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Կայ ժուժկալութիւն արատաւոր հեշտասիրութեան 
մէջ` տիրապետել զգացումներուն, չտարուիլ պա-
տահաբար բռնկուող ցանկութիւններէն, զոհ չերթալ 
հեշտասիրութիւն բորբոքող խորհուրդներուն: Հաճոյք 
չստանալ այն բաներէն, որոնք յետոյ ատելութիւն կը ծնին 
իրենց հանդէպ, չկատարել մարմինին կամքը, այլ կրքերը 
սանձել Աստուծոյ երկիւղով:

Քանզի ան է իսկապես ժուժկալ, որ անմահ բարիքներ 
կը փափաքի եւ միտքը յառելով անոնց, կը պժգայ 
մարմնական ցանկութենէն, կը զզուի հեշտասիրութենէն, 
մարդուն  վրայ ստուեր բերող մեղքէն, չի տարուիր 
մարմնին արտաքին տեսքէն, չի հրապուրուիր 
գովասանքի խօսքերով...

Աղօթքը մարդուն մտքէն եւ հոգիէն բխող, արտայայտուող 
խօսքն է։ Աղօթքի ճամբով որքա՜ն յուսալքուած հոգիներ իրենց 
լոյսի ճամբան գտած են։ Քանի՜-քանի՜ մեղքի ծանրութեան 
տակ ճնշուած սրտեր իրենց հանգիստը գտած են։ Հայրենիքի 
ազատութեան, հաւատքի ու խղճի անխախտ պահպանման 
համար ռազմադաշտ սլացող անհատ վկաներ ու զօրքեր, 
եկեղեցի գացած են՝ աղօթքի կանգնած եւ անկէ  դուրս ելած են 
հերոսական արիութեամբ ու քաջութեամբ։

Եթէ կարդանք Աստուածաշունչը իր ամբողջութեանը մէջ՝ 
Հին եւ Նոր Կտակարաններով, կը տեսնենք, որ տիրական 
ներկայութիւն է աղօթքի ոգին. կը նշմարենք իւրաքանչիւր 
գրքի մէջ աղօթքի ներգործիչ զօրութեան ապացոյցը։ Նոր 
Կտակարանի գիրքերուն մէջ կը հանդիպինք Աստուածորդիին՝ 
Յիսուս Քրիստոսին, որ կ՚աղօթէր եւ աղօթքի զօրութեամբ կը 
գործէր։ Ան կ’աղօթէր հրաշքներ գործելու ժամանակ, կ’աղօթէր 
Իր տնօրինական կեանքի կարեւորագոյն պահերուն։ Ան 
աղօթեց մկրտութեան պահուն եւ այն ժամանակ լսեց երկնքէն 
Իր որդիութիւնը վկայող աստուածային ձայնը։ Աղօթեց Իր 
անմիջական աշակերտներու ընտրութեան պահուն, աղօթեց 
անոնց համար, որոնք Անոր սրբազան գործը պիտի 
շարունակէին երկրաւոր այս կեանքին մէջ, աղօթեց և խաչին 
վրայ։

Այո՛, Աստուածորդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի տնօրինական 
կեանքի գեղեցկագոյն պատկերներն են Անոր աղօթքի պահերը։ 
Յիշեցէ՛ք, երբ Ան յաճախ կ’առանձնանար, կը վերանար 
նիւթեղինացած աշխարհէն եւ հաղորդակցութեան մէջ կը 
մտնէր տիեզերքի Արարիչ եւ մարդկութեան Հօր՝ Աստուծոյ 
հետ, մշտապէս զօրանալու, Իրեն վստահուած առաքելութիւնը 
ամբողջապէս  կատարելու։

Տակաւին, Յիսուս ո՛չ միայն աղօթեց, այլ աղօթել սորվեցուց, 
ոգիով աղօթել. «Հայր Մեր», որ մեր յաւիտենական առօրեայ 
աղօթքը դարձաւ։ Տէրունական այս աղօթքը գոհար մըն է՝ 
մանաւանդ մարդուն իր Աստուծոյ հետ անմիջական, 
անձնական հաղորդակցութեան մէջ դնելու։ Յիսուս ուզեց, որ 
մարդը աղօթէ, բայց ուզեց նաեւ, որ այդ աղօթքին ընկերանայ 
ՀԱՒԱՏՔԸ եւ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ։ Ան ըսաւ, որ երբ աղօթենք, նախ 
մաքրենք մեր սրտերը, սրբագրենք, եթէ որեւէ մէկուն վնաս 
հասցուցած ենք եւ ապա Աստուծոյ առջեւ մաքրուած ու 
սրբացած հոգիով կանգնինք։

Անկեղծ սրտով ու սրբուած հոգիով խօսինք մեր երկնաւոր 
Հօր հետ։ Յարատե՛ւ աղօթենք, ինչպէս Ս. Գիրքը կ’ըսէ.

