք որոնք իրենց Տիրոջ տրամադրութեան տակ կը դնեն, եւ անոնք որոնք իրենց Տիրոջ տրամադրութեան տակ կը դնեն, եւ անոնք որոնք իրենց 
տուները Աստուծոյ խօսքին քարոզավայրը դարձուցած են, տուները Աստուծոյ խօսքին քարոզավայրը դարձուցած են, տուները Աստուծոյ խօսքին քարոզավայրը դարձուցած են, տուները Աստուծոյ խօսքին քարոզավայրը դարձուցած են, 
անոնք կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները, բարիքները, անոնք կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները, բարիքները, անոնք կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները, բարիքները, անոնք կը վայելեն Տիրոջ օրհնութիւնները, բարիքները, 
պարգեւները, ինչպէս պարգեւները, ինչպէս պարգեւները, ինչպէս պարգեւները, ինչպէս Պետրոս ինք վայելեց:Պետրոս ինք վայելեց:Պետրոս ինք վայելեց:Պետրոս ինք վայելեց:    
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Քաղցր ու բարի Տէր, տուր որ մենք եւսՔաղցր ու բարի Տէր, տուր որ մենք եւսՔաղցր ու բարի Տէր, տուր որ մենք եւսՔաղցր ու բարի Տէր, տուր որ մենք եւս    
Մեր տուները դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,Մեր տուները դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,Մեր տուները դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,Մեր տուները դնենք տրամադրութեանդ ներքեւ,    
Որպէսզի անոնք դառնան երկնային խորան մը,Որպէսզի անոնք դառնան երկնային խորան մը,Որպէսզի անոնք դառնան երկնային խորան մը,Որպէսզի անոնք դառնան երկնային խորան մը,    
Ուրկէ Աստուծոյ կենդանարար խօսքը պատգամուի.Ուրկէ Աստուծոյ կենդանարար խօսքը պատգամուի.Ուրկէ Աստուծոյ կենդանարար խօսքը պատգամուի.Ուրկէ Աստուծոյ կենդանարար խօսքը պատգամուի.    
ՈրպէսՈրպէսՈրպէսՈրպէսզի անոնք դառնան բուժարան մը,զի անոնք դառնան բուժարան մը,զի անոնք դառնան բուժարան մը,զի անոնք դառնան բուժարան մը,    
Ուր տրտմած ու սգաւոր սիրտեր բուժուին:Ուր տրտմած ու սգաւոր սիրտեր բուժուին:Ուր տրտմած ու սգաւոր սիրտեր բուժուին:Ուր տրտմած ու սգաւոր սիրտեր բուժուին:    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, օգնէ որ մենք եւս հնազանդինք խօսքիդր Յիսուս, օգնէ որ մենք եւս հնազանդինք խօսքիդր Յիսուս, օգնէ որ մենք եւս հնազանդինք խօսքիդր Յիսուս, օգնէ որ մենք եւս հնազանդինք խօսքիդ    
Նոյնիսկ եթէ անիկա տարօրինակ կը թուի մեզի,Նոյնիսկ եթէ անիկա տարօրինակ կը թուի մեզի,Նոյնիսկ եթէ անիկա տարօրինակ կը թուի մեզի,Նոյնիսկ եթէ անիկա տարօրինակ կը թուի մեզի,    
Որպէսզի վայելենք բարիքներդ եւ օրհնութիւններդՈրպէսզի վայելենք բարիքներդ եւ օրհնութիւններդՈրպէսզի վայելենք բարիքներդ եւ օրհնութիւններդՈրպէսզի վայելենք բարիքներդ եւ օրհնութիւններդ    
Ինչպէս Պետրոս ու բոլոր սուրբերդ վայելեցին:Ինչպէս Պետրոս ու բոլոր սուրբերդ վայելեցին:Ինչպէս Պետրոս ու բոլոր սուրբերդ վայելեցին:Ինչպէս Պետրոս ու բոլոր սուրբերդ վայելեցին:    
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Կոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնըԿոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնըԿոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնըԿոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնը    
((((Մատթէոս 12.22Մատթէոս 12.22Մատթէոս 12.22Մատթէոս 12.22----23)23)23)23)    

    
1.1.1.1.----    Յիշեալ մարդը ոչ միայն կոյր ու համր էր, այլեւ` դեւով Յիշեալ մարդը ոչ միայն կոյր ու համր էր, այլեւ` դեւով Յիշեալ մարդը ոչ միայն կոյր ու համր էր, այլեւ` դեւով Յիշեալ մարդը ոչ միայն կոյր ու համր էր, այլեւ` դեւով 

բնակուած ու տիրապետուած: Սատանան անգութ բռնակալ բնակուած ու տիրապետուած: Սատանան անգութ բռնակալ բնակուած ու տիրապետուած: Սատանան անգութ բռնակալ բնակուած ու տիրապետուած: Սատանան անգութ բռնակալ 
մըն է, անխիղճ իշխան մըն է: Մարդը արդէն կոյր ու համր էր, մըն է, անխիղճ իշխան մըն է: Մարդը արդէն կոյր ու համր էր, մըն է, անխիղճ իշխան մըն է: Մարդը արդէն կոյր ու համր էր, մըն է, անխիղճ իշխան մըն է: Մարդը արդէն կոյր ու համր էր, 
եւ ուստի` զրկուած կեանքի պարգեւած ամէն տեսակ ուրաեւ ուստի` զրկուած կեանքի պարգեւած ամէն տեսակ ուրաեւ ուստի` զրկուած կեանքի պարգեւած ամէն տեսակ ուրաեւ ուստի` զրկուած կեանքի պարգեւած ամէն տեսակ ուրա----
խուխուխուխութեթեթեթենէ ու երջանկութենէ, բայց այդ բոլորին վրայ, Սատանէ ու երջանկութենէ, բայց այդ բոլորին վրայ, Սատանէ ու երջանկութենէ, բայց այդ բոլորին վրայ, Սատանէ ու երջանկութենէ, բայց այդ բոլորին վրայ, Սատա----
նան ինք եւս եկած էր աւելցնելու ու ծանրացնելու անոր ցաւն նան ինք եւս եկած էր աւելցնելու ու ծանրացնելու անոր ցաւն նան ինք եւս եկած էր աւելցնելու ու ծանրացնելու անոր ցաւն նան ինք եւս եկած էր աւելցնելու ու ծանրացնելու անոր ցաւն 
ու կսկիծը, անոր թշուառութիւնն ու դժբախտութիւնը: Սատաու կսկիծը, անոր թշուառութիւնն ու դժբախտութիւնը: Սատաու կսկիծը, անոր թշուառութիւնն ու դժբախտութիւնը: Սատաու կսկիծը, անոր թշուառութիւնն ու դժբախտութիւնը: Սատա----
նան կնան կնան կնան կ’’’’ուրաուրաուրաուրախանայ երբ կը տեսնէ մարդ արարածըխանայ երբ կը տեսնէ մարդ արարածըխանայ երբ կը տեսնէ մարդ արարածըխանայ երբ կը տեսնէ մարդ արարածը    ծայր ծայր ծայր ծայր 
աստիճան դժբախաստիճան դժբախաստիճան դժբախաստիճան դժբախտացածտացածտացածտացած    վիճակի մէջվիճակի մէջվիճակի մէջվիճակի մէջ: : : : Ան կը ցնծայ երբ կը Ան կը ցնծայ երբ կը Ան կը ցնծայ երբ կը Ան կը ցնծայ երբ կը 
տեսնէ Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը զրկուած տեսնէ Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը զրկուած տեսնէ Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը զրկուած տեսնէ Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը զրկուած 
ամէն հաճոյքէ, եւ ամբողջապէս ողորմելի վիճակի մէջ: ամէն հաճոյքէ, եւ ամբողջապէս ողորմելի վիճակի մէջ: ամէն հաճոյքէ, եւ ամբողջապէս ողորմելի վիճակի մէջ: ամէն հաճոյքէ, եւ ամբողջապէս ողորմելի վիճակի մէջ: 
Սատանան իՍատանան իՍատանան իՍատանան ի´́́́նքն էր որ խաբեց Ադամն ու Եւան: Ինքն էր որ խաբեց Ադամն ու Եւան: Ինքն էր որ խաբեց Ադամն ու Եւան: Ինքն էր որ խաբեց Ադամն ու Եւան: Ի´́́́նքն էր այն նքն էր այն նքն էր այն նքն էր այն 
ագարակատէրը որ անառակ որդիին խոզարածութեան ագարակատէրը որ անառակ որդիին խոզարածութեան ագարակատէրը որ անառակ որդիին խոզարածութեան ագարակատէրը որ անառակ որդիին խոզարածութեան 
պաշտօպաշտօպաշտօպաշտօն յանձնեց եւ նոյնիսկ թոյլ չտուաւ խոզերուն կերած ն յանձնեց եւ նոյնիսկ թոյլ չտուաւ խոզերուն կերած ն յանձնեց եւ նոյնիսկ թոյլ չտուաւ խոզերուն կերած ն յանձնեց եւ նոյնիսկ թոյլ չտուաւ խոզերուն կերած 
եղջիւրներէն իր փորը լեցնէեղջիւրներէն իր փորը լեցնէեղջիւրներէն իր փորը լեցնէեղջիւրներէն իր փորը լեցնէրրրր ( ( ( (Ղկ 15.15Ղկ 15.15Ղկ 15.15Ղկ 15.15----16): 16): 16): 16): ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
Երուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն վրայ յարԵրուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն վրայ յարԵրուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն վրայ յարԵրուսաղէմէն Երիքով գացող մարդուն վրայ յարձակեցաւ եւ ձակեցաւ եւ ձակեցաւ եւ ձակեցաւ եւ 
կողոպտեց, մերկացուց, վիրաւորեց եւ կիսամահ վիճակի մէջ կողոպտեց, մերկացուց, վիրաւորեց եւ կիսամահ վիճակի մէջ կողոպտեց, մերկացուց, վիրաւորեց եւ կիսամահ վիճակի մէջ կողոպտեց, մերկացուց, վիրաւորեց եւ կիսամահ վիճակի մէջ 
ձգեց ու գնաց (Ղկ 10.30): Իձգեց ու գնաց (Ղկ 10.30): Իձգեց ու գնաց (Ղկ 10.30): Իձգեց ու գնաց (Ղկ 10.30): Ի´́́́նքն էր որ ուզեց Պետրոնքն էր որ ուզեց Պետրոնքն էր որ ուզեց Պետրոնքն էր որ ուզեց Պետրոս ս ս ս 
առաքեալն ու միւս աշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնել առաքեալն ու միւս աշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնել առաքեալն ու միւս աշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնել առաքեալն ու միւս աշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնել 
((((Ղկ 22.31): ԻՂկ 22.31): ԻՂկ 22.31): ԻՂկ 22.31): Ի´́́́նքն էր որ Յուդայի մէջ մտաւ եւ զայն նքն էր որ Յուդայի մէջ մտաւ եւ զայն նքն էր որ Յուդայի մէջ մտաւ եւ զայն նքն էր որ Յուդայի մէջ մտաւ եւ զայն 

Ապա ՅիսուսԱպա ՅիսուսԱպա ՅիսուսԱպա Յիսուսի բերին կոյր եւ համր դիւահար մը, եւ ի բերին կոյր եւ համր դիւահար մը, եւ ի բերին կոյր եւ համր դիւահար մը, եւ ի բերին կոյր եւ համր դիւահար մը, եւ 
Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը սկսաւ Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը սկսաւ Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը սկսաւ Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը սկսաւ 
խօսիլ ու տեսնել: Բոլոր ներկաները զարմացան եւ կը խօսիլ ու տեսնել: Բոլոր ներկաները զարմացան եւ կը խօսիլ ու տեսնել: Բոլոր ներկաները զարմացան եւ կը խօսիլ ու տեսնել: Բոլոր ներկաները զարմացան եւ կը 
հարցնէին.հարցնէին.հարցնէին.հարցնէին.----    

««««Արդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի ՈրդինԱրդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի ՈրդինԱրդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի ՈրդինԱրդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի Որդին»:»:»:»:    
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ինքնաինքնաինքնաինքնակործանումի առաջնորդեց (Ղկ 22.3: Յհ 13.27): Իկործանումի առաջնորդեց (Ղկ 22.3: Յհ 13.27): Իկործանումի առաջնորդեց (Ղկ 22.3: Յհ 13.27): Իկործանումի առաջնորդեց (Ղկ 22.3: Յհ 13.27): Ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
որ խաբեց ու մահոր խաբեց ու մահոր խաբեց ու մահոր խաբեց ու մահուան առաջնորդեց Անանիան (Գրծ 5.3): ուան առաջնորդեց Անանիան (Գրծ 5.3): ուան առաջնորդեց Անանիան (Գրծ 5.3): ուան առաջնորդեց Անանիան (Գրծ 5.3): 
ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ փորձեց քանդել Յոբը (Յոբ 1նքն էր որ փորձեց քանդել Յոբը (Յոբ 1նքն էր որ փորձեց քանդել Յոբը (Յոբ 1նքն էր որ փորձեց քանդել Յոբը (Յոբ 1----2): 2): 2): 2): ԻԻԻԻ´́́́ննննքն է այն քն է այն քն է այն քն է այն 
թշնամին որ մարդոց սրտին մէջ որոմ կը ցանէ (Մտ 13.39): թշնամին որ մարդոց սրտին մէջ որոմ կը ցանէ (Մտ 13.39): թշնամին որ մարդոց սրտին մէջ որոմ կը ցանէ (Մտ 13.39): թշնամին որ մարդոց սրտին մէջ որոմ կը ցանէ (Մտ 13.39): 
ԻԻԻԻ´́́́նքն է որ առիւծի պէս կը նքն է որ առիւծի պէս կը նքն է որ առիւծի պէս կը նքն է որ առիւծի պէս կը մռնչէ,մռնչէ,մռնչէ,մռնչէ,    մարդոց շուրջ կը դառնայ եւ մարդոց շուրջ կը դառնայ եւ մարդոց շուրջ կը դառնայ եւ մարդոց շուրջ կը դառնայ եւ 
զանոնք կլլել կզանոնք կլլել կզանոնք կլլել կզանոնք կլլել կ’’’’ուզէ (Ա.Պտ 5.8):ուզէ (Ա.Պտ 5.8):ուզէ (Ա.Պտ 5.8):ուզէ (Ա.Պտ 5.8):    

2.2.2.2.----    Մարդը կոյր եւ համր էր: Ան ոՄարդը կոյր եւ համր էր: Ան ոՄարդը կոյր եւ համր էր: Ան ոՄարդը կոյր եւ համր էր: Ան ո´́́́չ կրնար խօսիլ իր չ կրնար խօսիլ իր չ կրնար խօսիլ իր չ կրնար խօսիլ իր 
նմաններուն հետ եւ ոնմաններուն հետ եւ ոնմաններուն հետ եւ ոնմաններուն հետ եւ ո´́́́չ ալ կրնար տեսնել զանոնք: Ոչ ալ կրնար տեսնել զանոնք: Ոչ ալ կրնար տեսնել զանոնք: Ոչ ալ կրնար տեսնել զանոնք: Ո´́́́չ չ չ չ 
կրնարկրնարկրնարկրնար    իր սրտի ուզած տեղը երթալ եւ ոիր սրտի ուզած տեղը երթալ եւ ոիր սրտի ուզած տեղը երթալ եւ ոիր սրտի ուզած տեղը երթալ եւ ո´́́́չ ալ կրնար իր սրտի չ ալ կրնար իր սրտի չ ալ կրնար իր սրտի չ ալ կրնար իր սրտի 
սիրած խօսքը ըսել: Եթէ տեղ մը պիտի երթար կամ բան մը սիրած խօսքը ըսել: Եթէ տեղ մը պիտի երթար կամ բան մը սիրած խօսքը ըսել: Եթէ տեղ մը պիտի երթար կամ բան մը սիրած խօսքը ըսել: Եթէ տեղ մը պիտի երթար կամ բան մը 
պիտի ուզէր` պէտք ունէր մարդոց օգնութեան, բայց քիչեր պիտի ուզէր` պէտք ունէր մարդոց օգնութեան, բայց քիչեր պիտի ուզէր` պէտք ունէր մարդոց օգնութեան, բայց քիչեր պիտի ուզէր` պէտք ունէր մարդոց օգնութեան, բայց քիչեր 
միայն կրնային օգնել իրեն, եւ այն ալ` վախով: Այոմիայն կրնային օգնել իրեն, եւ այն ալ` վախով: Այոմիայն կրնային օգնել իրեն, եւ այն ալ` վախով: Այոմիայն կրնային օգնել իրեն, եւ այն ալ` վախով: Այո´, ´, ´, ´, բարի բարի բարի բարի 
մարդիկ անգամ կը վախնային օգնելու մարմնական խեղումարդիկ անգամ կը վախնային օգնելու մարմնական խեղումարդիկ անգամ կը վախնային օգնելու մարմնական խեղումարդիկ անգամ կը վախնային օգնելու մարմնական խեղու----
թիւն ունեցողթիւն ունեցողթիւն ունեցողթիւն ունեցողներուն, որովհետեւ կը վախնային Փարիսեցինեներուն, որովհետեւ կը վախնային Փարիսեցինեներուն, որովհետեւ կը վախնային Փարիսեցինեներուն, որովհետեւ կը վախնային Փարիսեցինե----
րէն, որոնք համոզուած էին եւ կրէն, որոնք համոզուած էին եւ կրէն, որոնք համոզուած էին եւ կրէն, որոնք համոզուած էին եւ կ’’’’ուսուցանէին, թէ մարմնական ուսուցանէին, թէ մարմնական ուսուցանէին, թէ մարմնական ուսուցանէին, թէ մարմնական 
խեղութիւնը Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ մըն էր` խեղութիւնը Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ մըն էր` խեղութիւնը Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ մըն էր` խեղութիւնը Աստուծոյ կողմէ տրուած պատիժ մըն էր` 
մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ արդիւնք: Չի բաւեր որ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ արդիւնք: Չի բաւեր որ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ արդիւնք: Չի բաւեր որ մարդոց գործած մեղքերուն իբրեւ արդիւնք: Չի բաւեր որ 
Սատանան ինք կը փորձէր դժբախտ վիճակի մէջ պահել Սատանան ինք կը փորձէր դժբախտ վիճակի մէջ պահել Սատանան ինք կը փորձէր դժբախտ վիճակի մէջ պահել Սատանան ինք կը փորձէր դժբախտ վիճակի մէջ պահել 
յյյյիշեալ կոյր եւ համր մարդը, դժբախտաբար, ուսեալ դասաիշեալ կոյր եւ համր մարդը, դժբախտաբար, ուսեալ դասաիշեալ կոյր եւ համր մարդը, դժբախտաբար, ուսեալ դասաիշեալ կոյր եւ համր մարդը, դժբախտաբար, ուսեալ դասա----
կարգի Փարիսեցիները իրեկարգի Փարիսեցիները իրեկարգի Փարիսեցիները իրեկարգի Փարիսեցիները իրե´́́́նք եւս զայն կնք եւս զայն կնք եւս զայն կնք եւս զայն կ’’’’անտեսէին եւ անտեսէին եւ անտեսէին եւ անտեսէին եւ 
կկկկ’’’’արհամարհէին:արհամարհէին:արհամարհէին:արհամարհէին:    

