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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 

ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ 2-ՐԴ ՆԱՄԱԿԷՆ 

6. 1- 7. 1 
Ուստի մենք ալ գործակից ըլլալով՝ կ’աղաչենք որ Աստուծոյ 

շնորհքը պարապ տեղ ընդունած չըլլաք։ Վասն զի «Ընդունելի 

ժամանակի մը մէջ լսեցի քեզի», կ’ըսէ, «եւ փրկութեան օրը օգնու-

թիւն ըրի քեզի»։ Ահա՛ հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա՛ հիմա 

է փրկութեան օրը։ Ոեւէ մէկուն գայթակղութիւն չենք պատճառ-

եր, որպէս զի մեր պաշտօնը չարատաւորուի։ Բայց ամէն բանի 

մէջ մեր անձը կ’ընծայենք՝ Աստուծոյ սպասաւորներու պէս՝ շատ 

համբերութիւնով վշտերու մէջ, տառապանքներու, նեղութիւննե-

րու, Ծեծերու, բանտերու, խռովութիւններու, աշխատութիւննե-

րու, հսկումներու, ծոմերու մէջ, Մաքրութիւնով, գիտութիւնով, 

երկայնմտութիւնով, քաղցրութիւնով, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ սի-

րով, Ճշմարտութեան խօսքով, Աստուծոյ զօրութիւնով, արդա-

րութեան զէնքերով՝ որ աջ կողմէն ու ձախ կողմէն է։ Փառքով ու 

անարգութիւնով, գովութիւնով ու պարսաւանքով, մոլորեցնող-

ներու պէս՝ ու ճշմարիտներ։ Անծանօթներու պէս եւ ծանօթներ, 

մեռնողներու պէս եւ ահա կենդանի ենք, պատժուածներու պէս 

ու չենք սպաննուած։ Տրտմածներու պէս ու միշտ ուրախ ենք, աղ-

քատներու պէս ու շատերը կը հարստացնենք, բան մը չունեցող-

ներու պէս եւ ամէն բան ստացած ենք։ Մեր բերանը ձեզի բաց-

ւած է, ո՜վ Կորնթացիք եւ մեր սիրտը լայնցած։ Դուք մեր կողմէն 

չէք նեղուիր, հապա ձեր ունեցած գութին կողմէ կը նեղուիք: Ուս-

տի անոր հատուցում ընելու համար, իբրեւ որդիներուս կը խօ-

սիմ ձեզի, դուք ալ դէպի զիս լայն բացէք ձեր սրտերը։ 

Անհաւատներուն հետ օտարախառն լծակից մի՛ ըլլաք. քանզի 

ի՞նչ մասնակցութիւն ունի արդարութիւնը անօրէնութեան հետ 

եւ ի՞նչ հաղորդակցութիւն ունի լոյսը խաւարին հետ Եւ ի՞նչ միա-

բանութիւն ունի Քրիստոս Բելիարին հետ, կամ ի՞նչ բաժին ունի 

հաւատացեալը անհաւատին հետ Եւ ի՞նչ յարմարութիւն ունի 



 

