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ÀÜÂºðòàôØ
Â²¶²ôàðàôÂº²Üò ºððàð¸ 

¶Æðø¾Ü
18.29-46

Î¿ëûñÁ ³Ýó³õ« »õ ́ ³Ñ³ÕÇ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝ Çñ»Ýó óÝáñ³Ï³Ý 

Ï³ÝãáõÁéïáõùÁ ÙÇÝã»õ »ñ»ÏáÛ»³Ý ½áÑÁ 
Ù³ïáõó³Ý»Éáõ Å³ÙÁ. µ³Ûó á°ã Ù¿Ï Ó³ÛÝ£

²ÛÝ ³ï»Ý ºÕÇ³ Â»ëµ³óÇ Áë³õ ·³ñß»ÉÇ 
³Û¹ Ïáõéù»ñáõ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñáõÝ.

- Ð»é³ó¿°ù ³ÛÉ»õë« ÑÇÙ³ »ë ÇÙ áÕç³Ï¿½ë 
åÇïÇ Ù³ïáõó³Ý»Ù£

ºõ ³ÝáÝù Ñ»éáõ ·³óÇÝ£
ºÕÇ³ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹³éÝ³Éáí Áë³õ. ¦ÆÝÍÇ° 

Ùûï»ó¿ù§£ ºõ ³ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ýáñ 
Ùûï»ó³õ£ ºÕÇ³ îÇñáç ÏáñÍ³Ý³Í ë»Õ³ÝÁ 
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï³ëÝ»ñÏáõ ù³ñ»ñ 
³é³õ« Ú³ÏáµÇ áñ¹ÇÝ»ñ¿Ý ë»ñ³Í ó»Õ»ñáõÝ 
ÃÇõÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« áñáõÝ ²ëïáõ³Í Ëûë³Í 
¿ñ Áë»Éáí. “Æëñ³Û¿É åÇïÇ ÏáãáõÇë”« ³Û¹ 
ù³ñ»ñáí ë»Õ³Ý ÙÁ Ï³Ý·Ý»ó îÇñáç ³ÝáõÝÇÝ« 
»õ ³Ýáñ ßáõñçÁ ÷áë ÙÁ ÷áñ»ó« ÃÇÃ»Õ ÙÁ 
ë»ñÙÝóáõ ï³Ý»Éáõ ËáñáõÃ»³Ùµ£ ²å³ 
÷³Ûï»ñÁ ë»Õ³ÝÇÝ íñ³Û ß³ñ»ó« ½áõ³ñ³ÏÁ 
Ïïáñ-Ïïáñ ÁÝ»Éáí ÷³Ûï»ñáõÝ íñ³Û ¹Ç½»ó 
»õ Ññ³Ù³Û»ó.

- âáñë ë³÷áñ çáõñ µ»ñ¿ù »õ áÕç³Ï¿½ÇÝ 
áõ ÷³Ûï»ñáõÝ íñ³Û Ã³÷»ó¿ù£

²å³ Áë³õ. ¦ÎñÏÝ»ó¿°ù ÝáÛÝÁ§£ ºõ ³ÝáÝù 
ÝáÛÝ Ó»õáí ÏñÏÝ»óÇÝ£ ¦ºññáñ¹ ³Ý·³Ù 
ÁÉÉ³Éáí ÏñÏÝ»ó¿°ù ÝáÛÝÁ§« Áë³õ ³Ý« »õ 
»ññáñ¹ ³Ý·³Ù ÙÁÝ ³É ³ÛÝå¿ë ÁñÇÝ£ æáõñÁ 

ë»Õ³ÝÇÝ ßáõñç Ñáë»ó³õ »õ É»óáõó ÷áëÁ£
ºñµ »ñ»ÏáÛ»³Ý ½áÑÁ Ù³ïáõó³Ý»Éáõ Å³ÙÁ 

Ñ³ë³õ« ºÕÇ³ Ù³ñ·³ñ¿ ë»Õ³ÝÇÝ Ùûï»ó³õ 
»õ ³ÕûÃ»ó ³Õ³Õ³Ï»Éáí.

