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Մեծ Պահոց քառասնօրեայ շրջանը շուտով իր աւարտին
կը հասնի։ Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւններու
ընթացքին հոգեթով առիթներ ունեցանք եւ աղօթեցինք՝
«Աստուա՛ծ,
քաւութի՛ւն
շնորհէ
ինծի՝
մեղաւորիս»,
սաղմոսեցինք՝ «Տէ՛ր, լսէ՛ իմ աղօթքներս, ականջ դի՛ր իմ
արտասանած խօսքերուս», մաղթանք ըրինք՝ «Տէ՛ր, ուղղեա
զգնացս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան...», շարական
երգեցինք՝ «Նայեա՛ց սիրով, Հայրդ գթած»։ Մէկ խօսքով՝
առանձնաբար, բայց մանաւանդ հաւաքաբար մեր ձայները
ուզեցինք լսելի դարձնել առ ամենաբարին Աստուած՝ որ մեր
մեղքերը քաւէ, մեր աղաչանքները լսէ, մեր քայլերը դէպի
խաղաղ ճանապարհներ ուղղէ, գթասրտութեամբ ու
մարդասիրութեամբ նայի բոլորիս, մեզ պաշտպանելու չարէն
եւ անոր բոլոր որոգայթներէն եւ աղտեղութիւններէն։ Բացառիկ առիթ ընծայուեցաւ իւրաքանչիւրիս, անդրադառնալու
մեր
սխալներուն,
խոստովանութեամբ,
զղջումով
եւ
ապաշխարութեամբ թեթեւնալու մեղքի յոգնեցուցիչ ծանրաբեռնութենէն: Շնորհալի Հայրապետին բառերով խնդրեցինք,
որ Տէրը՝ Քրիստոս իր սիրոյ մաքրիչ ու բոցավառ կրակով այրէ
ու մաքրէ մեր մեղքերը, սրբէ մեր խղճմտանքը, որպէսզի մաքրուած եւ սրբուած՝ Իրեն մօտենանք, Իրեն վստահինք եւ
Իրմով առաջնորդուինք դէպի բարին, դէպի յաւերժականը,
Իրմով առաւել կեանք ունենալու համար։
Ինչպիսի՜ մեծ հրճուանք եւ ուրախութիւն է զգալ ու վայելել
պաշտպանութիւնը աշխարհին յաղթող անպարտելի Տիրոջ։
Վստահի՛նք Յիսուս Քրիստոսին, որովհետեւ Ան իր սիրոյն
խոստումով մեզմէ իւրաքանչիւրիս կ’ըսէ. «Քեզի երեսի վրայ
չեմ ձգեր եւ երբեք չեմ լքեր» մեզ վստահեցնելով. «Ես ձեր
կողմէն եմ». հետեւաբար, «Եթէ Աստուած մեր կողմէն է, ո՞վ
կրնայ մեզի հակառակ ըլլալ»։
Տագնապներով եւ նեղութիւններով լեցուն այս աշխարհի
մէջ, ո՞վ չ’ուզեր իր կողքին զԱստուած ունենալ. մեզմէ ո՞վ
պիտի չուզէր, վտանգներով լեցուն այս աշխարհին մէջ
վստահիլ Աստուծոյ։ Ապաւինի՛նք Աստուծոյ պաշտպանութեան,
որովհետեւ այսօ՛ր ալ Տէրը պատրաստ է մեզ պաշտպանելու.
Աստուած երբեք չի փոխուիր. Ան միշտ մեզի հետ է, անցեալին
եւ այսօր, զանազան ձեւերով, եւ ամենատարբեր առիթներով
կը յայտնուի մեզի, իր օրհնութիւնը բաշխելով եւ իր շնորհքներով
զարդարելով մեզ ։
Մեր առջեւ ահա կը բացուի Մեծ Շաբաթը՝ Սուրբ Շաբաթը՝
ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ։
Յիսուս Տաճարը մաքրագործեց, պատգամեց եւ Աստուծոյ
կամքը հռչակեց. իր աշակերտներուն հետ Վերջին Ընթրիքը
կատարեց, Ս. Հաղորդութեան խորհուրդը հաստատելով. ի
նշան խոնարհութեան մեծագոյն դասի, աշակերտներուն
ոտքերը լուաց. ապա մատնուեցաւ, ձերբակալուեցաւ,
չարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, թաղուեցաւ. սակայն, չմնաց
գերեզմանուած, Ան յաղթեց մահուան, յաղթեց աշխարհին եւ
իր յարութեամբ մեզի նոր կեանք պարգեւեց՝ ԱՌԱՒԵԼ ԿԵԱՆՔ։
Եկէ՛ք, միասնաբար քալենք Տիրոջ ճանապարհով.
ճանապարհ՝ ճշմարտութեան եւ կեանքի. մօտենանք Իրեն՝
մեզմէ իւրաքանչիւրի պաշտպանին, մեր մեղքերու բժիշկին,
մեր քաւչարարին։
Այո՛, Յիսուս Քրիստոսը նոյնն է միշտ՝ երէկ, այսօր եւ
յաւիտեան։