«Յոյսո՛վ ուրախացէք, նեղութեան մէջ եղէ՛ք 
համբերող,  յարատեւ աղօթեցէ՛ք» (Հռ 12.12)։
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Բայց ես՝ քա՜ւ լիցի որ պարծենամ, հապա միայն մեր 
Տէր Յիսուս Քրիստոսին խաչովը, որով աշխարհ ինծի 
խաչը ելած է, ես ալ՝ աշխարհին»։ (Գղ 6.14)

Պարծենալ բառը շատ յաճախ ժխտական իմաստ 
ունի մեր կեանքին մէջ: Օրինակ ինչպէ՞ս կը բնութագրենք 
ինքնահաւան, հպարտ մարդը, չէ՞ որ պարծենկոտ կը 
կոչենք զայն, այն մարդը, որ ինքզինք կը բաղդատէ 
ուրիշներուն հետ, գոհունակօրէն կը հրճուի իր 
յաջողութիւններով, անհանգստանալով և նախանձով 
լեցուելով ուրիշներու ձեռքբերումներուն հանդէպ: 
Ասիկա եսակեդրոնութիւն է, երբ ամէն ինչ քու մէջ կը 
տեսնես

 Իսկ ահա պարծանք բառը շատ աւելի դրական 
նշանակութիւն ունի, երբ աչքերդ լեցուն են ցնծութեամբ և 
ուղղուած են քեզմէ դուրս, ուրիշով ուրախանալու և 
յայտարարելու իբրև քու սեփականդ: Ի՞նչ կայ մեր 
կեանքին մէջ, որ քրիստոնեայի պարծանքը կը կազմէ: 
Բնականօրէն շատ բաներ, 
պէտք է փորձել կարդալ 
Սուրբ Գիրքը, այնտեղէն 
քաղելու այդ արժէքները, 
պէտք է փորձել հետևիլ 
Յիսուսի ուսուցումներուն և 
կեանքին: Իսկ լսելէ ու 
կարդալէ ետք Առաքելական 
նամակը, կը տեսնենք, որ 
Մեծ առաքեալը Պօղոս իրեն 
համար մէկ պարծանք կը 
վերապահէ՝ Խաչի պար-
ծանքը, ինչպէս ինք կ’ըսէ. 
«Բայց ես՝ քա՜ւ լիցի որ 
պարծենամ, հապա միայն 
մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսին 
խաչովը». Խաչը կեանքի մէջ 
ունենալը ամենամեծ պար-
ծանքը պիտի ըլլայ, այնպէս ինչպէս մարդ կ’ուրախանայ, 
կը ցնծայ իր ունեցածով, որովհետև գիտէ որ իրն է անիկա, 
այդպէս ալ քրիստոնեան Խաչը պիտի համարէ իր 
սեփականը, խաչը կրողը, Յիսուսին ունի իր կեանքին 
մէջ, իսկ աւելի գեղեցիկ բնակութիւն կամ սեփականութիւն 
կարելի չէ պատկերացնել: Յիսուսը իր մէջ ունեցողը, 
ճշմարտութիւնը կը գործադրէ՝ լոյսին քով կու գայ, որպէս 
զի յայտնի ըլլան թէ իր գործերը Աստուծմով գործուեցան։ 
Խաչը իրաւացիօրէն լոյս է, որ մեր կեանքի բոլոր 
ճանապարհները կը լուսաւորէ, որովհետև այնտեղէն 
շողարձակուող ամէն ճառագայթ Քրիստոսէն կու գայ, 
Յիսուսի աչքերէն կը փայլի:

ԽԱՉԸ ՊԱՐԾԱՆՔ

ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Կայ ուտելու ժուժկալութիւն՝ տիրապետել ինքն իրեն եւ 

չփնտռել առատօրէն մատուցուող կերակուրներ կամ սուղ 
արժող ուտելիքներ, չուտել անժամանակ կամ որ ժամուն որ 
պատահի, չտարուիլ որկրամոլութեան ոգիով, ագահօրէն 
չտարուիլ ուտելիքներու համին ու հոտին եւ չուզել մէկ այս, 
մէկ այն ուտելիքը:

Կայ խմելու ժուժկալութիւն` տիրապետել ինքն իրեն ու 
չերթալ խնճոյքներու, հաճոյք չստանալ գինիներու հաճելի 
համէն: Առանց կարիքի գինի չխմել, չփնտռել զանազան 
ըմպելիքներ, հաճոյքներու ետեւէն չվազել, այսինքն` չխմել 
հմտօրէն պատրաստուած խառնուրդներ, չափէն աւելի 
չօգտագործել ոչ միայն գինի, այլ՝ ջուր: Ա. Գաբուճեան
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Հին ժամանակներուն մարդը սարսափած է փոթորիկէն, 
կայծակէն, ամպրոպէն, որոտումէն եւայլն, եւ կարծած է, թէ այդ 
երեւոյթներուն խորքը թաքնուած ուժեր գոյութիւն ունին։ Սկսած 
է ողոքել, աղաչել ու պաշտել, եւ այս կերպով իր մէջ կրօնական 
զգացումը առաջացած է։ Նախամարդը իր սարսափն ու վախը 
ամոքելու համար կրօն ստեղծած է։

Այս տեսութեան մէջ որոշ ճշմարտութիւն մը գոյութիւն ունի. 
բնականաբար հնարաւոր է ընդունիլ, բայց տեսութիւնը հիմնական 
եւ ամբողջական կերպով չի կրնար բաւարար համարուիլ կրօնի 
ծագման որպէս պատճառ։ Եթէ կրօնի ծագման պատճառը 
միայն վախն ու սարսափը ըլլար, ուրեմն վախի ու սարսափի 
դադարումով պիտի վերանար նաեւ կրօնը։ Այսօր որեւէ մէկը չի 
վախնար կայծակէն, փոթորկէն կամ բնութեան այլ երեւոյթներէն։ 
Եթէ երբեւէ ուսումնասիրելու ըլլանք նախնադարեան շրջանի 
կրօնները, պիտի նկատենք, թէ մարդիկ այնպիսի երեւոյթներ, իրեր 
եւ կենդանիներ պաշտած են, որոնցմէ երբեք վախ ու սարսափ 
չեն ունեցած։ Հնադարեան շրջանին պաշտամունքի առարկայ 
դարձած են թռչուններ, ծառեր, կենդանիներ, գետեր, աղբիւրներ, 
որոշ գաղափարներ եւ այլն։

Հետեւաբար, ուրիշ պատճառ մը գոյութիւն ունեցած է, որոնց 
նկատմամբ պաշտամունք գոյացած է եւ այս կերպով ստեղծուած է 
նաեւ կրօնական զգացումը։ Կրօնի մէջ երկիւղ մը գոյութիւն ունի, 
անշուշտ, բայց ո՜չ թէ վախ ու սարսափ։

Շար. 2

Գարեգին Վրդ. Շխրտմեան
Հոգեւոր Հովիւ

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ

- Մա՛մ, նայէ՛, ինչ երկար է սպասողներուն շարքը,- 
ըսաւ աղջիկս մինչ կ’անցնէինք պողոտայէ մը,- 
վիճակահանութեան մրցանիշը  40 միլիոն է այսօր։ 
Ամէն մարդ տոմս գնելու համար շարքի կեցած է։ Մենք 
ալ առնենք, ինչ լաւ կ’ըլլայ եթէ շահինք... միլիոնատէր 
կ’ըլլանք, միլիոնատէր....»։
 -Չէ՝ աղջիկս, չէ՝, պէտք չկայ, ըսի ժպտելով։
 -Մամ, ինչե՜ր կրնանք ընել, սուղ ինքնաշարժներ կը 
գնենք, նոր վիլլաներ կ’առնենք, աշխարհը կը շրջինք, 
ուզածիս չափ հագուստ, կօշիկ կը գնեմ։ Հա, նոր եկեղեցի 
մը կը շինենք, եւ դեռ ինչեր։
      - Աղջիկս, գիտե՞ս թէ ով էր աշխարհի ամենահարուստ 
մարդը։
 - Նախագահ Դրամբը,  մամ, կամ Քըրք Գըրգորեանը։
 -Ոչ աղջիկս, աշխարհի ամենահարուստ անձը 
Սողոմոն Թագաւորն էր։ Մէկ տարուան մէջ անոր ոսկիի 
եկամուտը 666 տաղանդ էր, այսինքն ՝ 25 թոն։
 -Անհաւատալի է։ Բայց ուրկէ՞ էր այդքան 
հարստութիւն։
 -Աստուած տուաւ։ Օր մը երազին մէջ Տէրը երեւցաւ 
իրեն, երբ նոր թագաւոր եղած էր եւ ըսաւ.
 ՛՛Բան մը խնդրէ, որ քեզի տամ։ Քանի որ Սողոմոն 
զԱստուած շատ կը սիրէր եւ իր հօր Դաւիթի կանոններով 
կը քալէր ու Տիրոջ ողջակէզ կը մատուցանէր՛՛. բացատրեցի 
աղջկանս։
 Ուրեմն հիմա. եթէ Ամենակալ Աստուած, տիեզերքի 
Ստեղծիչը, մեզմէ ոեւէ մէկուն յայտնուի եւ ըսէ. ՛՛Բան մը 
խնդրէ, որ քեզի տամ՛՛, արդեօք ի՞նչ պիտի ընէինք կամ 
ըսէինք։
 Սողոմոն գիտակցեցաւ Աստուծոյ՝ իր հօր 
Դաւիթին եւ իրեն  ցոյց տուած ողորմութեան, սիրոյն ու 
հաւատարմութեան։ Նաեւ ան խոնարհաբար ընդունեց, որ 
ինք անփորձ էր եւ անկարող՝ իրեն յանձնուած մեծ գործը 
կառավարելու որպէս թագաւոր։
 Աստուած Իր խոստման համաձայն Սողոմոնի 
իմաստութիւն ու շատ հանճար եւ սրտի մեծութիւն տուաւ, 
ծովուն եզերքը եղող աւազին չափ, եւ ան երեք հազար 
առակ խօսեցաւ, ու անոր շարադրած երգերը հազար ու 
հինգ էին։
 Արդեօք Աստուած ինչո՞ւ օրհնեց եւ պատուեց 
Սողոմոնը։ Մեր Ստեղծիչը, իւրաքանչիւրիս սիրտը կը 
քննէ, անոր դիտաւորութիւնները գիտէ, շարժառիթները 
կը գննէ ու միտքը կը կարդայ։ Երբ ան տեսաւ Սողոմոնի 
ուղղամտութիւնը, այդքան հրճուեցաւ՝ որ ուզեց շռայլօրէն 
օրհնել զայն։
 Դժբախտաբար Սողոմոն Թագաւոր, իրեն տրուած 
իմաստուն սիրտը մինչեւ վերջ չկրցաւ պահել։ Այլ՝ 
իր ծերութեան ատեն օտարազգի կիներուն եւ անոնց 
չաստուածներուն յառեցաւ եւ Տիրոջ առջեւ չարութիւն 
ըրաւ եւ «Տէրը Սողոմոնին բարկացաւ...»։