3.3.3.3.----    Կոյր ու համր մարդը կը ներկայացնէ հոգեւորապէս Կոյր ու համր մարդը կը ներկայացնէ հոգեւորապէս Կոյր ու համր մարդը կը ներկայացնէ հոգեւորապէս Կոյր ու համր մարդը կը ներկայացնէ հոգեւորապէս 
կոյրերն ու համրերըկոյրերն ու համրերըկոյրերն ու համրերըկոյրերն ու համրերը: : : : Կոյր կը համարուին բոլոր անոնք,Կոյր կը համարուին բոլոր անոնք,Կոյր կը համարուին բոլոր անոնք,Կոյր կը համարուին բոլոր անոնք,    
որոնք չեորոնք չեորոնք չեորոնք չե´́́́ն տեսներ ճշմարտութիւնը, չեն տեսներ ճշմարտութիւնը, չեն տեսներ ճշմարտութիւնը, չեն տեսներ ճշմարտութիւնը, չե´́́́ն տեսնն տեսնն տեսնն տեսներ Աստուծոյ եր Աստուծոյ եր Աստուծոյ եր Աստուծոյ 
ներկաներկաներկաներկայութիւնը իրենց կեանքին մէջ, չեյութիւնը իրենց կեանքին մէջ, չեյութիւնը իրենց կեանքին մէջ, չեյութիւնը իրենց կեանքին մէջ, չե´́́́ն տեսներ իրենց ն տեսներ իրենց ն տեսներ իրենց ն տեսներ իրենց 
համար խաչով իրագործուած փրկութիւնը, չեհամար խաչով իրագործուած փրկութիւնը, չեհամար խաչով իրագործուած փրկութիւնը, չեհամար խաչով իրագործուած փրկութիւնը, չե´́́́ն տեսներ ն տեսներ ն տեսներ ն տեսներ 
մահէն անդին իրենց սպասող յաւիտենական կեանքը: Ասոնք մահէն անդին իրենց սպասող յաւիտենական կեանքը: Ասոնք մահէն անդին իրենց սպասող յաւիտենական կեանքը: Ասոնք մահէն անդին իրենց սպասող յաւիտենական կեանքը: Ասոնք 
հոգեւորապէս կոյր մարդիկն են: Իսկ հոգեւորապհոգեւորապէս կոյր մարդիկն են: Իսկ հոգեւորապհոգեւորապէս կոյր մարդիկն են: Իսկ հոգեւորապհոգեւորապէս կոյր մարդիկն են: Իսկ հոգեւորապէս համր կը էս համր կը էս համր կը էս համր կը 
նկատուին բոլոր անոնք,նկատուին բոլոր անոնք,նկատուին բոլոր անոնք,նկատուին բոլոր անոնք,    որոնք չեորոնք չեորոնք չեորոնք չե´́́́ն փառաւորն փառաւորն փառաւորն փառաւորեր զԱստուած, եր զԱստուած, եր զԱստուած, եր զԱստուած, 
չեչեչեչե´́́́ն օրհներգեր ու չեն օրհներգեր ու չեն օրհներգեր ու չեն օրհներգեր ու չե´́́́ն մեծարեր անոր սուրբ անունը, չեն մեծարեր անոր սուրբ անունը, չեն մեծարեր անոր սուրբ անունը, չեն մեծարեր անոր սուրբ անունը, չե´́́́ն ն ն ն 
աղօթեր ու երկաղօթեր ու երկաղօթեր ու երկաղօթեր ու երկիիիինքի Գահակալին հետ չենքի Գահակալին հետ չենքի Գահակալին հետ չենքի Գահակալին հետ չե´́́́ն խօսիր: Տակաւին, ն խօսիր: Տակաւին, ն խօսիր: Տակաւին, ն խօսիր: Տակաւին, 
հոգեւորապհոգեւորապհոգեւորապհոգեւորապէս համր կը նկատուին բոլոր անոնք,էս համր կը նկատուին բոլոր անոնք,էս համր կը նկատուին բոլոր անոնք,էս համր կը նկատուին բոլոր անոնք,    որոնք չեորոնք չեորոնք չեորոնք չե´́́́ն ն ն ն 
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խօսիր բարին, չեխօսիր բարին, չեխօսիր բարին, չեխօսիր բարին, չե´́́́ն վկայեր Յիսուսի սիրոյն ու փրկութեան ն վկայեր Յիսուսի սիրոյն ու փրկութեան ն վկայեր Յիսուսի սիրոյն ու փրկութեան ն վկայեր Յիսուսի սիրոյն ու փրկութեան 
մասին, որոնց բերանէն կը պակսիմասին, որոնց բերանէն կը պակսիմասին, որոնց բերանէն կը պակսիմասին, որոնց բերանէն կը պակսինննն    քաջալերական ու մխիքաջալերական ու մխիքաջալերական ու մխիքաջալերական ու մխի----
թարական խօսքթարական խօսքթարական խօսքթարական խօսքերերերերը:ը:ը:ը:    

4.4.4.4.----    ««««Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը Յիսուս բժշկեց զայն, այնպէս որ համր եւ կոյր մարդը 
սկսաւ խօսիլ ու տեսնելսկսաւ խօսիլ ու տեսնելսկսաւ խօսիլ ու տեսնելսկսաւ խօսիլ ու տեսնել»:»:»:»:    Քրիստոսի երկրաւոր օրերուն, դեւեՔրիստոսի երկրաւոր օրերուն, դեւեՔրիստոսի երկրաւոր օրերուն, դեւեՔրիստոսի երկրաւոր օրերուն, դեւե----
րու կողմէ բնակուած կամ անոնց կողմէ տիրապետուած րու կողմէ բնակուած կամ անոնց կողմէ տիրապետուած րու կողմէ բնակուած կամ անոնց կողմէ տիրապետուած րու կողմէ բնակուած կամ անոնց կողմէ տիրապետուած 
մարդոց թիւը շատ շատ էր: Քրիստոս մարդիկը ազատագրեմարդոց թիւը շատ շատ էր: Քրիստոս մարդիկը ազատագրեմարդոց թիւը շատ շատ էր: Քրիստոս մարդիկը ազատագրեմարդոց թիւը շատ շատ էր: Քրիստոս մարդիկը ազատագրե----
լով դեւերու լով դեւերու լով դեւերու լով դեւերու բնակութենէն ու բռնութենէն, բացայայտեց թէ ինք բնակութենէն ու բռնութենէն, բացայայտեց թէ ինք բնակութենէն ու բռնութենէն, բացայայտեց թէ ինք բնակութենէն ու բռնութենէն, բացայայտեց թէ ինք 
աշխարհ եկած էր կործանելու Սատանային տիրապեաշխարհ եկած էր կործանելու Սատանային տիրապեաշխարհ եկած էր կործանելու Սատանային տիրապեաշխարհ եկած էր կործանելու Սատանային տիրապե----
տութիւնը եւ խորտակելու անոր թագաւորութիւնը: Քրիստոս տութիւնը եւ խորտակելու անոր թագաւորութիւնը: Քրիստոս տութիւնը եւ խորտակելու անոր թագաւորութիւնը: Քրիստոս տութիւնը եւ խորտակելու անոր թագաւորութիւնը: Քրիստոս 
աշխարհ չեկաւ պարզապէս որպէսզի իաշխարհ չեկաւ պարզապէս որպէսզի իաշխարհ չեկաւ պարզապէս որպէսզի իաշխարհ չեկաւ պարզապէս որպէսզի իր արիւնը թափէր ու ր արիւնը թափէր ու ր արիւնը թափէր ու ր արիւնը թափէր ու 
մարդիկը փրկէր,մարդիկը փրկէր,մարդիկը փրկէր,մարդիկը փրկէր,    այլ նաեւ եկաւ որպէսզի ազատագրէր այլ նաեւ եկաւ որպէսզի ազատագրէր այլ նաեւ եկաւ որպէսզի ազատագրէր այլ նաեւ եկաւ որպէսզի ազատագրէր 
զանոնք դեւերէն: Մեղքզանոնք դեւերէն: Մեղքզանոնք դեւերէն: Մեղքզանոնք դեւերէն: Մեղքերու քաւութիւնը եւ քաւութեամբ երու քաւութիւնը եւ քաւութեամբ երու քաւութիւնը եւ քաւութեամբ երու քաւութիւնը եւ քաւութեամբ 
իրագործուած փրկութիւնը խաչով պիտի սկսէր եւ խաչով ալ իրագործուած փրկութիւնը խաչով պիտի սկսէր եւ խաչով ալ իրագործուած փրկութիւնը խաչով պիտի սկսէր եւ խաչով ալ իրագործուած փրկութիւնը խաչով պիտի սկսէր եւ խաչով ալ 
իր լրումին պիտի հասնէր, մինչդեռ ազատագրութիւնը, Քրիսիր լրումին պիտի հասնէր, մինչդեռ ազատագրութիւնը, Քրիսիր լրումին պիտի հասնէր, մինչդեռ ազատագրութիւնը, Քրիսիր լրումին պիտի հասնէր, մինչդեռ ազատագրութիւնը, Քրիս----
տոսի երկրաւոր կեանքի ամբողջ առաքելութեան տեւողուտոսի երկրաւոր կեանքի ամբողջ առաքելութեան տեւողուտոսի երկրաւոր կեանքի ամբողջ առաքելութեան տեւողուտոսի երկրաւոր կեանքի ամբողջ առաքելութեան տեւողու----
թեան իրականանալիք ճշմարտութիւն մըն էր: Յիսուս մեզ թեան իրականանալիք ճշմարտութիւն մըն էր: Յիսուս մեզ թեան իրականանալիք ճշմարտութիւն մըն էր: Յիսուս մեզ թեան իրականանալիք ճշմարտութիւն մըն էր: Յիսուս մեզ 
ազատելու համար Սատանայազատելու համար Սատանայազատելու համար Սատանայազատելու համար Սատանային ձեռքէն` իր արիւնը թափելու ին ձեռքէն` իր արիւնը թափելու ին ձեռքէն` իր արիւնը թափելու ին ձեռքէն` իր արիւնը թափելու 
կարիքը չունէր: Այդ ազատութիւնը կամ ազատագրութիւնը կարիքը չունէր: Այդ ազատութիւնը կամ ազատագրութիւնը կարիքը չունէր: Այդ ազատութիւնը կամ ազատագրութիւնը կարիքը չունէր: Այդ ազատութիւնը կամ ազատագրութիւնը 
Յիսուս բառով մըն ալ կրնար իրագործել: Իր արեան հեղման Յիսուս բառով մըն ալ կրնար իրագործել: Իր արեան հեղման Յիսուս բառով մըն ալ կրնար իրագործել: Իր արեան հեղման Յիսուս բառով մըն ալ կրնար իրագործել: Իր արեան հեղման 
նպատակը մեր մեղքերը սրբելն ու մեզ Աստունպատակը մեր մեղքերը սրբելն ու մեզ Աստունպատակը մեր մեղքերը սրբելն ու մեզ Աստունպատակը մեր մեղքերը սրբելն ու մեզ Աստուծոյ զաւակներ ծոյ զաւակներ ծոյ զաւակներ ծոյ զաւակներ 
դարձնելն էր:դարձնելն էր:դարձնելն էր:դարձնելն էր:    

5.5.5.5.----    Երբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր մարդը, ան անմիջաԵրբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր մարդը, ան անմիջաԵրբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր մարդը, ան անմիջաԵրբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր մարդը, ան անմիջա----
պէսպէսպէսպէս « « « «սսսսկսաւ խօսիլ ու տեսնելկսաւ խօսիլ ու տեսնելկսաւ խօսիլ ու տեսնելկսաւ խօսիլ ու տեսնել»:»:»:»:    Յիսուս իր գործած այս հրաշՅիսուս իր գործած այս հրաշՅիսուս իր գործած այս հրաշՅիսուս իր գործած այս հրաշ----
քով, ցոյց տուաւ մեզի թէ իքով, ցոյց տուաւ մեզի թէ իքով, ցոյց տուաւ մեզի թէ իքով, ցոյց տուաւ մեզի թէ ի´́́́նքն է որ կը բանայ մարդոց հոգիի նքն է որ կը բանայ մարդոց հոգիի նքն է որ կը բանայ մարդոց հոգիի նքն է որ կը բանայ մարդոց հոգիի 
աչքերն ու ականջները, եւ զանոնք կարող կը դարձնէ տեսնեաչքերն ու ականջները, եւ զանոնք կարող կը դարձնէ տեսնեաչքերն ու ականջները, եւ զանոնք կարող կը դարձնէ տեսնեաչքերն ու ականջները, եւ զանոնք կարող կը դարձնէ տեսնե----
լու աստուածային ճշմարտութիւնները եւ խօսելու անոնց մալու աստուածային ճշմարտութիւնները եւ խօսելու անոնց մալու աստուածային ճշմարտութիւնները եւ խօսելու անոնց մալու աստուածային ճշմարտութիւնները եւ խօսելու անոնց մա----
սին:սին:սին:սին:    

6.6.6.6.----    Հրաշքը տեսնող բոլոր ներկաները զարմաՀրաշքը տեսնող բոլոր ներկաները զարմաՀրաշքը տեսնող բոլոր ներկաները զարմաՀրաշքը տեսնող բոլոր ներկաները զարմացան եւ հարցան եւ հարցան եւ հարցան եւ հար----
ցուցին.ցուցին.ցուցին.ցուցին.----    ««««Արդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի ՈրդինԱրդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի ՈրդինԱրդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի ՈրդինԱրդեօք ասիկա՞ է Քրիստոսը, Դաւիթի Որդին»:»:»:»:    
Ասկէ առաջ քանի մը առիթներով խօսեցանք Յիսուսի համար Ասկէ առաջ քանի մը առիթներով խօսեցանք Յիսուսի համար Ասկէ առաջ քանի մը առիթներով խօսեցանք Յիսուսի համար Ասկէ առաջ քանի մը առիթներով խօսեցանք Յիսուսի համար 
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գործածգործածգործածգործածուած ուած ուած ուած ««««Դաւիթի ՈրդիԴաւիթի ՈրդիԴաւիթի ՈրդիԴաւիթի Որդի» » » » բացատրութեան մասին: Այս բացատրութեան մասին: Այս բացատրութեան մասին: Այս բացատրութեան մասին: Այս 
մասին քանի մը հպանցիկ նշումներմասին քանի մը հպանցիկ նշումներմասին քանի մը հպանցիկ նշումներմասին քանի մը հպանցիկ նշումներ    պարզապէսպարզապէսպարզապէսպարզապէս....----    

ա) Հրեաներ գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը պիտի ըլլար ա) Հրեաներ գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը պիտի ըլլար ա) Հրեաներ գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը պիտի ըլլար ա) Հրեաներ գիտէին որ խոստացեալ Փրկիչը պիտի ըլլար 
ԴաԴաԴաԴաւիթի սերունդէն, բայց չէին գիտեր որ ան միաժամանակ ւիթի սերունդէն, բայց չէին գիտեր որ ան միաժամանակ ւիթի սերունդէն, բայց չէին գիտեր որ ան միաժամանակ ւիթի սերունդէն, բայց չէին գիտեր որ ան միաժամանակ 
պիտի ըլլար Դաւիթի Տէրն ու Փրկիչը, եւ անոր համար ալ երբ պիտի ըլլար Դաւիթի Տէրն ու Փրկիչը, եւ անոր համար ալ երբ պիտի ըլլար Դաւիթի Տէրն ու Փրկիչը, եւ անոր համար ալ երբ պիտի ըլլար Դաւիթի Տէրն ու Փրկիչը, եւ անոր համար ալ երբ 
Յիսուս հարցուց անոնց թէ իՅիսուս հարցուց անոնց թէ իՅիսուս հարցուց անոնց թէ իՅիսուս հարցուց անոնց թէ ի´́́́նչպէս Դաւիթ Սուրբ Հոգիով նչպէս Դաւիթ Սուրբ Հոգիով նչպէս Դաւիթ Սուրբ Հոգիով նչպէս Դաւիթ Սուրբ Հոգիով 
ներշնչուած` ներշնչուած` ներշնչուած` ներշնչուած` ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր» » » » կը կոչ զՔրիստոս` չկրցան պատասխակը կոչ զՔրիստոս` չկրցան պատասխակը կոչ զՔրիստոս` չկրցան պատասխակը կոչ զՔրիստոս` չկրցան պատասխա----
նել (Մտ 22.41նել (Մտ 22.41նել (Մտ 22.41նել (Մտ 22.41----46):46):46):46):    

բ) Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացբ) Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացբ) Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացբ) Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացեալ Փրկիչը պիտի եալ Փրկիչը պիտի եալ Փրկիչը պիտի եալ Փրկիչը պիտի 
գար եւ զիրենք պիտի ազատէր Հռոմէական եւ Յունական գար եւ զիրենք պիտի ազատէր Հռոմէական եւ Յունական գար եւ զիրենք պիտի ազատէր Հռոմէական եւ Յունական գար եւ զիրենք պիտի ազատէր Հռոմէական եւ Յունական 
տիրապետութիւններէն եւ զիրետիրապետութիւններէն եւ զիրետիրապետութիւններէն եւ զիրետիրապետութիւններէն եւ զիրե´́́́նք տիրող պիտի դարձնէր նք տիրող պիտի դարձնէր նք տիրող պիտի դարձնէր նք տիրող պիտի դարձնէր 
անոնց վրայ: Անոնք չէին անդրադառնար որ Դաւիթի Որդիին անոնց վրայ: Անոնք չէին անդրադառնար որ Դաւիթի Որդիին անոնց վրայ: Անոնք չէին անդրադառնար որ Դաւիթի Որդիին անոնց վրայ: Անոնք չէին անդրադառնար որ Դաւիթի Որդիին 
նպատակը` զիրենք Սատանային ու անոր արբանեակներուն, նպատակը` զիրենք Սատանային ու անոր արբանեակներուն, նպատակը` զիրենք Սատանային ու անոր արբանեակներուն, նպատակը` զիրենք Սատանային ու անոր արբանեակներուն, 
ինչպէս նաեւ մեղքին եւ անոր գործած աւերներինչպէս նաեւ մեղքին եւ անոր գործած աւերներինչպէս նաեւ մեղքին եւ անոր գործած աւերներինչպէս նաեւ մեղքին եւ անոր գործած աւերներուն տիրապեուն տիրապեուն տիրապեուն տիրապե----
տութենէն ազատելն էր, եւ ոտութենէն ազատելն էր, եւ ոտութենէն ազատելն էր, եւ ոտութենէն ազատելն էր, եւ ո´́́́չ թէ մարմնաւոր թշնամիներուն չ թէ մարմնաւոր թշնամիներուն չ թէ մարմնաւոր թշնամիներուն չ թէ մարմնաւոր թշնամիներուն 
տիրապետութենէն:տիրապետութենէն:տիրապետութենէն:տիրապետութենէն:    

գ) Հրեաներ կը հաւատային որ խոստացեալ Մեսիային գ) Հրեաներ կը հաւատային որ խոստացեալ Մեսիային գ) Հրեաներ կը հաւատային որ խոստացեալ Մեսիային գ) Հրեաներ կը հաւատային որ խոստացեալ Մեսիային 
հիմնական առաքելութիհիմնական առաքելութիհիմնական առաքելութիհիմնական առաքելութիււււնը պիտի ըլլար վերականգնել Դաւինը պիտի ըլլար վերականգնել Դաւինը պիտի ըլլար վերականգնել Դաւինը պիտի ըլլար վերականգնել Դաւի----
թի թագաւորութիւնը (Ղկ 1.32թի թագաւորութիւնը (Ղկ 1.32թի թագաւորութիւնը (Ղկ 1.32թի թագաւորութիւնը (Ղկ 1.32----33): 33): 33): 33): Անոնք չէին անդրադառնար Անոնք չէին անդրադառնար Անոնք չէին անդրադառնար Անոնք չէին անդրադառնար 
որ Մեսիայի առաքելութեանոր Մեսիայի առաքելութեանոր Մեսիայի առաքելութեանոր Մեսիայի առաքելութեան    վերջնական ծրագիրը, Աստուծոյ վերջնական ծրագիրը, Աստուծոյ վերջնական ծրագիրը, Աստուծոյ վերջնական ծրագիրը, Աստուծոյ 
երկերկերկերկնային թագաւորութեան հաստատումն էր երկրի վրայ` նային թագաւորութեան հաստատումն էր երկրի վրայ` նային թագաւորութեան հաստատումն էր երկրի վրայ` նային թագաւորութեան հաստատումն էր երկրի վրայ` 
մարդմարդմարդմարդկութեան կեանքին մէջ:կութեան կեանքին մէջ:կութեան կեանքին մէջ:կութեան կեանքին մէջ:    