Գիտցի՛ր, որ յաճախ, պարտուիլը բարի է –ըլլայ
ատիկա զրկանք, ծեծ կամ անարգանք- եւ այդ իսկ է
յաղթանակի գեղեցիկ օրինակը: Ով որ շատ անարգէ, կը
պարտուի. իսկ ով որ համբերէ, կը յաղթէ, որովհետեւ
առաջինը իր իսկ ախտերէն կը պարտուի, մինչ երկրորդը
ուրիշներուն ախտերուն ալ կը յաղթէ, նման ծովեզերքի
քարաժայռերուն, որոնց զարնուելով ալիքները՝ կը
փշրուին:
Տրտմինք ա՛յն տխրութեամբ, որ մայրն է
ուրախութեան եւ ո՛չ թէ ցնծանք այն ուրախութեամբ, որ
ակռաներու կրճտում կը ծնի: Երկրի վրայ քիչ մը յոգնինք,
որպէսզի յաւիտենապէս երկնքի մէջ փափկանանք:
Պօղոսէն աւելի լաւը չես, եւ ո՛չ ալ Պետրոսէն աւելի
ազնուական, որոնք միշտ անօթի, ծարաւ ու մերկ էին:
Եթէ կ’ուզես այն քաղաքը երթալ, ուր անոնք գացին,
դո՛ւն եւս գնա այն ճանապարհէն, որ այնտեղ կը տանի:
Հանգիստի ճանապարհը այնտեղ չ’առաջնորդեր,
այլ՝ նեղութեան. հետեւաբար, նեղութեամբ ապրինք,
որպէսզի յաւիտենական կեանքը ժառանգենք մեր Տիրոջ
Յիսուս Քրիստոսի շնորհքով:
Մեր այս կեանքը պատերազմի շրջան է, եւ ո՛չ ոք
պատերազմի մէջ հանգիստ եւ դիւրութիւն կը փնտռէ:

Բարսեղ Մաշկեւորցի

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հոգեհանգստեան պաշտօնը կամ ննջեցեալներու
հոգիներուն համար եղած աղօթքը հիմնուած է
Զինուորեալ Եկեղեցւոյ (ողջերու) եւ Յաղթական Եկեղեցւոյ
(մահացածներու) միութեան, այսինքն մէկ ըլլալուն եւ
անոնց իրարու հետ ունեցած հաղորդակցութեան վրայ։
Հայ Եկեղեցւոյ վարդապետութեան համաձայն, ննջեցեալ
հոգիները սպասման վիճակի մը մէջ Քրիստոսի փառաւոր
երկրորդ գալուստին՝ աշխարհի վախճանը կը սպասեն։
Իսկ Զինուորեալ Եկեղեցին այս աշխարհի մէջ կ’աղօթէ
իր ննջեցեալներու հոգիներու փրկութեան համար։
Հոգեհանգստեան պաշտօնով մենք կ’աղօթենք մեզմէ
առյաւէտ բաժնուած հոգիներուն համար, որ Աստուած
անոնց մեղքերուն թողութիւն շնորհէ, մանաւանդ անոնց
համար՝ որոնք յանկարծամահ եղած են եւ կամ արկածով
մահացած, եւ առիթը չեն ունեցած յիշելու զԱստուած եւ
աղօթելու իրենց փրկութեան եւ մեղքերու թողութեան
համար։
Եկեղեցին
չ’աղօթեր
հեթանոս,
հերետիկոս,
անհաւատ ու անկրօն կամ անձնասպան ննջեցեալներու
հոգիներուն համար, իսկ Քրիստոսով մեռածներու ներելի
սխալներուն համար քաւութիւն եւ թողութիւն կը հայցէ,
բայց ո՛չ անոնց մահացու մեղքերուն համար. վերջին
հաշուով դատաստանը Աստուծոյ կը պատկանի։
Մահացածներուն համար կատարած մեր աղօթքը
Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մասին մեր հաւատքի
եւ մեռելներու յարութեան նկատմամբ մեր յոյսի
յայտարարութիւնն է։ Հայ Եկեղեցւոյ մէջ ննջեցեալներու
յիշատակը այնքան յարգելի է, որ հինգ Տաղաւար
տօներուն յաջորդող օրը յատկացուած է ննջեցեալներու
յիշատակին, զոր «Մեռելոց օր» կը կոչենք։ Բացի այդ
օրերէն, մասնաւոր հոգեհանգստեան պաշտօններ եւս
կատարել կու տանք, մասնաւորաբար ննջեցեալներու
մահուան քառասունքին եւ տարելիցին առիթներով։