Աստուծոյ տաճարը կուռքերուն հետ. վասն զի դուք կենդանի Աս-

տուծոյ տաճարն էք. ինչպէս Աստուած ըսաւ, թէ «Անոնց մէջ պի-

տի բնակիմ ու անոնց մէջ պիտի քալեմ եւ անոնց Աստուած պի-

տի ըլլամ ու անոնք ինծի ժողովուրդ պիտի ըլլան»։  «Ասոր հա-

մար ելէ՛ք անոնց մէջէն ու զատուեցէ՛ք, կ’ըսէ Տէրը, պիղծ բանի 

մի՛ դպչիք». «Ու ես ձեզ պիտի ընդունիմ»։ «Եւ ես ձեզի Հայր պիտի 

ըլլամ ու դուք ինծի տղաքներ ու աղջիկներ պիտի ըլլաք, կ’ըսէ 

Ամենակալ Տէրը»։ 

Ուստի, սիրելինե՛ր, որովհետեւ մենք այս խոստումները ու-

նինք, մեր անձերը մարմնի ու հոգիի ամէն կերպ պղծութենէ 

մաքրենք եւ սրբութիւնը կատարելագործենք Աստուծոյ վախովը։ 

 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 

15. 1- 32 
Շատ մը մաքսաւորներ ու մեղաւորներ անոր կը մօտենային 

իրմէ լսելու համար։ Իսկ փարիսեցիներ ու դպիրներ տրտունջ 

կ’ընէին ու կ’ըսէին. «Ասիկա մեղաւորները կ’ընդունի ու անոնց 

հետ կ’ուտէ»։ 

Յիսուս այս առակը խօսեցաւ անոնց՝ ըսելով. «Ձեզմէ ո՞վ է այն 

մարդը, որ եթէ հարիւր ոչխար ունենայ եւ անոնցմէ մէկը կորսնց-

նէ, իննսունըինը չի ձգեր անապատին մէջ ու այն կորսուածին ե-

տեւէն երթար, մինչեւ զանիկա գտնէ։ Ու երբ գտնէ, ուրախանա-

լով իր ուսերուն վրայ կը դնէ զանիկա Եւ տունը գալով, կը կանչէ 

բարեկամներն ու դրացիները ու անոնց կ’ըսէ. Ուրախ եղէք ինծի 

հետ, վասն զի իմ կորսուած ոչխարս գտայ։  Ձեզի կ’ըսեմ թէ այս-

պէս աւելի ուրախութիւն պիտի ըլլայ երկինքը մէկ մեղաւորի 

համար, որ կ’ապաշխարէ, քան թէ իննսունինը արդարներու հա-

մար՝ որոնց ապաշխարութիւն պէտք չէ»։ 

«Կամ թէ ո՞վ է այն կինը որ տասը դրամ ունենայ ու դրամ մը 

կորսնցնէ, ճրագ չի վառեր ու տանը մէջ աւել զարներ եւ զգու-

շութեամբ փնտռեր, մինչեւ գտնէ։ Ու երբ գտնէ, կը կանչէ բարե-

կամներն ու դրացիները եւ կ’ըսէ. Ուրախ եղէք ինծի հետ, վասն 

զի իմ կորսնցուցած դրամս գտայ։ Այնպէս ալ, ձեզի կ’ըսեմ, ուրա-

խութիւն կ’ըլլայ Աստուծոյ հրեշտակներուն առջեւ մէկ մեղաւորի 

համար, որ կ’ապաշխարէ»։ 

Ապա ըսաւ. «Մարդ մը երկու որդի ունէր. Անոնցմէ պզտիկը 

հօրը ըսաւ. Հա՛յր, քու ստացուածքէդ ինծի իյնալու բաժինը տուր 



 

ինծի։ Ան ալ բաժնեց անոնց իր ունեցածը։ Շատ օրեր չանցած՝ 

պզտիկ որդին բոլոր բաները հաւաքեց, հեռու երկիր մը գնաց եւ 

հոն անառակութեամբ ապրելով իր ունեցածը փճացուց։ Բոլոր 

ունեցածը հատցուցած էր, երբ երկրին մէջ սաստիկ սով մը եղաւ 

ու ինք չքաւոր դարձաւ։ Ուստի գնաց այն երկրին քաղաքացինե-

րէն մէկուն քով մտաւ։ Ան ալ իր ագարակը ղրկեց զանիկա՝ խո-

զեր արածելու համար։ Հոն կը փափաքէր խոզերուն կերած եղ-

ջիւրէն իր փորը լեցնել, բայց մէ՛կը չէր տար անոր։ Այն ատեն 

ինքզինքին գալով՝ ըսաւ. Քանի՜ բանուորներ կան իմ հօրս տունը 

հացով լեցուած, ես հոս սովամահ կը կորսուիմ։ Ելլեմ, երթամ իմ 

հօրս եւ ըսեմ անոր. «Հա՛յր, մեղանչեցի երկնքի դէմ ու քու առջե-

ւըդ, Ա՛լ արժանի չեմ քու որդիդ ըսուելու, զիս քու վարձկաններէդ 

մէկուն պէս ըրէ»։ Ու ելաւ իր հօրը գնաց։ Մինչդեռ ինք շատ հեռու 

էր, հայրը տեսաւ զանիկա ու գութը շարժեցաւ եւ վազելով՝ անոր 

պարանոցին վրայ ինկաւ ու համբուրեց զանիկա։ Որդին ալ ըսաւ 

անոր. Հա՜յր, մեղանչեցի երկնքի դէմ ու քու առջեւդ եւ ա՛լ արժա-

նի չեմ քու որդիդ ըսուելու։ Բայց հայրը ըսաւ իր ծառաներուն. 

Հանեցէք առաջին պատմուճանը ու հագցուցէք անոր եւ մատանի 

դրէք անոր ձեռքը ու կօշիկներ՝ անոր ոտքերը Եւ պարարտ զուա-

րակը բերէք, մորթեցէք, ուտենք եւ ուրախ ըլլանք. Վասն զի այս 

իմ որդիս մեռած էր ու ողջնցաւ, կորսուած էր ու գտնուեցաւ։ 

Սկսան ուրախութիւն ընել։ Անոր մեծ որդին ագարակն էր, երբ ե-

կաւ ու տանը մօտեցաւ, նուագարաններու եւ պարերու ձայն լը-

սեց։ Ծառաներէն մէկը իրեն կանչելով՝ հարցուց, թէ Այս ի՞նչ է Ա-

նիկա ալ ըսաւ անոր. Եղբայրդ եկաւ ու հայրդ պարարտ զուարա-

կը մորթեց, վասն զի ողջ առողջ ձեռք ձգեց զանիկա։ Իսկ ինք 

բարկացաւ ու չէր ուզեր ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս ելլե-

լով կ’աղաչէր անոր։ Անիկա պատասխան տալով՝ ըսաւ հօրը. Ա-

հա այսչափ տարի է, որ քեզի կը ծառայեմ ու բնաւ քու խօսքէդ 

դուրս չելայ ու ինծի երբեք ուլ մը չտուիր, որ իմ բարեկամներուս 

հետ ուրախութիւն ընէի։ Բայց երբ եկաւ այդ քու որդիդ, որ քու 

ստացուածքդ բոզերու հետ կերաւ, անոր մորթեցիր պարարտ 

զուարակը։ Եւ հայրը ըսաւ անոր. Որդեակ, դուն միշտ ինծի հետ 

ես ու իմ բոլոր ունեցածս քուկդ է։ Սակայն պէտք է ուրախ ըլլալ 

եւ խնդալ, վասն զի այս քու եղբայրդ մեռած էր ու ողջնցաւ, կոր-

սըւած էր ու գտնուեցաւ»։  

  



 

2 Corinthiens 
6.1-7.1 

Ainsi donc étant ouvriers avec lui, nous vous prions aussi 
que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain. 