- à¯í î¿ñ« ²µñ³Ñ³ÙÇ« Æë³Ñ³ÏÇ »õ Ú³ÏáµÇ 
²ëïáõ³ÍÁ« óá°Ûó ïáõñ ³Ûëûñ Ã¿ ¹á°õÝ »ë 
Æëñ³Û¿ÉÇ ²ëïáõ³ÍÁ »õ »ëª ùáõ Í³é³¹« »õ Ã¿ 
ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ÁñÇ ³Ûë µáÉáñÁ£ Èë¿° ÇÝÍÇ« î¿°ñ« 
å³ï³ëË³Ý¿° ÇÝÍÇ Ïñ³Ïáí« áñå¿ë½Ç ³Ûë 
ÅáÕáíáõñ¹Á ·ÇïÝ³Û Ã¿ ¹á°õÝ »ë ²ëïáõ³ÍÁ« 
á¯í î¿ñ« »õ ¹á°õÝ »ë áñ »ï ù»½Ç ÏÁ ¹³ñÓÁÝ»ë 
Çñ»Ýó ëÇñïÁ£

²ÛÝ ³ï»Ý î¿ñÁ »ñÏÇÝù¿Ý Ïñ³Ï ÕñÏ»ó« áñ 
³Ûñ»ó áÕç³Ï¿½Ý áõ ÷³Ûï»ñÁ« ù³ñ»ñÝ áõ 
ÑáÕÁ« »õ É³÷»ó ÷áëÇÝ Ù¿ç Ñ³õ³ùáõ³Í çáõñÁ£ 
²ëÇÏ³ ï»ëÝ»Éáíª ³ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹Á »ñ»ëÇ 
íñ³Û ·»ïÇÝ ÇÝÏ³õ« Áë»Éáí. ¦²ñ¹³ñ»õ î¿°ñÝ 
¿ ²ëïáõ³ÍÁ« î¿°ñÝ ¿ ²ëïáõ³ÍÁ§£

ºÕÇ³ ³ÝáÝó Ññ³Ù³Û»ó. ¦´éÝ»ó¿°ù ́ ³Ñ³ÕÇ 
Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñÁ. á»õ¿ Ù¿ÏÁ áÕç ãÙÝ³Û§£ ºõ 
ÅáÕáíáõñ¹Á µéÝ»ó ½³ÝáÝù£ ºÕÇ³ ½³ÝáÝù 
ÎÇëáÝ Ïáãáõ³Í Ñ»Õ»Õ³ïÁ Çç»óáõó »õ ÑáÝ 
Ïáïáñ»ó ½³ÝáÝù£

²ÛÝáõÑ»ï»õ ºÕÇ³ ²ù³³µÇÝ Áë³õ. ¦¶Ý³° 
ÑÇÙ³« Ï»°ñ »õ ËÙ¿°« áñáíÑ»ï»õ Ùûï³Éáõï 
ë³ëïÇÏ ³ÝÓñ»õÇ Ó³ÛÝ Ïþ³éÝ»Ù§£ ²ù³³µ 
áõï»Éáõ »õ ËÙ»Éáõ ·Ý³ó« ÇëÏ ºÕÇ³Ý 
Î³ñÙ»Õáë É»ñ³Ý ·³·³ÃÁ µ³ñÓñ³ó³õ« 
ÙÇÝã»õ ·»ïÇÝ ËáÝ³ñÑ»ó³õ áõ ¹¿ÙùÁ 
ÍáõÝÏ»ñáõÝ Ù¿ç ³é³õ« »õ Çñ Í³é³ÛÇÝ Áë³õ. 
¦¶Ý³° »õ ÍáíáõÝ ÏáÕÙÁ Ý³Û¿§£ ä³ï³ÝÇÝ 
·Ý³ó Ý³Û»ó³õ »õ Áë³õ. ¦´³Ý ãÏ³Û§£

- ¸³ñÓ»³É ·Ý³°« - Áë³õ ºÕÇ³« »õ »ûÃÝ 
³Ý·³Ù å³ï³ÝÇÝ »ï ·Ý³ó£ ºûÃÝ»ñáñ¹ 
³Ý·³ÙÇÝ å³ï³ÝÇÝ Áë³õ.