IYSAYIEUC
Մարդ արարածը կեանքի երկու վիճակներու
սահմաններուն մէջ կ’ապրի. մէկը այս ներկան է, իսկ
միւսը՝ հանդերձեալը։ Այս կեանքի բարիքները, զոր
կը վայելենք, Աստուծոյ բարիքներն են տրուած մեզի,
որովհետեւ ինչպէս որ ինք ստեղծեց մարդը, այնպէս
ալ ինք, իր առատ ունեցուածքէն, մարդուն տուաւ անոր
կեանքին պէտք եղող բոլոր բարիքները՝ չափով, կշիռքով
ու կարգով։ Աւելին, մեզի պարգեւեց լինելութեան, ապրելու
եւ իր կողքին ըլլալու բացառիկ հնարաւորութիւնը, ըլլալու
եւ լինելութիւնը շարունակելու ուժը։
Այս երկիրը, իբրեւ բարելից սեղան, զարդարուեցաւ
մարդոց եւ բնութեան մաս կազմող-ապրող արարուածներու
վայելքին համար, ընդհանուր բարիքներով՝ լոյսով, օդով,
անձրեւով, տարուան եղանակներով, իբրեւ անհրաժեշտ
բարիքներ, զորս բոլորին շնորհեց. իսկ մասնաւոր բարիքները վերապահեց տալ անոնց, որոնց ինք կամեցաւ՝
որքան կամեցաւ, երբ կամեցաւ և կամ ինչպէս կամեցաւ։
Աստուած կը շնորհէ թէ՛ բնական բարիքները, այսինքն՝
մարմնական կեանքի տեւողութիւնը, առողջութիւնը,
ուշիմութիւնը, ուժեղութիւնը եւ թէ՛ ստացական բարիքները,
այսինքն՝ իշխանութիւնը, փառքը, հարստութիւնը եւլն...։

Ասոնք պարգեւներ են, որոնք կը տրուին ոչ թէ մարդոց
կամքով, այլ՝ Աստուծոյ տնօրինութեամբ, ինչպէս կ’ըսէ
Դանիէլ մարգարէն. «Բարձրեալն է, որ կը տիրէ մարդոց
թագաւորութեանը, եւ ինք է, որ պիտի տայ անոր որ կը կամենայ»
(Դն. 4.29)։
Երբեք զարմանալի չէ, այլ բնական երեւոյթ է, որ մենք
մեր կեանքին մէջ մտահոգուինք թէ վաղը ի՛նչ պիտի ուտենք,
որովհետեւ պէտք է կեանքի համար. բնական երեւոյթ է, որ
մարդ մտահոգուի չկորսնցնել իր ձեռք բերած յաջողութիւնները,
սակայն զարմանալին այն է, որ այս ժամանակաւոր կեանքին
մէջ, մարդիկ չեն մտահոգուիր իրենց հոգիի խաղաղութեան
կորուստին մասին։ Այսօր, մեր երիտասարդները եւ երբեմն
նոյնիսկ ծնողները կը փորձեն կեանքը վարդագոյն ցոյց
տալ իրենց զաւակներուն, չեն ուզեր պատրաստել զիրենք
կեանքին մեզի բերած յանկարծակի դժուարութիւններուն ու
մարտահրաւէրներուն, չեն ուզեր կարդալ «Ժողովող»ի մէջ
արձանագրուած կեանքի փորձառութիւնը, որ կ’ըսէ. «Ինչ որ
աչքս ուզեց, ինքզինքս զրկեցի անորմէ եւ այդ մէկը ինծի տուաւ
սրտի ուրախութիւն». իսկ սաղմոսերգուն կ’ըսէ. «Մարդը
նման է ունայնութեան, որուն օրերը երազի պէս կ’անցնին», եւ
վերջապէս, կ’արժէ լսել Եսային, որ կ’ըսէ. «Մարդուն ունեցածը
կը նմանի ծաղիկի մը, որ վերջաւորութեան կը թորշոմի ու անոր
տերեւները կը թափին»։
Վարդան Վրդ. Թաշճեան

