êàôð´ Ú²Îà´
³è²æÜàð¸²ÜÆêî Ø²Úð ºÎºÔºòÆ

ÌÝáõÝ¹¿Ý ºïù ºññáñ¹ ÎÇñ³ÏÇ
ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ÀÝÃ»ñóáõÙÝ»ñ

¿ç 1

àÕáñÙáõÃ»³Ý Î³Ýã ÙÁ ¤2¥

¿ç 2

3 öºîðàô²ð 2019
åÇïÇ ÑÝÓ»ë áõ ¹áõÝ í³Û»É»ë ùáõ µ»ñù¹ »õ ÷³éù
ï³ë îÇñáç« ³Û·»ÏáõÃù åÇïÇ ÁÝ»ë áõ ¹áõÝ ËÙ»ë
·ÇÝÇ¹ ëñµ³ñ³ÝÇë ëñ³ÑÝ»ñáõÝ Ù¿ç§£ àõëïÇ
¹áõñë ÃáÕ ·³Ý µÝ³ÏÇãÝ»ñ¹« á¯í ºñáõë³Õ¿Ù«
áñå¿ë½Ç ×³Ùµ³Ý»ñÁ å³ïñ³ëï»Ý« ß³õÇÕÝ»ñÁ
Ñ³ñÃ»Ý »õ ×³Ùµ³Û µ³Ý³Ý í»ñ³¹³ñÓáÕ ÇÙ
ÅáÕáíáõñ¹Çë« Ù³ùñ»Ý ×³Ùµ³Ý»ñÁ ù³ñ»ñ¿Ý »õ
Ñ»Ã³ÝáëÝ»ñáõÝ ï³ÝÇÝ îÇñáç Ýß³ÝÁ. áñáíÑ»ï»õ
³Ñ³ î¿ñÁ Çñ Ó³ÛÝÁ Éë»ÉÇ ¹³ñÓáõó ÙÇÝã»õ
³ßË³ñÑÇ Í³Ûñ»ñÁ« Áë»Éáí. ¦Àë¿°ù ºñáõë³Õ¿ÙÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ.- ²Ñ³ öñÏÇã¹ Ïáõ ·³Û Ñ»ïÁ
µ»ñ»Éáí Çñ ß³Ñ³Í ÅáÕáíáõñ¹Á« ³ÝáÝùª áñ
ÇÝù ÷ñÏ»ó§£ ²ÝáÝù “êáõñµ ÅáÕáíáõñ¹” åÇïÇ
ÏáãáõÇÝ« Ï³Ù “îÇñáç ÷ñÏ³ÍÝ»ñÁ”« ÇëÏ ¹áõÝ« á°í
ºñáõë³Õ¿Ù« “ò³ÝÏ³ÉÇ” åÇïÇ ÏáãáõÇë« åÇïÇ
ÏáãáõÇë “ø³Õ³ùª áñ î¿ñÁ ãÉù»ó”£