Ճիշդ է որ դրուագին շարունակութիւնը կը կազմեն 24Ճիշդ է որ դրուագին շարունակութիւնը կը կազմեն 24Ճիշդ է որ դրուագին շարունակութիւնը կը կազմեն 24Ճիշդ է որ դրուագին շարունակութիւնը կը կազմեն 24----32 32 32 32 
համարները, բայց անոնց մասին խօսիլը ծրագիրիս մաս չի համարները, բայց անոնց մասին խօսիլը ծրագիրիս մաս չի համարները, բայց անոնց մասին խօսիլը ծրագիրիս մաս չի համարները, բայց անոնց մասին խօսիլը ծրագիրիս մաս չի 
կազմեր: Պարզապէս կկազմեր: Պարզապէս կկազմեր: Պարզապէս կկազմեր: Պարզապէս կ’’’’ուզեմ նշել, թէ Փարիսեցիները նկուզեմ նշել, թէ Փարիսեցիները նկուզեմ նշել, թէ Փարիսեցիները նկուզեմ նշել, թէ Փարիսեցիները նկատեատեատեատե----
լով որ Յիսուս մեծ ժողովրդականութիւն սկսեր էր շահիլ` լով որ Յիսուս մեծ ժողովրդականութիւն սկսեր էր շահիլ` լով որ Յիսուս մեծ ժողովրդականութիւն սկսեր էր շահիլ` լով որ Յիսուս մեծ ժողովրդականութիւն սկսեր էր շահիլ` 
նախաննախաննախաննախանձով լեցուեցան եւ իրենց պղծաշուրթն բերաններով ձով լեցուեցան եւ իրենց պղծաշուրթն բերաններով ձով լեցուեցան եւ իրենց պղծաշուրթն բերաններով ձով լեցուեցան եւ իրենց պղծաշուրթն բերաններով 
սրբապիղծ հաստատումներ կատարեցին մեր Տիրոջ համար սրբապիղծ հաստատումներ կատարեցին մեր Տիրոջ համար սրբապիղծ հաստատումներ կատարեցին մեր Տիրոջ համար սրբապիղծ հաստատումներ կատարեցին մեր Տիրոջ համար 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ԱնիԱնիԱնիԱնիկա դեւերու իշխանին` Բէեղզեբուղիկա դեւերու իշխանին` Բէեղզեբուղիկա դեւերու իշխանին` Բէեղզեբուղիկա դեւերու իշխանին` Բէեղզեբուղի13131313    զօրուզօրուզօրուզօրու----

                                                 
13 «Բէեղզեբուղ» բառին ստուգաբանութեան եւ բացատրութեան համար, 
տե´ս «62 հարցումներ եւ անոնց պատասխանները» գիրքիս 40-րդ Ñ³ñóáõÙը: 
Էջ 115-117: 
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թեամբ է որ դեւերը դուրս կը հանէթեամբ է որ դեւերը դուրս կը հանէթեամբ է որ դեւերը դուրս կը հանէթեամբ է որ դեւերը դուրս կը հանէ»:»:»:»:    Տէրը իր պատասխաՏէրը իր պատասխաՏէրը իր պատասխաՏէրը իր պատասխանով, նով, նով, նով, 
յստակ ցոյց տուաւ անոնց, թէ ինք Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յստակ ցոյց տուաւ անոնց, թէ ինք Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յստակ ցոյց տուաւ անոնց, թէ ինք Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ յստակ ցոյց տուաւ անոնց, թէ ինք Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ 
է որ չար ոգիները դուրս կը հանէ մարդոցմէ, եւ թէ` Սուրբ է որ չար ոգիները դուրս կը հանէ մարդոցմէ, եւ թէ` Սուրբ է որ չար ոգիները դուրս կը հանէ մարդոցմէ, եւ թէ` Սուրբ է որ չար ոգիները դուրս կը հանէ մարդոցմէ, եւ թէ` Սուրբ 
ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգիին հայհոյողին համար ներում չկայ, ին հայհոյողին համար ներում չկայ, ին հայհոյողին համար ներում չկայ, ին հայհոյողին համար ներում չկայ, ««««ոոոո´́́́չ այս աշխարհի չ այս աշխարհի չ այս աշխարհի չ այս աշխարհի 
մէջ եւ ոմէջ եւ ոմէջ եւ ոմէջ եւ ո´́́́չ ալ հանդերձեալինչ ալ հանդերձեալինչ ալ հանդերձեալինչ ալ հանդերձեալին» » » » (Մտ 12.32):(Մտ 12.32):(Մտ 12.32):(Մտ 12.32):    

ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ու արթոյշ ու արթոյշ ու արթոյշ ու արթո´́́́ւն ըլլանք, ւն ըլլանք, ւն ըլլանք, ւն ըլլանք, որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի Աստուծոյ կատաԱստուծոյ կատաԱստուծոյ կատաԱստուծոյ կատա----
րած գործերը չվերագրենք Սատանային եւ անոր պիղծ ոգիներած գործերը չվերագրենք Սատանային եւ անոր պիղծ ոգիներած գործերը չվերագրենք Սատանային եւ անոր պիղծ ոգիներած գործերը չվերագրենք Սատանային եւ անոր պիղծ ոգինե----
րուն: Նման բան կատարելը, երկրուն: Նման բան կատարելը, երկրուն: Նման բան կատարելը, երկրուն: Նման բան կատարելը, երկիիիինքի ներման դռները ամրօնքի ներման դռները ամրօնքի ներման դռները ամրօնքի ներման դռները ամրօ----
րէն կը փակէ մեր առջեւրէն կը փակէ մեր առջեւրէն կը փակէ մեր առջեւրէն կը փակէ մեր առջեւ::::    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

Տէր Յիսուս, լոՏէր Յիսուս, լոՏէր Յիսուս, լոՏէր Յիսուս, լո´́́́յս աշխարհի, լյս աշխարհի, լյս աշխարհի, լյս աշխարհի, լոոոո´́́́յս մարդկութեան,յս մարդկութեան,յս մարդկութեան,յս մարդկութեան,    
Ինչպէս բացիր կոյրԻնչպէս բացիր կոյրԻնչպէս բացիր կոյրԻնչպէս բացիր կոյրին աչքերըին աչքերըին աչքերըին աչքերը    
Որպէսզի տեսնէ դէմքդ ու սէրդ,Որպէսզի տեսնէ դէմքդ ու սէրդ,Որպէսզի տեսնէ դէմքդ ու սէրդ,Որպէսզի տեսնէ դէմքդ ու սէրդ,    
Մեր ալ հոգիի աչքերը բաց,Մեր ալ հոգիի աչքերը բաց,Մեր ալ հոգիի աչքերը բաց,Մեր ալ հոգիի աչքերը բաց,    
Որպէսզի տեսնենք փառքդ ու մեծութիւնդ,Որպէսզի տեսնենք փառքդ ու մեծութիւնդ,Որպէսզի տեսնենք փառքդ ու մեծութիւնդ,Որպէսզի տեսնենք փառքդ ու մեծութիւնդ,    
Եւ ինչպէս բացիր անոր համրացած լեզունԵւ ինչպէս բացիր անոր համրացած լեզունԵւ ինչպէս բացիր անոր համրացած լեզունԵւ ինչպէս բացիր անոր համրացած լեզուն    
Եւ ան սկսաւ խօսիլ կատարած գործիդ մասին,Եւ ան սկսաւ խօսիլ կատարած գործիդ մասին,Եւ ան սկսաւ խօսիլ կատարած գործիդ մասին,Եւ ան սկսաւ խօսիլ կատարած գործիդ մասին,    
Մեր ալ փակ բերանները բաց,Մեր ալ փակ բերանները բաց,Մեր ալ փակ բերանները բաց,Մեր ալ փակ բերանները բաց,    
Որպէսզի պատմենք սիրոյդ ու քաղցրութեանդ մասինՈրպէսզի պատմենք սիրոյդ ու քաղցրութեանդ մասինՈրպէսզի պատմենք սիրոյդ ու քաղցրութեանդ մասինՈրպէսզի պատմենք սիրոյդ ու քաղցրութեանդ մասին`̀̀̀    
ՍիրոյդՍիրոյդՍիրոյդՍիրոյդ    ու քաղցրութեանդ կարօտ մարդոց:ու քաղցրութեանդ կարօտ մարդոց:ու քաղցրութեանդ կարօտ մարդոց:ու քաղցրութեանդ կարօտ մարդոց:    
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Համր դիւահարին բժշկութիւնըՀամր դիւահարին բժշկութիւնըՀամր դիւահարին բժշկութիւնըՀամր դիւահարին բժշկութիւնը    
((((ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս    9.329.329.329.32----34343434)))) 

 
Այս դրուագը շատ մօտիկ նմանութիւններ ունի նախորդ Այս դրուագը շատ մօտիկ նմանութիւններ ունի նախորդ Այս դրուագը շատ մօտիկ նմանութիւններ ունի նախորդ Այս դրուագը շատ մօտիկ նմանութիւններ ունի նախորդ 

դրուագին հետ: Օդրուագին հետ: Օդրուագին հետ: Օդրուագին հետ: Օրինակ, նախորդ դրուագը կը խօսի կոյր եւ րինակ, նախորդ դրուագը կը խօսի կոյր եւ րինակ, նախորդ դրուագը կը խօսի կոյր եւ րինակ, նախորդ դրուագը կը խօսի կոյր եւ 
համր դիւահարի մը բժշկութեան մասին, իսկ ներկայ դրուահամր դիւահարի մը բժշկութեան մասին, իսկ ներկայ դրուահամր դիւահարի մը բժշկութեան մասին, իսկ ներկայ դրուահամր դիւահարի մը բժշկութեան մասին, իսկ ներկայ դրուա----
գը` համր դիւահարի մը բժշկութեան մասին: Երկու դրուագգը` համր դիւահարի մը բժշկութեան մասին: Երկու դրուագգը` համր դիւահարի մը բժշկութեան մասին: Երկու դրուագգը` համր դիւահարի մը բժշկութեան մասին: Երկու դրուագ----
ներուն մէջ ալ կը կարդանք ժողովուրդի զարմացումին ներուն մէջ ալ կը կարդանք ժողովուրդի զարմացումին ներուն մէջ ալ կը կարդանք ժողովուրդի զարմացումին ներուն մէջ ալ կը կարդանք ժողովուրդի զարմացումին 
մասին: մասին: մասին: մասին: Երկու դիւահարներն ալ ուրիշներուն կողմէ կը Երկու դիւահարներն ալ ուրիշներուն կողմէ կը Երկու դիւահարներն ալ ուրիշներուն կողմէ կը Երկու դիւահարներն ալ ուրիշներուն կողմէ կը 
բերուին Յիսուսի: բերուին Յիսուսի: բերուին Յիսուսի: բերուին Յիսուսի: Երկու դրուագներուն ալ աւարտին, կը կարԵրկու դրուագներուն ալ աւարտին, կը կարԵրկու դրուագներուն ալ աւարտին, կը կարԵրկու դրուագներուն ալ աւարտին, կը կար----
դանք թէ ինչպէս Փարիսեցիները գործուած հրաշքը Բէեղզեդանք թէ ինչպէս Փարիսեցիները գործուած հրաշքը Բէեղզեդանք թէ ինչպէս Փարիսեցիները գործուած հրաշքը Բէեղզեդանք թէ ինչպէս Փարիսեցիները գործուած հրաշքը Բէեղզե----
բուղին միբուղին միբուղին միբուղին միջոցաւ կատարուած կը յայտարարեն: Ուստի, ջոցաւ կատարուած կը յայտարարեն: Ուստի, ջոցաւ կատարուած կը յայտարարեն: Ուստի, ջոցաւ կատարուած կը յայտարարեն: Ուստի, 
կրկնութիւններէ խուսափելու համար, քանի մը ամփոփ կրկնութիւններէ խուսափելու համար, քանի մը ամփոփ կրկնութիւններէ խուսափելու համար, քանի մը ամփոփ կրկնութիւններէ խուսափելու համար, քանի մը ամփոփ 
նշումներ պիտի ընեմ.նշումներ պիտի ընեմ.նշումներ պիտի ընեմ.նշումներ պիտի ընեմ.----    

    
1.1.1.1.----    Երբ ուշադրութեամբ կարդանք տուեալ հատուածը, եւ Երբ ուշադրութեամբ կարդանք տուեալ հատուածը, եւ Երբ ուշադրութեամբ կարդանք տուեալ հատուածը, եւ Երբ ուշադրութեամբ կարդանք տուեալ հատուածը, եւ 

մանաւանդ, երբ զայն համեմատենք Ղուկասի մէջ արձամանաւանդ, երբ զայն համեմատենք Ղուկասի մէջ արձամանաւանդ, երբ զայն համեմատենք Ղուկասի մէջ արձամանաւանդ, երբ զայն համեմատենք Ղուկասի մէջ արձա----
նագրուած համապատասխան բաժինին հետ, յստակ կը դառնագրուած համապատասխան բաժինին հետ, յստակ կը դառնագրուած համապատասխան բաժինին հետ, յստակ կը դառնագրուած համապատասխան բաժինին հետ, յստակ կը դառ----
նայ որ մարդը համր էր իր մէջ բնակող դեւին պատճառով, այլ նայ որ մարդը համր էր իր մէջ բնակող դեւին պատճառով, այլ նայ որ մարդը համր էր իր մէջ բնակող դեւին պատճառով, այլ նայ որ մարդը համր էր իր մէջ բնակող դեւին պատճառով, այլ 
բացատրութեամբ մը, դեւը իբացատրութեամբ մը, դեւը իբացատրութեամբ մը, դեւը իբացատրութեամբ մը, դեւը ի´́́́նքն էր որ համրութեամբ նքն էր որ համրութեամբ նքն էր որ համրութեամբ նքն էր որ համրութեամբ 
հարուածած էր մարդը: Ղուկաս Աւետարանիչ կը վկայէ որ հարուածած էր մարդը: Ղուկաս Աւետարանիչ կը վկայէ որ հարուածած էր մարդը: Ղուկաս Աւետարանիչ կը վկայէ որ հարուածած էր մարդը: Ղուկաս Աւետարանիչ կը վկայէ որ 

Կոյրերուն մեկնելէն ետք, Յիսուսի բերին համր դիւաԿոյրերուն մեկնելէն ետք, Յիսուսի բերին համր դիւաԿոյրերուն մեկնելէն ետք, Յիսուսի բերին համր դիւաԿոյրերուն մեկնելէն ետք, Յիսուսի բերին համր դիւա----
հար մը: Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը հար մը: Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը հար մը: Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը հար մը: Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը 
սկսաւ խօսիլ: Բոլորն ալ հիացան եւ ըսին.սկսաւ խօսիլ: Բոլորն ալ հիացան եւ ըսին.սկսաւ խօսիլ: Բոլորն ալ հիացան եւ ըսին.սկսաւ խօսիլ: Բոլորն ալ հիացան եւ ըսին.----    

««««Այսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջԱյսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջԱյսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջԱյսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջ»:»:»:»:    
Իսկ Փարիսեցիները կԻսկ Փարիսեցիները կԻսկ Փարիսեցիները կԻսկ Փարիսեցիները կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    
««««Դեւերու իշԴեւերու իշԴեւերու իշԴեւերու իշխանին միջոցաւ է որ կը հանէ չար ոգինեխանին միջոցաւ է որ կը հանէ չար ոգինեխանին միջոցաւ է որ կը հանէ չար ոգինեխանին միջոցաւ է որ կը հանէ չար ոգինե----

րըրըրըրը»:»:»:»:    
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««««երբ չար երբ չար երբ չար երբ չար ոգին դուրս ելաւ` մարդը խօսեցաւոգին դուրս ելաւ` մարդը խօսեցաւոգին դուրս ելաւ` մարդը խօսեցաւոգին դուրս ելաւ` մարդը խօսեցաւ»»»» ( ( ( (Ղկ 11.14): Այս Ղկ 11.14): Այս Ղկ 11.14): Այս Ղկ 11.14): Այս 
վկայվկայվկայվկայութիւնը կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ հոգեւորապէս ութիւնը կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ հոգեւորապէս ութիւնը կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ հոգեւորապէս ութիւնը կը պարզէ թէ Սատանան կրնայ հոգեւորապէս 
համրացնել, կուրցնել ու խլացնել մարդ արարածը: Երբ համրացնել, կուրցնել ու խլացնել մարդ արարածը: Երբ համրացնել, կուրցնել ու խլացնել մարդ արարածը: Երբ համրացնել, կուրցնել ու խլացնել մարդ արարածը: Երբ 
Սատանան տիրութիւն հաստատէ մարդուն սրտին մէջ` մարՍատանան տիրութիւն հաստատէ մարդուն սրտին մէջ` մարՍատանան տիրութիւն հաստատէ մարդուն սրտին մէջ` մարՍատանան տիրութիւն հաստատէ մարդուն սրտին մէջ` մար----
դուն սիրտը կը համրանայ, եւ ալ աղօթք ու փառաբադուն սիրտը կը համրանայ, եւ ալ աղօթք ու փառաբադուն սիրտը կը համրանայ, եւ ալ աղօթք ու փառաբադուն սիրտը կը համրանայ, եւ ալ աղօթք ու փառաբանութիւն նութիւն նութիւն նութիւն 
չեն բղչեն բղչեն բղչեն բղխիր անոր սրտէն: Երբ Սատանան իշխէ մարխիր անոր սրտէն: Երբ Սատանան իշխէ մարխիր անոր սրտէն: Երբ Սատանան իշխէ մարխիր անոր սրտէն: Երբ Սատանան իշխէ մարդուն դուն դուն դուն 
հոգիին վրայ` մարդուն հոգին սգատունի կը վերածուի, եւ հոն հոգիին վրայ` մարդուն հոգին սգատունի կը վերածուի, եւ հոն հոգիին վրայ` մարդուն հոգին սգատունի կը վերածուի, եւ հոն հոգիին վրայ` մարդուն հոգին սգատունի կը վերածուի, եւ հոն 
կը լռեն ու կը համրանան ուրախութեան բոլոր ձայկը լռեն ու կը համրանան ուրախութեան բոլոր ձայկը լռեն ու կը համրանան ուրախութեան բոլոր ձայկը լռեն ու կը համրանան ուրախութեան բոլոր ձայները:ները:ները:ները:    