Սպանիոյ Հուան Քարլոս թագուհին Ողիմպիական
խաղերը բացուած հռչակեց Յուլիս 25, 1992-ին, եւ ամբողջ
աշխարհի աչքերը կեդրոնացան Պարսելոնայի մէջ տեղի
ունեցող Ողիմպիական խաղերու ամառնային մրցաշարքին
վրայ։
Իւրաքանչիւր Ողիմպիական մարզիկ կը ցանկայ յաղթել
եւ մրցանակ շահիլ։ Մարզիկի մեծագոյն ուրախութիւնն է տուն
վերադառնալ՝ ոսկի, արծաթ կամ պրոնզէ շքանշաններով,
նամանաւանդ ոսկիով՝ որ ամէն Ողիմպիական մարզիկի
գերագոյն երազն է։ Սակայն մէկ բան պարզ է, որ նման
մրցաշարքերուն շատ աւելի պարտուողներ պիտի ըլլան, քան
յաղթողներ. իսկ շատեր յուսախաբուած պիտի վերադառնան
իրենց քաղաքները։
Նոյնն է պատկերը՝ կեանքի մէջ։ Հոն ալ կը տեսնենք
թէ շատ աւելի ձախողածներ կան քան՝ յաջողածներ։ Այս
ձախողածներէն շատեր պարագաներու բերմամբ այդպէս
եղած են, իսկ ուրիշներ իրենց եւ գործերուն պատճառով։
Ուրիշ յաղթող մըն ալ կայ, որ թէեւ յաջողած կ’երեւի,
սակայն ըստ էութեան այդպէս չէ։
Մարզիկները բոլոր խաղերէն առաջ յատուկ զննողական
քննութիւններու կ’ենթարկուին, ստուգելու անոնց զօրացուցիչ
դեղեր օգտագործած ըլլալու պարագան։
Ողիմպիական խաղերուն մէջ յաղթելու համար
անհրաժեշտ է միաժամանակ թէ՛ մտքի եւ թէ՛ ֆիզիքական
կեդրոնացումը։ Սակայն Աստուծոյ կողմէ սահմանուած
մրցոյթ-կեանքին մէջ յաղթելու համար պէտք ունինք այլ
կեդրոնացման կէտի, որ հոգին է։ Աստուած մեզի ձեռատետր
մը, ուղեցոյց մը, քարտէս մը տուած է, որուն հետեւելով կրնանք
մշտական արժէք ունեցող ճշմարտութիւններ սորվուելով`,
յաւիտենական մրցանակներ շահիլ։
Այդ ձեռատետրը Սուրբ գիրքն է, որ մեզի կու տայ այն
չափանիշը, որուն միջոցով կրնանք գիտնալ թէ արդեօք
կեանքի մէջ շահողնե՞ր ենք, թէ՝ պարտուողներ։ (Ա. Յհ. 5:1112):
Շարունակելի
Հրահատ