Car il dit : je t'ai exaucé au temps favorable et t'ai secouru 
au jour du salut; voici maintenant le temps favorable, voici 
maintenant le jour du salut. 

Ne donnant aucun scandale en quoi que ce soit, afin que 
[notre] ministère ne soit point blâmé. Mais nous rendant 
recommandables, en toutes choses, comme ministres de 
Dieu, en grande patience, en afflictions, en nécessités, en 
angoisses, En blessures, en prisons, en troubles, en 
travaux, En veilles, en jeûnes, en pureté; par la 
connaissance, par un esprit patient, par la douceur, par le 
Saint-Esprit, par une charité sincère, Par la parole de la 
vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice 
que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Parmi 
l'honneur et l'ignominie, parmi la calomnie et la bonne 
réputation. Comme séducteurs, et toutefois étant véritables; 
comme inconnus, et toutefois étant reconnus ; comme 
mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, et toutefois 
non mis à mort; Comme attristés, et toutefois toujours 
joyeux; comme pauvres, et toutefois enrichissant plusieurs; 
comme n'ayant rien, et toutefois possédant toutes choses. 

Ô Corinthiens! notre bouche est ouverte pour vous, notre 
cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de 
nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or pour 
nous traiter de la même manière ( je vous parle comme à 
mes enfants) élargissez-vous aussi [à notre égard]. 

Ne portez pas un même joug avec les infidèles; car quelle 
participation y a-t-il de la justice avec l'iniquité? et quelle 
communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres? Et 
quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial? ou quelle part a le 
fidèle avec l'infidèle? 

Et quelle convenance y a-t-il du Temple de Dieu avec les 
idoles? car vous êtes le Temple du Dieu vivant, selon ce que 
Dieu a dit : j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai; et je 
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 



 

C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et vous en séparez, 
dit le Seigneur; et ne touchez à aucune chose souillée et je 
vous recevrai; Et je vous serai pour père, et vous me serez 
pour fils et pour filles, dit le Seigneur Tout-puissant. 

Or donc [mes] bien-aimés, puisque nous avons de telles 
promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et 
de l'esprit perfectionnant la sanctification en la crainte de 
Dieu. 

 

Luc 15.1-32 
Or tous les péagers et les gens de mauvaise vie 

s'approchaient de lui pour l'entendre. Mais les Pharisiens et 
les Scribes murmuraient, disant : celui-ci reçoit les gens de 
mauvaise vie, et mange avec eux. 

Mais il leur proposa cette parabole, disant : Qui est 
l'homme d'entre vous qui ayant cent brebis, s'il en perd une, 
ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne s'en aille 
après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée; Et qui 
l'ayant trouvée ne la mette sur ses épaules bien joyeux; Et 
étant de retour en sa maison, n'appelle ses amis et ses 
voisins, et ne leur dise : réjouissez-vous avec moi ; car j'ai 
trouvé ma brebis qui était perdue? Je vous dis, qu'il y aura 
de même de la joie au ciel pour un seul pécheur qui vient à 
se repentir, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui 
n'ont pas besoin de repentance. 

Ou qui est la femme qui ayant dix drachmes, si elle perd 
une drachme, n'allume la chandelle, et ne balaye la maison, 
et ne [la] cherche diligemment, jusqu'à ce qu'elle l'ait 
trouvée; Et qui après l'avoir trouvé, n'appelle ses amis et ses 
voisines, en leur disant : réjouissez-vous avec moi; car j'ai 
trouvé la drachme que j'avais perdue? Ainsi je vous dis qu'il 
y a de la joie devant les Anges de Dieu pour un seul pécheur 
qui vient à se repentir. 

Il leur dit aussi : un homme avait deux fils; Et le plus jeune 
dit à son père : mon père, donne-moi la part du bien qui 
m'appartient; et il leur partagea ses biens. Et peu de jours 
après, quand le plus jeune fils eut tout ramassé, il s'en alla 
dehors en un pays éloigné; et là il dissipa son bien en vivant 
dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une 



 

grande famine survint en ce pays-là; et il commença d'être 
dans la disette. Alors il s'en alla, et se mit au service d'un 
des habitants du pays, qui l'envoya dans ses possessions 
pour paître les pourceaux. Et il désirait de se rassasier des 
gousses que les pourceaux mangeaient; mais personne ne 
lui en donnait. Or étant revenu à lui-même, il dit : combien y 
a-t-il de mercenaires dans la maison de mon père, qui ont du 
pain en abondance, et moi je meurs de faim? Je me lèverai, 
et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai : mon père, j'ai 
péché contre le ciel et devant toi; Et je ne suis plus digne 
d'être appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes 
mercenaires. Il se leva donc, et vint vers son père; et comme 
il était encore loin, son père le vit, et fut touché de 
compassion, et courant à lui, se jeta à son cou, et le baisa. 
Mais le fils lui dit : mon père, j'ai péché contre le ciel et 
devant toi; et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le 
père dit à ses serviteurs : apportez la plus belle robe, et l'en 
revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux 
pieds; Et amenez-moi le veau gras, et le tuez, et faisons 
bonne chère en le mangeant. Car mon fils que voici, était 
mort, mais il est ressuscité; il était perdu, mais il est 
retrouvé. Et ils commencèrent à faire bonne chère. 