2.2.2.2.----    Ե՞րբ բերին յիշեալ համր դիւահարը Յիսուսին: Բերին Ե՞րբ բերին յիշեալ համր դիւահարը Յիսուսին: Բերին Ե՞րբ բերին յիշեալ համր դիւահարը Յիսուսին: Բերին Ե՞րբ բերին յիշեալ համր դիւահարը Յիսուսին: Բերին 
««««կոյրերուն մեկնելէն ետքկոյրերուն մեկնելէն ետքկոյրերուն մեկնելէն ետքկոյրերուն մեկնելէն ետք»:»:»:»:    Տակաւին նոր Յիսուս բժշկած էր Տակաւին նոր Յիսուս բժշկած էր Տակաւին նոր Յիսուս բժշկած էր Տակաւին նոր Յիսուս բժշկած էր 
երկու կոյրեր, բայց առարկութիւն չըրաւ երբ անոնց մեկնուերկու կոյրեր, բայց առարկութիւն չըրաւ երբ անոնց մեկնուերկու կոյրեր, բայց առարկութիւն չըրաւ երբ անոնց մեկնուերկու կոյրեր, բայց առարկութիւն չըրաւ երբ անոնց մեկնու----
մէն անմիջապէս ետք իրեն մէն անմիջապէս ետք իրեն մէն անմիջապէս ետք իրեն մէն անմիջապէս ետք իրեն ««««բերին համր դիւահար մըբերին համր դիւահար մըբերին համր դիւահար մըբերին համր դիւահար մը»:»:»:»:    
Յիսուս երբեք չդադրեցաւ, չյոգնեցաւ ու չձանձրացաւ բարիք Յիսուս երբեք չդադրեցաւ, չյոգնեցաւ ու չձանձրացաւ բարիք Յիսուս երբեք չդադրեցաւ, չյոգնեցաւ ու չձանձրացաւ բարիք Յիսուս երբեք չդադրեցաւ, չյոգնեցաւ ու չձանձրացաւ բարիք 
գործելէ: Ան իր երկրաւոր կեանքի օրերուն վայրկեան մը իսկ գործելէ: Ան իր երկրաւոր կեանքի օրերուն վայրկեան մը իսկ գործելէ: Ան իր երկրաւոր կեանքի օրերուն վայրկեան մը իսկ գործելէ: Ան իր երկրաւոր կեանքի օրերուն վայրկեան մը իսկ 
ի զուր չանցուց: Անոր կեանքի օրերը լեցուն էին ի զուր չանցուց: Անոր կեանքի օրերը լեցուն էին ի զուր չանցուց: Անոր կեանքի օրերը լեցուն էին ի զուր չանցուց: Անոր կեանքի օրերը լեցուն էին մարդամարդամարդամարդա----
սիրական արարքներով: Ան այնքան տարուած էր մարդասիրական արարքներով: Ան այնքան տարուած էր մարդասիրական արարքներով: Ան այնքան տարուած էր մարդասիրական արարքներով: Ան այնքան տարուած էր մարդա----
սիրական բարեգործութիւններով, սիրական բարեգործութիւններով, սիրական բարեգործութիւններով, սիրական բարեգործութիւններով, ««««որ նոյնիսկ ուտելու ժաոր նոյնիսկ ուտելու ժաոր նոյնիսկ ուտելու ժաոր նոյնիսկ ուտելու ժա----
մանակմանակմանակմանակ»»»»    երբեմն չէր գտներ, այնպէս որ առիթով մը երբեմն չէր գտներ, այնպէս որ առիթով մը երբեմն չէր գտներ, այնպէս որ առիթով մը երբեմն չէր գտներ, այնպէս որ առիթով մը 
պատահեցաւ որ պատահեցաւ որ պատահեցաւ որ պատահեցաւ որ ««««իր ընտանիքի անդամներըիր ընտանիքի անդամներըիր ընտանիքի անդամներըիր ընտանիքի անդամները» » » » երթան եւ երթան եւ երթան եւ երթան եւ 
փորձեն զայն բռնել, կարծելով որ խելագարեր էր (Մր 3.20փորձեն զայն բռնել, կարծելով որ խելագարեր էր (Մր 3.20փորձեն զայն բռնել, կարծելով որ խելագարեր էր (Մր 3.20փորձեն զայն բռնել, կարծելով որ խելագարեր էր (Մր 3.20----21, 21, 21, 21, 
6.36.36.36.31): 1): 1): 1): Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող աԻնքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող աԻնքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող աԻնքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող ամէն մէկ մէն մէկ մէն մէկ մէն մէկ 
հաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալ, , , , պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է իիիիր կարգին Քրիստոսի նման անխոնջ ր կարգին Քրիստոսի նման անխոնջ ր կարգին Քրիստոսի նման անխոնջ ր կարգին Քրիստոսի նման անխոնջ 
եւ անդուլ կերպով աշխատող մը ըլլայ Աստուծոյ փառքին ու եւ անդուլ կերպով աշխատող մը ըլլայ Աստուծոյ փառքին ու եւ անդուլ կերպով աշխատող մը ըլլայ Աստուծոյ փառքին ու եւ անդուլ կերպով աշխատող մը ըլլայ Աստուծոյ փառքին ու 
մարդոց բարիքին համար:մարդոց բարիքին համար:մարդոց բարիքին համար:մարդոց բարիքին համար:    

3.3.3.3.----    ««««Յիսուսի բերին համր դիւահար մըՅիսուսի բերին համր դիւահար մըՅիսուսի բերին համր դիւահար մըՅիսուսի բերին համր դիւահար մը»:»:»:»:    Համր դիւահար Համր դիւահար Համր դիւահար Համր դիւահար 
մարդը ինք չէր որ Յիսուսին եկաւ, այմարդը ինք չէր որ Յիսուսին եկաւ, այմարդը ինք չէր որ Յիսուսին եկաւ, այմարդը ինք չէր որ Յիսուսին եկաւ, այլ ուրիշներ զինք Յիսուսի լ ուրիշներ զինք Յիսուսի լ ուրիշներ զինք Յիսուսի լ ուրիշներ զինք Յիսուսի 
մօտ բերին: Սատանային իշխանութեան տակ գտնուող մօտ բերին: Սատանային իշխանութեան տակ գտնուող մօտ բերին: Սատանային իշխանութեան տակ գտնուող մօտ բերին: Սատանային իշխանութեան տակ գտնուող 
մարդիկը, իրենց սեփական ջանքով չեն կրնար Յիսուսի գալ. մարդիկը, իրենց սեփական ջանքով չեն կրնար Յիսուսի գալ. մարդիկը, իրենց սեփական ջանքով չեն կրնար Յիսուսի գալ. մարդիկը, իրենց սեփական ջանքով չեն կրնար Յիսուսի գալ. 
պէտք է հաւատացեալներ օգնեն անոնց մօտենալու Յիսուսին: պէտք է հաւատացեալներ օգնեն անոնց մօտենալու Յիսուսին: պէտք է հաւատացեալներ օգնեն անոնց մօտենալու Յիսուսին: պէտք է հաւատացեալներ օգնեն անոնց մօտենալու Յիսուսին: 
Այստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կԱյստեղ կ’’’’ուզեմ քանի մը տողով պարզապէս նիւթին ծիրէն ուզեմ քանի մը տողով պարզապէս նիւթին ծիրէն ուզեմ քանի մը տողով պարզապէս նիւթին ծիրէն ուզեմ քանի մը տողով պարզապէս նիւթին ծիրէն 
դուրս գալ: Երբ կարդանք Աւետարադուրս գալ: Երբ կարդանք Աւետարադուրս գալ: Երբ կարդանք Աւետարադուրս գալ: Երբ կարդանք Աւետարաններուն մէջ արձաններուն մէջ արձաններուն մէջ արձաններուն մէջ արձա----
նագրուած բժշկութեանց դրուագները, կը տեսնենք որ որոշ նագրուած բժշկութեանց դրուագները, կը տեսնենք որ որոշ նագրուած բժշկութեանց դրուագները, կը տեսնենք որ որոշ նագրուած բժշկութեանց դրուագները, կը տեսնենք որ որոշ 
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հիւանդներ անձնապէս Յիսուսի եկան, իսկ ուրիշներ` հիւանդներ անձնապէս Յիսուսի եկան, իսկ ուրիշներ` հիւանդներ անձնապէս Յիսուսի եկան, իսկ ուրիշներ` հիւանդներ անձնապէս Յիսուսի եկան, իսկ ուրիշներ` 
ուրիշներու կողմէ բերուեցան: Յիսուս ընդունեց ու բժշկեց թէուրիշներու կողմէ բերուեցան: Յիսուս ընդունեց ու բժշկեց թէուրիշներու կողմէ բերուեցան: Յիսուս ընդունեց ու բժշկեց թէուրիշներու կողմէ բերուեցան: Յիսուս ընդունեց ու բժշկեց թէ´ ´ ´ ´ 
իրենց հաւատքով անձնապէս իրեն եկողները եւ թէիրենց հաւատքով անձնապէս իրեն եկողները եւ թէիրենց հաւատքով անձնապէս իրեն եկողները եւ թէիրենց հաւատքով անձնապէս իրեն եկողները եւ թէ´ ´ ´ ´ ուրիշուրիշուրիշուրիշ----
ներուն կողմէ իրեն բերուողները: ներուն կողմէ իրեն բերուողները: ներուն կողմէ իրեն բերուողները: ներուն կողմէ իրեն բերուողները: Նոյն այս ճշմարտութիւնը Նոյն այս ճշմարտութիւնը Նոյն այս ճշմարտութիւնը Նոյն այս ճշմարտութիւնը 
կը հաստատէ կը հաստատէ կը հաստատէ կը հաստատէ Matthew Henry: Matthew Henry: Matthew Henry: Matthew Henry: Արդ, եթէ օտար հեղինակներ եւ Արդ, եթէ օտար հեղինակներ եւ Արդ, եթէ օտար հեղինակներ եւ Արդ, եթէ օտար հեղինակներ եւ 
մեկնիչներ կմեկնիչներ կմեկնիչներ կմեկնիչներ կ’’’’ուսուցանեն թէ Յիսուս կուսուցանեն թէ Յիսուս կուսուցանեն թէ Յիսուս կուսուցանեն թէ Յիսուս կ’’’’ընդունի այն մարդիկը ընդունի այն մարդիկը ընդունի այն մարդիկը ընդունի այն մարդիկը 
որոնք ուրիշներուն կողմէ կը բերուին իրեն, ինչո՞ւ համար որոնք ուրիշներուն կողմէ կը բերուին իրեն, ինչո՞ւ համար որոնք ուրիշներուն կողմէ կը բերուին իրեն, ինչո՞ւ համար որոնք ուրիշներուն կողմէ կը բերուին իրեն, ինչո՞ւ համար 
նոյն հեղինակները կը գայթակղին երբ մենք կնոյն հեղինակները կը գայթակղին երբ մենք կնոյն հեղինակները կը գայթակղին երբ մենք կնոյն հեղինակները կը գայթակղին երբ մենք կ’’’’ուսուցանենք ուսուցանենք ուսուցանենք ուսուցանենք 
կամ կը յայտարարենկամ կը յայտարարենկամ կը յայտարարենկամ կը յայտարարենք թէ Յիսուս կք թէ Յիսուս կք թէ Յիսուս կք թէ Յիսուս կ’’’’ընդունի այն մանուկները ընդունի այն մանուկները ընդունի այն մանուկները ընդունի այն մանուկները 
որոնք իրենց ծնողներուն կողմէ ու իրենց ծնողներուն որոնք իրենց ծնողներուն կողմէ ու իրենց ծնողներուն որոնք իրենց ծնողներուն կողմէ ու իրենց ծնողներուն որոնք իրենց ծնողներուն կողմէ ու իրենց ծնողներուն 
հաւատքով կը բերուին Տիրոջ, սուրբ մկրտութեան համար:հաւատքով կը բերուին Տիրոջ, սուրբ մկրտութեան համար:հաւատքով կը բերուին Տիրոջ, սուրբ մկրտութեան համար:հաւատքով կը բերուին Տիրոջ, սուրբ մկրտութեան համար:    

4.4.4.4.----    ««««Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը սկսաւ Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը սկսաւ Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը սկսաւ Յիսուս չար ոգին դուրս հանելուն պէս` համրը սկսաւ 
խօսիլխօսիլխօսիլխօսիլ»:»:»:»:    Այս հաստատումը կը պարզէ որ դեւը իԱյս հաստատումը կը պարզէ որ դեւը իԱյս հաստատումը կը պարզէ որ դեւը իԱյս հաստատումը կը պարզէ որ դեւը ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
համրութեամբ զահամրութեամբ զահամրութեամբ զահամրութեամբ զարկած էր մարդը, ինչպէս վերեւ ըսինք: րկած էր մարդը, ինչպէս վերեւ ըսինք: րկած էր մարդը, ինչպէս վերեւ ըսինք: րկած էր մարդը, ինչպէս վերեւ ըսինք: 
Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որուն պէտք է Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որուն պէտք է Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որուն պէտք է Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որուն պէտք է 
ուշադրութիւն դարձնել: Յիսուս կրնար մարդուն լեզուն ուշադրութիւն դարձնել: Յիսուս կրնար մարդուն լեզուն ուշադրութիւն դարձնել: Յիսուս կրնար մարդուն լեզուն ուշադրութիւն դարձնել: Յիսուս կրնար մարդուն լեզուն 
բանալ առանց չար ոգին դուրս հանելու անոր մէջէն, բայց բանալ առանց չար ոգին դուրս հանելու անոր մէջէն, բայց բանալ առանց չար ոգին դուրս հանելու անոր մէջէն, բայց բանալ առանց չար ոգին դուրս հանելու անոր մէջէն, բայց 
տրուած ըլլալով որ չար ոգին իտրուած ըլլալով որ չար ոգին իտրուած ըլլալով որ չար ոգին իտրուած ըլլալով որ չար ոգին ի´́́́նքն էր մարդուն համրութեան նքն էր մարդուն համրութեան նքն էր մարդուն համրութեան նքն էր մարդուն համրութեան 
պատճառը, Տէրը ուպատճառը, Տէրը ուպատճառը, Տէրը ուպատճառը, Տէրը ուզեց նախ զեց նախ զեց նախ զեց նախ ««««պատճառպատճառպատճառպատճառ»»»»ը մէջտեղէն վերցնել: ը մէջտեղէն վերցնել: ը մէջտեղէն վերցնել: ը մէջտեղէն վերցնել: 
Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ է որ է որ է որ է որ կը փորձեմ ըսել: Ամէն բան իր պատճառը ունի: կը փորձեմ ըսել: Ամէն բան իր պատճառը ունի: կը փորձեմ ըսել: Ամէն բան իր պատճառը ունի: կը փորձեմ ըսել: Ամէն բան իր պատճառը ունի: 
Օրինակ, մարդուն կեանքին մէջ բոյն հաստատած ամէն Օրինակ, մարդուն կեանքին մէջ բոյն հաստատած ամէն Օրինակ, մարդուն կեանքին մէջ բոյն հաստատած ամէն Օրինակ, մարդուն կեանքին մէջ բոյն հաստատած ամէն 
մոլութիւն իր պատճառը ունի: Մարդուն սրտին մէջ տիրումոլութիւն իր պատճառը ունի: Մարդուն սրտին մէջ տիրումոլութիւն իր պատճառը ունի: Մարդուն սրտին մէջ տիրումոլութիւն իր պատճառը ունի: Մարդուն սրտին մէջ տիրու----
թիւն հաստաթիւն հաստաթիւն հաստաթիւն հաստատած ամէն մեղք իր պատճառը ունի: Եթէ երբեք տած ամէն մեղք իր պատճառը ունի: Եթէ երբեք տած ամէն մեղք իր պատճառը ունի: Եթէ երբեք տած ամէն մեղք իր պատճառը ունի: Եթէ երբեք 
մարդը կմարդը կմարդը կմարդը կ’’’’ուզէ ձերբաուզէ ձերբաուզէ ձերբաուզէ ձերբազատիլ իր մոլութիւններէն կամ մեղքեզատիլ իր մոլութիւններէն կամ մեղքեզատիլ իր մոլութիւններէն կամ մեղքեզատիլ իր մոլութիւններէն կամ մեղքե----
րէն, փոխանակ փորձէ անոնց դէմ կռուիլ, նախ պէտք է փորձէ րէն, փոխանակ փորձէ անոնց դէմ կռուիլ, նախ պէտք է փորձէ րէն, փոխանակ փորձէ անոնց դէմ կռուիլ, նախ պէտք է փորձէ րէն, փոխանակ փորձէ անոնց դէմ կռուիլ, նախ պէտք է փորձէ 
գտնել անոնց պատճառը, այլ խօսքով` պէտք է փորձէ գիտնալ գտնել անոնց պատճառը, այլ խօսքով` պէտք է փորձէ գիտնալ գտնել անոնց պատճառը, այլ խօսքով` պէտք է փորձէ գիտնալ գտնել անոնց պատճառը, այլ խօսքով` պէտք է փորձէ գիտնալ 
թէ իր ունեցած մոլութիւններն ու մեղքերը ի՞նչ պատճառով թէ իր ունեցած մոլութիւններն ու մեղքերը ի՞նչ պատճառով թէ իր ունեցած մոլութիւններն ու մեղքերը ի՞նչ պատճառով թէ իր ունեցած մոլութիւններն ու մեղքերը ի՞նչ պատճառով 
մուտք գործած են իր կեանքէն ներս: Ոեւէ անձ որ կը կռուի իր մուտք գործած են իր կեանքէն ներս: Ոեւէ անձ որ կը կռուի իր մուտք գործած են իր կեանքէն ներս: Ոեւէ անձ որ կը կռուի իր մուտք գործած են իր կեանքէն ներս: Ոեւէ անձ որ կը կռուի իր 
ունեցունեցունեցունեցած մոլութեանց ու մեղքերուն դէմ, անխուսափելի է իր ած մոլութեանց ու մեղքերուն դէմ, անխուսափելի է իր ած մոլութեանց ու մեղքերուն դէմ, անխուսափելի է իր ած մոլութեանց ու մեղքերուն դէմ, անխուսափելի է իր 
պարտութիւնը, եթէ երբեք չփորձէ գիտնալ ու գտնել անոնց պարտութիւնը, եթէ երբեք չփորձէ գիտնալ ու գտնել անոնց պարտութիւնը, եթէ երբեք չփորձէ գիտնալ ու գտնել անոնց պարտութիւնը, եթէ երբեք չփորձէ գիտնալ ու գտնել անոնց 
պատճառը: Պատճառը գտնելով ու զայն սրբագրելով է որ պատճառը: Պատճառը գտնելով ու զայն սրբագրելով է որ պատճառը: Պատճառը գտնելով ու զայն սրբագրելով է որ պատճառը: Պատճառը գտնելով ու զայն սրբագրելով է որ 
մարդը կմարդը կմարդը կմարդը կ’’’’ազատի իր մոլութիւններէն ու մեղքերէն: Տամ մէկազատի իր մոլութիւններէն ու մեղքերէն: Տամ մէկազատի իր մոլութիւններէն ու մեղքերէն: Տամ մէկազատի իր մոլութիւններէն ու մեղքերէն: Տամ մէկ----
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երկու օրինակներ: Եթէ մէկու մը ճնշումը յանկարծ իջնէ, չերկու օրինակներ: Եթէ մէկու մը ճնշումը յանկարծ իջնէ, չերկու օրինակներ: Եթէ մէկու մը ճնշումը յանկարծ իջնէ, չերկու օրինակներ: Եթէ մէկու մը ճնշումը յանկարծ իջնէ, չի ի ի ի 
բաւեր դեղահատ տալ ճնշումը բարձրացնելու համար: Պէտք բաւեր դեղահատ տալ ճնշումը բարձրացնելու համար: Պէտք բաւեր դեղահատ տալ ճնշումը բարձրացնելու համար: Պէտք բաւեր դեղահատ տալ ճնշումը բարձրացնելու համար: Պէտք 
է գտնել պատճառը թէ ինչու ճնշումը կէ գտնել պատճառը թէ ինչու ճնշումը կէ գտնել պատճառը թէ ինչու ճնշումը կէ գտնել պատճառը թէ ինչու ճնշումը կ’’’’իջնէ եւ այդ մասին իջնէ եւ այդ մասին իջնէ եւ այդ մասին իջնէ եւ այդ մասին 
պէտք է բան մը ընել: Եթէ շէնք մը փուլ գայ, զայն անմիջապէս պէտք է բան մը ընել: Եթէ շէնք մը փուլ գայ, զայն անմիջապէս պէտք է բան մը ընել: Եթէ շէնք մը փուլ գայ, զայն անմիջապէս պէտք է բան մը ընել: Եթէ շէնք մը փուլ գայ, զայն անմիջապէս 
վերակառուցելու փոխարէն, նախ պէտք է քննել ու գտնել վերակառուցելու փոխարէն, նախ պէտք է քննել ու գտնել վերակառուցելու փոխարէն, նախ պէտք է քննել ու գտնել վերակառուցելու փոխարէն, նախ պէտք է քննել ու գտնել 
անոր փուլ գալուն պատճառը, որպէսզի վերստին փանոր փուլ գալուն պատճառը, որպէսզի վերստին փանոր փուլ գալուն պատճառը, որպէսզի վերստին փանոր փուլ գալուն պատճառը, որպէսզի վերստին փուլ չգայ ուլ չգայ ուլ չգայ ուլ չգայ 
երբ վերակառուցուի: Կրնայ աւազը շատ դրուած ըլլալ, կամ երբ վերակառուցուի: Կրնայ աւազը շատ դրուած ըլլալ, կամ երբ վերակառուցուի: Կրնայ աւազը շատ դրուած ըլլալ, կամ երբ վերակառուցուի: Կրնայ աւազը շատ դրուած ըլլալ, կամ 
կրնայ երկաթը քիչ դրուած ըլլալ, կամ կրնայ ուրիշ պատճառ կրնայ երկաթը քիչ դրուած ըլլալ, կամ կրնայ ուրիշ պատճառ կրնայ երկաթը քիչ դրուած ըլլալ, կամ կրնայ ուրիշ պատճառ կրնայ երկաթը քիչ դրուած ըլլալ, կամ կրնայ ուրիշ պատճառ 
մը ըլլալ: Եթէ մը ըլլալ: Եթէ մը ըլլալ: Եթէ մը ըլլալ: Եթէ մէկու մը զաւակըմէկու մը զաւակըմէկու մը զաւակըմէկու մը զաւակը    չի սիրեր դպրոց երթալ, չի սիրեր դպրոց երթալ, չի սիրեր դպրոց երթալ, չի սիրեր դպրոց երթալ, 
փոխանակ փոխանակ փոխանակ փոխանակ ծնողները բարկանանծնողները բարկանանծնողները բարկանանծնողները բարկանան    անոր թէ ինչոանոր թէ ինչոանոր թէ ինչոանոր թէ ինչո´́́́ւ չի սիրեր ւ չի սիրեր ւ չի սիրեր ւ չի սիրեր 
դպրոց երթալ, դպրոց երթալ, դպրոց երթալ, դպրոց երթալ, պէտք է քաղցրութեամբ հարցնպէտք է քաղցրութեամբ հարցնպէտք է քաղցրութեամբ հարցնպէտք է քաղցրութեամբ հարցնենենենեն    իրիրիրիրեն եւ կամ են եւ կամ են եւ կամ են եւ կամ 
անձնապէս հետաքրքրուինանձնապէս հետաքրքրուինանձնապէս հետաքրքրուինանձնապէս հետաքրքրուին    անոր պատճառին մասին: Կրնայ անոր պատճառին մասին: Կրնայ անոր պատճառին մասին: Կրնայ անոր պատճառին մասին: Կրնայ 
ըլլալ որ դասարանին մէջ աշակերտ մը կամ ուսուցիչ մը կայ ըլլալ որ դասարանին մէջ աշակերտ մը կամ ուսուցիչ մը կայ ըլլալ որ դասարանին մէջ աշակերտ մը կամ ուսուցիչ մը կայ ըլլալ որ դասարանին մէջ աշակերտ մը կամ ուսուցիչ մը կայ 
որ կոր կոր կոր կ’’’’անհանգստացնէ զայն: Բաւարարուինք տուեալ օրինականհանգստացնէ զայն: Բաւարարուինք տուեալ օրինականհանգստացնէ զայն: Բաւարարուինք տուեալ օրինականհանգստացնէ զայն: Բաւարարուինք տուեալ օրինակ----
նենենեներով, վերստին յիշեցնելով, թէ ամէն ժխտական երեւոյթ իր րով, վերստին յիշեցնելով, թէ ամէն ժխտական երեւոյթ իր րով, վերստին յիշեցնելով, թէ ամէն ժխտական երեւոյթ իր րով, վերստին յիշեցնելով, թէ ամէն ժխտական երեւոյթ իր 
պատճառը ունի: Այդ պատճառն է որ պպատճառը ունի: Այդ պատճառն է որ պպատճառը ունի: Այդ պատճառն է որ պպատճառը ունի: Այդ պատճառն է որ պէտք է գտնենք, եթէ էտք է գտնենք, եթէ էտք է գտնենք, եթէ էտք է գտնենք, եթէ 
երբեք կերբեք կերբեք կերբեք կ’’’’ուզենք ձերբազատիլ ժխտական երեւոյթներէն: Նոյնը ուզենք ձերբազատիլ ժխտական երեւոյթներէն: Նոյնը ուզենք ձերբազատիլ ժխտական երեւոյթներէն: Նոյնը ուզենք ձերբազատիլ ժխտական երեւոյթներէն: Նոյնը 
ըրաւ մեր իմաստուն Տէրը: Ան գիտէր որ մարդուն համրուըրաւ մեր իմաստուն Տէրը: Ան գիտէր որ մարդուն համրուըրաւ մեր իմաստուն Տէրը: Ան գիտէր որ մարդուն համրուըրաւ մեր իմաստուն Տէրը: Ան գիտէր որ մարդուն համրու----
թեան պատճառը դեւն էր, անոր համար նախ դեւը դուրս թեան պատճառը դեւն էր, անոր համար նախ դեւը դուրս թեան պատճառը դեւն էր, անոր համար նախ դեւը դուրս թեան պատճառը դեւն էր, անոր համար նախ դեւը դուրս 
շպրտեց, եւ մարդը ինքնաբերաբար իր խօսելու կարողութիւշպրտեց, եւ մարդը ինքնաբերաբար իր խօսելու կարողութիւշպրտեց, եւ մարդը ինքնաբերաբար իր խօսելու կարողութիւշպրտեց, եւ մարդը ինքնաբերաբար իր խօսելու կարողութիւ----
նը վերագտաւ:նը վերագտաւ:նը վերագտաւ:նը վերագտաւ:    