Հնագոյն շրջանին կրօնական հաւատալիքներու 
մաս կը կազմեն հմայութիւնը, կախարդութիւնը, 
մոգութիւնը եւ այլն։ Մարդիկ այլազան միջոցներու 
կը դիմեն յաղթահարելու համար չար ոգիները, եւ 
այսպէս տոհմերու ցեղապետերու, նահապետներուն 
նախնական հասարակական դասակարգութենէն մինչեւ 
ազգերու եւ պետութիւններու կեանքը կազմաւորուած 
է. կրօնը եւս իր զարգացման ընթացքով ազգային ու 
պետական հանգամանք ստացած է, եւ թագաւորներ 
ու պատասխանատու անձնաւորութիւններ խօսած 
են աստուածներու անունով։ Այսպէս, ուրեմն, կրօնը 
նախնական շրջաններու հաւատալիքներուն հասած 
է բազմաստուածութեան եւ միաստուածութեան 
գաղափարին։

Բայց, կարեւոր հարց է թէ՝ ինչպէ՞ս ծագած է կրօնի 
զգացումը։

Կրօնի ծագումի մասին բազմաթիւ տեսութիւններ 
կան. այդ բոլոր տեսակէտները ամփոփելով անոնցմէ մի 
քանի հատը ուշագրաւ կը դառնան։

l. Կրօնի ծագման պատճառը վախն է.
Հասարակական կեանքի մասնագէտներէն ոմանց 

համաձայն, կրօնի ծագման պատճառը վախն է։ 
Հնադարեան ժամանակներուն, երբ մարդոց համար 
տիեզերքն ու բնութիւնը գաղտնիք էին, անոնց մտային 
ճանաչողութիւնն ու կարողութիւնը սահմանափակ 
էր, եւ բնութեան երեւոյթներուն համար չէին կրնար 
բացատրութիւններ գտնել, մարդ արարածը անվերջ վախի 
ու սարսափի մէջ կ’ապրէր։

Ո՜վ կենաց փայտ, դուն որ մահացու պտուղի փոխարէն 
Քրիստոսը պդղաբերեցիր, պաշտպանելով պահէ 

հաւատացեալ ժողովուրդը:

Ծնած է Գ. դարուն՝ Կապադովկիա (ներկայիս՝ 
Թուրքիա). իսկ մանկութիւնը անցուցած է 
Պաղեստինի մէջ։ Փոքր տարիքէն նուիրուած 
է զինուորական ծառայութեան եւ տակաւին 
երիտասարդ՝ ստանձնած է զօրապետի պաշտօնը 
իր  ունեցած քաջութեան պատճառով։ Այդ օրերու 
կայսրը՝ Դիոկղետիանոս, կ’անդրադառնայ 
որ քրիստոնեաներ հետզհետէ կը զօրանան ու 
կ’աճին թիւով, հրովարտակով մը հալածանք 
կը յայտարարէ անոնց դէմ։ Կը պատմուի, թէ 
երբ քաղաքին հրապարակին մէջ կայսրին 
հրովարտակը կը կարդացուէր, Գէորգ զօրավարը 
վար առնելով կայսեր գիրը կը պատռէ զայն։ 
Բնականաբար, դէպքը աննշան չի մնար եւ 
կ’ունենայ իր հետեւանքը։ Սուրբը չարչարուելէ 
ետք կը գլխատուուի յանուն իր հաւատքին։

Անոր մահէն ետք բազմաթիւ հրաշքներ 
գործուեցան եւ բազմաթիւ եկեղեցիներ 
կառուցուեցան անոր անունով։

Ընդհանրապէս Սուրբ Գէորգի սրբապատկերը 
գծագրուած կը տեսնենք, ձիու մը վրայ 
նստած նիզակով վիշապ մը խոցելու դիրքին 
մէջ: Աւանդութիւնը կ’ըսէ, թէ ան վիշապ մը 
սպաննելով, ազատած է աղջկան մը կեանքը. 
խորհրդանշական իմաստ մը ունի. ան ցոյց կու 
տայ սուրբին քաջութիւնը եւ մանաւանդ չարին դէմ 
անոր արիասիրտ պատերազմն ու յաղթանակը։

Այս տարի անոր յիշատակի տօնը կը 
զուգադիպի Սեպտեմբեր 29-ին։

Սիրելիներ,
Այսօր քու սիրտդ ո՞ւր է , սրտիդ ուղղութիւնը ո՞ ւր է,Աստուծոյ 

խօսքին մէ՞ջ է։
Զգոյշութեամբ պահենք մեր սիրտը, չարէն պահենք։ Աստուծոյ 

լոյսով քալենք եւ Անոր գերազանց սիրոյն մէջ մնանք, որ 
Սատանային ծուղակներուն մէջ չիյնանք։

ä

Հրահատ



Many of us please people unconsciously, whether it's our parents, friends, teachers, boss-
es, husbands and wives. Have you ever asked yourself: who am I trying to please?  
Pleasing others is one of the heaviest burdens we can ever carry. Sometimes don’t realize 
that we are pleasing people who will never be satisfied. Their expectations are never-end-
ing and even impossible to fulfill. When trying to satisfy their expectations we try to perform 
more than our abilities. The truth is, after all the sacrifices we do their hearts are never 
pleased. We keep running around this vicious circle of people-pleasing, without realizing 
the fact that we become miserable. We end up frustrated, tired of carrying all this heavy 

burden that we, by our own free will, take on our shoulders. But I have a great news for you my dear friend, God doesn’t expect us to do the impossible 
for Him. He even wants to carry our own burden. It says in His word: “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take 
my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is 
light.” (Matthew 11:28-30).
People want us to prove them something, so that they can "love" us in return. But God loves us unconditionally. You are loved by the Father, dear 
friend: "For God so loved the world that He gave his one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life" (John 3:11).
 

Աղօթք մը կրկնել աղօթել չէ երբ մեր բառերն իրական չեն երբ չյիշենք, որու կը խօսինք, Եւ մեր 
սրտով օրհնութիւն խնդրենք։

Ուստի երբոր մենք աղօթենք չըլլան անոնք միայն բառեր, այլ աղօթենք մտառութեամբ, 
խորհուրդով եւ ճշմարտութեամբ։

Աստուած որ քու մէջդ կը տեսնէ եւ քու մասիդ ամէն բան գիտէ, գիտէ թէ քու աղօթքներդ իրակա՞ն 
են։ Ան մինչեւ իսկ գիտէ քու խորհուրդներդ՝ քու խորհելէդ առաջ։ Աստուած անձ մ՚է որուն վրայ չես 
կրնար խընդալ։ Երբ աղօթքի կը կայնիս, աղօթէ սըրտանց եւ ճշմարտապէս, որպէսզի պատասխան 
առնես։
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Who Am I Trying To please?
By

Araz Danayan

Bien comprendre la prière Understanding Prayer
MESSAGE DU PRÉLAT WESTERN ONES, WESTERN CHURCHES

