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Մատթէոս 19:3-12 

 

 
3Եւ փարիսեցիները, մօտենալով նրան, փորձեցին եւ 

ասացին. «Օրինաւո՞ր է, որ մէկն իր կնոջը արձակի ամէն 

մի յանցանքի պատճառով»։ 4Նա պատասխանեց նրանց եւ 

ասաց. «Դուք չէ՞ք կարդացել, թէ նա, ով սկզբից ստեղծեց, 

արու եւ էգ արեց նրանց եւ ասաց. 5դրա համար տղամարդը 

պիտի թողնի հօրը եւ մօրը ու պիտի գնայ իր կնոջ յետեւից. 

եւ երկուսը մէկ մարմին պիտի լինեն։ 6Ապա ուրեմն՝ ոչ թէ 

երկու, այլ մէկ մարմին են։ Արդ, ինչ որ Աստուած միացրեց, 

մարդը թող չբաժանի»։ 7Նրան ասացին. «Իսկ Մովսէսը 

ինչո՞ւ մեզ պատուիրեց ապահարզանի թուղթ տալ ու 

արձակել»։ 8Յիսուս նրանց ասաց. «Մովսէսը ձեր 

խստասրտութեան պատճառով ձեզ թոյլ տուեց արձակել 

ձեր կանանց, բայց սկզբից այդպէս չի եղել։ 9Սակայն ասում 

եմ ձեզ, թէ ով իր կնոջն արձակում է, եւ դա պոռնկութեան 

պատճառով չէ, եւ ուրիշին է առնում, շնանում է. շնանում է 

եւ նա, ով արձակուածին է առնում»։ 10Իր աշակերտները 

նրան ասացին. «Եթէ այդպիսին է պարագան մարդու եւ 

կնոջ համար, լաւ է չամուսնանալ»։ 11Եւ նա նրանց ասաց. 

«Բոլորն ընդունակ չեն այդ բանին, այլ՝ նրանք, որոնց 

տրուած է. 12որովհետեւ կան ներքինիներ, որոնք իրենց մօր 

որովայնից այդպէս են ծնուել. կան ներքինիներ էլ, որոնք 

մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել. ներքինիներ էլ 

կան, որոնք երկնքի արքայութեան համար իրենք իրենց 

ներքինիներ են դարձրել. ով կարող է տանել, թող տանի»։ 

 
 



 

 

 

 

 

  
3 The Pharisees also came to Him, testing Him, and saying to Him, “Is it 

lawful for a man to divorce his wife for just any reason?” 

4 And He answered and said to them, “Have you not read that He 

who[a]made them at the beginning ‘made them male and female,’ 5 and 

said,‘For this reason a man shall leave his father and mother and be joined 

to his wife, and the two shall become one flesh’? 6 So then, they are no 

longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not 

man separate.” 

7 They said to Him, “Why then did Moses command to give a certificate 

of divorce, and to put her away?” 

8 He said to them, “Moses, because of the hardness of your hearts, 

permitted you to divorce your wives, but from the beginning it was not 

so. 9 And I say to you, whoever divorces his wife, except for [b]sexual 

immorality, and marries another, commits adultery; and whoever marries 

her who is divorced commits adultery.” 

10 His disciples said to Him, “If such is the case of the man with his wife, it 

is better not to marry.” 

11 But He said to them, “All cannot accept this saying, but only those to 

whom it has been given: 12 For there are [c]eunuchs who were born thus 

from their mother’s womb, and there are eunuchs who were made 

eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves 

eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He who is able to accept it,let 

him accept it.” 

GOSPEL 

READING 
 

Matthew 19:3-12 

 
Then some of the 

scribes and 

Pharisees 
answered, saying, 

“Teacher, we want 

to see a sign from 
You.” 

 

But He answered 

and said to 
them, “An evil and 

adulterous 

generation seeks 
after a sign, and no 

sign will be given 

to it except the 
sign of the prophet 

Jonah. For as 

Jonah was three 

days and three 
nights in the belly 

of the great fish, 

so will the Son of 
Man be three days 

and three nights in 

the heart of the 

earth. The men of 
Nineveh will rise 

up in the judgment 

with this 
generation and 

condemn it, 

because they 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+19+&version=NKJV#fen-NKJV-23767a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+19+&version=NKJV#fen-NKJV-23772b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+19+&version=NKJV#fen-NKJV-23775c


 

 

Գրեց՝ Յովնան Արք. Տէրտէրեան 

 

Էջմիածի՛ն, անուն նուիրական, անջնջելի 

արձագանգ, քանզի դարերու բովէն հասած անթիւ 

հոգիներու ծալքերու մէջ անդադրում աղօթք ես 

դարձած, որուն մէջ կը տեսնեմ պատկերը 

Աստուծոյ: Ու նոյն պատկերը կը դարձնեմ 

քաղցրատեսիլ պատկերը հոգիիս: Հայ մարդը 

մանրակերտն է ու որդեգիրը Միածնաէջ Սբ. 