5.5.5.5.----    ««««Բոլորն ալ հիացաԲոլորն ալ հիացաԲոլորն ալ հիացաԲոլորն ալ հիացանննն»:»:»:»:    Բոլոր ներկաները հիացան, Բոլոր ներկաները հիացան, Բոլոր ներկաները հիացան, Բոլոր ներկաները հիացան, 
բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատացին Քրիստոսի եւ բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատացին Քրիստոսի եւ բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատացին Քրիստոսի եւ բայց քանի՞ հոգիներ արդեօք հաւատացին Քրիստոսի եւ 
ընդունեցին զայն իբրեւ խոստացեալ Թագաւորն ու Փրկիչը, ընդունեցին զայն իբրեւ խոստացեալ Թագաւորն ու Փրկիչը, ընդունեցին զայն իբրեւ խոստացեալ Թագաւորն ու Փրկիչը, ընդունեցին զայն իբրեւ խոստացեալ Թագաւորն ու Փրկիչը, 
Տէրն ու Հովիւը: ՉիՏէրն ու Հովիւը: ՉիՏէրն ու Հովիւը: ՉիՏէրն ու Հովիւը: Չի´ ´ ´ ´ բաւեր զարմանալ Տիրոջ հրաշալի բաւեր զարմանալ Տիրոջ հրաշալի բաւեր զարմանալ Տիրոջ հրաշալի բաւեր զարմանալ Տիրոջ հրաշալի 
գործերուն վրայ, այլ գործերուն վրայ, այլ գործերուն վրայ, այլ գործերուն վրայ, այլ նաեւ պէտք է արքայութեան տարածման նաեւ պէտք է արքայութեան տարածման նաեւ պէտք է արքայութեան տարածման նաեւ պէտք է արքայութեան տարածման 
աշխատանքին մէջ աշխատանքին մէջ աշխատանքին մէջ աշխատանքին մէջ գործակիցներգործակիցներգործակիցներգործակիցները դառնալ Տիրոջ: Չիը դառնալ Տիրոջ: Չիը դառնալ Տիրոջ: Չիը դառնալ Տիրոջ: Չի´ ´ ´ ´ բաւեր բաւեր բաւեր բաւեր 
հիանալ Տիրոջ սիրոյն վրայ եւ անոր փառաբահիանալ Տիրոջ սիրոյն վրայ եւ անոր փառաբահիանալ Տիրոջ սիրոյն վրայ եւ անոր փառաբահիանալ Տիրոջ սիրոյն վրայ եւ անոր փառաբանանքը հիւսել, նանքը հիւսել, նանքը հիւսել, նանքը հիւսել, 
այլ պէտք է ընդունիլ անոր սէրը մեր սիրտեայլ պէտք է ընդունիլ անոր սէրը մեր սիրտեայլ պէտք է ընդունիլ անոր սէրը մեր սիրտեայլ պէտք է ընդունիլ անոր սէրը մեր սիրտերուն մէջ: Չիրուն մէջ: Չիրուն մէջ: Չիրուն մէջ: Չի´ ´ ´ ´ 
բաւեր յայտարարել թէ Յիսուս Տէբաւեր յայտարարել թէ Յիսուս Տէբաւեր յայտարարել թէ Յիսուս Տէբաւեր յայտարարել թէ Յիսուս Տէ´́́́ր է, այլ պէտք է ենթակայ ու ր է, այլ պէտք է ենթակայ ու ր է, այլ պէտք է ենթակայ ու ր է, այլ պէտք է ենթակայ ու 
հնազանդ ըլլալ անոր տիրութեան: Չիհնազանդ ըլլալ անոր տիրութեան: Չիհնազանդ ըլլալ անոր տիրութեան: Չիհնազանդ ըլլալ անոր տիրութեան: Չի´ ´ ´ ´ բաւեր խոստովանիլ բաւեր խոստովանիլ բաւեր խոստովանիլ բաւեր խոստովանիլ 
որ Քրիստոսի կաոր Քրիստոսի կաոր Քրիստոսի կաոր Քրիստոսի կամքը ուղիղ ու բարի է, այլ պէտք է մքը ուղիղ ու բարի է, այլ պէտք է մքը ուղիղ ու բարի է, այլ պէտք է մքը ուղիղ ու բարի է, այլ պէտք է 
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կատարիչները ըլլալ անոր կամքին: Չիկատարիչները ըլլալ անոր կամքին: Չիկատարիչները ըլլալ անոր կամքին: Չիկատարիչները ըլլալ անոր կամքին: Չի´ ´ ´ ´ բաւեր ծանուցել թէ բաւեր ծանուցել թէ բաւեր ծանուցել թէ բաւեր ծանուցել թէ 
Յիսուս թագաւոր է, այլ պէտք է զայն դարձնենք մեր Յիսուս թագաւոր է, այլ պէտք է զայն դարձնենք մեր Յիսուս թագաւոր է, այլ պէտք է զայն դարձնենք մեր Յիսուս թագաւոր է, այլ պէտք է զայն դարձնենք մեր 
սիրտերուն ու հոգիներուն թագաւորը: Այլապէս, ինչո՞վ սիրտերուն ու հոգիներուն թագաւորը: Այլապէս, ինչո՞վ սիրտերուն ու հոգիներուն թագաւորը: Այլապէս, ինչո՞վ սիրտերուն ու հոգիներուն թագաւորը: Այլապէս, ինչո՞վ 
կկկկ’’’’օգտուինք եթէ գիտենք որ Քրիստոս Փրկիչ է, բայց մենք չենք օգտուինք եթէ գիտենք որ Քրիստոս Փրկիչ է, բայց մենք չենք օգտուինք եթէ գիտենք որ Քրիստոս Փրկիչ է, բայց մենք չենք օգտուինք եթէ գիտենք որ Քրիստոս Փրկիչ է, բայց մենք չենք 
փրկուած մեր մեղքեփրկուած մեր մեղքեփրկուած մեր մեղքեփրկուած մեր մեղքերէն: Ինչո՞վ կրէն: Ինչո՞վ կրէն: Ինչո՞վ կրէն: Ինչո՞վ կ’’’’օգտուինք եթէ գիտենք որ օգտուինք եթէ գիտենք որ օգտուինք եթէ գիտենք որ օգտուինք եթէ գիտենք որ 
Յիսուս Ազատարար իշխան է, բայց մենք իրմով չենք Յիսուս Ազատարար իշխան է, բայց մենք իրմով չենք Յիսուս Ազատարար իշխան է, բայց մենք իրմով չենք Յիսուս Ազատարար իշխան է, բայց մենք իրմով չենք 
ազատագրուած Չարին իշխանութենէն:ազատագրուած Չարին իշխանութենէն:ազատագրուած Չարին իշխանութենէն:ազատագրուած Չարին իշխանութենէն:    

6.6.6.6.----    ««««Այսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջԱյսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջԱյսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջԱյսպիսի բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջ»:»:»:»:    
Ժողովուրդը գիտէր Հին Կտակարանի պատմութիւնները, եւ Ժողովուրդը գիտէր Հին Կտակարանի պատմութիւնները, եւ Ժողովուրդը գիտէր Հին Կտակարանի պատմութիւնները, եւ Ժողովուրդը գիտէր Հին Կտակարանի պատմութիւնները, եւ 
գիտէր որ Աստուած մեծ գործեր կատարած էր գիտէր որ Աստուած մեծ գործեր կատարած էր գիտէր որ Աստուած մեծ գործեր կատարած էր գիտէր որ Աստուած մեծ գործեր կատարած էր իրենց հայիրենց հայիրենց հայիրենց հայ----
րերու կեանքին մէջ, բայց նաեւ գիտէր, որ Հին Կտակարանրերու կեանքին մէջ, բայց նաեւ գիտէր, որ Հին Կտակարանրերու կեանքին մէջ, բայց նաեւ գիտէր, որ Հին Կտակարանրերու կեանքին մէջ, բայց նաեւ գիտէր, որ Հին Կտակարան----
եան ժամանակաշրջանին, իրենց հայրերուն միջոցաւ կաեան ժամանակաշրջանին, իրենց հայրերուն միջոցաւ կաեան ժամանակաշրջանին, իրենց հայրերուն միջոցաւ կաեան ժամանակաշրջանին, իրենց հայրերուն միջոցաւ կա----
տարուած գործերը երբեք նման չէին Քրիստոսի միջոցաւ տարուած գործերը երբեք նման չէին Քրիստոսի միջոցաւ տարուած գործերը երբեք նման չէին Քրիստոսի միջոցաւ տարուած գործերը երբեք նման չէին Քրիստոսի միջոցաւ 
կատարուած գործերուն, ահա թէ ինչոկատարուած գործերուն, ահա թէ ինչոկատարուած գործերուն, ահա թէ ինչոկատարուած գործերուն, ահա թէ ինչո´́́́ւ հիացած ու ւ հիացած ու ւ հիացած ու ւ հիացած ու 
զարմացած իրարու ըսին.զարմացած իրարու ըսին.զարմացած իրարու ըսին.զարմացած իրարու ըսին.----    ««««Այսպիսի բան տակաւին չէինք Այսպիսի բան տակաւին չէինք Այսպիսի բան տակաւին չէինք Այսպիսի բան տակաւին չէինք 
տետետետեսած Իսրայէլի մէջսած Իսրայէլի մէջսած Իսրայէլի մէջսած Իսրայէլի մէջ»:»:»:»:    Ճիշդ է որ Հին Կտակարանեան Ճիշդ է որ Հին Կտակարանեան Ճիշդ է որ Հին Կտակարանեան Ճիշդ է որ Հին Կտակարանեան 
ժամանակաշրջանին Աստուած զանազան անձերու միջոցաւ ժամանակաշրջանին Աստուած զանազան անձերու միջոցաւ ժամանակաշրջանին Աստուած զանազան անձերու միջոցաւ ժամանակաշրջանին Աստուած զանազան անձերու միջոցաւ 
մեծ հրաշքներ կատարեց, բայց անոնք երբեք չեն կրնար մեծ հրաշքներ կատարեց, բայց անոնք երբեք չեն կրնար մեծ հրաշքներ կատարեց, բայց անոնք երբեք չեն կրնար մեծ հրաշքներ կատարեց, բայց անոնք երբեք չեն կրնար 
համեմատուիլ Տիրոջ կատարած գործերուն հետ: Օրինակ, համեմատուիլ Տիրոջ կատարած գործերուն հետ: Օրինակ, համեմատուիլ Տիրոջ կատարած գործերուն հետ: Օրինակ, համեմատուիլ Տիրոջ կատարած գործերուն հետ: Օրինակ, 
Մովսէս մարգարէն Աստուծոյ զօրութեամբ Կարմիր ծովը Մովսէս մարգարէն Աստուծոյ զօրութեամբ Կարմիր ծովը Մովսէս մարգարէն Աստուծոյ զօրութեամբ Կարմիր ծովը Մովսէս մարգարէն Աստուծոյ զօրութեամբ Կարմիր ծովը 
ճեղքելէ ետք էր որճեղքելէ ետք էր որճեղքելէ ետք էր որճեղքելէ ետք էր որ    քալեց անոր մէջէն (Ել 14.21քալեց անոր մէջէն (Ել 14.21քալեց անոր մէջէն (Ել 14.21քալեց անոր մէջէն (Ել 14.21----22), 22), 22), 22), մինչդեռ մինչդեռ մինչդեռ մինչդեռ 
Յիսուս, Գալիլեայի լիճը ճեղքելու պէտք չունէր որպէսզի Յիսուս, Գալիլեայի լիճը ճեղքելու պէտք չունէր որպէսզի Յիսուս, Գալիլեայի լիճը ճեղքելու պէտք չունէր որպէսզի Յիսուս, Գալիլեայի լիճը ճեղքելու պէտք չունէր որպէսզի 
քալէր անոր մէջէն, այլ ուղղակիօրէն ջուրերուն վրայէն քալեց: քալէր անոր մէջէն, այլ ուղղակիօրէն ջուրերուն վրայէն քալեց: քալէր անոր մէջէն, այլ ուղղակիօրէն ջուրերուն վրայէն քալեց: քալէր անոր մէջէն, այլ ուղղակիօրէն ջուրերուն վրայէն քալեց: 
ԴԴԴԴաւիթ քնարահարութեամբ չար ոգիներըաւիթ քնարահարութեամբ չար ոգիներըաւիթ քնարահարութեամբ չար ոգիներըաւիթ քնարահարութեամբ չար ոգիները    կը հեռացնէր կը հեռացնէր կը հեռացնէր կը հեռացնէր 
Սաւուղէն (Ա.Թգ 16.23), մինչդեռ մեր Տէրը, լոկ բառով մը Սաւուղէն (Ա.Թգ 16.23), մինչդեռ մեր Տէրը, լոկ բառով մը Սաւուղէն (Ա.Թգ 16.23), մինչդեռ մեր Տէրը, լոկ բառով մը Սաւուղէն (Ա.Թգ 16.23), մինչդեռ մեր Տէրը, լոկ բառով մը 
զանոնզանոնզանոնզանոնք դուրս կը վտարէր մարդոցմէ: Եղիա մարգարէն երեք ք դուրս կը վտարէր մարդոցմէ: Եղիա մարգարէն երեք ք դուրս կը վտարէր մարդոցմէ: Եղիա մարգարէն երեք ք դուրս կը վտարէր մարդոցմէ: Եղիա մարգարէն երեք 
անգամ որբեւաանգամ որբեւաանգամ որբեւաանգամ որբեւայյյյրի կնոջ մը մեռած տղուն վրայ երկննալով, եւ րի կնոջ մը մեռած տղուն վրայ երկննալով, եւ րի կնոջ մը մեռած տղուն վրայ երկննալով, եւ րի կնոջ մը մեռած տղուն վրայ երկննալով, եւ 
աղաչելով ու խնդրելով աղաչելով ու խնդրելով աղաչելով ու խնդրելով աղաչելով ու խնդրելով Աստուծոյ միջամտութիւնը, Աստուծոյ միջամտութիւնը, Աստուծոյ միջամտութիւնը, Աստուծոյ միջամտութիւնը, զայն զայն զայն զայն 
ոտքի հանեց (Գ.Թգ 17.17ոտքի հանեց (Գ.Թգ 17.17ոտքի հանեց (Գ.Թգ 17.17ոտքի հանեց (Գ.Թգ 17.17----24), 24), 24), 24), մինչդեռ Յիսուս լոկ մէմինչդեռ Յիսուս լոկ մէմինչդեռ Յիսուս լոկ մէմինչդեռ Յիսուս լոկ մէ´́́́կ բառով կ բառով կ բառով կ բառով 
կամ մէկամ մէկամ մէկամ մէ´́́́կ հրամանով, մեռածները իրենց գերեզմաններկ հրամանով, մեռածները իրենց գերեզմաններկ հրամանով, մեռածները իրենց գերեզմաններկ հրամանով, մեռածները իրենց գերեզմաններէն էն էն էն 
դուրս կը բերէր: Եղիսէ մարգարէին հրամանով Նէեմա դուրս կը բերէր: Եղիսէ մարգարէին հրամանով Նէեմա դուրս կը բերէր: Եղիսէ մարգարէին հրամանով Նէեմա դուրս կը բերէր: Եղիսէ մարգարէին հրամանով Նէեմա 
անունով բորոտ Ասորի մը պէտք էր եօթը անգամ լուացուէր անունով բորոտ Ասորի մը պէտք էր եօթը անգամ լուացուէր անունով բորոտ Ասորի մը պէտք էր եօթը անգամ լուացուէր անունով բորոտ Ասորի մը պէտք էր եօթը անգամ լուացուէր 
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Յորդանանի ջուրերուն մէջ, որպէսզի բուժուէր իր բորոտուՅորդանանի ջուրերուն մէջ, որպէսզի բուժուէր իր բորոտուՅորդանանի ջուրերուն մէջ, որպէսզի բուժուէր իր բորոտուՅորդանանի ջուրերուն մէջ, որպէսզի բուժուէր իր բորոտու----
թենէն (Դ.Թգ 5.10թենէն (Դ.Թգ 5.10թենէն (Դ.Թգ 5.10թենէն (Դ.Թգ 5.10----14), 14), 14), 14), մինչդեռ մեր Փրկիչը, ձեռքի մէմինչդեռ մեր Փրկիչը, ձեռքի մէմինչդեռ մեր Փրկիչը, ձեռքի մէմինչդեռ մեր Փրկիչը, ձեռքի մէ´́́́կ կ կ կ 
հպումով կամ հրամանով հպումով կամ հրամանով հպումով կամ հրամանով հպումով կամ հրամանով մը մը մը մը կը բուժէր բորոտները: Եղիկը բուժէր բորոտները: Եղիկը բուժէր բորոտները: Եղիկը բուժէր բորոտները: Եղիսէ սէ սէ սէ 
մարգարէն խնդրեց Աստուծմէ որ կուրութեամբ զարնէ մարգարէն խնդրեց Աստուծմէ որ կուրութեամբ զարնէ մարգարէն խնդրեց Աստուծմէ որ կուրութեամբ զարնէ մարգարէն խնդրեց Աստուծմէ որ կուրութեամբ զարնէ 
Սուրիական բանակները եւ Աստուած զարկաւ (Դ.Թգ 6.18Սուրիական բանակները եւ Աստուած զարկաւ (Դ.Թգ 6.18Սուրիական բանակները եւ Աստուած զարկաւ (Դ.Թգ 6.18Սուրիական բանակները եւ Աստուած զարկաւ (Դ.Թգ 6.18----19), 19), 19), 19), 
մինչդեռ մեր քաղցր Փրկիչը, ընդհակառակը, կուրութեամբ մինչդեռ մեր քաղցր Փրկիչը, ընդհակառակը, կուրութեամբ մինչդեռ մեր քաղցր Փրկիչը, ընդհակառակը, կուրութեամբ մինչդեռ մեր քաղցր Փրկիչը, ընդհակառակը, կուրութեամբ 
զարնուածներուն աչքերը կը բանար: Օրինակները շատ են, զարնուածներուն աչքերը կը բանար: Օրինակները շատ են, զարնուածներուն աչքերը կը բանար: Օրինակները շատ են, զարնուածներուն աչքերը կը բանար: Օրինակները շատ են, 
բայց յիշեալ օրինակները բաւարար ենբայց յիշեալ օրինակները բաւարար ենբայց յիշեալ օրինակները բաւարար ենբայց յիշեալ օրինակները բաւարար են    ցոյց տալու համար ցոյց տալու համար ցոյց տալու համար ցոյց տալու համար 
մարգարէներունմարգարէներունմարգարէներունմարգարէներուն    եւ Տիրոջ միջոցաւ գործուած հրաշքներուն եւ Տիրոջ միջոցաւ գործուած հրաշքներուն եւ Տիրոջ միջոցաւ գործուած հրաշքներուն եւ Տիրոջ միջոցաւ գործուած հրաշքներուն 
անսահանսահանսահանսահման տարբերութիւնը: Ուստի, այոման տարբերութիւնը: Ուստի, այոման տարբերութիւնը: Ուստի, այոման տարբերութիւնը: Ուստի, այո´, ´, ´, ´, Տիրոջ գործերուն Տիրոջ գործերուն Տիրոջ գործերուն Տիրոջ գործերուն 
ակաակաակաականատես վկաները իրաւունք ունէին ըսելու. նատես վկաները իրաւունք ունէին ըսելու. նատես վկաները իրաւունք ունէին ըսելու. նատես վկաները իրաւունք ունէին ըսելու. ««««Այսպիսի Այսպիսի Այսպիսի Այսպիսի 
բան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջբան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջբան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջբան տակաւին չէինք տեսած Իսրայէլի մէջ»:»:»:»:    