ÀÜÂºðòàôØ
ºê²ÚÆ Ø²ð¶²ð¾Æ ¶Æðø¾Ü
¤62.1-12¥
õëïÇ åÇïÇ ãÉé»Ù« êÇáÝÇ ëÇñáÛÝ«
³Ý¹³¹³ñ åÇïÇ ³ßË³ïÇÙ ºñáõë³Õ¿ÙÇ
Ñ³Ù³ñ« ÙÇÝã»õ áñ ³Ýáñ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ Í³·Ç
ÉáÛëÇ å¿ë »õ ³Ýáñ ÷ñÏáõÃÇõÝÁ ÷³ÛÉ³ï³Ï¿
ç³ÑÇ ÙÁ å¿ë£ ²ÛÝ ³ï»Ý Ñ»Ã³ÝáëÝ»ñÁ åÇïÇ
ï»ëÝ»Ý ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ¹« á¯í ºñáõë³Õ¿Ù« µáÉáñ
Ã³·³õáñÝ»ñÁ åÇïÇ ï»ëÝ»Ý ùáõ ÷³éù¹ »õ
ù»½ åÇïÇ Ï³Ýã»Ý Ýáñ ³ÝáõÝáí ÙÁ áñ î¿ñÁ
ÇÝù åÇïÇ ï³Û ù»½Ç£ îÇñáç Ó»éùÇÝ Ù¿ç
í³Û»Éáõã åë³Ï ÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ë. ³ñù³Û³Ï³Ý
Ã³· åÇïÇ ÁÉÉ³ë ²ëïáõÍáÛ¹ Ó»éùÇÝ Ù¿ç£
²ÛÉ»õ µÝ³õ “Èùáõ³Í ÎÇÝ” åÇïÇ ãÏáãáõÇë« á°ã
³É »ñÏÇñ¹ “²õ»ñ³Ï” åÇïÇ ³Ýáõ³ÝáõÇ. ³ÛÉ »ë
ù»½ “Ü³Ë³ëÇñ³Íë” åÇïÇ Ïáã»Ù« ÇëÏ »ñÏÇñ¹ª
“´Ý³Ïáõ³Í Þ¿Ý”« áñáíÑ»ï»õ î¿ñÁ åÇïÇ Ñ³õ³ÝÇ
ù»½Ç »õ »ñÏÇñ¹ µÝ³ÏáõÃ»³Ùµ åÇïÇ ËéÝáõÇ£
ÆÝãå¿ë »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁ »õ ÏáÛë ÙÁ Ýáñ ÁÝï³ÝÇù
ÏÁ Ï³½Ù»Ý« ³ÛÝå¿ë ³É ½³õ³ÏÝ»ñ¹ ù»½Ç Ñ»ï
Ýáñ ÁÝï³ÝÇù åÇïÇ Ï³½Ù»Ý. »õ ÇÝãå¿ë ÷»ë³Ý
Ñ³ñëáí Ïþáõñ³Ë³Ý³Û« ³ÛÝå¿ë ³É ²ëïáõ³Í¹
ù»½Ùáí åÇïÇ áõñ³Ë³Ý³Û£ à¯í ºñáõë³Õ¿Ù«
å³ñÇëåÝ»ñáõ¹ íñ³Û å³Ñ³å³ÝÝ»ñ Ï³ñ·»óÇ
áñáÝù ³Ý¹³¹³ñ ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï îÇñáç åÇïÇ
³Õ³Õ³Ï»Ý£ ØÇ° Éé¿ù« á¯í ³ÕûÃáÕÝ»ñ« Ñ³Ý·Çëï
ÙÇ° ï³ù ²ëïáõÍáÛ« ÙÇÝã»õ ºñáõë³Õ¿ÙÁ
í»ñ³Ï³Ý·Ý¿ »õ ½³ÛÝ »ñÏñÇ å³ñÍ³ÝùÁ ¹³ñÓÁÝ¿£
î¿ñÁ Ñ»ï»õ»³É »ñ¹áõÙÁ Áñ³õ« áñ åÇïÇ Ï³ï³ñ¿
Çñ ÷³éùáí« Çñ ½ûñ³õáñ µ³½áõÏáí. ¦²°É µÝ³õ
óáñ»Ý¹ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáõ¹ åÇïÇ ãï³Ù áñå¿ë
Ï»ñ³Ïáõñ« ûï³ñÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñÁ åÇïÇ ãËÙ»Ý
·ÇÝÇ¹ áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ¹áõÝ í³ëï³Ï»ó³ñ. ³ÛÉ ¹á°õÝ

à

äúÔàê ²è²øº²ÈÆ
îÆØàÂ¾àêÆÜ ¶ð²Ì ºðÎðàð¸ Ü²Ø²Î¾Ü
¤2.15-19¥
ßË³ï¿ áñ ²ëïáõÍáÛ ³ãùÇÝ ÁÉÉ³ë
³ÛÝåÇëÇ Ùß³Ï ÙÁ áñ Çñ ·áñÍ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ ³ÙãÝ³ÉÇù µ³Ý ÙÁ ãáõÝÇ« áñå¿ë Ù¿ÏÁª áñ
áõÕÇÕ Ï»ñåáí Ïþáõëáõó³Ý¿ ²ëïáõÍáÛ ×ßÙ³ñÇï
å³ï·³ÙÁ£
Ð»éá°õ Ï»óÇñ Ñ³õ³ïùÇ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ë»Õ³ÃÇõñáÕ å³ñ³å íÇ×³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿«
áñáÝù Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ù³ñ¹ÇÏÁ ²ëïáõÍÙ¿ Ñ»é³óÝ»Éáõ
ÏÁ Í³é³Û»Ý ÙÇ³ÛÝ£ ²Û¹åÇëÇ Ëûëù»ñáõ Ó·³Í
ÃáÛÝÁ ù³ÕóÏ»ÕÇ å¿ë ÏÁ ÏñÍ¿ Ù³ñ¹ë£ ²Û¹åÇëÇ
Ë»Õ³ÃÇõñáÕ íÇ×³ë¿ñÝ»ñ ¿ÇÝ ÐÇÙ»Ýáë »õ
üÇÉ»ïáë« áñáÝù ×ßÙ³ñïáõÃ»Ý¿Ý ß»Õ»ó³Ý
»õ ß³ï»ñáõ Ñ³õ³ïùÁ ù³Ý¹»óÇÝ« Áë»Éáí Ã¿
Ù»é»ÉÝ»ñáõ Û³ñáõÃÇõÝÁ ³ñ¹¿Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
¿£ ´³Ûó ²ëïáõÍáÛ ¹ñ³Í Ñ³ëï³ïáõÝ ÑÇÙÁ
Ï³Ý·áõÝ ÏÁ ÙÝ³Û£ ²Ýáñ íñ³Û ·ñáõ³Í ¿. ¦î¿ñÁ
ÏÁ ×³ÝãÝ³Û ³ÝáÝù áñáÝù ÇñÝ »Ý§« »õ« ¦àí áñ
îÇñáç ÏÁ å³ïÏ³ÝÇª ÃáÕ Ñ»éáõ ÙÝ³Û ³ÝÇñ³õ
·áñÍ»ñ¿§£