- ²Ñ³ Ù³ñ¹áõ ÙÁ Ó»éùÇÝ ã³÷ ÷áùñÇÏ 
³Ùå ÙÁ Ïþ»ÉÉ¿ Íáí¿Ý£

²ÛÝ ³ï»Ý ºÕÇ³ Áë³õ.
- ¶Ý³° »õ ²·³³µÇÝ Áë¿°. “Î³éù¹ ÉÍ¿° »õ 

ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û ÀÝÃ»ñóáõÙÝ»ñ  ¿ç 1
àÕáñÙáõÃ»³Ý Î³Ýã ØÁ ¤10¥   ¿ç 3
²ÕûÃù ºñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý   ¿ç 4
Ì³ÝáõóáõÙÝ»ñ            ¿ç 4
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ïáõÝ¹ ¹³ñÓÇñ áñå¿ë½Ç ³ÝÓñ»õÇ ãµéÝáõÇë”£
Þáõïáí »ñÏÇÝùÁ ³Ùå»ñáí ÙÃÝó³õ. Ñáí 

»É³õ »õ ë³ëïÇÏ ³ÝÓñ»õ ëÏë³õ£ ²ù³³µ Çñ 
Ï³éùÁ Ñ»Í³õ »õ Ú»½ñ³Û¿É ÷áõÃ³ó£ îÇñáç 
½ûñáõÃÇõÝÁ û·Ý»ó ºÕÇ³ÛÇ« áñ å³ñ»·ûïÁ 
Ù¿çùÇÝ ³Ùñ³óÝ»Éáí í³½»ó »õ ²ù³³µ¿Ý 
³é³ç Ùï³õ Ú»½ñ³Û¿É ù³Õ³ùÇ ¹éÝ¿Ý£

ÀÜÂºðòàôØ
Â²¶²ôàðàôÂº²Üò âàððàð¸ 

¶Æðø¾Ü
2.1-15

ºñµ Ñ³ë³õ Å³Ù³Ý³ÏÁ« áñ î¿ñÁ ÙññÇÏáí 
»ñÏÇÝù åÇïÇ µ³ñÓñ³óÝ¿ñ ºÕÇ³Ý« 

ºÕÇ³ »õ ºÕÇë¿ ¶³Õ·³Õ³Û¿Ý Ù»ÏÝ»ó³Ý£ 
ºÕÇ³ ºÕÇë¿ÇÝ Áë³õ© 

- Ðá°ë ÙÝ³« î¿ñÁ ½Çë ´»Ã¿É ÏÁ ÕñÏ¿£ 
ºÕÇë¿ å³ï³ëË³Ý»ó© 
- ìÏ³Û ÁÉÉ³Û ³åñáÕ î¿ñÁ© Ïþ»ñ¹ÝáõÙ ùáõ 

Ï»³Ýùáí¹« Ã¿ åÇïÇ ãÃáÕáõÙ ù»½£ 
´»Ã¿É »Ï³Ý£ ´»Ã¿É µÝ³ÏáÕ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñÁ 

ËáõÙµáí »Ï³Ý ºÕÇë¿Ç »õ ÁëÇÝ© 
- ¶Çï»±ë« áñ î¿ñÁ ³Ûëûñ ù»½Ù¿ åÇïÇ ³éÝ¿ 

ºÕÇ³Ýª ùáõ ï¿ñ¹£ 
- ¶Çï»Ù« ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÙÇ° ËûëÇù« - 

å³ï³ëË³Ý»ó ºÕÇë¿£ 
²å³ ºÕÇ³ ºÕÇë¿Ç Áë³õ© 
- Ðá°ë ÙÝ³« î¿ñÁ ½Çë ºñÇùáí ÏÁ ÕñÏ¿£ 
ºõ ³Ý å³ï³ëË³Ý»ó© 
- ìÏ³Û ÁÉÉ³Û ³åñáÕ î¿ñÁ© Ïþ»ñ¹ÝáõÙ ùáõ 

Ï»³Ýùáí¹« Ã¿ åÇïÇ ãÃáÕáõÙ ù»½£ 
ºõ ºñÇùáí »Ï³Ý£ ºñÇùáí µÝ³ÏáÕ 

Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñÁ ËáõÙµáí Ùûï»ó³Ý ºÕÇë¿Ç »õ 
ÁëÇÝ© 

- ¶Çï»±ë« áñ î¿ñÁ ³Ûëûñ ù»½Ù¿ åÇïÇ ³éÝ¿ 
ºÕÇ³Ýª ùáõ ï¿ñ¹£ 

- ¶Çï»Ù« ÙÇ° ËûëÇù ³Û¹ Ù³ëÇÝ« - 
å³ï³ëË³Ý»ó ºÕÇë¿£ 

ºÕÇ³ ºÕÇë¿Ç Áë³õ© 
- Ðá°ë ÙÝ³« î¿ñÁ ½Çë Úáñ¹³Ý³Ý ÏÁ ÕñÏ¿£ 
ºÕÇë¿ å³ï³ëË³Ý»ó© 
- ìÏ³Û ÁÉÉ³Û ³åñáÕ î¿ñÁ© Ïþ»ñ¹ÝáõÙ ùáõ 