Or son fils aîné était aux champs, et comme il revenait et 
qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les 
danses. Et ayant appelé un des serviteurs, il lui demanda ce 
que c'était. Et [ce serviteur] lui dit : ton frère est venu, et ton 
père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. 
Mais il se mit en colère, et ne voulut point entrer; et son père 
étant sorti le priait [d'entrer]. Mais il répondit, et dit à son 
père : voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais je 
n'ai transgressé ton commandement, et cependant tu ne 
m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec 
mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien 
avec des femmes de mauvaise vie, est venu, tu lui as tué le 
veau gras. Et [le père] lui dit : [mon] enfant, tu es toujours 
avec moi, et tous mes biens sont à toi. Or il fallait faire 
bonne chère, et se réjouir, parce que celui-ci, ton frère, était 
mort, et il est ressuscité; il était perdu, et il est retrouvé. 
  



 

 

 

Ելլեմ երթամ Հօրս մօտ» 

                                                                       (Ղուկասու 15:18) 

Սիրելի հաւատացեալներ,  

Ահաւասիկ Մեծ Պահոց շրջանի երրորդ հանգրուանին հասած 

ենք։ Երբ աւետարանը կարդացուի, կը խօսուի անառակ որդիի 

առակին մասին։ Սակայն իմ կարծիքովս, պէտք է զայն կոչել` 

Ողորմած հօր առակը։ Եկեղեցին մեզ կը հրաւիրէ այս առակին 

ընթերցումով, քառասնորդաց շրջանին, ապաշխարելու եւ երկ-

նաւոր մեր Հօր ողորմութեան վրայ վստահելու։ 

Որդւոյն գործած յանցանքը կրկնակի է, որովհետեւ նախ` իր 

ժառանգութիւնը կը պահանջէ հօրը ողջութեան ատեն եւ երկ-

րորդ` կը լքէ իր տունը եւ կ՛երթայ աշխարհ, անառակ կեանք մը 

ապրելու համար, հեռու իր ընտանիքէն։ Ամէն երիտասարդ, երբ 

որոշ տարիքի մը հասնի, կ՛ուզէ ազատուիլ հօր եւ մօր իշխանու-

թենէն, ազատ ու անկախ ապրիլ եւ իր բոլոր փափաքները իրա-

կանացնել անսանձ կեանք մը ապրելով. Սակայն չա՛նդրադառ-

նար թէ այսպէսով կը հեռանայ զինք սիրող եւ իր վրայ գուրգու-

րացող իր ծնողքէն ու հարազատներէն, կարծելով գտնել այդ սէ-

րը ուրիշ շրջանակներու մէջ։ 

Փորձառութեան շրջան մը կայ կեանքին մէջ զոր կամայ թէ ա-

կամայ, ամէն անձ կ՚ապրի, որուն ընթացքին, վստահած իր անձ-

նական ուժերուն, կը փորձէ կանգուն մնալ եւ դէմ դնել ամէն տե-

սակի դժուարութիւններու։ Իսկ եթէ այս առակը հոգեւոր գետնի 

վրայ դնենք, պիտի տեսնենք թէ ինչպէս ամէն մարդ, տակաւ առ 

տակաւ կը հեռանայ Աստուծմէ եւ իր ստացած կրօնական ու բա-

րոյական սկզբունքները անտեսելով, կ՚ապրի այնպիսի կեանք մը, 

ուր ամէն ինչ միայն նիւթականի կը կապուի։ 

Հոգեւոր Հովիւի Պատգամը 
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Մեր իւրաքանչիւրին կեանքին մէջ, նիւթականը այնքան մեծ 