²

1

աղօթքին։ Երբ Աստուծոյ ներկայութեան մտնենք
եւ սկսինք զգալ վախի հսկայ այդ պահեստը մեր
մէջ, կ՚ուզենք փախչիլ աշխարհի առատօրէն
մեզի բաշխած բազմաթիւ զբաղումներուն մէջ։
Բայց պէտք չէ վախնանք մեր վախերէն։ Կրնանք
զանոնք դիմակալել, բառեր տալ անոնց եւ զանոնք
առաջնորդել Իր ներկայութեան, որ կ՚ըսէ. «Մի՛
վախնար, Ե՛ս եմ»։ Մեր հակումը մեր Տիրոջ
բացայայտել է այնքան որքան հանգիստ կը
զգանք։ Բայց որքան կը յանդգնինք Անոր յայտնել
սոսկումնահար ամբողջ մեր անձը, այնքան կարող
պիտի ըլլանք զգալու, թէ Անոր սէրը, որ կատարեալ
սէր է, կը վանէ ամէն վախ։

ÚÆêàôê øðÆêîàêÆ ²ôºî²ð²Ü¾Ü
Àêî ÚàìÐ²ÜÜ¾êÆ
¤6.39-47¥
»ñ î¿ñÁ ÚÇëáõë øñÇëïáë ÏþÁë¿.- ¦¼Çë
ÕñÏáÕ Ðûñë Ï³ÙùÝ ¿ª áñ ãÏáñëÝóÝ»Ù
á°ã ÇëÏ Ù¿ÏÁ µáÉáñ ³ÝáÝóÙ¿ áñáÝù ÇÝÍÇ ïáõ³õ«
³ÛÉ Û³ñáõó³Ý»Ù ½³ÛÝ í»ñçÇÝ ûñÁ£ Ðûñë Ï³ÙùÁ
Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. áí áñ ï»ëÝ¿ àñ¹ÇÝ »õ Ñ³õ³ï³Û
³Ýáñª Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù ÏþáõÝ»Ý³Û« »õ »ë
åÇïÇ Û³ñáõó³Ý»Ù ½³ÛÝ í»ñçÇÝ ûñÁ§£
Ðñ»³Ý»ñÁ ëÏë³Ý ïñïÝç³É Çñ»Ý ¹¿Ù«
áñáíÑ»ï»õ Áë³Í ¿ñ Ã¿ ¦ºë »Ù »ñÏÇÝù¿Ý Çç³Í
Ñ³óÁ§« »õ ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ÇÝ. ¦²Ûë Ù³ñ¹Á Úáíë¿÷Ç
áñ¹ÇÝ ÚÇëáõëÁ ã¿±« áñáõÝ Ñ³ÛñÝ áõ Ù³ÛñÁ ÏÁ
×³ÝãÝ³Ýù. ÇÝãå¿±ë áõñ»ÙÝ ÏþÁë¿ª ¦»ë »ñÏÇÝù¿Ý
Çç³Û§£ ÚÇëáõë ³ÝáÝó å³ï³ëË³Ý»ó. ¦ÎÁ µ³õ¿
¹áõù Ó»½Ç ùñÃÙÝç¿ù£ à»õ¿ Ù¿ÏÁ ãÇ ÏñÝ³ñ
ÇÝÍÇ ·³É »Ã¿ ½Çë ÕñÏáÕ Ð³ÛñÁ ½³ÛÝ ÇÝÍÇ
ãµ»ñ¿. »õ »ë åÇïÇ Û³ñáõó³Ý»Ù ½³ÛÝ í»ñçÇÝ
ûñÁ£ Ø³ñ·³ñ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ·ñáõ³Í ¿.
“²Ù¿Ý Ù³ñ¹ ²ëïáõÍÙ¿ ëáñí³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û”£
àí áñ ÐûñÙ¿ë ÏÁ Éë¿ »õ ÇñÙ¿ ÏÁ ëáñíÇª ÇÝÍÇ
Ïáõ ·³Û£ àã áù Ð³ÛñÁ ï»ë³Í ¿« µ³óÇ ³ÝÏ¿ áñ
²ëïáõÍÙ¿ ¿« áñáíÑ»ï»õ ÙÇ³ÛÝ ³ÝÇÏ³ ï»ë³Í ¿
Ð³ÛñÁ£ àõ »ë ÏþÁë»Ù Ó»½Ç. àí áñ ÇÝÍÇ Ñ³õ³ï³Ûª
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ ÏþÁÝ¹áõÝÇ§£