Ï»³Ýùáí¹« Ã¿ åÇïÇ ãÃáÕáõÙ ù»½£ 
ºõ »ñÏáõùÁ ÙÇ³ëÇÝ ·³óÇÝ£ Ø³ñ·³ñ¿Ý»ñáõ 

ËáõÙµ¿Ý ÛÇëáõÝ Ñá·Ç Ñ»ï»õ»ó³Ý ³ÝáÝó 
ÙÇÝã»õ Úáñ¹³Ý³Ý ·»ï£ ºÕÇ³ »õ ºÕÇë¿ 
·»ï»½ñÇÝ Ï³Ý· ³éÇÝ« ÇëÏ ÙÇõëÝ»ñÁ 
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Ï³Ý·Ý»ó³Ý ùÇã ÙÁ Ñ»éáõ£ ºÕÇ³ Çñ 
í»ñ³ñÏáõÝ Ñ³Ý»ó« Í³ÉÉ»ó ½³ÛÝ »õ ³Ýáí 
½³ñÏ³õ çáõñ»ñáõÝ£ æáõñ»ñÁ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ 
µ³ÅÝáõ»ó³Ý« »õ ³ÝáÝù »ñÏáõùáí ³Ýó³Ý 
ó³Ù³ù ï»Õ¿Ý£ ºñµ ³Ýó³Ý« ºÕÇ³ Áë³õ© 

- ºÕÇë¿°« ù³ÝÇ ¹»é Ñ»ï¹ »Ùª ËÝ¹ñ¿° ÇÝã 
áñ ÏñÝ³Ù ÁÝ»É ù»½Ç Ñ³Ù³ñ£ 

- ÊÝ¹ñ»°Ù© Ù³ñ·³ñ¿³Ï³Ý Ñá·Ç¿¹ ÏñÏÇÝ 
µ³ÅÇÝ ÃáÕ Å³é³Ý·»Ù« - å³ï³ëË³Ý»ó 
ºÕÇë¿£ 

- ¸Åáõ³ñ µ³Ý ËÝ¹ñ»óÇñ« - Áë³õ ºÕÇ³« 
- µ³Ûó åÇïÇ ëï³Ý³ë ½³ÛÝ« »Ã¿ ï»ëÝ»ë 
ÇÙ »ñÏÇÝù µ³ñÓñ³óáõÇÉë© ³ÛÉ³å¿ë åÇïÇ 
ãëï³Ý³ë£ 

ºõ ÙÇÝã Ëûë»Éáí Ïþ»ñÃ³ÛÇÝ« ³Ñ³ Û³ÝÏ³ñÍ 
Ññ»Õ¿Ý ÓÇ»ñáí Ï³éù ÙÁ Çñ³ñÙ¿ µ³ÅÝ»ó 
ºÕÇ³Ý áõ ºÕÇë¿Ý« »õ ºÕÇ³ ÙññÇÏáí »ñÏÇÝù 
µ³ñÓñ³ó³õ£ ºÕÇë¿ ï»ë³õ »õ ³Õ³Õ³Ï»ó© 
¦Ð³¯Ûñ« Ñ³¯Ûñ« ³Ñ³ Æëñ³Û¿ÉÇ Ï³éùÝ áõ 
Ñ»Í»³ÉÝ»ñÁ§£ ºõ ³ÛÉ»õë ãï»ë³õ ½³ÛÝ£ àõëïÇ 
ù³ß»ó« å³ïé»ó Çñ í»ñ³ñÏáõÝ« ½³ÛÝ »ñÏáõ 
ÏïáñÇ í»ñ³Í»Éáí£ ²å³ í»ñóáõó ºÕÇ³ÛÇ 
í»ñ³ñÏáõÝ« áñ Çñ íñ³Û ÇÝÏ³õ« »õ ¹³ñÓ³õ 
Úáñ¹³Ý³Ý ·»ïÇÝ »½»ñùÁ£ ²é³õ ºÕÇ³ÛÇ 
í»ñ³ñÏáõÝ »õ çáõñ»ñáõÝ ½³ñÏ³õ« µ³Ûó 
³ÝáÝù ãµ³ÅÝáõ»ó³Ý£ ²ÛÝ ³ï»Ý ·áã»ó© ¦à±õñ 
»ë« î¿°ñ« ºÕÇ³ÛÇ ²ëïáõ³ÍÁ§« »õ ¹³ñÓ»³É 
çáõñ»ñáõÝ ½³ñÏ³õ£ æáõñ»ñÁ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ 
µ³ÅÝáõ»ó³Ý »õ ºÕÇë¿ ³Ýó³õ ÙÇõë ÏáÕÙ£ 
ºñµ ºñÇùáíÇ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñÁ ¹ÇÙ³ó¿Ý ï»ë³Ý 
½ÇÝù« ÁëÇÝ© ¦ºÕÇ³ÛÇ Ñá·ÇÝ ºÕÇë¿Ç íñ³Û 
Ñ³Ý·ã»ó³õ§£ ¶³óÇÝ ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ ½ÇÝù »õ 
ÙÇÝã»õ ·»ïÇÝ ËáÝ³ñÑ»ó³Ý ³Ýáñ ³éç»õ£