տեղ գրաւած է, որ յաճախ կը մոռնանք մեր հոգիով զբաղիլ, կամ 

գէթ մտածել թէ անմահ հոգի մը ունինք, որուն փրկութեան հա-

մար եւս ջանք պէտք է թափենք։ Չկարծենք թէ երկնքի դռները 

լայն բացուած են մեր առջեւ եւ Տէրը ձեռքերը բաց` կը սպասէ 

մեր ժամանումին։ 

Այո, Տիրոջ ձեռքերը, սիրող հօր մը նման միշտ պատրաստ են 

մեզ ընդունելու, սակայն պայմանաւ որ մենք կատարենք առա-

ջին քայլը դէպի մեր Արարիչն ու Հայրը։ Նման անառակ որդիին, 

որ վերջապէս մտածեց, յետին չքաւորութեան մէջ, թէ ինք հայր 

մը ունի, ընտանիք մը ունի եւ հոն` կարող է գտնել ամէն հան-

գիստ եւ օգնութիւն. ինքն իրեն ըսաւ. «Ելլեմ երթամ հօրս մօտ եւ 

խնդրեմ որ զիս ընդունի հօրենական տան մէջ, գէթ որպէս մէկը 

իր ծառաներէն»։ 

Ապաշխարութեան առաջին քայլը կը կայանայ իր կացութենէն 

դուրս գալու մէջ, ցեխէն վեր բարձրանալու մէջ։ Ելլեմ մեղքերու 

տիղմէն, դուրս գամ նիւթական եւ այլ մտահոգութիւններու 

մղձաւանջէն, որպէսզի կարենամ իմ հոգիիս մասին խորհիլ եւ 

զղջալով իմ անցեալի կեանքիս վրան, ջանամ մօտենալ իմ նախ-

նական արդարութեանս եւ անմեղութեանս, Տիրոջ հոգածու 

խնամքին ներքեւ։ 

Հաւատաւոր հայորդիք, այս առակը մեզի ցոյց կու տայ թէ Տէրը 

ամէն օր անհամբեր կը սպասէ մեզի եւ պատրաստ է տալու մեզի 

մեր նախնական փառքն ու հանգստութիւնը, նոյնիսկ եթէ մենք 

մեզի արժանի չենք համարեր անոր։ Մեր վրայ պիտի դնէ անմե-

ղութեան պատմուճանը եւ մեզի պիտի ընծայէ իր ամենաթան-

կագին նուէրը։ Մեր մատին պիտի անցընէ ոսկիէ մատանին, որ-

պէսզի մեզի տայ այն իշխանութիւնը, որ ունէինք երբ որոշեցինք 

լքել զինք եւ հեռանալ իրմէ։ Ի վերջոյ պարարտ եզին զոհը մեզի 

պիտի ընծայէ այն համոզումով, թէ՛ մեր տեղը երբեք չ՛է կորսը-

ւած, այլ մեծ խնամքով պահպանուած է։ 

Երկնքի արքայութիւնը ահա մօտեցած է. Ապաշխարանքով ու 

աղօթքով միայն պիտի կարենանք մտնել այնտեղ, եւ գրաւել մե-

զի յատկացուած տեղը, արդ շտապեցէք եւ պատրաստուեցէք, 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։ 
                                                                                Օրհնութեամբ՝ 

Տէր Դաւիթ քահանայ Մարգարեան 
  



 

ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ 

 

Մեծ Պահոց երրորդ կիրակին կը կոչուի Անառակի կիրակի, 

որովհետեւ այսօր կարդացուող Աւետարանը կը պատմէ 

Անառակ Որդիին առակը (Ղուկ. 15:11-32): Մարդ մը երկու 

զաւակ ունէր: Կրտսեր որդին հօրմէն կը խնդրէ, որ իր 

ունեցուածքը բաժնէ իր երկու որդիներուն միջեւ եւ իր բաժինը 

կ'առնէ ու հօրենական տունէն կը հեռանայ: Հոն զեխ կեանք 

վարելով իր ամբողջ ունեցածը կը վատնէ ու կը սնանկանայ: 

Կրտսեր որդին շատ կը զղջայ ու իր այս տխուր վիճակին մէջ կը 

յիշէ հօրը տունը եւ կ'որոշէ վերադառնալ ըսելով.  

«Հա՛յր, մեղանչեցի երկինքի դէմ ու քու առջեւդ, եւ ա՛լ արժանի 

չեմ քու որդիդ կոչուելու. ըրէ՛ զիս վարձկաններէդ մէկուն պէս»:  

Հայրը զաւկին  զղջումը տեսնելով կ'ուրախանայ եւ գրկաբաց 

զայն կ'ընդունի: Աւագ որդին կը դժգոհի, որ ինք միշտ հօր 

            ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  
 

• Կրնա՞մ նոյն օրը քանի մը անգամ հաղորդուիլ տարբեր եկեղեցիներու 

մէջ: 

Ո՛չ: Օրուան մէջ մէկ անգամ հաղոդուիլը ամբողջովին բաւարար է: Եթէ 

պատահականօրէն Ս. Պատարագի ժամանակ քանի մը սկիհներէն Ս. 

Հաղորդութիւն կը բաշխեն, ապա այդ պարագային ես պէտք է միայն մէկ 

սկիհէն հաղորդուիմ: 

 

• Կարե՞լի է հաղորդուիլ Մեծ Պահքի ընթացքին: 

 

Մեծ Պահքը զղջման, ապաշխարութեան եւ ներհայեցողութեան շրջանն է 

քրիստոնեայի կեանքին մէջ, երբ եկեղեցւոյ Ս. Խորանները ծածկուած են, 

այսինքն՝ խորհրդաբանօրէն մեր առջեւ փակ են դրախտի դռները, ուստի Ս. 

Հաղորդութիւն չի տրուիր: Թէ ե՛րբ ծիսական այս սովորութիւնը մեր Եկեղեցւոյ 

մէջ հաստատուած է, կը դժուարանանք ըսելու: Մինչդեռ միւս Եկեղեցիները 

հաւատացեալներուն կը յորդորեն յաճախակի հաղորդուիլ միայն Մեծ Պահքի 

ընթացքին՝ հոգեւոր առումով զօրացած սպասելով Տիրոջ հրաշափառ 

Յարութեան աւետիսին: 
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կողքին եղած է, բայց նման պատիւի չէ արժանացած: Հայրն  ալ 

կ'ըսէ. 