7.7.7.7.----    ««««Իսկ Փարիսեցիները կԻսկ Փարիսեցիները կԻսկ Փարիսեցիները կԻսկ Փարիսեցիները կ’’’’ըսէին.ըսէին.ըսէին.ըսէին.----    """"Դեւերու իշխանին Դեւերու իշխանին Դեւերու իշխանին Դեւերու իշխանին 
միջոցաւ է ոմիջոցաւ է ոմիջոցաւ է ոմիջոցաւ է որ կը հանէ չար ոգիներըր կը հանէ չար ոգիներըր կը հանէ չար ոգիներըր կը հանէ չար ոգիները"»"»"»"»::::    Նոյն այս խօսքը ըսին Նոյն այս խօսքը ըսին Նոյն այս խօսքը ըսին Նոյն այս խօսքը ըսին 
Փարիսեցիները երբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր դիւահարը Փարիսեցիները երբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր դիւահարը Փարիսեցիները երբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր դիւահարը Փարիսեցիները երբ Յիսուս բժշկեց կոյր եւ համր դիւահարը 
((((Մտ 12.24): Օրէնքի ուսուցիչները քայլ մը առջեւ երթալով, Մտ 12.24): Օրէնքի ուսուցիչները քայլ մը առջեւ երթալով, Մտ 12.24): Օրէնքի ուսուցիչները քայլ մը առջեւ երթալով, Մտ 12.24): Օրէնքի ուսուցիչները քայլ մը առջեւ երթալով, 
ըսին ըսին ըսին ըսին ««««թէ դեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը իր մէջ մտած է եւ թէ թէ դեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը իր մէջ մտած է եւ թէ թէ դեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը իր մէջ մտած է եւ թէ թէ դեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը իր մէջ մտած է եւ թէ 
անոր զօրութեամբ է որ դեւերը կը հանէանոր զօրութեամբ է որ դեւերը կը հանէանոր զօրութեամբ է որ դեւերը կը հանէանոր զօրութեամբ է որ դեւերը կը հանէ»»»» ( ( ( (Մր 3.22)Մր 3.22)Մր 3.22)Մր 3.22): : : : Օրէնքի Օրէնքի Օրէնքի Օրէնքի 
ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն համար անըմբռնելի էր ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն համար անըմբռնելի էր ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն համար անըմբռնելի էր ուսուցիչներուն եւ Փարիսեցիներուն համար անըմբռնելի էր 
թէ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար բառով մը կամ հրամանով մը չար թէ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար բառով մը կամ հրամանով մը չար թէ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար բառով մը կամ հրամանով մը չար թէ Յիսուս ի՞նչպէս կրնար բառով մը կամ հրամանով մը չար 
ոգիները դուրս հանել: Եւ քանի հարցը իրենց համար ոգիները դուրս հանել: Եւ քանի հարցը իրենց համար ոգիները դուրս հանել: Եւ քանի հարցը իրենց համար ոգիները դուրս հանել: Եւ քանի հարցը իրենց համար 
անըմբռնելի ու անբացատրելի էր, միակ լուծումը հարցին, անըմբռնելի ու անբացատրելի էր, միակ լուծումը հարցին, անըմբռնելի ու անբացատրելի էր, միակ լուծումը հարցին, անըմբռնելի ու անբացատրելի էր, միակ լուծումը հարցին, 
կատարուած հրաշքը Բէեղզեբուղին վերագրելն էրկատարուած հրաշքը Բէեղզեբուղին վերագրելն էրկատարուած հրաշքը Բէեղզեբուղին վերագրելն էրկատարուած հրաշքը Բէեղզեբուղին վերագրելն էր: : : : ՍովորաՍովորաՍովորաՍովորա----
բար մարդը կբար մարդը կբար մարդը կբար մարդը կ’’’’ուրանայ ինչ որ իր մտքին համար անըմբռնելի ուրանայ ինչ որ իր մտքին համար անըմբռնելի ուրանայ ինչ որ իր մտքին համար անըմբռնելի ուրանայ ինչ որ իր մտքին համար անըմբռնելի 
ու անհասկնալի է: Մենք զգոյշ պէտք է ըլլանք նման ծուղակի ու անհասկնալի է: Մենք զգոյշ պէտք է ըլլանք նման ծուղակի ու անհասկնալի է: Մենք զգոյշ պէտք է ըլլանք նման ծուղակի ու անհասկնալի է: Մենք զգոյշ պէտք է ըլլանք նման ծուղակի 
մը մէջ չիյնալումը մէջ չիյնալումը մէջ չիյնալումը մէջ չիյնալու    համար: Եթէ բան մը չենք հասկնար,համար: Եթէ բան մը չենք հասկնար,համար: Եթէ բան մը չենք հասկնար,համար: Եթէ բան մը չենք հասկնար,    չիչիչիչի    
նշանակեր թէ անիկանշանակեր թէ անիկանշանակեր թէ անիկանշանակեր թէ անիկա    իրականութիւն չէ: Աստուծոյ կատաիրականութիւն չէ: Աստուծոյ կատաիրականութիւն չէ: Աստուծոյ կատաիրականութիւն չէ: Աստուծոյ կատա----
րած գործերը եւ որդեգրած գործելակերպը, մրած գործերը եւ որդեգրած գործելակերպը, մրած գործերը եւ որդեգրած գործելակերպը, մրած գործերը եւ որդեգրած գործելակերպը, մարդկային մեր արդկային մեր արդկային մեր արդկային մեր 
մտքին համար միշտ ալ զարմանալի են:մտքին համար միշտ ալ զարմանալի են:մտքին համար միշտ ալ զարմանալի են:մտքին համար միշտ ալ զարմանալի են:    

8.8.8.8.----    Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով 
Յիսուսի հրաշալի գործերն ու զօրութիւնը, տեսնելով անոր Յիսուսի հրաշալի գործերն ու զօրութիւնը, տեսնելով անոր Յիսուսի հրաշալի գործերն ու զօրութիւնը, տեսնելով անոր Յիսուսի հրաշալի գործերն ու զօրութիւնը, տեսնելով անոր 
սէրն ու կապուածութիւնը մարդոց հանդէպ եւ մարդոց սէրն սէրն ու կապուածութիւնը մարդոց հանդէպ եւ մարդոց սէրն սէրն ու կապուածութիւնը մարդոց հանդէպ եւ մարդոց սէրն սէրն ու կապուածութիւնը մարդոց հանդէպ եւ մարդոց սէրն 
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ու կապուածութիւնը իրեն հանդէպ, եւ մանաւանդ, տեսնելով ու կապուածութիւնը իրեն հանդէպ, եւ մանաւանդ, տեսնելով ու կապուածութիւնը իրեն հանդէպ, եւ մանաւանդ, տեսնելով ու կապուածութիւնը իրեն հանդէպ, եւ մանաւանդ, տեսնելով 
աաաանոր յաջողութիւնը, նոր յաջողութիւնը, նոր յաջողութիւնը, նոր յաջողութիւնը, եւ եւ եւ եւ ժողովուրդին կողմէ փնտռուիլն ու ժողովուրդին կողմէ փնտռուիլն ու ժողովուրդին կողմէ փնտռուիլն ու ժողովուրդին կողմէ փնտռուիլն ու 
յարգուիլը, չկրցան եղայարգուիլը, չկրցան եղայարգուիլը, չկրցան եղայարգուիլը, չկրցան եղածը մարսել, գրգռուեցան նախանձով,ծը մարսել, գրգռուեցան նախանձով,ծը մարսել, գրգռուեցան նախանձով,ծը մարսել, գրգռուեցան նախանձով,    
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ Քրիստոսի, այլ իրեչ թէ Քրիստոսի, այլ իրեչ թէ Քրիստոսի, այլ իրեչ թէ Քրիստոսի, այլ իրե´́́́նց միջոցաւ խօսեցաւ ու գործեց նց միջոցաւ խօսեցաւ ու գործեց նց միջոցաւ խօսեցաւ ու գործեց նց միջոցաւ խօսեցաւ ու գործեց 
դեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը: Հետեւադեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը: Հետեւադեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը: Հետեւադեւերու իշխանը` Բէեղզեբուղը: Հետեւաբար, հեռոբար, հեռոբար, հեռոբար, հեռո´́́́ւ մնանք ւ մնանք ւ մնանք ւ մնանք 
նախանձէն, որովհետեւ անիկա կը կուրնախանձէն, որովհետեւ անիկա կը կուրնախանձէն, որովհետեւ անիկա կը կուրնախանձէն, որովհետեւ անիկա կը կուրցցցցըըըընէ մնէ մնէ մնէ մեզ, եւ պատճառ եզ, եւ պատճառ եզ, եւ պատճառ եզ, եւ պատճառ 
կը դառնայ որ բարին չար կոչենք, եւ չարը` բարի: Նախանձը կը դառնայ որ բարին չար կոչենք, եւ չարը` բարի: Նախանձը կը դառնայ որ բարին չար կոչենք, եւ չարը` բարի: Նախանձը կը դառնայ որ բարին չար կոչենք, եւ չարը` բարի: Նախանձը 
թոյլ չի տար որ տեսնենք ու գնահաթոյլ չի տար որ տեսնենք ու գնահաթոյլ չի տար որ տեսնենք ու գնահաթոյլ չի տար որ տեսնենք ու գնահատենք ուրիշներուն կատատենք ուրիշներուն կատատենք ուրիշներուն կատատենք ուրիշներուն կատա----
րած բարի գործերը, ճիշդ ինչպէս Փարիսեցիներն ու Օրէնքի րած բարի գործերը, ճիշդ ինչպէս Փարիսեցիներն ու Օրէնքի րած բարի գործերը, ճիշդ ինչպէս Փարիսեցիներն ու Օրէնքի րած բարի գործերը, ճիշդ ինչպէս Փարիսեցիներն ու Օրէնքի 
ուսուցիչները չէին կրնար տեսնել ու գնահատել Յիսուսի ուսուցիչները չէին կրնար տեսնել ու գնահատել Յիսուսի ուսուցիչները չէին կրնար տեսնել ու գնահատել Յիսուսի ուսուցիչները չէին կրնար տեսնել ու գնահատել Յիսուսի 
կատարած բարի գործերը: Նախանձովկատարած բարի գործերը: Նախանձովկատարած բարի գործերը: Նախանձովկատարած բարի գործերը: Նախանձով    լեցուն մարդուն միջոլեցուն մարդուն միջոլեցուն մարդուն միջոլեցուն մարդուն միջո----
ցաւ` Բէեղզեբուղն է որ կը խօսի ու կը գործէ:ցաւ` Բէեղզեբուղն է որ կը խօսի ու կը գործէ:ցաւ` Բէեղզեբուղն է որ կը խօսի ու կը գործէ:ցաւ` Բէեղզեբուղն է որ կը խօսի ու կը գործէ:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ամենազօր Փրկիչ,ր Յիսուս, ամենազօր Փրկիչ,ր Յիսուս, ամենազօր Փրկիչ,ր Յիսուս, ամենազօր Փրկիչ,    

Հեռացուր մեզմէ ՍատանանՀեռացուր մեզմէ ՍատանանՀեռացուր մեզմէ ՍատանանՀեռացուր մեզմէ Սատանան    
ԻԻԻԻնչպէս հեռացուցիր համրնչպէս հեռացուցիր համրնչպէս հեռացուցիր համրնչպէս հեռացուցիր համր    մարդմարդմարդմարդէն,էն,էն,էն,    
Զայն հեռացուր մեզմէ իր բոլոր կապանքներով,Զայն հեռացուր մեզմէ իր բոլոր կապանքներով,Զայն հեռացուր մեզմէ իր բոլոր կապանքներով,Զայն հեռացուր մեզմէ իր բոլոր կապանքներով,    
Իր բոլոր ազդեցութիւններով,Իր բոլոր ազդեցութիւններով,Իր բոլոր ազդեցութիւններով,Իր բոլոր ազդեցութիւններով,    
Իր բոլոր ծուղակներով ու հնարքներով,Իր բոլոր ծուղակներով ու հնարքներով,Իր բոլոր ծուղակներով ու հնարքներով,Իր բոլոր ծուղակներով ու հնարքներով,    
Իր բոլոր մտածումներով ու Իր բոլոր մտածումներով ու Իր բոլոր մտածումներով ու Իր բոլոր մտածումներով ու ծրագիրներով,ծրագիրներով,ծրագիրներով,ծրագիրներով,    
Որպէսզի փրկութիւնդ պատմելու համար`Որպէսզի փրկութիւնդ պատմելու համար`Որպէսզի փրկութիւնդ պատմելու համար`Որպէսզի փրկութիւնդ պատմելու համար`    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց ու պատրաստ ըլլան մեր բերանները.ց ու պատրաստ ըլլան մեր բերանները.ց ու պատրաստ ըլլան մեր բերանները.ց ու պատրաստ ըլլան մեր բերանները.    
Մեծավայելչութիւնդ տեսնելու համար`Մեծավայելչութիւնդ տեսնելու համար`Մեծավայելչութիւնդ տեսնելու համար`Մեծավայելչութիւնդ տեսնելու համար`    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց ու խորատես ըլլան մեր հոգիի աչքերը.ց ու խորատես ըլլան մեր հոգիի աչքերը.ց ու խորատես ըլլան մեր հոգիի աչքերը.ց ու խորատես ըլլան մեր հոգիի աչքերը.    
Ձայնդ լսելու համար`Ձայնդ լսելու համար`Ձայնդ լսելու համար`Ձայնդ լսելու համար`    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց ու արթուն ըլլան մեր հոգիի ականջները.ց ու արթուն ըլլան մեր հոգիի ականջները.ց ու արթուն ըլլան մեր հոգիի ականջները.ց ու արթուն ըլլան մեր հոգիի ականջները.    
Կամքդ գիտնալու ու կատարելու համար`Կամքդ գիտնալու ու կատարելու համար`Կամքդ գիտնալու ու կատարելու համար`Կամքդ գիտնալու ու կատարելու համար`    
ԲաԲաԲաԲա´́́́ց ըլլան մեր միտքերըց ըլլան մեր միտքերըց ըլլան մեր միտքերըց ըլլան մեր միտքերը,,,,    
ԵԵԵԵւ պատրաստ` մեր ձեռքերը:ւ պատրաստ` մեր ձեռքերը:ւ պատրաստ` մեր ձեռքերը:ւ պատրաստ` մեր ձեռքերը:    
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Յիսուսի փախուստըՅիսուսի փախուստըՅիսուսի փախուստըՅիսուսի փախուստը    
զայրացած ամբոխին մէջէնզայրացած ամբոխին մէջէնզայրացած ամբոխին մէջէնզայրացած ամբոխին մէջէն    