Էջմիածնի, ո՜վ ամենախնամ Աստուած իմ սուրբ 

նախնեաց: 

 Ընդունարան Աղօթից Աստուած մշտնջենական. ամէն 

աղօթասացներուն հետ այս պահուն քաղցր աղօթք ու խոնարհ 

սիրտ մը Քեզի կը դիմէ ու Քու լոյսին մէջ կ’ուզէ ընկղմել իր 

հոգին: Ընդունէ քաղցրութեամբ աղօթքն իմ անկատար եւ Քու 

մաքրագործող օրհնութեամբ, թող որ իմ հոգին լեցուի 

Անկողոպտելի Քու բարութեամբ: 

 
 

 
                 By Archbishop Hovnan Derderian 

  
Etchmiadzin, a sacred place, where I see the 

image of God, a place turned into prayer from 

the depth of centuries; prayers passed on 

through innumerable souls that have passed 

through the sacred place where Christ, “The 

Only Begotten Descended.”    O Lord, make 

this sacred place where Your Only Begotten 

Son descended into a blessed icon in my soul and in every 

Armenian’s heart.  

Receiver of prayers, O Eternal God, in as much as many prayers 

weave your crown, at this moment a sweet prayer and a humble 

heart beseeches you and wishes to be engulfed by your light.  Hear 

our prayers, O Lord, and make our soul the unassailable spiritual 

treasury of Your Goodness. 

  



Փոքրիկ Ազատարարը 
 

¶Çß»ñ ÙÁ ëáëÏ³ÉÇ ÷áÃáñÇÏ ÙÁ å³ÛÃ»ó³õ: öáùñÇÏ 

ÑáíÇõ ÙÁ áñ Çñ áãË³ñÝ»ñÁ Ïþ³ñ³Í¿ñ, ³ßË³ï»ó³õ Çñ ÑûïÁ 

å³ßïå³Ý»É ³Û¹ ³ÝÓñ»õ³Ë³éÝ ÷áÃáñÇÏÇÝ ¹¿Ù: ´áÉáñ 

·Çß»ñÁ Çñ Ï³ñ»ÉÇÝ Áñ³õ áãË³ñÝ»ñÁ ³å³Ñáí å³Ñ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ:  

²éïáõ Ï³ÝáõË, Éáõë³µ³óÇÝ »ñµ Çñ µáÉáñïÇùÁ ÏÁ 

¹Çï¿ñ, ë³ñë³÷áí ï»ë³õ Ã¿ ·»ïÁ Ûáñ¹»Éáí ù³Ý¹³Í ¿ 

Ï³ÙáõñçÁ, »õ »ñÏ³ÃáõÕÇÇÝ ·ÇÍÁ ³õÉ³Í ï³ñ³Í ¿:  

²Ý ·Çï¿ñ Ã¿ ùÇã í»ñç ×»åÁÝÃ³óÁ åÇïÇ ³ÝóÝ¿ñ 

³ÝÏ¿, »õ ³Ýï³ñ³ÏáÛë åÇïÇ Ëáñï³Ïáõ¿ñ ·»ïÇÝ Ù¿ç, »Ã¿ 

Ù¿ÏÁ ½³ÛÝ ãÇ Ï»óÝ¿ñ: Þáõïáí ¹¿åÇ ·»ï í³½»ó, Ù»Í ç³Ýùáí 

³ÝÏ¿ ³ÝóÝ»Éáõ ÷áñÓ Áñ³õ, áõ Û³çáÕ»ó³õ ³ÝóÝÇÉ ÙÇõë ÏáÕÙÁ 

áõÅ³ëå³é áõ íÇñ³õáñ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç: Æñ Ù³ëÇÝ ËáñÑ»Éáõ 

Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝ¿ñ, ùÇã í»ñçÁ å³ï³Ñ»ÉÇù ³Ñ³õáñ 

¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ ½ÇÝù ÏÁ ë³ñë³÷»óÝ¿ñ: ì×é³Ï³Ýûñ¿Ý 

í³½»ó É»ñ³Ý ÏáÕÙÁ ßáù»Ï³ñ·Á, ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ùÇã 

Û»ïáÛ Ù»ù»Ý³ÛÇÝ Ó³ÛÝÁ Éë»ó, »õ ³Ñ³ ßáù»Ï³éùÁ, áñ 

ëáõñ³Éáí Ïáõ ·³ñ, µáÉáñ áõÅáí åáé³Éáí Ýß³Ý Áñ³õ 

áñå¿ë½Ç Ï»óÝ¿ ½³ÛÝ, ë³Ï³ÛÝ Ç ½áõñ. í³ñÇãÁ ³é³Ýó 

Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ï³Éáõ, Ýß³Ý Áñ³õ ïÕáõÝ áñ Ù¿Ï¹Ç ù³ßáõÇ, 

