ՍՈՒՐԲ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Գաղատացիներ 2 , 1-10

Քրիստոնյայի կյանքի իմաստը Աստծու հետ հաղորդակցության մեջ է: Այս
մտածումով է, որ մենք պետք է մոտենանք Հաղորդության սուրբ խորհրդին:

Բառնաբասի հետ՝ ինձ հետ վերցնելով նաեւ Տիտոսին։ 2Եւ այնտեղ
ելայ ինձ պատահած մի յայտնութեան հետեւանքով. եւ նրանց

Հաղորդություն ստանալու համար անհրաժեշտ է.
1.

Պետք

է

լինել

մկրտված,

եթե

անձը

2 Այնուհետեւ, տասնչորս տարի յետոյ, նորից ելայ Երուսաղէմ

մկրտված

չէ

իրավունք

չունի

հաղորդություն ստանալու:
2. Ս. Հաղորդության մոտենալ մեծ հավատքով և ինքնաքննությամբ՝ խորհելով
սեփական մեղքերի մասին:

ներկայացրի այն Աւետարանը, որը քարոզում էի հեթանոսների մէջ
մասնաւորապէս նրանց, որոնք երեւելիներ էին համարւում, այն
մտածումով, որ մի գուցէ իմ ընթացքը ի զուր է եղել եւ կամ ի զուր

3. Պետք է զղջալ և ցավ ապրել գործած մեղքերի համար, ապաշխարել:

է։3Եւ Տիտոսն իսկ, որ ինձ հետ էր, թէեւ հեթանոս, չպարտաւորուեց

4. Պետք է մասնակցել Խոստովանության կարգին: Առանց խոստովանության չի

թլփատուել՝ հակառակ ներս սպրդած սուտ եղբայրներին. 4նրանք

կարելի մոտենալ Ս. Հաղորդության խորհրդին:
5.

Պետք

է

ծոմ

պահել,

այսինքն

Հաղորդություն

ընդունելու

օրը,

սպրդել մտել էին՝ լրտեսելու մեր այն ազատութիւնը, որ ունենք

խմել:

Քրիստոս Յիսուսով, որպէսզի մեզ ծառայ դարձնեն. 5նոյնիսկ,

Ծոմապահությունը պետք է սկսել Ս. Պատարագի օրվան նախորդող երեկոյից,

ժամանակաւորապէս, չանսացինք հնազանդուել նրանց, որպէսզի

կամ Ս. Պատարագի օրվա առավոտից: Եթե ինչ որ բան կերել կամ խմել ենք,

Աւետարանի

հաղորդությունից

առաջ

արգելվում

է

որևէ

բան

ուտել

կամ

ապա չի կարելի մոտենալ Ս. Հաղորդության խորհրդին:
6. Հղի կանայք, երեխաները և հիվանդները կարող են հաղորդվել առանց

ճշմարտութիւնը

հաստատ

մնայ

ձեր

մէջ։ 6Ինչ

վերաբերում է երեւելիներին (թէ նրանք երբեւիցէ մի բան եղել են, իմ

ծոմապահության:

հոգը չէ, քանզի Աստուած մարդկանց աչառութիւն չի անում), այդ

7. Ծանր հիվանդները կարող են հաղորդվել տանը, առանց ծոմապահության:

երեւելիները նման որեւէ բան չիմացրին ինձ։ 7Այլ, դրան հակառակ,

8. Ս. Հաղորդություն չի տրվում հետ ծննդաբերության քառասունքի մեջ գտնվող
կանանց և ամսականի ժամանակ:

երբ տեսան, թէ հեթանոսների աւետարանն ի՛նձ է վստահուած,

9. Ս. Հաղորդություն ստանալու բուն պահը պատարագի վերջում է, երբ

ինչպէս Պետրոսին՝ հրեաների աւետարանը 8(որովհետեւ նա, որ

սարկավագն ասում է. «Երկիւղիւ եւ հաւատով յառաջ մատիք եւ սրբութեամբ

Պետրոսին յաջողեցրեց առաքելութիւն հրեաների մէջ, ինձ էլ

հաղորդեցարուք:

յաջողեցրեց առաքելութիւն հեթանոսների մէջ), 9երբ Յակոբոսը,

10.