Արաբական խալիֆայութեան տիրապետութեան շրջանին
հայոց կաթողիկոսը՝ Սուրբ Յովհաննէս Օձնեցին, եկեղեցւոյ
անսասանութիւնը ապահովելու համար 719-ին կը մեկնի
Դամասկոս, տեսնուելու Օմար ամիրայապետին հետ։ Մեծ
կ’ըլլայ ամիրայապետին հիացմունքն ու զարմանքը, երբ կը
տեսնէ կաթողիկոսին
անչափ գեղեցիկ արտաքին շքեղ
տեսքն ու մօրուքին վրայ ցանուած ոսկի փոշին։ Ամիրապետը
զարմացած հարց կու տայ, թէ համեստ ու պարզ ապրելու
Քրիստոսի պատուիրանին հակառակ, հայոց հայրապետը ինչո՞ւ
ճոխ հագուստներով ու ոսկիով զարդարուած է։ Հայրապետը
կը յայտնէ, թէ այդ շքեղ հագուստներն ու թանկագին զարդերը
արտաքին միջոցներ են, ժողովուրդին վրայ ազդելու եւ
տպաւորութիւն ձգելու: Ապա ան ցոյց կու տայ հագուստին տակէն
իր հագած կոշտ քուրձը, որ միշտ կը կրէր։ Այս պատկերին դիմաց
ամիրայապետը առաւել յարգանք ու պատկառանք կը ցուցաբերէ
հայոց հայրապետին։ Վերջինիս խնդրանքով ամիրայապետը
գրաւոր հրովարտակով հայ եկեղեցին զերծ կը պահէ շատ
մը հարկերէ, եւ հալածանքները դադրեցնելով կ’արտօնէ
քրիստոնէական պաշտամունքի ազատ գործադրութիւնը։
Սուրբ Յովհաննէս Օձնեցի Կաթողիկոսը ծնած է
Գուգարքի Տաշիր գաւառի Օձուն գիւղին մէջ, շուրջ 650ական
թուականներուն։
Աշակերտութեան
տարիներուն
հմտացած է աստուածաբանութեան, իմաստասիրութեան եւ
հեռետորութեան մէջ։ Կաթողիկոս ընտրուած է 717 թուականին։
Վախճանած է 728 թուականին եւ թաղուած իր ծննդավայրին
մէջ՝ Սուրբ Յովհաննէս վանքին մէջ, ուր ճգնեցաւ իր կեանքի
վերջին տարիներուն։ Անոր գերեզմանը դարեր շարունակ
սրբատեղի եւ ուխտատեղի եղած է. իսկ անոր հանդէպ եղած
սէրն ու պատկառանքը ժողովուրդը արտայայտած է իր մասին
բազմաթիւ աւանդազրոյցներ հիւսելով, որոնց մէջ նկարագրուած
է որպէս հրաշագործ եւ բուժող սուրբ։
Գարեգին Վրդ. Շխրտմեան

Ո՛վ Տէր, առաքէ՛ Քու խաղաղութեան հրեշտակդ,
որ զիս անխռով պահէ գիշեր ու ցերեկ,
քնացած թէ արթուն եղած ատենս,
որպէսզի միշտ գոհութեամբ փառաւորեմ Քեզ։

ä

IYSAYIEUC
THE TRUE ESSENCE
OF FASTING

JÉSUS CHRIST EST TOUJOURS LE MÊME
AUTANT HIER ET AUJOURD’HUI, QUE POUR TOUJOURS

Les quarante jours du Carême tirent à leur fin. Lors des laudes et des vêpres,
nous avons pu prier («Pardonnez-moi, mon Dieu, pour mes péchés»), psalmodier («Seigneur, entendez ma prière, prêtez l’oreille»), espérer («Seigneur, montrez-nous le droit chemin…») et chanter («Regardez avec amour, Père miséricordieux»). En somme, nous avons eu l’occasion de rassembler nos voix pour
entrer en communion avec Dieu, qui a entendu nos prières, corrigé nos pas, regardé avec miséricorde et amour ses serviteurs, et nous a protégés du mal, des
impuretés. Nous avons tous eu l’occasion de réfléchir sur nos erreurs et d’être
libérés du poids de nos péchés par la confession, le repentir et la pénitence. Avec
les paroles de notre patriarche, nous avons prié pour que le Christ, en tant que
feu vivant, puisse brûler nos péchés par les flammes de son amour et purifier
notre conscience; ainsi épurés, nous allions à Sa rencontre. Soyons plus proches
de Lui et ayons confiance en Lui pour pouvoir, à travers Lui, se diriger vers l’Éternel, pour une vie meilleure en Sa compagnie.
Quelle grande joie de jouir de la protection du Seigneur du monde!
Croyons en l’amour de Jésus-Christ parce qu’Il nous a dit : «Je ne te laisserai pas
tomber sur ton visage, je ne te quitterai jamais.» Il a dit : «Je suis de ton côté», et
donc : «Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous?»
Dans ce monde plein de troubles et de problèmes, qui n’aimerait pas avoir Dieu
à ses côtés? Fions-nous à sa protection, puisque même aujourd’hui Il est prêt à
nous protéger. Dieu ne change jamais, Il est toujours avec nous, autant dans le
passé qu’en ce jour et ce, de maintes manières. Il se révèle à nous en diverses
occasions, nous distribuant sa bénédiction et nous ornant de sa grâce.
Devant nous s’ouvre la Grande Semaine, la SEMAINE SAINTE.
Au cours de trois jours, Jésus a accompli la purification du Temple, proclamé et
même révélé la volonté de Dieu. Puis il s’est assis à la dernière Cène avec ses
disciples, a établi la Communion. En signe d'humilité, il a lavé les pieds de ses
disciples, puis a été emprisonné : il a souffert, a été crucifié, ensevel. Cependant,
il ne s’est pas laissé vaincre. Au contraire, il a vaincu la mort, vaincu le monde et
nous a donné une nouvelle vie par sa résurrection, UNE VIE MEILLEURE.
Marchons ensemble sur ce sentier, s’approchant de Lui, le défenseur de chacun
d'entre nous, à la fois médecine et expiation de nos péchés, chemin de la vérité
et de la vie.
Oui, Jésus-Christ reste toujours le même : autant hier et aujourd'hui, que pour
toujours.