((((Ղուկաս 4.28Ղուկաս 4.28Ղուկաս 4.28Ղուկաս 4.28----30)30)30)30) 

 
1.1.1.1.----    Քրիստոս Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքի ԺողովարաՔրիստոս Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքի ԺողովարաՔրիստոս Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքի ԺողովարաՔրիստոս Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքի Ժողովարա----

նին մէջ Եսայի մարգարէին գիրքէն որոշ ընթերցում մը նին մէջ Եսայի մարգարէին գիրքէն որոշ ընթերցում մը նին մէջ Եսայի մարգարէին գիրքէն որոշ ընթերցում մը նին մէջ Եսայի մարգարէին գիրքէն որոշ ընթերցում մը 
կատարելէ ետք,  անուկատարելէ ետք,  անուկատարելէ ետք,  անուկատարելէ ետք,  անուղղակիօրէն ժողովուրդին յայտնեց իր ղղակիօրէն ժողովուրդին յայտնեց իր ղղակիօրէն ժողովուրդին յայտնեց իր ղղակիօրէն ժողովուրդին յայտնեց իր 
խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու իրողութիւնը: Ապա յիշեց թէ խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու իրողութիւնը: Ապա յիշեց թէ խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու իրողութիւնը: Ապա յիշեց թէ խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու իրողութիւնը: Ապա յիշեց թէ 
ինչպէս Եղիա մարգարէին օրով երեքուկէս տարի անձրեւ ինչպէս Եղիա մարգարէին օրով երեքուկէս տարի անձրեւ ինչպէս Եղիա մարգարէին օրով երեքուկէս տարի անձրեւ ինչպէս Եղիա մարգարէին օրով երեքուկէս տարի անձրեւ 
չեկաւ եւ ամբողջ երկրին մէջ սով տիրեց, բայց Եղիա չեկաւ եւ ամբողջ երկրին մէջ սով տիրեց, բայց Եղիա չեկաւ եւ ամբողջ երկրին մէջ սով տիրեց, բայց Եղիա չեկաւ եւ ամբողջ երկրին մէջ սով տիրեց, բայց Եղիա 
««««ղրկուեցաւ Սիդոնի մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի ղրկուեցաւ Սիդոնի մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի ղրկուեցաւ Սիդոնի մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի ղրկուեցաւ Սիդոնի մօտիկ Սարեփթա գիւղը բնակող այրի 
կնոջ մըկնոջ մըկնոջ մըկնոջ մը»»»»    միայն. ինչպէս նամիայն. ինչպէս նամիայն. ինչպէս նամիայն. ինչպէս նաեւ յիշեց օրինակը Եղիսէ եւ յիշեց օրինակը Եղիսէ եւ յիշեց օրինակը Եղիսէ եւ յիշեց օրինակը Եղիսէ 
մարգարէին, որուն օրով մարգարէին, որուն օրով մարգարէին, որուն օրով մարգարէին, որուն օրով ««««բազմաթիւ բորոտներ կային, բայց բազմաթիւ բորոտներ կային, բայց բազմաթիւ բորոտներ կային, բայց բազմաթիւ բորոտներ կային, բայց 
անոնցմէ ոանոնցմէ ոանոնցմէ ոանոնցմէ ո´́́́չ մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման անունով չ մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման անունով չ մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման անունով չ մէկը բժշկուեցաւ, այլ միայն Նէեման անունով 
Ասորի մըԱսորի մըԱսորի մըԱսորի մը»»»» ( ( ( (Ղկ 4.16Ղկ 4.16Ղկ 4.16Ղկ 4.16----27): 27): 27): 27): Յիսուսի այս խօսքերը պատճառ Յիսուսի այս խօսքերը պատճառ Յիսուսի այս խօսքերը պատճառ Յիսուսի այս խօսքերը պատճառ 
դարձան որ դարձան որ դարձան որ դարձան որ ««««Ժողովարանին մէջ գտնուողները բարկութեամբԺողովարանին մէջ գտնուողները բարկութեամբԺողովարանին մէջ գտնուողները բարկութեամբԺողովարանին մէջ գտնուողները բարկութեամբ»»»»    
լեցուին: Յիսուս բացայայլեցուին: Յիսուս բացայայլեցուին: Յիսուս բացայայլեցուին: Յիսուս բացայայտեց կարեւոր ճշմարտութիւններ եւ տեց կարեւոր ճշմարտութիւններ եւ տեց կարեւոր ճշմարտութիւններ եւ տեց կարեւոր ճշմարտութիւններ եւ 
ատիկա բարկութեամբ գրգռեց ժողովուրդը: Ի՞նչ էին ատիկա բարկութեամբ գրգռեց ժողովուրդը: Ի՞նչ էին ատիկա բարկութեամբ գրգռեց ժողովուրդը: Ի՞նչ էին ատիկա բարկութեամբ գրգռեց ժողովուրդը: Ի՞նչ էին 
բացայայտուած ճշմարտութիւնները: Առաջին, Յիսուս բացայայտուած ճշմարտութիւնները: Առաջին, Յիսուս բացայայտուած ճշմարտութիւնները: Առաջին, Յիսուս բացայայտուած ճշմարտութիւնները: Առաջին, Յիսուս 
բացայայտեց թէ իբացայայտեց թէ իբացայայտեց թէ իբացայայտեց թէ ի´́́́նքն էր խոստացեալ Փրկիչը որ օծուած ու նքն էր խոստացեալ Փրկիչը որ օծուած ու նքն էր խոստացեալ Փրկիչը որ օծուած ու նքն էր խոստացեալ Փրկիչը որ օծուած ու 
ղրկուած էր Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուած էր Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուած էր Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուած էր Սուրբ Հոգիին կողմէ ««««աղքատներուն փրկութեան աղքատներուն փրկութեան աղքատներուն փրկութեան աղքատներուն փրկութեան 
աւետիս տալու, սրտաբեկները մաւետիս տալու, սրտաբեկները մաւետիս տալու, սրտաբեկները մաւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիներուն խիթարելու, գերիներուն խիթարելու, գերիներուն խիթարելու, գերիներուն 

Այս ակնարկութիւնները լսելով` Ժողովարանին մէջ Այս ակնարկութիւնները լսելով` Ժողովարանին մէջ Այս ակնարկութիւնները լսելով` Ժողովարանին մէջ Այս ակնարկութիւնները լսելով` Ժողովարանին մէջ 
գտնուողները բարկութեամբ լեցուեցան: Ելան, Յիսուսը գտնուողները բարկութեամբ լեցուեցան: Ելան, Յիսուսը գտնուողները բարկութեամբ լեցուեցան: Ելան, Յիսուսը գտնուողները բարկութեամբ լեցուեցան: Ելան, Յիսուսը 
քաղաքէն դուրս հանեցին եւ գահավէժ ընելու նպատակով քաղաքէն դուրս հանեցին եւ գահավէժ ընելու նպատակով քաղաքէն դուրս հանեցին եւ գահավէժ ընելու նպատակով քաղաքէն դուրս հանեցին եւ գահավէժ ընելու նպատակով 
զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, որուն վրայ զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, որուն վրայ զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, որուն վրայ զայն տարին մինչեւ կատարը այն լերան, որուն վրայ 
շինուած էր իրենցշինուած էր իրենցշինուած էր իրենցշինուած էր իրենց    քաղաքը: Բայց Յիսուս անոնց մէջէն քաղաքը: Բայց Յիսուս անոնց մէջէն քաղաքը: Բայց Յիսուս անոնց մէջէն քաղաքը: Բայց Յիսուս անոնց մէջէն 
անցաւ գնաց:անցաւ գնաց:անցաւ գնաց:անցաւ գնաց:    
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ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստա----
հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած 
է ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժոէ ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժոէ ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժոէ ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդըղովուրդըղովուրդըղովուրդը»»»» ( ( ( (Ղկ 4.16Ղկ 4.16Ղկ 4.16Ղկ 4.16----
19): 19): 19): 19): Երկրորդ, Յիսուս յստակ ցոյց տուաւ հրեաներուն, թէ Երկրորդ, Յիսուս յստակ ցոյց տուաւ հրեաներուն, թէ Երկրորդ, Յիսուս յստակ ցոյց տուաւ հրեաներուն, թէ Երկրորդ, Յիսուս յստակ ցոյց տուաւ հրեաներուն, թէ 
Եղիայի օրով օգնութիւԵղիայի օրով օգնութիւԵղիայի օրով օգնութիւԵղիայի օրով օգնութիւն գտած Սարեփթացի այրի կինը, եւ ն գտած Սարեփթացի այրի կինը, եւ ն գտած Սարեփթացի այրի կինը, եւ ն գտած Սարեփթացի այրի կինը, եւ 
Եղիսէի օրով բժշկուած Ասորի բորոտ Նէեմանը, որոնք Եղիսէի օրով բժշկուած Ասորի բորոտ Նէեմանը, որոնք Եղիսէի օրով բժշկուած Ասորի բորոտ Նէեմանը, որոնք Եղիսէի օրով բժշկուած Ասորի բորոտ Նէեմանը, որոնք 
հեթանոսներ էին, կը նախապատկերացնէին այն հեթանոսհեթանոսներ էին, կը նախապատկերացնէին այն հեթանոսհեթանոսներ էին, կը նախապատկերացնէին այն հեթանոսհեթանոսներ էին, կը նախապատկերացնէին այն հեթանոս----
ները, որոնք հոգեպէս սովահար ու բորոտ էին, եւ որոնք ները, որոնք հոգեպէս սովահար ու բորոտ էին, եւ որոնք ները, որոնք հոգեպէս սովահար ու բորոտ էին, եւ որոնք ները, որոնք հոգեպէս սովահար ու բորոտ էին, եւ որոնք 
Աստուծոյ օրհնութիւնները պիտի վայելէին Մեսիային օրով ու Աստուծոյ օրհնութիւնները պիտի վայելէին Մեսիային օրով ու Աստուծոյ օրհնութիւնները պիտի վայելէին Մեսիային օրով ու Աստուծոյ օրհնութիւնները պիտի վայելէին Մեսիային օրով ու 
Մեսիային ձեռքով: ՀրեանեՄեսիային ձեռքով: ՀրեանեՄեսիային ձեռքով: ՀրեանեՄեսիային ձեռքով: Հրեաներ չէին հաւատար որ հեթանոսներ ր չէին հաւատար որ հեթանոսներ ր չէին հաւատար որ հեթանոսներ ր չէին հաւատար որ հեթանոսներ 
կրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրկութեան ու թագակրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրկութեան ու թագակրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրկութեան ու թագակրնային բաժին ունենալ Աստուծոյ փրկութեան ու թագա----
ւորութեան մէջ, եւ ճիշդ այս էր որ զիրենք բարկացուց, եւ ւորութեան մէջ, եւ ճիշդ այս էր որ զիրենք բարկացուց, եւ ւորութեան մէջ, եւ ճիշդ այս էր որ զիրենք բարկացուց, եւ ւորութեան մէջ, եւ ճիշդ այս էր որ զիրենք բարկացուց, եւ 
ուզեցին Յիսուսը գահավէժ ընել լերան կատարէն, ուզեցին Յիսուսը գահավէժ ընել լերան կատարէն, ուզեցին Յիսուսը գահավէժ ընել լերան կատարէն, ուզեցին Յիսուսը գահավէժ ընել լերան կատարէն, ««««բայց բայց բայց բայց 
Յիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնացՅիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնացՅիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնացՅիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնաց»:»:»:»:    Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ 
այս հաստատումը.այս հաստատումը.այս հաստատումը.այս հաստատումը.----    

ա)ա)ա)ա)    ««««Յիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնացՅիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնացՅիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնացՅիսուս անոնց մէջէն անցաւ գնաց»,»,»,»,    որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
անանանանոնք չէին կրնար վնաս հասցնել իրենոնք չէին կրնար վնաս հասցնել իրենոնք չէին կրնար վնաս հասցնել իրենոնք չէին կրնար վնաս հասցնել իրեն, , , , նախ որովհետեւ նախ որովհետեւ նախ որովհետեւ նախ որովհետեւ 
տակաւին ժամանակը չէր հասած որ Տէրը անոնց ձեռքը տակաւին ժամանակը չէր հասած որ Տէրը անոնց ձեռքը տակաւին ժամանակը չէր հասած որ Տէրը անոնց ձեռքը տակաւին ժամանակը չէր հասած որ Տէրը անոնց ձեռքը 
յանձնուէր: Մարդ չէր կրնար խլել Յիսուսի կեանքը: Յիսուս իր յանձնուէր: Մարդ չէր կրնար խլել Յիսուսի կեանքը: Յիսուս իր յանձնուէր: Մարդ չէր կրնար խլել Յիսուսի կեանքը: Յիսուս իր յանձնուէր: Մարդ չէր կրնար խլել Յիսուսի կեանքը: Յիսուս իր 
ազատ կամքով ինքնիր կեանքը պիտի զոհէր, ինչպէս ազատ կամքով ինքնիր կեանքը պիտի զոհէր, ինչպէս ազատ կամքով ինքնիր կեանքը պիտի զոհէր, ինչպէս ազատ կամքով ինքնիր կեանքը պիտի զոհէր, ինչպէս 
ինքնիսկ առիթոինքնիսկ առիթոինքնիսկ առիթոինքնիսկ առիթով մը պիտի ըսէր. վ մը պիտի ըսէր. վ մը պիտի ըսէր. վ մը պիտի ըսէր. ««««Ես իմ կամքովս կեանքս Ես իմ կամքովս կեանքս Ես իմ կամքովս կեանքս Ես իմ կամքովս կեանքս 
կու տամկու տամկու տամկու տամ»»»» ( ( ( (Յհ 10.18): Այս կէտը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ ոչ ոք Յհ 10.18): Այս կէտը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ ոչ ոք Յհ 10.18): Այս կէտը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ ոչ ոք Յհ 10.18): Այս կէտը մեզի պէտք է յիշեցնէ, թէ ոչ ոք 
կրնայ վնաս հասցնել Աստուծոյ զաւակներուն` առանց Ասկրնայ վնաս հասցնել Աստուծոյ զաւակներուն` առանց Ասկրնայ վնաս հասցնել Աստուծոյ զաւակներուն` առանց Ասկրնայ վնաս հասցնել Աստուծոյ զաւակներուն` առանց Աս----
տուծոյ թոյլտուութեան: Ժամանակէն առաջ` ոչինչ կը պատուծոյ թոյլտուութեան: Ժամանակէն առաջ` ոչինչ կը պատուծոյ թոյլտուութեան: Ժամանակէն առաջ` ոչինչ կը պատուծոյ թոյլտուութեան: Ժամանակէն առաջ` ոչինչ կը պա----
տահի մեզի:տահի մեզի:տահի մեզի:տահի մեզի:    

բ) Կարգ մը մեկնիչներ բացատրած են որ բ) Կարգ մը մեկնիչներ բացատրած են որ բ) Կարգ մը մեկնիչներ բացատրած են որ բ) Կարգ մը մեկնիչներ բացատրած են որ ««««Յիսուս անոՅիսուս անոՅիսուս անոՅիսուս անոնց նց նց նց 
մէջէն անցաւ գնացմէջէն անցաւ գնացմէջէն անցաւ գնացմէջէն անցաւ գնաց»,»,»,»,    զանոնք կուրութեամբ զարնելէ ետք, ճիշդ զանոնք կուրութեամբ զարնելէ ետք, ճիշդ զանոնք կուրութեամբ զարնելէ ետք, ճիշդ զանոնք կուրութեամբ զարնելէ ետք, ճիշդ 
ինչպէս Հին Կտակարանի մէջ զարկած էր Սոդոմացիներն ու ինչպէս Հին Կտակարանի մէջ զարկած էր Սոդոմացիներն ու ինչպէս Հին Կտակարանի մէջ զարկած էր Սոդոմացիներն ու ինչպէս Հին Կտակարանի մէջ զարկած էր Սոդոմացիներն ու 
Սուրիական բանակները (Ծն 19.11: Դ.Թգ 6.18Սուրիական բանակները (Ծն 19.11: Դ.Թգ 6.18Սուրիական բանակները (Ծն 19.11: Դ.Թգ 6.18Սուրիական բանակները (Ծն 19.11: Դ.Թգ 6.18----19): 19): 19): 19): Արտաքին Արտաքին Արտաքին Արտաքին 
պատմութեան մէջ այս մասին ակնարկութիւն չենք գտներ: պատմութեան մէջ այս մասին ակնարկութիւն չենք գտներ: պատմութեան մէջ այս մասին ակնարկութիւն չենք գտներ: պատմութեան մէջ այս մասին ակնարկութիւն չենք գտներ: 
Նման գործ խոտոր կը համեմատի մեր մարդասէր ՏՆման գործ խոտոր կը համեմատի մեր մարդասէր ՏՆման գործ խոտոր կը համեմատի մեր մարդասէր ՏՆման գործ խոտոր կը համեմատի մեր մարդասէր Տիրոջ իրոջ իրոջ իրոջ 
գործելակերպին հետ: Ան եկած էր կոյրերուն աչքերը բանալու գործելակերպին հետ: Ան եկած էր կոյրերուն աչքերը բանալու գործելակերպին հետ: Ան եկած էր կոյրերուն աչքերը բանալու գործելակերպին հետ: Ան եկած էր կոյրերուն աչքերը բանալու 
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եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ աչքը բաց մարդոց աչքերը կուրցնելու: Նման բան, չ թէ աչքը բաց մարդոց աչքերը կուրցնելու: Նման բան, չ թէ աչքը բաց մարդոց աչքերը կուրցնելու: Նման բան, չ թէ աչքը բաց մարդոց աչքերը կուրցնելու: Նման բան, 
առաւել եւս կրնար զիրենք գրգռել:առաւել եւս կրնար զիրենք գրգռել:առաւել եւս կրնար զիրենք գրգռել:առաւել եւս կրնար զիրենք գրգռել:    

գ) Ուրիշներ կը կարծեն, որ Յիսուս աներեւութացաւ, այլ գ) Ուրիշներ կը կարծեն, որ Յիսուս աներեւութացաւ, այլ գ) Ուրիշներ կը կարծեն, որ Յիսուս աներեւութացաւ, այլ գ) Ուրիշներ կը կարծեն, որ Յիսուս աներեւութացաւ, այլ 
խօսքով` մարմնապէս անյայտացաւ անոնց մէջտեղէն:խօսքով` մարմնապէս անյայտացաւ անոնց մէջտեղէն:խօսքով` մարմնապէս անյայտացաւ անոնց մէջտեղէն:խօսքով` մարմնապէս անյայտացաւ անոնց մէջտեղէն:    

դ) Մեկնիչներդ) Մեկնիչներդ) Մեկնիչներդ) Մեկնիչներուն մեծ մասը սակայն, կը բացատրեն որ ուն մեծ մասը սակայն, կը բացատրեն որ ուն մեծ մասը սակայն, կը բացատրեն որ ուն մեծ մասը սակայն, կը բացատրեն որ 
Տէրը պահուան մը համար անոնց մտքի աչքերը կուրցուց, Տէրը պահուան մը համար անոնց մտքի աչքերը կուրցուց, Տէրը պահուան մը համար անոնց մտքի աչքերը կուրցուց, Տէրը պահուան մը համար անոնց մտքի աչքերը կուրցուց, 
որպէսզի շփոթի մատնուին եւ չտեսնեն զինք մինչեւ որ անոնց որպէսզի շփոթի մատնուին եւ չտեսնեն զինք մինչեւ որ անոնց որպէսզի շփոթի մատնուին եւ չտեսնեն զինք մինչեւ որ անոնց որպէսզի շփոթի մատնուին եւ չտեսնեն զինք մինչեւ որ անոնց 
մէջէն անցնի երթայ:մէջէն անցնի երթայ:մէջէն անցնի երթայ:մէջէն անցնի երթայ:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
 