Հաղորդությանը

Աստուծոյ»:

մոտենալիս

Կանայք

պետք է

պետք

խաչակնքվել
է

լինեն

և

ասել «Մեղայ
գլխաշորով:

Կեփասը եւ Յովհաննէսը, որոնք սիւներ էին համարւում, իմացան

11. Հաղորդություն ստանալուց հետո չհեռանալ եկեղեցուց մինչև պատարագը

այն շնորհների մասին, որ տրուած էին ինձ, հաւանութեան ձեռք

չավարտվի:

մեկնեցին

Այս բոլոր պայմաններն անհրաժեշտ են որպեսզի Ս. Հաղորդությունը լինի
մեղքերի քավության և սրբագործման առիթ, քանզի անարժան ու անպատրաստ
կերպով

Հաղորդության

խորհրդին

մասնակցելով`

կարժանանաք

ինձ

http://holytrinity.am/posts/view/32

Բառնաբասին,

որպէսզի

մենք

գնանք

հեթանոսների մէջ, իսկ իրենք՝ հրեաների մէջ. 10միայն թէ նրանք
խնդրեցին, որ յիշենք աղքատներին. եւ ես հոգ տարայ այդ նոյն
բանն անելու։

դատապարտության:

եւ

Մարկոսի Ավետարան 12, 35-44
Մինչ Յիսուս ուսուցանում էր տաճարում, հարց տուեց ժողովրդին

5

ու ասաց. «Ինչպէ՞ս են ասում օրէնսգէտները, թէ Քրիստոս Դաւթի
Որդի է, 36մինչ Դաւիթն ինքը Սուրբ Հոգով ասում է. «Տէրն իմ Տիրոջն
ասաց. նստի՛ր իմ աջում, մինչեւ որ քո թշնամիներին քո ոտքերի
համար պատուանդան դնեմ»։ 37Արդ, եթէ Դաւիթն ինքն իսկ նրան
Տէր է կոչում, ինչպէ՞ս նրա Որդին կը լինի»։ Եւ շատ ժողովուրդ
նրան լսում էր սիրով։ 38Եւ սովորեցնելով՝ նա իր ուսուցման
ընթացքում ասում էր. «Զգո՛յշ եղէք այդ օրէնսգէտներից, որ ուզում
են աչքի զարնող զգեստներով ման գալ, հրապարակներում
յարգանքի

ողջոյններ

որոնել,39ժողովարաններում՝

առաջին

աթոռները եւ ընթրիքների ժամանակ՝ պատուոյ տեղերը։ 40Նրանք
ուտում են այրիների տները, ցուցադրաբար երկարացնում են
աղօթքները,

որպէսզի

աւելի

խիստ

դատաստան

ընդունեն»։ Յիսուս կանգնած էր գանձանակի դիմաց. դիտում էր,
41

թէ ինչպէս ժողովուրդը պղինձ դրամ է գցում գանձանակի մէջ։ Եւ
շատ մեծահարուստներ շատ բան գցեցին։ 42Մի այրի կին եկաւ եւ
երկու լումայ գցեց, որ մի գրոշ է։ 43Եւ Յիսուս իր մօտ կանչելով իր
աշակերտներին՝ նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ
չքաւոր այրին աւելի շատ գցեց, քան գանձանակի մէջ միւս բոլոր
դրամ գցողները, 44քանի որ ամէնքը իրենց աւելորդից գցեցին, իսկ
նա, իր չքաւորութիւնից, գցեց ամէն ինչ, որ ունէր՝ իր ամբողջ
ապրուստը»։

ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
Поездка в Италию, организованная Отцом Петросом, была
замечательной и всем нам очень запомнилась. Наше маленькое путешествие
включало посещение многих городов: Римини, Флоренция, Венеция,
Неаполь, Монтекатини-Терме, Рим. Нельзя не отметить, мы побывали на
территории не только Италии, но и Сан-Марино с Ватиканом, посещение
которого являлось одной из главных целей нашей поездки. Самые яркие
впечатления у меня остались от Ватикана, что естественно, так как он
является центром римско-католической церкви и местом, куда мечтают
попасть все верующие.
Также
яркие
впечатления
и
гордость, несомненно,
оставил
армянский
остров Святого Лазаря
в Венеции, который
является одним из
центров
армянской
культуры. По острову
нам любезно провели экскурсию. Посещение Неаполя было одним из самых
запоминающихся. Отправились мы туда с отцом Геворком. Он провел нас к
мощам Святого Григория Просветителя, доступ к которым является
закрытым для обычных туристов.
Несомненно, вся наша поездка была насыщена впечатлениями,
интересными местами, людьми и забавными случаями, рассказывать о
которых можно очень долго.
Все "14 армян" выражают огромное спасибо нашему Отцу Петросу за
эту возможность. Надеемся, что Италия не будет последней в списке наших с
вами путешествий.
Атуна Аветисян и другие....

В этих обширных провинциях, некогда оживленных благодаря
многочисленным и цветущим армянским поселениям, царствуют теперь
разорение и безлюдье. От черного моря до персидской границы все разорено и
опустошено.
****
Дорога от Сиваса до Харберда была ареной таких
массовых убийств армян, что путешественники,
проезжавшие по ней прошлым летом, утверждали, что
она была "адом разложения"Не было возможности
остановиться, чтобы напоить лошадей. Невыносимое
зловоние шло от тысячи не погребенных тел.
Все было заражено. и вода в реках и даже в
колодцах испорчена.
В Настоящее время во всем этом районе человеческих черепов так
много, что путешественнику издалека кажется, будто он видит огромные
баштаны со спелыми арбузами........

(продолжение следует)

(Анри Барби Француский журналист) (В стране ужаса Мученица
Армения..глава (Провинции ужаса)

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ՔԱՐՈԶԸ
Նյութը պատրաստեց՝ Մինաս Մովսեսյանը

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ՔԱՐՈԶԸ
Ո՞ւմ որդին է Քրիստոսը
Քրիստոս եկավ աշխարհ, խոնարհ կերպարանք ստացավ,
մարդկային բնություն առավ, ծնվեց մսուրում` որպեսզի մեզ փրկի:
Եվ այս բոլորով չբավարարվեց, երկնքի ու երկրի Արարիչը, տերերի
Տերը, թագավորների Թագավորը, աստվածների Աստվածը: Նա
մարդկանց
ողորմություններով
էր
ապրում
որպեսզի
հնարավորություն տար ուրիշներին ևս փրկվել, որովհետև Տիրոջը
ողորմություն տալով իրենք էլ երկնքում ողորմություն պետք է
գտնեին:
Աստված Իր պարգևները տվեց, որ մենք բոլորս էլ երջանիկ
ապրենք. խելք, իմաստություն, ինչպես նաև Ավետարանի
ճշմարտությունները, բարիքներ գործելու համար:
Այս բոլորը մեզ համար Տերն արեց և այսքանով չբավարարվեց:
Նա Իր ամբողջ կյանքը զոհաբերեց մեզ համար, Իր արյունը
հեղեց խաչի վրա, մարդկանց փրկելու համար:
Զգուշացե'ք Օրենքի ուսուցիչներից
«Փշերից թուզ չեն քաղում և ոչ էլ մորենուց՝ խաղող: Բարի
մարդը իր սրտի բարի գանձերից բարին է բխեցնում, իսկ չար
մարդը՝ չարն է բխեցնում. որովհետև սրտի ավելցուկից է, որ
խոսում է նրա բերանը …չկա բարի ծառ, որ չար պտուղ տա, և
դարձյալ՝ չկա չար ծառ, որ բարի պտուղ տա, որովհետև
յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից է ճանաչվում»(Ղուկ.6,43-45):
Միայն
ուրիշներին
երևալու
համար
կատարված
օրինապահությունը առաքինություն չէ, միայն կեղևն է փալյուն,
իսկ միջուկը՝ փտած:
Աստված արտաքինը չի ընդունում, այլ սրտին է նայում:
Քրիստոսին պատկանել նշանակում է ամբողջ մտքով, սրտով,
հոգով փափագել արդարության, սրբության, ժուժկալության,
մաքրության: Իսկ եթե մեղքն ենք սիրում, աշխարհը, ապա
Քրիստոսին չենք պատկանում: Ուրեմն, ի՞նչ է մեզ մնում. ապրել