Jeunesse

MESSAGE DU PRÉLAT

The first thing that comes to mind the fastest,
when speaking about fasting, is food: “What
should or should not we eat?” becomes the
main question. Albeit depriving ones self of
certain foods, especially animal products,
plays an important part of fasting, nevertheless it is not and it should not be the sole concern of the believer, who is preparing to fast.
Here’s what we read in the book of prophet
Isaiah: ‘We have fasted before you!’ they say.
‘Why aren’t you impressed?
We have been very hard on ourselves, and
you don’t even notice it!’ “I will tell you why!”
I respond. “It’s because you are fasting to
please yourselves. Even while you fast, you
keep oppressing your workers. What good is
fasting when you keep on fighting and quarreling? This kind of fasting will never get you
anywhere with me. You humble yourselves
by going through the motions of penance,
bowing your heads like reeds bending in the
wind. You dress in burlap and cover yourselves with ashes.
Is this what you call fasting? Do you really
think this will please the Lord?
“No, this is the kind of fasting I want: Free
those who are wrongly imprisoned; lighten
the burden of those who work for you. Let the
oppressed go free, and remove the chains
that bind people. Share your food with the
hungry, and give shelter to the homeless.
Give clothes to those who need them, and do
not hide from relatives who need your help.
“Then your salvation will come like the dawn,
and your wounds will quickly heal. Your godliness will lead you forward, and the glory of
the Lord will protect you from behind.” Then
when you call, the Lord will answer. ‘Yes, I
am here,’ he will quickly reply.
Isaiah’s kind of fasting is about self-denial,
altruism, and justice.

MANKAPATANYKAN
(Ղուկասի Աւետարան 18.1-8)
Յիսուսը առակ մը պատմեց իր աշակերտներուն՝ ցոյց
տալու համար, թէ պէտք է միշտ աղօթել առանց յուսահատելու:
Եւ ըսաւ.
- Քաղաքի մը մէջ դատաւոր մը կար, որ ո՛չ Աստուծմէ
կը վախնար եւ ո՛չ ալ մարդոցմէ կ’ամչնար: Նոյն քաղաքին մէջ
այրի կին ալ կար, որ կը դիմէր անոր եւ կը խնդրէր.- Իրաւունքս
պաշտպանէ՛ իմ հակառակորդէս:
Դատաւորը երկար ժամանակ կը մերժէր դատը տեսնել,
սակայն ի վերջոյ ինքն իրեն ըսաւ.- «Թէեւ Աստուծմէ չեմ
վախնար եւ մարդոցմէ չեմ ամչնար, բայց քանի որ այս այրին
նեղութիւն կու տայ ինծի, անոր դատը տեսնեմ, որպէսզի
անվերջ մօտս գալով՝ չանհանգստացնէ զիս»:
Ապա Տէրը շարունակեց.
- Լսեցէ՛ք, թէ ի՛նչ կ’ըսէ այդ անիրաւ դատաւորը: Իսկ
Աստուած ինչքա՞ն կը համբերէ իր ընտրեալներուն կրած
անիրաւութեան. չի՞ պաշտպաներ զանոնք, որոնք գիշեր ու
ցերեկ կը դիմեն իրեն: Այո՛, կ’ըսեմ ձեզի, անոնց իրաւունքը
իսկոյն կը պաշտպանէ: Բայց Մարդու Որդին երբ գայ, արդեօք
հաւատք կը գտնէ՞ երկրի վրայ:
Որեւէ ատեն երեք ոտքով մրցումի մասնակցա՞ծ էք։
Մէկը իր ձախ սրունքը կը կապէ ուրիշի մը աջ սրունքին.
յետոյ երկուքը կը ջանան միասին քալել։ Դժուար է այդ ձեւով
ներդաշնակ քալել։ Երբեմն մէկը կը սկսի շատ արագ քալել
եւ միւսը վար կը ձգէ։ Եթէ երկուքն ալ միատեղ պիտի քալեն,
իրարու հետ համաձայնելով քալելու են։
Եթէ ուզենք Յիսուսի հետ քայլ պահել՝ զինք հաճեցնելով
ապրիլ, պէտք է Իրեն աղօթքով մօտենանք եւ վստահինք,
որպէսզի կարենանք հասկնալ իր միտքը։ Յիսուս կ’ըսէ թէ՝
Իր զօրութեան պէտք ունինք մեղքի դէմ դնելու, ուստի Իրմէ
օգնութիւն պէտք է խնդրենք։ Յիսուս կը խոստանայ երբեք մեզ
չձգել. ուստի Իրեն պէտք է հաւատքով վստահինք, որպէսզի
մեզի հոգ տանի։ Կը տեսնէ՞ք ինչպէս կ’ըլլայ։ Այն ատեն
կ’ունենաք մեզի հետ քալող հաւատարիմ Բարեկամ մը, որ
միշտ մեր կողքին է։