à

Prayer arises from the mind and spirit of man. How many hopeless souls 
have found their paths through the ways of prayer! How many hearts, heavy 
with the burden of sin, have found their peace through prayer! Many a sol-
dier, prepared to protect his land, freedom, beliefs and conscience, has 
stood in church to pray before a battle and left it filled with heroic courage.
If we read the Bible in its entirety, both the Old and New Testaments, it 
becomes apparent to us that the prayer is the indwelling of God. Skimming 
through the books of the New Testament in particular, we notice the inher-
ent strength that prayers bestow upon men. Indeed, in the New Testament, 
we are introduced to the Lord’s Son, Jesus Christ, who prayed and acted 
through the prayer’s strength. He prayed when performing miracles, and he 
prayed during the most important moments of his terrestrial life. He prayed 
during his baptism, and heard then the voice from heaven ascertaining his 
divine filiation. He prayed when the time came for him to select his stu-
dents, he prayed while on the cross, he prayed for his apostles who were 
to continue his work in this world.
The Son of God’s moments of prayer constitute the most beautiful portraits 
of his life on earth. Let us remember how he would isolate himself to reflect, 
meditate, and disappear from the terrestrial world in order to communicate 
with the universe’s Creator, humanity’s Father. In this way, he was continu-
ally strengthened by God so as to perform the heavenly mission entrusted 
to him.
Jesus Christ did not only pray; he introduced and taught a new prayer, 
Our Father (The Lord’s Prayer), to humanity. This prayer is indeed a jewel, 
especially in helping us to communicate with our Lord. Jesus wanted us to 
pray, of course, but he also wished for FAITH and PURITY to be joined in 
that prayer. He said that, when we pray, we must first purify our hearts of 
any ills we may have done upon others before standing, cleansed, in front 
of God.
It is with a candid and pure spirit that we should talk with our heavenly Fa-
ther. Thus, let us pray just as the Scripture says, “Rejoicing in hope; patient 
in tribulation; continuing instant in prayer.” (Romans 12:12)

La prière est la parole qui provient de l’âme des hommes. Combien 
d’esprits désespérés ont réussi à trouver leur chemin grâce à la prière! 
Combien de cœurs lourds sous le fardeau des péchés ont pu retrouver 
un peu de repos! Tant de soldats, prêts à se jeter dans la mêlée pour 
défendre terre, liberté, croyances et conscience, se sont arrêtés dans 
une église pour une dernière prière avant de partir au champ de bataille, 
remplis de courage héroïque.
Si nous lisons la Bible dans son entièreté, l’Ancien comme le Nouveau 
Testament, nous voyons clairement que la prière est l’habitacle de Dieu. 
Nous apercevons la force intrinsèque que la prière confère aux hommes 
à la lumière de nos lectures du Nouveau Testament en particulier. Dans 
ce dernier, nous sommes introduits au Fils du Seigneur, Jésus Christ, qui 
a prié et agi à travers la force de la prière. Il a prié en accomplissant ses 
miracles, durant les moments les plus importants de sa vie terrestre. Il a 
prié lors de son baptême, entendant alors cette voix venue du ciel qui a 
établi sa filiation divine. Il a prié lorsque le temps était venu pour lui de 
choisir ses élèves; lorsqu’il s’est retrouvé sur la croix; il a prié pour ses 
apôtres qui allaient poursuivre son travail sur cette terre. Ces moments 
de prière sont les plus belles scènes de la vie du Fils de Dieu. Sou-
venons-nous comment il s’isolait pour réfléchir, méditer et disparaître du 
monde terrestre afin d’entrer en communion avec le Créateur de l’univ-
ers, le Père de l’humanité, y tirant sa force pour compléter sa mission 
divine qu’Il lui avait confiée.
Jésus Christ a prié, mais il a également introduit et enseigné une nou-
velle prière, le Notre Père, en faisant un cadeau à l’humanité entière. 
Cette prière est une perle rare qui nous aide à se joindre au Seigneur. 
Jésus désirait qu’on puisse prier, certes, mais il voulait aussi que la FOI 
et la PURETÉ soient incluses dans cette prière, en stipulant que, au mo-
ment de celle-ci, on devrait d’abord purifier nos cœurs des maux qu’on 
aurait pu causer à autrui avant même de se tenir, finalement purifiés, 
devant Dieu. C’est donc avec un esprit pur que nous devons parler avec 
notre Seigneur. Ainsi, prions comme c’est écrit dans les Saintes Écrit-
ures : « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. 
Persévérez dans la prière. » (Romains 12:12)
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«Աստուած իր հոգին մեզի տուաւ՝ 
որպէսզի մեր վախկոտութիւնը 
յաղթահարենք եւ զօրանանք, սիրով 
լեցուինք եւ զգաստ կեանք մը 
վարենք»։ Բ. Տմ 1։7 