Ú²Îà´àê ²è²øº²ÈÆ
ÀÜ¸Ð²Üð²Î²Ü Ü²Ø²Î¾Ü

5.16-20

Ò»ñ Ù»Õù»ñÁ Çñ³ñáõ Ëáëïáí³Ý»ó¿ù 
»õ Çñ³ñáõ Ñ³Ù³ñ ³ÕûÃ»ó¿ù« áñå¿ë½Ç 

µÅßÏáõÇù. áñáíÑ»ï»õ ³ñ¹³ñÇ ÙÁ ³ÕûÃùÁ 
³½¹»óÇÏ ¿ »õ Ù»Í³å¿ë Ïþû·Ý¿£ ºÕÇ³ Ù»½Ç 
ÝÙ³Ý ÏÇñù»ñáõ »ÝÃ³Ï³Û Ù³ñ¹ ¿ñ. µ³Ûó »ñµ 
³ÕûÃ»ó áñ ³ÝÓñ»õ ã·³Û »ñ»ùáõÏ¿ë ï³ñÇ 
ã³ÝÓñ»õ»ó »ñÏñÇ íñ³Û£ ²å³ ¹³ñÓ»³É 
³ÕûÃ»ó »õ »ñÏÇÝùÁ ³ÝÓñ»õ ï»Õ³ó áõ »ñÏÇñÁ 
Çñ µ»ñùÁ ïáõ³õ£

ºÕµ³ÛñÝ»ñë« »ñµ Ó»½Ù¿ á»õ¿ Ù¿ÏÁ 
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àÔàðØàôÂº²Ü Î²Üâ ØÀ
²ÕûÃùÝ»ñ Ö¿ÝÁëÇ¿Ý

Ð»ÕÇÝ³Ïª  Ð¾ÜðÆ ÜàôÀÜ

Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝª Î²ðú êðÎ. ÜàÊàôîº²ÜÇ

Սոյն աղօթքը վերջինն է, որ արդէն լոյս տեսած 
է առանձնաբար նոյն այս թերթիկին մէջ։ Զայն 
վերստին կը տպենք յարգելու համար աղօթաշարքի 
հարազատ յաջորդականութիւնը։

ՆԵՐՔԻՆ ԿԵԱՆՔԻՍ ԿԵԴՐՈՆԸ
Ով Տէր, կը փառաւորեմ Քեզ, կ՚օրհնեմ 

Քեզ, կը պաշտեմ Քեզ։ Յաճախ աղօթքս կը 
վերածուի ներզննիչ որոճումներու՝ առնչուող իմ 
իսկ շուարած զգացումներուս ու յուզումներուս։ 
Յաճախ ինքզինքս կը գտնեմ եսատրտունջ 
աղօթք արտասանելու ընթացքի մէջ, կամ 
ուշադրութիւնս կը թափառի անհանդարտ մտքիս 
մէջ բնակող մարդկանց եւ եղելութիւններու վրայ։ 

Ով Տէր, ինչո՞ւ կը յամառիմ այսքան կեդրոնանալ 
զիս քեզմէ բաժնող բաներու վրայ։ Դուն աղբիւրն 
ես ամէն բարութեան, գեղեցկութեան ու սիրոյ։ 
Ողորմութիւնդ ցոյց տուիր ինծի գալով եւ զիս 
բարձրացնելով Եկեղեցիիդ կեանքին ընդմէջէն՝ 
Քու իսկ կեանքիդ մէջ։ Բայց տակաւին կը 
շարունակեմ ապրիլ որպէս թէ միտքս խճողող 
հազար միւս բաները ուշադրութեանս աւելի կը 
կարօտին։ 