Կրնա՞ք ուրիշ կերպեր գտնել Յիսուսի հետ քալելու,
ձեր կեանքի ամբողջ ընթացքին։

123-

Գանատայի Հայոց Թեմի

Կիրակնօրեայ Դպրոցներու
նպատակն է Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցւոյ
դաւանութեան եւ աւանդութեան
համաձայն` մեր մանուկներուն
եւ պատանիներուն ջամբել
կրօնական դաստիարակութիւն
եւ եկեղեցւոյ վերաբերեալ
գիտելիքներ եւ ծանօթութիւններ։

Ձեր զաւակները Կիրակնօրեայ Դպրոց
արձանագրելու համար, կրնաք
հեռաձայնել ձեր շրջանի եկեղեցիներու
գրասենեակները։
Կիրակնօրեայ Դպրոցի ժամերն են՝
Կիրակի առաւօտները ժամը 10։30-1:00։
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ԱՂՕԹՔԻՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ
Գ) ԻՆՉՈ՞Ւ ՊԷՏՔ Է ԱՂՕԹԵԼ

1
Ազատութիւնը ըստ Աստուածաշունչին
Ազատութիւնը՝ Աստուծոյ կողմէ տրուած պարգեւ է։
2
Ընկերային արդարութիւնը ըստ Աստուածաշունչին
Մեղքը եւ այն բոլոր պատճառները, որոնք մարդս կը հեռացնեն Աստուծմէ։
Աստուած կ’ուզէ մեզի հետ ըլլալ եւ մենք կը մերժենք։
3
Հաւատքը տարագրութեան մէջ
Ինչպէ՞ս դիմագրաւել տագնապներն ու հարուածները։
Հայեացք՝ Ս. Գրքին մէջ արձանագրուած փորձառութեան վրայ։
4
Մակաբայեցիներուն օրինակը՝ Վարդանանց կեցուածքին մէջ
Հաւատարմութիւն՝ Աստուծոյ, կերտուած հայրենիքին ու նուիրական
արժէքներուն
Յաւերժական են ազգեր իրենց հաւատքով, հայրենիքով եւ մշակոյթով։
5
Շնորհքներն ու պարգեւները՝ վասն ազգակերտումի
Յոյս, երազ ու տեսլական։

	
Աղօթքը բազմաթիւ օգուտներ ունի։ Նախ եւ առաջ հաւատքի
եւ ազնիւ զգացումի արտայայտութիւն է, նաեւ կը նպաստէ, որ ազնիւ
եւ խաղաղ խիղճ ունենանք, ինչպէս Յիսուս ըսաւ. «Սիրեցէք ձեր
թշնամիները, օրհնեցէք ձեզ անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ ատողներուն
եւ աղօթեցէք անոնց համար» (Մտ 5.44)։
	