 “Որդեա՛կ, դուն միշտ ինծի հետ ես, ու ամբողջ ունեցածս 

քո՛ւկդ է: Սակայն պէտք էր զուարճանալ եւ ուրախանալ, ո-

րովհետեւ այս եղբայրդ մեռած էր՝ ու վերապրեցաւ, կորսուած էր՝ 

եւ գտնուեցաւ»: 

Առակին մէջ հայրը կը խորհրդանշէ Աստուած եւ մեզի համար 

աւելի դիւրին կը դառնայ հասկնալու, թէ ինչու մենք Աստուծոյ կը 

կոչենք «Հայր»: Անառակ որդին եւ աւագ որդին կը ներկայացնեն 

մեղաւոր մարդոց եւ արդարներուն: Առակը  ցոյց կու տայ, որ 

Հայր Աստուած ալ իր գիրկը կ'ընդունի անառակ որդիին նման 

ապաշխարող մեղաւորները: Իսկ անոնք, որ աւագ որդւոյն պէս 

կը կարծեն թէ արդար են, պէտք է խուսափին իրենց մասին 

չափազանց բարձր կարծիք ունենալէ եւ ուրախութեամբ ընդ-

ունին ամէն մէկ մեղաւորի ապաշխարութիւնն ու դէպի 

Աստուած ու եկեղեցի անոնց դարձը: 

 

Holidays 
Sunday, March 8, 2020  

The Prodigal Son – The Meaning 
 

The parable of the prodigal son is one of 
the most well-known stories of Jesus. It is 
more commonly referred to as the story of 
the prodigal son, though the word 
prodigal is not found in Scripture. To 
characterize the son as “lost” emphasizes 
that sinners are alienated from God; to characterize the son as “prodigal” 
casts an emphasis on a wayward lifestyle. In truth, this particular parable has 
many points to bring out concerning the nature of man and God.  
 

The word prodigal may be defined as “rashly or wastefully extravagant”; the 
son in the story exhibited this behavior with his handling of his share of his 
father’s estate. Having prematurely gotten hold of his inheritance from the 
father he “squandered his wealth in wild living” then, “began to be in need.” 
The natural state of unregenerate mankind is always toward lust and greed 
and extravagance of all kinds; without God we squander our resources and 
energies until we are void and empty. When the younger son found himself in 
this state, he remained in the far country working in a contemptible job and 
willing to eat the food he was feeding to the pigs which were under his care. 
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When we remain in a place of alienation from God, we descend into futility, 
darkness, and humiliation.  
The parable of the prodigal son indicates, however, that we do have the 
opportunity to make a change; we do not have to stay in our hopeless state; 
we can come to ourselves. The lost son realized that in his father’s house 
there was sustenance for him; he humbled himself, willing, if necessary, to be 
his father’s servant, and started back home. This turning in our lives is the 
first indication of God’s love for us. Even recognizing our sinful, hopeless state 
is initiated in us by God, Himself. “Or do you show contempt for the riches of 
his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads 

you toward repentance?” (Romans 2:4).  

The parable of the prodigal son makes it obvious that God was at work. That 
he was able to see the younger son when he was still a long way off means 
that the father was watching for his son, waiting for him, longing for him. The 
father runs to him, embraces him, loves him and gives him gifts; he seems 
totally oblivious to the fact that his son has disrespected him, acted 
outrageously, and lost everything. The father lavishes upon him, celebrates 
over him. This is a wonderful picture of the great love of God towards us. He 
seeks after us, reaches out to us. When we come to Him, He washes away all 
our evil deeds of the past, not holding them against us. “You will again have 
compassion on us; you will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities 

into the depths of the sea” (Micah 7:19).  

The parable of the prodigal son also shows the attitude of the self-righteous 
sinner, pictured by the older son. He quarreled with his father that the 
younger son had messed up and yet the father had prepared for him the 
“fatted calf.” Because he considered himself better than the younger son, he 
could not share in the father’s joy. “My son,” the father said, “you are always 
with me, and everything I have is yours.” The older son’s hardness of heart 
made him unaware of the riches available to him in his father’s house. This 
son complained that he had “slaved all these years.” He had no more love for 
the father than the younger son; nor did he avail himself of all the good 
things the father freely provided for him at all times. Both sin and self-
righteousness separate us from God. We all require God’s grace, His 
unearned, unmerited love for us. The father went out to the disgruntled older 
son. God is He who always continues to seek after us, regardless of the state 
we are in.  

Armenian Lenten Services  
The Peace Service, Rest Service and 
Sunrise Service are performed more 
often during Great Lent than at other 
times of the year.  

 (Usually, Peace and Rest Services are 

performed only on Friday evenings.)   
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These three services are part of the Church’s cycle of seven daily worship 
services but are of particular significance during Great Lent because they are 

penitential in nature and remind us of the effort, we are making to restore our 

pure and joyous relationship with God. 

The evening Peace Service consists of prayers for peace to end each 

day.  These prayers remind us that God is with us even in the face of trial and 

temptation. 