Օգնէ՛ ինծի այս պայքարին մէջ, որպէսզի 
Քեզ ներքին կեանքիս կեդրոնը դարձնեմ։ 
Ինծի աղօթելու շնորհքը տուր։ Յստակօրէն եւ 
համոզելով ցոյց տուր ինծի թէ ինչպէ՞ս ինքզինքս 
կը խաբեմ, եւ տուր ուժը այս ներըմբռնումին 
հետեւելու։ Ամենէն աւելի, ով Տէր, տուր ինծի 
հասկնալ որ, մէջդ եւ միջոցաւդ, բոլոր փոքր 
մտահոգութիւններս աղերս պիտի գտնեն։ 
Դուն չես արհամարհեր իմ նեղութիւններս, 
բայց կը խնդրես վստահիլ որ պիտի զբաղիս 
անոնցմով՝ երբ ես պարզօրէն աչքերս վրադ ու 
արքայութեանդ վրայ յառած պահեմ։ 

Սորվեցուր ինծի, ով Տէր, ճամբաներդ։ Ամէն։

(Շարունակելի 10)

×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý áõÕÇ¿Ý ÙáÉáñÇ »õ áõñÇß ÙÁ 
Û³çáÕÇ ½³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É« ·Çïó¿ù Ã¿ 
Ù»Õ³õáñÁ Çñ ÙáÉ³ñ ×³Ùµ¿Ý ¹³ñÓÝáÕÁ Ã¿° 
³Ýáñ Ñá·ÇÝ Ù³ÑáõÁÝ¿ ÏÁ ÷ñÏ¿ »õ Ã¿° Çñ 
µ³½Ù³ÃÇõ Ù»Õù»ñáõÝ ÃáÕáõÃÇõÝ ÏÁ ·ïÝ¿£

ÚÆêàôê øðÆêîàêÆ ²ôºî²ð²Ü¾Ü
Àêî ÔàôÎ²êÆ

4.25-30

Ø»ñ î¿ñÁ ÚÇëáõë øñÇëïáë ÏþÁë¿.-
¦Ò»½Ç ûñÇÝ³ÏÝ»ñáí ËûëÇÙ£ 

Æëñ³Û¿ÉÇ Ù¿ç µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛñÇÝ»ñ Ï³ÛÇÝ 
ºÕÇ³ÛÇ ûñ»ñáõÝ« »ñµ »ñ»ùáõÏ¿ë ï³ñÇ 
»ñÏÇÝùÁ ã³ÝÓñ»õ»ó »õ ³ÙµáÕç »ñÏñÇÝ Ù¿ç 

ë³ëïÇÏ ëáí ïÇñ»ó£ ´³Ûó ºÕÇ³ ³ÝáÝóÙ¿ 
á»õ¿ Ù¿ÏáõÝ ãÕñÏáõ»ó³õ« ³ÛÉ ÕñÏáõ»ó³õ 
êÇ¹áÝÇ ÙûïÇÏ ê³ñ»÷Ã³ ·ÇõÕÁ µÝ³ÏáÕ 
³ÛñÇ ÏÝáç ÙÁ£ ÜáÛÝå¿ë« ºÕÇë¿ Ù³ñ·³ñ¿Ç 
ûñ»ñáõÝ Æëñ³Û¿ÉÇ Ù¿ç µ³½Ù³ÃÇõ µáñáïÝ»ñ 
Ï³ÛÇÝ« µ³Ûó ³ÝáÝóÙ¿ áã Ù¿ÏÁ µÅßÏáõ»ó³õ« 
³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ü¿»Ù³Ý ³ÝáõÝáí ³ëáñÇ ÙÁ§£

²Ûë ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Éë»Éáíª ÅáÕá-
í³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕÝ»ñÁ µ³ñÏáõÃ»³Ùµ 
É»óáõ»ó³Ý£ ºÉ³Ý« ÚÇëáõëÁ ù³Õ³ù¿Ý ¹áõñë 
Ñ³Ý»óÇÝ »õ ·³Ñ³í¿Å ÁÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 
½³ÛÝ ï³ñÇÝ ÙÇÝã»õ Ï³ï³ñÁ ³ÛÝ É»ñ³Ý« 
áñáõÝ íñ³Û ßÇÝáõ³Í ¿ñ Çñ»Ýó ù³Õ³ùÁ£ ́ ³Ûó 
ÚÇëáõë ³ÝáÝó Ù¿ç¿Ý ³Ýó³õ ·Ý³ó£