Ø

ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՆԴ ԼՈՅՍԸ
Ով Տէր Յիսուս Քրիստոս, Դուն որ ներեցիր մեղքերը անդամալոյծին՝ նախքան
զայն բժշկելով ոտքի հանելդ, կ՚աղօթեմ որ
խոկառնումի այս 6 ամիսներս զիս աւելի գիտակից դարձնեն կեանքիս մէջ Քու ներող ներկայութեանդ, եւ նուազ մտահոգ՝ աշխարհի
աչքին լաւ կատարողութեամբս։ Թող որ
ճանչնամ Քեզ կուսական վայրին՝ սրտիս խորքին, ուր կը բնակիս ու կը բժշկես զիս։ Թող
որ փորձառութիւնդ ապրիմ էութեանս այն
կեդրոնին մէջ, ուրկէ կ՚ուզես ուսուցանել եւ
ուղղել զիս։ Թող որ ճանչնամ Քեզ որպէս զիս
սիրող եղբայրս, որ ոչինչ կը հանէ – նոյնիսկ
յոռեգոյն մեղքերս – դէմս, բայց որ կ՚ուզէ հպիլ
ինծի՝ գողտրիկ ողջագուրումով։ Հեռացուր շատ
մը վախերս, տարակոյսներս, եւ կասկածներս,
որոնցմով կ՚արգիլեմ որ Տէրս ըլլաս, եւ քաջութիւնն ու ազատութիւնը տուր ներկայութեանդ լոյսին տակ երեւան գալու մերկ եւ խոցելի՝ վստահելով անյատակ ողորմութեանդ։
Գիտեմ որքան մեծ է դիմադրութիւնս, որքան
արագ կ՚ընտրեմ խաւարը քան լոյսը։ Բայց գիտեմ նաեւ որ զիս լոյսին կը կանչես, ուր կրնամ
տեսնել ոչ թէ միայն մեղքերս այլ նաեւ՝ շնորհալի
դէմքդ։ Օրերուս իւրաքանչիւր ժամուն հետս
եղիր այս համայնքին մէջ, որպէսզի եղբայրներուն համար յոյսի իսկական նշան մը ըլլամ – ոչ
թէ իմ ինչ ըլլալուս՝ այլ մէջս Քու իրագործածիդ
համար։
Շնորհակալ եմ Քեզի, Ով Տէր, զիս հոս բերելուդ եւ նորէն առիթ մը տալուդ համար՝ ճամբուն վրայ Քեզի հանդիպելու։ Գովաբանանք ու
փառք Քեզի, այժմ եւ յաւիտեան։ Ամէն։
(Շարունակելի 2)

àÔàðØàôÂº²Ü Î²Üâ ØÀ
²ÕûÃùÝ»ñ Ö¿ÝÁëÇ¿Ý
Ð»ÕÇÝ³Ïª Ð¾ÜðÆ ÜàôÀÜ
Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝª Î²ðú êðÎ. ÜàÊàôîº²ÜÇ

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ
Որքան վախ կայ մեր մէջ։ Վախ մարդոցմէ,
վախ Աստուծմէ եւ շատ հում, անորոշ, ազատ
տատանող՝ անձկութիւն մը։ Ինքզինքիս հարց
կու տամ թէ վախը հիմնական մեր խոչընդոտը չէ՞
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