Աղօթքը աստուածպաշտութեան առաջին եւ անդրանիկ ծնունդն է ու 
պտուղը, եւ որքան զօրաւոր է սէրը եւ բարձրաթռիչ, այնքան աղօթքին 
արդիւնքները կը սլանան դէպի բարձրունքները եւ կը մօտտենան 
Աստուծոյ։ Եւ թէպէտեւ բոլոր առաքելական գործերու աղբիւրն ու 
արմատը սէրն է, սակայն աղօթքը անոնց մէջ առկայ է որպէս նախնական 
անապական ծորում եւ սկզբնական պտուղ։

Աղօթքի ժամանակ նախ պէտք է փառաւորել, գովել եւ օրհնել 
զԱստուած, գոհանալ եւ շնորհակալ ըլլալ Անոր՝ անբաւ երախտիքներու 
եւ մեր հանդէպ անոր հոգատարութեան։

Երկրորդ՝ ճանչնալ մեր նուաստութիւնը եւ պարտականութիւնը, թէ 
պարտաւոր ենք միշտ խոնարհ հոգիով զգաստութեամբ եւ երկիւղով 
ծառայել Աստուծոյ, որովհետեւ Ան մեր Արարիչն ու Բարերարն է։

Երրորդ՝ մտածել մեր տգիտութեան եւ մեղքերու մասին, որոնցմով 
մեղանչեցինք Անոր դէմ։

Չորրորդ՝ խորհիլ Անոր համբերատարութեան ու գիտութեան մասին, 
որովհետեւ չի Ան պատժեր ըստ մեր յանցանքներուն, այլ կը խրատէ, 
որպէսզի դառնանք Իրեն. իսկ մեզ պատժելու ժամանակ արդար է Անոր 
դատաստանը։

Հինգերորդ՝ սրտով զղջալ, մտադրել այլես չմեղանչել, կրել 
ապաշխարութեան լուծը, փնտռել մեղքերու քաւութիւն եւ շնորհքներ, 
միշտ ցոյց տալ թէ որքան կարօտ ենք Անոր օգնութեան ու ողորմութեան, 
որուն թէպէտ եւ անարժան ենք, բայց Աստուած կը կամենայ շնոհել մեզ, 
ըստ Իր ողորմութեան ու մարդասիրութեան, եթէ մեր յոյսն աներկմիտ է 
Անոր նկատմամբ եւ Անորմէ բացի մեզի համար չկայ յոյս եւ ապաւէն։

Եթէ մէկը ծուլութեան պատճառով չյաճախէ եկեղեցի, եւ համարէ, որ 
առանձնական աղօթքներով կ’ազատուի պարտքերէն, մեծապէս կը 
խաբուի, որովհետեւ եթէ կայ եկեղեցին, եւ ինքը կրնայ երթալ այնտեղ, 
ապա զանց առնելով անիկա՝ կը մեղանչէ։ Որքան մարդիկ օտարանան 
աղօթքէն, այնքան Աստուծոյ շնորհքը կը հեռանայ անոնցմէ, մինչեւ 
մեծամեծ մեղքերու մէջ ընկղմիլը, որ հոգիի մահն է։

Ջերմեռանդ սրտով, խոնարհ հոգիով եւ մաքուր մտքով կատարուող 
աղօթքները ոչ միայն կ’ազատեն կեանքի զանազան փորձանքներէն, 
այլեւ Աստուծոյ շնորհքները կ’աճեցնեն հոգիին մէջ, որով մարդը կրնայ 
օր ըստ օրէ արիանալ առաքելական ջանքերուն մէջ եւ հասնիլ 
կատարելութեան գահուն։ Աղօթքի ժամանակ պէտք է խնդրել, որպէսզի 
Աստուած մեզ ջերմեռանդութեան շնորհքը տայ, որովհետեւ ինչպէս 
խունկը առանց կրակի չի բուրեր իր հոտը, նոյնպէս ալ աղօթքը առանց 
ջերմութեան արդիւնք չի տար։

Ով որ չ’աղօթեր Աստուծոյ անբաններէն ալ անբան է, անարժան՝ 
Աստուծոյ խնամքին, ապերախտ եւ անշնորհք իր բարերարին հանդէպ, 
որովհետեւ կը ստանայ բարիքները ու չի ճանչնար բարիքները տուողը 
ու չի փառաւորեր։ Կոյր է միտքը՝ եթէ չի մտածեր Աստուծոյ մասին, համր 
է՝ եթէ չ’աղօթեր, խուլ է՝ եթէ չի լսեր Աստուծոյ պատուիրանները, մեռած 
է՝ եթէ չի սիրեր զԱստուած, թշնամին է Աստուծոյ՝ եթէ կը սիրէ այն ինչ որ 
Աստուած կ’ատէ, ամբարշտութիւն է՝ խնդրել Աստուծմէ այն ինչ որ ինք 
չի կամենար։