սուրբ կյանքով, փնտրել և փափագել Տիրոջ խաղաղությունը,
Երկնքի Արքայությունը:
Այրի կնոջ լուման
Այսօր եկեղեցական և համայնքային կյանքում դրամը մեծ տեղ
ունի: Երբեմն Եկեղեցին էլ դրամի կարիք ունի իր ծախսերը հոգալու
համար: Սա չի նշանակում, թե Եկեղեցին վաճառատեղի է: Կրոնը,
հավատը և աստվածային զորությունը դրամով չեն կարող
վաճառվել:
Վա~յ նրանց, որոնք փորձում են Եկեղեցին դրամական անսուրբ
գործարքների վայրի վերածել: «Գրված է` «Իմ տունը աղոթքի տուն
պիտի կոչվի» (Մատթ. 21:13):
«Արդ, կատարյա'լ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրն է
կատարյալ» (Մատթ. 5,48):
Ծայրագույն Վարդապետ Հայր Պետրոս Պետրոսյան
Մոսկվա 12 հոկտեմբերի 2014թ.

ՀՈԳԵՎՈՐԱԿԱՆԻՆ ՀԱՆԴԻՊԵԼԻՍ ՊԵՏՔ Է ՈՂՋՈՒՆԵԼ ԸՍՏ ԻՐ
ՀՈԳԵՎՈՐ ԿԱՐԳԻ՝
1.

Կաթողիկոսին՝ Աստված օգնական, Վեհափառ Տեր:

2.

Եպիսկոպոսին՝ Աստված օգնական Սրբազան Հայր:

3.

Վարդապետին և աբեղային՝ Աստված օգնական Հայր Սուրբ:

4.

Քահանային՝ Օրհնեցեք Տեր Հայր:

5.

ՆՈՒՅՆԸ` ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ:
http://holytrinity.am/posts/view/32

Հայոց Մեծ Ցեղսպանության հարյուրամյակին ընդառաջ....
Военный корреспондент одной из самых популярных газет
Франции Le Journal ("Газета") Анри Барбис весны 1916 года
находился на Кавказском фронте русской армии, был очевидцем ее
продвижения вглубь Западной Армении.
Его репортажи об увиденном печатались в
газете с мая 1916 по февраль 1917 года, а затем сразу
же вышли отдельной книгой. Барби, в отличие от
остальных западноевропейских журналистов, видел
своими глазами следы недавних преступлений
турок и курдов в отношении армян и беседовал со
спасшимися от геноцида.
Все это нашло место в репортажах и было прочитано миллионами
франкоязычных граждан, узнавших из первых рук правду о том, что еще
не имело названия, правду о геноциде - уничтожении одного народа
другим по строго разработанному плану турецкого правительства и при
активном содействии Германии
Провинции ужаса ( выписка из книги Анри Барби В Стране Ужаса
Мучениуа Армения
Июль 1916
Все кто проезжает сейчас по опустошенной Армении, не могут не
содрогаться перед впечатляющей красноречивостью этих не
кончающихся развалин, опустошения и смерти. Нет такой листвы, такого
мха, такой скалы, что не были бы свидетелями резни человеческих
существ и не были бы забрызганы кровью, лившейся потоками. Нет
водного пути, реки или притока, которые не унесли бы по своему
течению в вечное забвение сотни, тысячи мертвых тел. Нет ни одной
пропасти, ни одного ущелья, которые не были бы могилами под
открытым небом, и на дне их не белели не покрытые ничем груды
скелетов; почти повсюду убийцы не потратили ни времени, ни труда,
чтобы похоронить свои жертвы.