4

îÜúðÐÜ¾ø

îÝûñÑÝ¿ù ÷³÷³ùáÕ 

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ« 

ÃáÕ  µ³ñ»Ñ³×ÇÝ ¹ÇÙ»É 

î© ¶³éÝÇÏ ²õ. øÑÝÛ© ¶áÛáõÝ»³ÝÇ«

Ñ»é³Ó³ÛÝ»Éáí

514 909 5203 ÃÇõÇÝ£

Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý 
Ó»ñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ 

Ý³Ëûñûù Ï³ï³ñ»ó¿ù Ï³åáõ»Éáí 
»Ï»Õ»óõáÛ ¹Çõ³Ý³ïáõÝ£

ÐÇõ³Ý¹Ý»ñáõÝ ²Ûó»ÉáõÃÇõÝ
´³ñ»Ñ³×»ó¿ù Ñ»é³Ó³ÛÝ»É 

²ñÅ. î. ¶³éÝÇÏ
²õ. øÑÝÛ. ¶áÛáõÝ»³ÝÇ. 

514 909 5203 ÃÇõÇÝ£

Հոգի Աստուծոյ, 
որ կը բխիս Հօրմէ,
Լոյս եւ աղբիւր ամենայն բարիքներու,
որ անսպառօրէն կը բաշխես շնորհքներդ,
եւ կը ժողովես հաւատացեալները
որպէս մարմին Քրիստոսի,
ահա այս պահուն ի սրտէ կ՚աղօթենք քեզի,
մանաւանդ երիտասարդներուն եւ 

երիտասարդուհիներուն համար։
Դուն անոնց յար կը մատուցես երկնային 

ուրախութիւնը,
եւ կը սպասես, որ անոնք արթննալով զայն 

գտնեն
իբրեւ անդիմադրելի հրաւէր՝
ցնծագին փոյթով հասնելու 
Ս. Երրորդութեանդ պաշտամունքին,
որ լիացման եւ ամբողջացման վայրն է։
Դուն, ով Սուրբ Հոգի,
գալստեամբդ երիտասարդներուն եւ 

երիտասարդուհիներուն վրայ՝
քեզի գործակիցներ կը դարձնես զանոնք։
Անոնց ընդմէջէն դէմքդ կը տեսնուի,
երբ աստուածային սրբութեան կը մօտենան 

անոնք՝
միաբանօրէն աղօթելու,
զայն օրհնաբանելու, գովաբանելու եւ 

փառաբանելու։
Անոնց ընդմէջէն դէմքդ կը տեսնուի,
երբ անոնք նոր երգ կ՚երգեն երկնքին։
Անոնց ընդմէջէն դէմքդ կը տեսնուի,
երբ անոնք մոմ կը վառեն աստուածութեանդ։
Անոնց ընդմէջէն դէմքդ կը տեսնուի,
երբ անոնք քու սորվեցուցած 

պատուիրաններուդ ճամբով կը քալեն,
եւ Աւետարանին կ՚աշակերտին։
Անոնց ընդմէջէն դէմքդ կը տեսնուի,
երբ անոնք ստեղծագործութեանդ

կանաչացման մշակներ կ՚ըլլան։
Հեղձուցիչ ժամանակներուն մէջ,
ներգործութիւնդ կը յեղափոխէ, կամ 

կ՚եղափոխէ զանոնք՝
ընդհանրական կեանքի վերաշնչաւորման 

համար։
Ով Շունչ, 
երիտասարդներուն եւ երիտասարդուհիներուն 

վրայ փչելով՝
զանոնք նորոգութեան շունչերու փոխէ
վասն Եկեղեցւոյ բարեկարգութեան,
վասն համայն մարդոց համերաշխութեան,
վասն մեր տան՝ երկրին վայելչութեան, 
եւ յանուն Սիրոյն,
որ կը պահպանէ զանոնք։ Ամէն։ 

²ÔúÂø ºðÆî²ê²ð¸àôÂº²Ü
¶²èÜÆÎ ²õ. ø. ¶.