Աղօթքին մէջ կարեւոր է եւ օգտակար դիմել Աստուծոյ սուրբերուն՝ 
բարեխօսելու առ Աստուած, մանաւանդ Ս. Աստուածածնին, ուստի եւ 
եկեղեցին իր բոլոր պաշտամունքներուն համար հաստատած է 
արժանաւոր մաղթանքներ Ս. Աստուածածնին՝ ապաւինելով անոր 
բարեխօսութեան։

Ծէսը մարդկային պատմութեան վաղ շրջաններէն սկիզբ առած է ու 
դարձած կրօնական արարողութիւներու անբաժան մասը։ Դարերու 
ընթացքին ժողովուրդներ իրենց հաւատքի ըմբռնումներուն համաձայն 
կատարած են ծիսակատարութիւնը։

Հայց. Եկեղեցւոյ ծիսական կարգը հաստատած են Ս. Սահակ եւ Ս. 
Մաշտոց։ Ժամանակ առ ժամանակ, անիկա բարեփոխումներու 
ենթարկուած ու յաւելումներ ունեցած է տարբեր դարերուն եռամեծար 
վարդապետներու կողմէ (Գիւտ կաթողիկոս, Յովնան Մանդակունի, 
Յովհան Օձնեցի, Խոսրով Անձեւացի, Ներսէս Շնորհալի, Գրիգոր վրդ. 
Խլաթեցի, Մատթէոս Դպիր, Թովմայ Մեծոփեցի, Գրիգոր Տաթեւացի, 
Սիմէոն Կաթողիկոս Երեւանցի եւ այլք…) ըստ օրուան պահանջքին, ի 
մտի ունենալով եկեղեցական առօրեայ ժամերգութիւններու ճամբով 
հաւատացեալները առաջնորդելու արարողակարգի իմաստին ու 
ըմբռնումին։

Արմաշի վերատեսչութեան շրջանին, Մաղաքիա Արք. Օրմանեան 
Հայոց. Ս. Եկեղեցւոյ Ծիսագիտութիւնը դասաւանդած է դպրեվանքին 
մէջ, որ Հայրիկ Արք. Արսլանեան 1977 թուականին հրատարակեց 
Երուսաղէմի մէջ։

Իսկ Օրմանեան Սրբազանի (1905-1906 տարիներ) պատրաստած ու 
հրատարակած Ծիսական Բառարանը նպատակ ունեցած է 
«եկեղեցագիտութիւնը ժողովրդականացնելու եւ ուղեցոյց ըլլալու 
ժողովուրդին»։ Միացեալ այս հատորը երկու տպագրութիւն ունեցած է 
Անթիլիասի մէջ (1957,1979)։

Ծիսական գիտելիքներու առընչութեամբ հրատարակութիւն ունին՝ 
Ղեւոնդ Արք. Չէպէյեան, Նորայր Արք. Պողարեան, Գրիգոր վրդ. 
Չիֆթճեան…։

Արդ, ծէսի ճանաչումը ու ծիսական կեանքի մեր գիտակից ու 
հետեւողական մասնակցութիւնը հրամայական է քրիստոնէական 
կեանքին մէջ։ Ա՛յս նպատակին պէտք է ծառայէ նաեւ Սուրէն Արք. 
Գաթարոյեանի հատորը, որ եկեղեցական կեանքի ու ժամերգութեանց 
առընչուող ծիսական-կանոնական գիտելիքներու շտեմարան մըն է. 
անկէ կրնան օգտուիլ կրօնի դասատուներ, դպիրներ, դպրեվանքի սաներ, 
քահանայ հայրեր, կրօնասէր անհատներ ու դպրոցական աշակերտներ։

Բաբգէն Թօփճեան

Պօղոս Արք. Ադրիանապոլսեցի

Գանատայի Հայոց Թե� Կիրակնօրեայ Դպրոցներու նպատակն 
է Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ դաւանութեան եւ 

աւանդութեան համաձայն` �ր մանուկներուն եւ պատանիներուն 
ջամբել կրօնական դաստիարակութիւն եւ եկեղեցւոյ վերաբերեալ 

գիտելիքներ եւ ծանօթութիւններ։

Կիրակնօրեայ Դպրոցներու

Ձեր զաւակները Կիրակնօրեայ Դպրոց 
արձանագրելու համար, կրնաք 

հեռաձայնել ձեր շրջանի եկեղեցիներու 
գրասենեակները։

Կիրակնօրեայ Դպրոցի ժա�րն են՝ 
Կիրակի առաւօտները ժամը 10։30-1:00։