The Rest Service, which comes just before retiring for the night, asks God’s 

continuing care through the night. It includes the prayer of St. Nersess. 

 

The Sunrise Service, performed first thing in the morning, reminds us that God 

is the giver of the light of morning and the light of salvation.  

Its beautiful prayers and hymns reflect the fresh and serene quality of the 

most beautiful time of day.  

This service is performed in our churches before or after Sunday morning 

liturgy. 

       

Հայկական Պահքի Խոհանոց/Lenten Kitchen 

Ghourabia for Lent 

8 Cups all purpose flour 

2 Cups Vegetable margarine room temperature  
1 Tsp Vanilla extract  
½ Cup of any kind of brandy or water 

1 Tsp Baking Soda 

1 Cup sugar 

½ Lb unsalted toasted almond chopped into large or small pieces. 

After baking 

Sprinkle Rose water (optional) 

Sprinkle powder sugar 

Preparation: 

In a small bowl mix well baking Soda and brandy or water until baking soda is dissolved. 

In another large bowl cream margarine and sugar until it’s fluffy. Beat in vanilla and 

baking Soda mixture then add flour in increments and knead until its smooth then add 

the almonds. 

At this point take a piece of dough size of walnut and make the shape you like (ball 

shape, use cookie cutter or wooden mold) whichever you prefer. 

Bake at preheated oven 350F for approx 20 – 30 minutes but check at 15 minutes to 

make sure they do not get browned or burned and they are evenly baking and it’s 

cooked through. 

Remove from oven sprinkle with rose water then sift powder sugar. Let them cool a 

little bet and sprinkle some more powder sugar. 

 

This recipe makes approx. 30 cookies depends on the size of cookies you make you 

might get more. 



 

     
 ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 

 

                      ԱՂՕԹՔ 
ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

 Ով բարերար եւ բազումողորմ 

Աստուած, քու առջեւդ իյնալով 

 կ'աղաչենք մեր բոլոր սրտով,  

        եւ գթութիւն կը խընդրենք քեզմէ,  

        ինչպէս որ խոստացար քու ծառաներուդ  

       եւ ըսիր թէ՝ «Ամէն ինչ որ խնդրենք Հօրմէ  

  հաւատքով՝ Որդւոյ անունով, պիտի տրուի ձեզ»: 

Ով Տէր, նոյն խոստումդ շնորհէ հիմա քեզ 

հաւատացողներուս, եւ մեր խնդրուածքն ի 

բարին կատարէ, քանզի քեզ ապաւինած ենք:  

Եւ քու առատ ողորմութիւնովդ մխիթարէ զմեզ 

մեր այս կեանքին մէջ, եւ մեզ առաջնորդելով 

հասցուր երկնքի անճառ արքայութեանդ, 

փառաբանելու եւ պատուելու համար 

Ամենասուրբ Երրորդութեանդ. այժմ եւ միշտ  

եւ   յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն: 
       SUPPLICATION 

      POUR L’EXAUCEMENT 
     DES PRIÈRES 

Nous approchant de Toi, Dieu bienfaiteur  

et très miséricordieux, nous te supplions  

de tout cœur et implorons ta bonté,  

suivant ce que tu as promis à tes serviteurs selon ta parole : 

‘’Tout ce que, dans la foi, vous demanderez au Père par le Nom du 

Fils, vous sera accordé’’.  

Maintenant aussi exauce-nous qui croyons en toi  

et accueille nos prières pour le bien, car nous avons confiance en 

toi. Par ton abondante miséricorde, réconforte-nous-en cette vie et 

fais-nous parvenir, sous ta conduite, à ton Royaume céleste 

indicible, pour que nous te glorifions et te bénissions, très sainte 

Trinité, maintenant et toujours et pour l’éternité de l’éternité. 

Amen. 
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Շաբթուայ խորհրդածութիւններ 
 

• Տաղանդը կը բաղկանայ մէկ երրորդ բնազդէն, մէկ երրորդ յիշողութենէն 

ու մէկ երրորդ կամքէն: 
Գարլ Կուսլաւ Եունկի 

Հոգեբան -Փիլիսոփայ 
 

• Ողջոյնի ու քաջալերանքի խօսքերը կրնան հակիրճ ըլլալ, բայց անոնց 

արձագանքը անսահման է: 
Մայր Թերեզա 

 

• Զղջումը, աղօթքը, ապաշխարութիւնը անբաժան պէտք է ըլլան 

պահեցողութենէն, քանի որ ասոնք են հիմնական պայմանները, ուր կը 

գործէ Աստուծոյ բուժիչ ու քաւիչ զօրութիւնը:  
                                                                                 Շնորք պատրիարք Գալուստեան  

 

• Աստուած մեզի փորձութիւններ կ'ուղարկէ, որպէսզի յաղթահարելով 

անոնք՝ ամրապնդուինք, ոչ թէ յուսահատինք: 
Մայր Թերեզա 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                  

 

 

Եկեղեցական Տօնացոյց Յառաջիկայ Շաբթուան 
 

    Մարտ –  Mars 
 

9, Երկուշաբթի – ԺԵ. Օր Մեծի Պահոց 

Lundi 9 – 15ème jour du Jeûne du Carême  

 

