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514 909 5203 ÃÇõÇÝ£

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ
Աստուծոյ ողորմութիւնը մեր մեղքերէն մեծ 

է։ Մեղքի գիտակցութիւն մը կայ, որ Աստուծոյ 
չ՚առաջնորդեր այլ՝ ինքնազբաղման։ Մեր փոր-
ձութիւնն է այնքան տպաւորուած ըլլալ մեր 
մեղքերով ու ձախողութիւններով, եւ այնքան 
գրաւուած՝ առատաձեռնութեան պակասէն, որ 
կ՚աւազախրինք յանցանքի անդամալուծող զգա-
ցումին մէջ։ Յանցանքի զգացումն է, որ կ՚ըսէ. 
«Այնքան մեղաւոր եմ որ Աստուծոյ ողորմութեան 
արժանի չեմ»։ Յանցանքի զգացումն է, որ մեր 
աչքերը Աստուծոյ յառելու տեղ՝ կ՚առաջնորդէ 
ներզննումի։ Յանցանքի զգացումն է, որ կուռք 
դառնալով, կը վերածուի հպարտութեան մէկ 
տեսակի։ Պահքը ժամանակն է այդ կուռքը քանդե-
լու եւ մեր ուշադրութիւնը ուղղելու սիրելի մեր 
Տիրոջ։ Հարցը այս է. «Յուդայի՞ նման ենք, որ 
իր մեղքէն յաղթուելով չկրցաւ այլեւս հաւատալ 
Աստուծոյ ողորմութեան եւ ինքզինք կախեց, կամ 
Պետրոսի նման, որ զղջումով իր Տիրոջ վերա-
դարձաւ եւ դառնօրէն լացաւ մեղքերուն համար»։ 
Պահքի եղանակը, որուն ընթացքին ձմեռ ու 
գարուն կը մրցին տարածուելու համար, մեզի 
յատուկ կերպով կ՚օգնէ աղերսելու Աստուծոյ 
ողորմութիւնը։

ԿԵԱՆՔԻ ԱՂԲԻՒՐ
Քաղցր Տէր, շնորհակալ եմ գարնանամուտին 

համար։ Պահքի կիսուն, կը գիտակցիմ թէ Զա-
տիկը նորէն կու գայ. ցերեկները կ՚երկարին, 
ձիւնը տեղի կու տայ, արեւը նոր ջերմութիւն 
կը բերէ, եւ թռչուն մը կը գեղգեղէ։ Երէկ, գի-
շերուայ աղօթքին ընթացքին, կատու մը կը 
մլաւէր։ Անշուշտ, գարունը ինքզինք կը յայ-
տարարէ։ Եւ այս գիշեր, ով Տէր, լսեցի երբ կը 
խօսէիր Սամարացի կնոջ. «ով որ իմ տալիք 
ջուրէս խմէ՝ յաւիտեան պիտի չծարաւնայ։ 
Ընդհակառակը, ջուրը որ ես պիտի տամ՝ անոր 
մէջ պիտի վերածուի աղբիւրի մը, որ ջուր կը 
ցայտէ եւ յաւիտենական կեանք կու տայ» (Յհ 
14.4)։ Ի՜նչ բառեր, արժանի՝ ժամերու, օրերու եւ 
շաբաթներու խոկումի։ Զանոնք մէջս պիտի կրեմ 
Զատկուայ իմ պատրաստութեանս ընթացքին։ 
Քու տուած ջուրդ աղբիւրի կը վերածուի։ Ուստի, 
նուէրովդ ագահ ըլլալու չեմ, ով Տէր։ Ազատօրէն 
կրնամ թոյլ տալ ջուրին որ կեդրոնէս հոսի եւ 
յագեցնէ ան որ կը փափաքի։ Թերեւս նոյնիսկ 
պիտի տեսնեմ իմ իսկ ներքին աղբիւրս երբ 
ուրիշներ անոր գան՝ իրենց ծառաւին յագուրդ 
տալու։ Յաճախ, Տէր, կը կասկածիմ որ մէջս 
աղբիւր կայ, յաճախ կը վախնամ որ ատիկա 
ցամքած է, կամ՝ որ աւազով լեցուած է։ Բայց 
ուրիշներ կը շարունակեն հաւատալ իմ ներքին 
աղբիւրիս՝ նոյնիսկ երբ ես չեմ հաւատար։

Թող այս տարուայ աղբիւրը եւ ներսիդիս 
գտնուող աղբիւրը ինծի խնդութիւն բերեն, ով 
Տէր, յոյսս եւ Փրկիչս։ Ամէն։

(Շարունակելի 16)
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²ÕûÃùÝ»ñ Ö¿ÝÁëÇ¿Ý

Ð»ÕÇÝ³Ïª  Ð¾ÜðÆ ÜàôÀÜ

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝª Î²ðú êðÎ. ÜàÊàôîº²ÜÇ

Կ՚ուզենք վերյիշեցնել թէ այս աղօթքները գրուած են 
7 ամիսներու վրայ երկարող խոկառնումի (retreat) մը 
հոգեւոր ճանապարհորդութեան ընթացքին, ուստի 
եւ կ՚ընթանան թեմայական շաղկապումով մը։ 
Ճիշդ այս պատճառով, թէեւ հետեւեալ նիւթը կրնայ 
չառընչուիլ այսօրուան խորհուրդին եւ՝ տարբեր 
եղանակի մէջ գրուած ըլլալ, ուզեցինք հարազատ 
մնալ աղօթաշարի զարգացման։
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