Ճշմարտութիւններ բացայայտող Տէր,Ճշմարտութիւններ բացայայտող Տէր,Ճշմարտութիւններ բացայայտող Տէր,Ճշմարտութիւններ բացայայտող Տէր,    
Օգնէ որ երբ Քեզմէ լսենք ճշմարտութիւնը`Օգնէ որ երբ Քեզմէ լսենք ճշմարտութիւնը`Օգնէ որ երբ Քեզմէ լսենք ճշմարտութիւնը`Օգնէ որ երբ Քեզմէ լսենք ճշմարտութիւնը`    
Ուրախութեամբ ընդունինք զայն:Ուրախութեամբ ընդունինք զայն:Ուրախութեամբ ընդունինք զայն:Ուրախութեամբ ընդունինք զայն:    
Օգնէ որ երբ բացայայտուի ճշմարտութիւնը`Օգնէ որ երբ բացայայտուի ճշմարտութիւնը`Օգնէ որ երբ բացայայտուի ճշմարտութիւնը`Օգնէ որ երբ բացայայտուի ճշմարտութիւնը`    
Ցնծան մեր հոգիներն ու սիրտերը:Ցնծան մեր հոգիներն ու սիրտերը:Ցնծան մեր հոգիներն ու սիրտերը:Ցնծան մեր հոգիներն ու սիրտերը:    
Օգնէ որ սիրեՕգնէ որ սիրեՕգնէ որ սիրեՕգնէ որ սիրե´́́́նք ճշմարտութիւնը,նք ճշմարտութիւնը,նք ճշմարտութիւնը,նք ճշմարտութիւնը,    
ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն ես ճշմարտութիւնը,ւն ես ճշմարտութիւնը,ւն ես ճշմարտութիւնը,ւն ես ճշմարտութիւնը,    
Եւ Քեզ սիրողը` ճշմարտութիւնն է որ սիրած կԵւ Քեզ սիրողը` ճշմարտութիւնն է որ սիրած կԵւ Քեզ սիրողը` ճշմարտութիւնն է որ սիրած կԵւ Քեզ սիրողը` ճշմարտութիւնն է որ սիրած կ’ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    
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Նիւթերու ցանկըՆիւթերու ցանկըՆիւթերու ցանկըՆիւթերու ցանկը    
    

Երկու խօսքԵրկու խօսքԵրկու խօսքԵրկու խօսք                                 7         7         7         7    
    
1.1.1.1.----    Յիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկըՅիսուս կը խաղաղեցնէ փոթորիկը                 9         9         9         9    

2.2.2.2.----    Բեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըԲեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըԲեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնըԲեթսայիդայի կոյրին բժշկութիւնը                 33         33         33         33    

3.3.3.3.----    Յիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէՅիսուս բորոտ մը կը բժշկէ                         43         43         43         43    

4.4.4.4.----    Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’անիծէ թզենինանիծէ թզենինանիծէ թզենինանիծէ թզենին                         55         55         55         55    

5.5.5.5.----    Հարիւրապետին ծառային բժշկութիւնըՀարիւրապետին ծառային բժշկութիւնըՀարիւրապետին ծառային բժշկութիւնըՀարիւրապետին ծառային բժշկութիւնը                 66         66         66         66    

6.6.6.6.----    Յիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէՅիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէՅիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէՅիսուս անդամալոյծ մը կը բժշկէ                     80         80         80         80    

7.7.7.7.----    Յիսուս տաՅիսուս տաՅիսուս տաՅիսուս տասը բորոտներ կը բուժէսը բորոտներ կը բուժէսը բորոտներ կը բուժէսը բորոտներ կը բուժէ                     94         94         94         94    

8.8.8.8.----    Յիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղանՅիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղանՅիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղանՅիսուս կը բժշկէ չար ոգի ունեցող տղան             105         105         105         105    

9.9.9.9.----    Ղազարոսի յարութիւնըՂազարոսի յարութիւնըՂազարոսի յարութիւնըՂազարոսի յարութիւնը                         120         120         120         120    

10.10.10.10.----    Կանայի հարսանիքին՝ ջուրը գինիի փոխելըԿանայի հարսանիքին՝ ջուրը գինիի փոխելըԿանայի հարսանիքին՝ ջուրը գինիի փոխելըԿանայի հարսանիքին՝ ջուրը գինիի փոխելը             147         147         147         147    

11.11.11.11.----    Կոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնըԿոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնըԿոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնըԿոյր Բարտիմէոսի բժշկութիւնը                     177         177         177         177    

12.12.12.12.----    Հինգ հազարին կերակՀինգ հազարին կերակՀինգ հազարին կերակՀինգ հազարին կերակրումըրումըրումըրումը                     200         200         200         200    

13.13.13.13.----    Յիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէնՅիսուս կը քալէ ջուրին վրայէն                     223         223         223         223    

14.14.14.14.----    Ի ծնէ կոյրին բժշկութիւնըԻ ծնէ կոյրին բժշկութիւնըԻ ծնէ կոյրին բժշկութիւնըԻ ծնէ կոյրին բժշկութիւնը                         255         255         255         255    

15.15.15.15.----    Յայրոսի աղջկան յարութիւնըՅայրոսի աղջկան յարութիւնըՅայրոսի աղջկան յարութիւնըՅայրոսի աղջկան յարութիւնը                     294         294         294         294    

16.16.16.16.----    Տեռատես կնոջ բժշկութիւնըՏեռատես կնոջ բժշկութիւնըՏեռատես կնոջ բժշկութիւնըՏեռատես կնոջ բժշկութիւնը                     321         321         321         321    

17.17.17.17.----    Պետրոսի զոքանչին բժշկութիւնըՊետրոսի զոքանչին բժշկութիւնըՊետրոսի զոքանչին բժշկութիւնըՊետրոսի զոքանչին բժշկութիւնը                 341         341         341         341    
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18.18.18.18.----    Քահանայապետի ծառային՝Քահանայապետի ծառային՝Քահանայապետի ծառային՝Քահանայապետի ծառային՝    
Մաղքոսի ականջին բուժումըՄաղքոսի ականջին բուժումըՄաղքոսի ականջին բուժումըՄաղքոսի ականջին բուժումը                     349         349         349         349    

19.19.19.19.----    Քանանացի Քանանացի Քանանացի Քանանացի կնոջ աղջկան բժշկութիւնըկնոջ աղջկան բժշկութիւնըկնոջ աղջկան բժշկութիւնըկնոջ աղջկան բժշկութիւնը             364         364         364         364    

20.20.20.20.----    Պալատականին որդիին բժշկութիւնըՊալատականին որդիին բժշկութիւնըՊալատականին որդիին բժշկութիւնըՊալատականին որդիին բժշկութիւնը                 403         403         403         403    

21.21.21.21.----    Բեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութիւնըԲեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութիւնըԲեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութիւնըԲեթհեզդայի անդամալոյծին բժշկութիւնը             431         431         431         431    

22.22.22.22.----    Չորս հազարին կերակրումըՉորս հազարին կերակրումըՉորս հազարին կերակրումըՉորս հազարին կերակրումը                              500      500      500      500    

23.23.23.23.----    Կափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնըԿափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնըԿափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնըԿափառնաումի դիւահարին բժշկութիւնը             518         518         518         518    

24.24.24.24.----    Երկու կոյրերուն բժշկութիւնըԵրկու կոյրերուն բժշկութիւնըԵրկու կոյրերուն բժշկութիւնըԵրկու կոյրերուն բժշկութիւնը                     533         533         533         533    

25.25.25.25.----    Հրաշալի ձկնորսութիւնՀրաշալի ձկնորսութիւնՀրաշալի ձկնորսութիւնՀրաշալի ձկնորսութիւն    
եւ առաջին աշակերտներեւ առաջին աշակերտներեւ առաջին աշակերտներեւ առաջին աշակերտներ                         552         552         552         552    

26.26.26.26.----    Գերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնըԳերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնըԳերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնըԳերգեսացի դիւահարին բժշկութիւնը                 578         578         578         578    

27.27.27.27.----    Հաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնըՀաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնըՀաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնըՀաշմանդամ կնոջ բժշկութիւնը                     619         619         619         619    

28.28.28.28.----    Ջրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնըՋրգողեալ մարդուն բժշկութիւնը                     639         639         639         639    

29.29.29.29.----    Այրի կնոջ որդիին յարութիւնըԱյրի կնոջ որդիին յարութիւնըԱյրի կնոջ որդիին յարութիւնըԱյրի կնոջ որդիին յարութիւնը                     655         655         655         655    

30.30.30.30.----    Գօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնըԳօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնըԳօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնըԳօսացած ձեռքով մարդուն բժշկութիւնը             672         672         672         672    

31.31.31.31.----    Երկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւնԵրկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւնԵրկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւնԵրկրորդ հրաշալի ձկնորսութիւն                 687         687         687         687    

32.32.32.32.----    Յիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէՅիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէՅիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէՅիսուս խուլ եւ համր մարդ մը կը բժշկէ                724        724        724        724    

33.33.33.33.----    Տաճարին տուրքը ձուկին բերանէնՏաճարին տուրքը ձուկին բերանէնՏաճարին տուրքը ձուկին բերանէնՏաճարին տուրքը ձուկին բերանէն                 735         735         735         735    

34.34.34.34.----    Կոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնըԿոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնըԿոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնըԿոյր եւ համր դիւահարին բժշկութիւնը             749         749         749         749    

35.35.35.35.----    Համր դիւահարին բժշկութիւնըՀամր դիւահարին բժշկութիւնըՀամր դիւահարին բժշկութիւնըՀամր դիւահարին բժշկութիւնը                     754         754         754         754    

36.36.36.36.----    Յիսուսի փախուստը զայրացած ամբոխին մէջէնՅիսուսի փախուստը զայրացած ամբոխին մէջէնՅիսուսի փախուստը զայրացած ամբոխին մէջէնՅիսուսի փախուստը զայրացած ամբոխին մէջէն  761  761  761  761    

Օգտագործուած աղբիւրներՕգտագործուած աղբիւրներՕգտագործուած աղբիւրներՕգտագործուած աղբիւրներ                                                766766766766    
ՀեղինակՀեղինակՀեղինակՀեղինակին ամբողջական գործերըին ամբողջական գործերըին ամբողջական գործերըին ամբողջական գործերը                 768         768         768         768    
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Օգտագործուած ԱղբիւրներՕգտագործուած ԱղբիւրներՕգտագործուած ԱղբիւրներՕգտագործուած Աղբիւրներ    
    

1.1.1.1.----    Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, ««««ՄեկնուՄեկնուՄեկնուՄեկնու----
թիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսիթիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսիթիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսիթիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի»,»,»,»,    ԿոստանդնուԿոստանդնուԿոստանդնուԿոստանդնու----
պոլիս, 1825:պոլիս, 1825:պոլիս, 1825:պոլիս, 1825:    

2.2.2.2.----    Ստեփանոս Սիւնեցի, Ստեփանոս Սիւնեցի, Ստեփանոս Սիւնեցի, Ստեփանոս Սիւնեցի, ««««Մեկնութիւն Չորից ԱւետարանՄեկնութիւն Չորից ԱւետարանՄեկնութիւն Չորից ԱւետարանՄեկնութիւն Չորից Աւետարան----
չացչացչացչաց»,»,»,»,    Էջմիածին, 1997:Էջմիածին, 1997:Էջմիածին, 1997:Էջմիածին, 1997:    

3.3.3.3.----    ԻգնատիԻգնատիԻգնատիԻգնատիոս Վարդապետ, ոս Վարդապետ, ոս Վարդապետ, ոս Վարդապետ, ««««Մեկնութիւն Սրբոյ ԱւետաՄեկնութիւն Սրբոյ ԱւետաՄեկնութիւն Սրբոյ ԱւետաՄեկնութիւն Սրբոյ Աւետա----
րանին որ ըստ Ղուկասուրանին որ ըստ Ղուկասուրանին որ ըստ Ղուկասուրանին որ ըստ Ղուկասու»,»,»,»,    Կոստանդնուպոլիս, 1824:Կոստանդնուպոլիս, 1824:Կոստանդնուպոլիս, 1824:Կոստանդնուպոլիս, 1824:    

4.4.4.4.----    Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, ««««Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ 
Աւետարանին որ ըստ ՄարկոսիԱւետարանին որ ըստ ՄարկոսիԱւետարանին որ ըստ ՄարկոսիԱւետարանին որ ըստ Մարկոսի»,»,»,»,    Կոստանդնուպոլիս, 1826:Կոստանդնուպոլիս, 1826:Կոստանդնուպոլիս, 1826:Կոստանդնուպոլիս, 1826:    

5.5.5.5.----    Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր Նարեկացի, ««««ՆարեկՆարեկՆարեկՆարեկ»,»,»,»,    Անթիլիաս, 2005:Անթիլիաս, 2005:Անթիլիաս, 2005:Անթիլիաս, 2005:    
6.6.6.6.----    Սարգիս Կունդ, Սարգիս Կունդ, Սարգիս Կունդ, Սարգիս Կունդ, ««««ՄեկնութիՄեկնութիՄեկնութիՄեկնութիւն Աւետարանին Ղուկասոււն Աւետարանին Ղուկասոււն Աւետարանին Ղուկասոււն Աւետարանին Ղուկասու»,»,»,»,    

Էջմիածին, 2005:Էջմիածին, 2005:Էջմիածին, 2005:Էջմիածին, 2005:    
7.7.7.7.----    Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, ««««Սերտողութիւն Մատթէոսի Սերտողութիւն Մատթէոսի Սերտողութիւն Մատթէոսի Սերտողութիւն Մատթէոսի 

ԱւետարանինԱւետարանինԱւետարանինԱւետարանին»,»,»,», 1992 1992 1992 1992----1993, 1993, 1993, 1993, անտիպ:անտիպ:անտիպ:անտիպ:    
8.8.8.8.----    Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, ««««Լոյս եւ ՀաղորդութիւնԼոյս եւ ՀաղորդութիւնԼոյս եւ ՀաղորդութիւնԼոյս եւ Հաղորդութիւն»,»,»,»,    

Նիկոսիա, 2005:Նիկոսիա, 2005:Նիկոսիա, 2005:Նիկոսիա, 2005:    
9.9.9.9.---- Matthew Henry,  Matthew Henry,  Matthew Henry,  Matthew Henry, «A Commentary on the Whole Bible»,«A Commentary on the Whole Bible»,«A Commentary on the Whole Bible»,«A Commentary on the Whole Bible», Vol.  Vol.  Vol.  Vol. 

V. U.S.A.V. U.S.A.V. U.S.A.V. U.S.A.    
10.10.10.10.----    Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ 

Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (««««Մեկնութիւն Մատթէոսի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէոսի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէոսի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէոսի Աւետա----
րանինրանինրանինրանին»,»,»,»,    Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած 
բացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:բացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:բացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:բացատրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:    

11.11.11.11.----    Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ 
Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (««««ՄՄՄՄեկնութիւն Ղուկասու Աւետարաեկնութիւն Ղուկասու Աւետարաեկնութիւն Ղուկասու Աւետարաեկնութիւն Ղուկասու Աւետարա----
նիննիննիննին»,»,»,»,    Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրու----
թիւններ), Եգիպտոս, 1985:թիւններ), Եգիպտոս, 1985:թիւններ), Եգիպտոս, 1985:թիւններ), Եգիպտոս, 1985:    

12.12.12.12.----    Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ 
Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (««««Մեկնութիւն Մարկոսի ԱւետարաՄեկնութիւն Մարկոսի ԱւետարաՄեկնութիւն Մարկոսի ԱւետարաՄեկնութիւն Մարկոսի Աւետարա----
նիննիննիննին»,»,»,»,    Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացաԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացաԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացաԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուտրուտրուտրու----
թիւններ), Եգիպտոս, 1984:թիւններ), Եգիպտոս, 1984:թիւններ), Եգիպտոս, 1984:թիւններ), Եգիպտոս, 1984:    
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13.13.13.13.----    David H. Stern, David H. Stern, David H. Stern, David H. Stern, «Tewish New Testament Commentary»,«Tewish New Testament Commentary»,«Tewish New Testament Commentary»,«Tewish New Testament Commentary»,    
U.S.A. 1992.U.S.A. 1992.U.S.A. 1992.U.S.A. 1992.    

14.14.14.14.---- Paul Feghali et Antoine Aoukar, Nemetallah Khoury et  Paul Feghali et Antoine Aoukar, Nemetallah Khoury et  Paul Feghali et Antoine Aoukar, Nemetallah Khoury et  Paul Feghali et Antoine Aoukar, Nemetallah Khoury et 
Youssef Fakhry, Youssef Fakhry, Youssef Fakhry, Youssef Fakhry, «New Testament Interlinear Greek «New Testament Interlinear Greek «New Testament Interlinear Greek «New Testament Interlinear Greek –––– Arabic», Arabic», Arabic», Arabic»,    
Universite Antonine, Faculte des SciencUniversite Antonine, Faculte des SciencUniversite Antonine, Faculte des SciencUniversite Antonine, Faculte des Sciences Bibliques, Oecumeniques es Bibliques, Oecumeniques es Bibliques, Oecumeniques es Bibliques, Oecumeniques 
et des Religions, 2003.et des Religions, 2003.et des Religions, 2003.et des Religions, 2003.    
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Ð»ÕÇÝ³ÏÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ 
 

1.- ÖßÙ³ñÇï í»ñ³ÍÝáõÝ¹Á 
2.- ´³°ó ëñïÇ¹ ¹áõéÁ, ÚÇëáõë ÏÁ ëå³ë¿ 
3.- ºë »Ù Ö³Ùµ³Ý, ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ »õ Î»³ÝùÁ 
4.- Ø³ÝáõÏÝ»ñáõÝ ²ñù³ÛáõÃÇõÝÁ 
5.- ²Ù»Ýûñ»³Û ³×áõÙ ²ëïáõÍáÛ Ðá·Çáí »õ Êûëùáí 
6.- ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ  

ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ 
7.- ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ å³ï·³ÙÁ  

³Ûëûñáõ³Ý Ù³ñ¹áõÝ 
8.- ¶ÇïÝ³Ýù å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ áñáß Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ 
9.- ²Ù»Ýûñ»³Û Ñá·»õáñ áõëáõóáõÙ 
10.- Ø»ñ Ñá·Á ²ëïáõÍáÛ Ó·»É 
11.- Ð³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ í³ñ¹»ñÝ »Ý ³ñù³ÛáõÃ»³Ý 
12.- Ø»ñ îÇñáç »õ öñÏÇãÇÝª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ 

³é³ÏÝ»ñáõÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ (². Ñ³ïáñ) 
13.- 62 Ñ³ñóáõÙÝ»ñ »õ ³ÝáÝó å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ 
14.- Ö³ÝãÝ³Ýù ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ 

Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ 
(½³ñ·³óÙ³Ý ÙñóáõÙÇ Ñ³Ù³ñ) 

15.- êáõñµ ÎáÛë Ø³ñÇ³Ù »õ Ð³Û Ø³ÛñÁ 
16.- Ø»ñ îÇñáç »õ öñÏÇãÇÝª ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ 

³é³ÏÝ»ñáõÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ (´. Ñ³ïáñ) 
17.- ÚÇëáõëÇ ë¿ñÁ ÏÁ µáõÅ¿ íÇñ³õáñ ³Ù¿Ý ëÇñï 
18.- Ð³ñóáõÙÝ»ñª Ï³ñ× å³ï³ëË³ÝÝ»ñáí 
19.- î¿ñ ÚÇëáõëÇ »õ ê³Ù³ñ³óÇ ÏÝáç Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ 
20.- øñÇëïáëÇ Ññ³ßùÝ»ñáõÝ ·ÇñùÁ 

¥Ø»ñ îÇñáç »õ öñÏÇãÇÝ` ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ 
Ññ³ßùÝ»ñáõÝ »õ µÅßÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ 
Ñá·»õáñ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ¤ 