Մեծագոյն աղօթողը ան է, որ հաւատքով եւ յոյսով կ’աղօթէ։
Հաւատքով եւ յոյսով աղօթել կը նշանակէ մաքուր սիրտով եւ
խոնարհութեամբ աղօթել, ինչպէս Յիսուս ըսաւ. «Ով որ իր անձը կը
բարձրացնէ՝ պիտի խոնարհի, եւ ով որ իր անձը կը խոնարհեցնէ՝ պիտի
բարձրանայ» (Ղկ 18.14)։ Նոր Կտակարանին մէջ մեծագոյն աղօթողը
նոյնինքն Յիսուս Քրիստոսն է։

Դ) ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԻՇՏ ԿԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԷ՞ ՄԵՐ ԱՂՕԹՔՆԵՐՈՒՆ
	Աստուած մեր աղօթքներուն կը պատասխանէ այնքան ատեն,
որ մենք Իր կամքը կը կատարենք։ Աստուած կ’ուզէ մարդուն ապրիլը
համերաշխ ու սիրով հանդէպ իր նմաններուն, այսինքն՝ մարդուս
փրկութիւնը։ Ինչպէս կը կարդանք Եզեկիէլ մարգարէին մօտ. «Միթէ
ես ամբարիշտին կորուստը կ’ուզե՞մ, չէ՞ որ ես կ’ուզեմ որ անիկա իր
ճամբայէն դառնայ եւ ապրի» (Եզկ 18.23), այսինքն՝ մեր աղօթքները
պէտք չէ ծառայեն մեր ցանկութիւններուն, ինչպէս կը թելադրէ Յակոբոս
առաքեալ (տե՛ս Յկ 4.2), այլ պէտք է նպատակ ունենան մեր հոգեկան
շահը, զարգացումն ու խաղաղութիւնը։
	Աղօթքը անհրաժեշտ պայման մըն է իւրաքանչիւր
հաւատացեալի համար, որովհետեւ անոր միջոցաւ է, որ մարդս
յարաբերութեան մէջ կը մտնէ իր Արարիչին հետ։ Վերջապէս, աղօթքին
շնորհիւ է, որ իր կատարելութեան կը հասնի Հօր եւ որդիի մտերմիկ
կապը, որ հիմնովին կը տարբերի մնացեալ բոլոր կապերէն։ Աղօթելու
ենք եւ յարատեւ աղօթելու, իսկ մեզ աղօթելու մղող ուժը պէտք է միայն
սէրը ըլլայ, այն անկեղծ եւ անշահախնդիր սէրը, որ Աստուծմէ կը
ճառագայթէ եւ մեր սիրտերուն մէջ կը փայլի։ Մեր պարտականութիւնն
է ներել մեր նմաններուն՝ եւ այդ մէկը յաջողցնելու համար անհրաժեշտ
է մեր սիրտին մէջ կենդանի եւ հզօր պահել այն ուժը, որ սիրոյ Աստուծոյ
հետ մեր յարաբերութիւնը կը խարսխէ աներեր վէմի վրայ եւ զայն կը
դարձնէ յարատեւ ու բարերար հոգեւոր երկխօսութիւն։

Յովհաննէս Վրդ. Սաղտըճեան

Մարտ 3  ուրբեր՝ Երուսաղէմի Յովհան Հայրապետի,
Ս
Յովհաննէս Օձնեցի Հայրապետի,
Յովհան Որոտնեցի և Գրիգոր Տաթևացի
վարդապետներու յիշատակութեան օր
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Սուրբ քառասուն մանկանց
յիշատակութեան օր

Մարտ 17 -

Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչի վիրապ մտնելու
յիշատակութեան օր

Մարտ 24 Ղազարոսի յարութեան յիշատակութեան օր

Մարտ 25 Ծաղկազարդ

Մարտ 26-30
Աւագ Շաբաթ

Երանի անոր, որ ամբարիշտ մարդոց խորհուրդին չի հետեւիր, մեղաւորներու ապրելակերպը
չ’ընդօրինակեր եւ զԱստուած ծաղրողներուն հետ ընկերութիւն չ’ըներ. այլ՝ հաճոյք կ’առնէ Տիրոջ
Օրէնքէն, եւ անոր Օրէնքը կը սերտէ գիշեր ու ցերեկ (Սղ 1.1-2)։
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