10, Երեքշաբթի – ԺԶ. Օր Մեծի Պահոց 

Mardi 10 - 16ème jour du Jeûne du Carême  

 

11, Չորեքշաբթի – ԺԷ. Օր Մեծի Պահոց 

Mercredi 11 - 17ème jour du Jeûne du Carême  

 

12, Հինգշաբթի – ԺԸ. Օր Մեծի Պահոց 

Jeudi 12 – 18ème jour du Jeûne du Carême 

 

13, Ուրբաթ - ԺԹ. Օր Մեծի Պահոց 

Vendredi 13 - 19ème jour du Jeûne du Carême 

 

14, Շաբաթ – Ի. Օր Մեծի Պահոց 

Տօն Սրբոցն Յովհաննու Երուսաղիմա Հայրապետին եւ Հայրապետին 

մերոյ Յովհաննու Օձնեցւոյն, եւ վարդապետացն մերոյ՝ Յովհաննու 

Որոտնեցւոյն եւ Գրիգորի Տաթեւացւոյն:  

Samedi 14  – 20ème jour du Jeûne du Carême 

Fête St. Jean, Patiarche de jérusalem, de notre Patiarche St. Jean 

d’Odzoun,  

de nos vartabeds St. Jean Vorodnètsi et St. Grégoire de Datèv. 

 

 

 
 



 

    

  CHURCH: 
   Mr. & Mrs.   

Antranik & Armine Sirinyan $500. 
       

                                        HOKEHANKISD: 
      THE LATE LEVON MOURADIAN: 

 Mr. & Mrs.  

 Arto & Ani Mouradian $200. 
   THE LATE NUBAR & SUZAN TASCIYAN: 

 Mr. & Mrs. 

 Aret Tasciyan $200. 
   THE LATE ANTRANIK TCHADERJIAN: 

           Mr. & Mrs.  

Jeff & Ani Tchaderjian $150. 
  THE LATE VAHAN TOUKHIAN: 

                                 Mr. Vrej Toukhian $20. 

  

ՏԱՐԵԿԱՆ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ  ԺՈՂՈՎ 
 

Կիրակի, 15 Մարտ 2020   

Ս. Պատարագի աւարտին 

կ. ե. Ժամը 2-ին 
 

ANNUAL GENERAL MEMBERSHIP ASSEMBLY 

Sunday, March 15, 2020 at 2:00 pm 
After the Holy Mass 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6t65taLTAhWl7YMKHedZBuAQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/406661041332259415/&bvm=bv.152180690,d.amc&psig=AFQjCNEx4Wljh6fZSZRL7wRKS5Vtn9fJ8Q&ust=1492206719698479


 

 

 

 

 

                                        ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
              ԿԻՐԱԿԻ, 8 ՄԱՐՏ  2020 

  REQUIEM   
   DIMANCHE, LE 8  MARS  2020 

  
   

        Պրն. Վրէժ Նիկողոսեանի, 

 Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին  

եւ օժանդակ տիկիններուն, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

Եկեղեցւոյ բարերարուհի  

եւ Տիկնանց Յանձնախումբի անդամուհի՝ 

ԻՄԱՍՏՈՒՀԻ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆԻ 

                (IMASDUHI NIGOGOSSIAN) 

Մահուան 3-րդ տարելիցին առիթով: 

Հիւրասիրութիւն «Վաչէ Յովսէփեան» սրահին մէջ 

հանգուցեալի յիշատակին: 

 
 

  Պրն. Վրէժ Դուխեանի, 

      Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն  

       պիտի կատարուի իր սիրեցեալ հօր՝ 

       ՎԱՀԱՆ ԴՈՒԽԵԱՆԻ 

       (VAHAN TOUKHIAN) 

      Մահուան 9-րդ տարելիցին առիթով: 

 
 

     Տիկ. Արշալոյս Կէրկէրի,    

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն 

պիտի կատարուի  
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ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Քրիստոս որդի Աստուծոյ անոխակալ եւ բարեգութ, 

գթա քո արարչական սիրովդ 
ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: 

Յիշեա յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քոյ: 
Արա արժանի ողորմութեան քաւութեան 

եւ թողութեան մեղաց: 
Դասաւորեալ պայծառացո ընդ սուրբս քո 

յաջակողմեան դասուն: 
Զի դու ես Տէր եւ արարիչ ամենեցուն. 
դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: 

Եւ քեզ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. 
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանց յաւիտենից, ամէն: 

իր սիրեցեալ ամուսնոյն՝ 

     ՊԱՐՍՈՒՄ ԿԷՐԿԷՐԻ 

     (BARSUM GERGER) 

              Մահուան 26-րդ տարելիցին առիթով: 

 

 
 

 

   ՏԷՐԸ ՅԻՇԷ ՆՆՋԵՑԵԱԼՆՆԵՐԸ  
ԵՒ  

ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՆԷ 

Ժամերու փոփոխութիւն 

սկսեալ Կիրակի, 8 Մարտ 

2020-ի առաւօտեան ժամը 2-

ին ժամացոյցներու 

սլաքները կ'ուղղուին 1 

ժամով դէպի առջեւ: 

DST starts on Sunday, March 8, 

2020, at 2:00 A.M. At this time, 

clocks are turned  forward 1 

hour. 
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