ÇëÏ ÷áùñÇÏ ÑáíÇõÁ Çñ Ñ»ñáë³Ï³Ý ¹ÇñùÇÝ Ù¿ç Ñ³ëï³ï 

ÙÝ³Éáí, ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ ÷ñÏ³ñ³ñ ç³Ýù»ñÁ Ï³ï³ñ»É: 

êñ³ñß³õ »ñÏ³ÃáõÕÇÝ Çñ ÁÝÃ³óùÁ ãÇ ÷áË»ó, ÙÇÝã»õ Ñ³ë³õ 

÷áùñÇÏÇÝ ·ïÝáõ³Í ï»ÕÁ: Æµñ»õ í»ñçÇÝ ×Ç·, Ñ»ñáë ÑáíÇõÁ, 

Ù»ù»Ý³ÛÇÝ ³éç»õ Ý»ïáõ»ó³õ: ì³ñÇãÁ ³ÝÙÇç³å¿ë 

³ñ·»É³ÏÁ Çç»óáõó »õ ·»ñÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ×Ç·»ñáí ³ßË³ï»ó³õ 

ßáù»Ï³éùÁ Ï»óÝ»É: Ö³Ùµáñ¹Ý»ñÁ Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇÇ »Ï³Í 

Ëáõ×³å³Ñ³ñ ¹áõñë Ã³÷áõ»ó³Ý å³ï×³éÁ Ñ³ëÏÝ³Éáõ 

Ñ³Ù³ñ, áÙ³Ýù µ³ñÏ³ó³Ý, µ³Ûó »ñµ ï»ë³Ý ÏáñÍ³Ýáõ³Í 

Ï³ÙáõñçÁ ë³ñë³÷áí É»óáõ»ó³Ý:  

ºÏ¿ù Ó»½Ç óáõóÝ»Ù Ù»ñ ³½³ï³ñ³ñÁ, Áë³õ 

Ù»ù»Ý³í³ñÁ, áõ ùÇã ÙÁ »ï »ñÃ³Éáí óáõóáõó ³ÝáÝó ÷áùñÇÏ 

Ñ»ñáëÇÝ ç³Ëç³Ëáõ³Í Ù³ñÙÇÝÁ: ºÃ¿ ³ëÇÏ³ ãÇ Ù»éÝ»ñ, 



Ù»Ýù ³Ù¿Ýùë ³É ³Ûëûñ Ù»é³Í åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇÝù ³ëÇÏ³ Ù»é³õ 

áñå¿ë½Ç Ù»Ýù ³åñÇÝù, ³Ûë ÷áùñÇÏ Ñ»ñáëÁ Ù»ñ 

³½³ï³ñ³ñÝ ¿:  

´áÉáñ ×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ ³ñóáõÝùáï ³ãù»ñáí ¹Çï»óÇÝ 

Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ Ù»éÝáÕ ïÕ»ÏÁ, áñù³Ý ¹Çï»óÇÝ, ³ÛÝù³Ý 

Çñ»Ýó ë¿ñÝ áõ Û³ñ·³ÝùÁ ³õ»Éó³õ ³Ýáñ Ñ³Ý¹¿å: 

 

 

 

êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ, »ñµ ³Ûë å³ïÙáõÃÇõÝÁ 

Ï³ñ¹³óÇñ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³½¹áõ»ó³ñ, ³ëÇÏ³ Ù¿Ï 

Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÝ ¿ Ïáñáõëï ëáõñ³óáÕ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý, »õ 

ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ½áÑ³µ»ñáõáÕ ëÇñáÛÝ, ÇÝãå¿ë ³Û¹ 

÷áùñÇÏÁ Çñ Ï»³ÝùÁ ½áÑ»ó ×³Ùµáñ¹Ý»ñÁ ÷ñÏ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝå¿ë ³É ÚÇëáõë øñÇëïáë Çñ ³ÝÓÁ Ù³Ñáõ³Ý 

Ù³ïÝ»ó Ù»½ ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ÙÇ³ÛÝ ë³ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ 

Ï³Û ÷áùñÇÏÇÝ »õ ÚÇëáõëÇ ½áÑ³µ»ñáõÃ»³Ùµ 

Ï³ï³ñáõ³Í ÷ñÏáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç: ÚÇëáõë Ã¿å¿ï»õ 

µáÉáñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÷ñÏáõÃÇõÝÁ å³ïñ³ëï»ó 

áõ Ï³ï³ñ»ó, µ³Ûó áí áñ Ñ³õ³ï³Û ÏÁ ÷ñÏáõÇ: ²ÝÇÏ³ 

Ë³ãÇÝ íñ³Û Ù»éÝ»Éáí Çñ ³ñÇõÝÁ Ã³÷»ó Çµñ ù³õáõÃÇõÝ 

Ù»ñ Ù»Õù»ñáõÝ, áí áñ ÁÝ¹áõÝÇ ³Ûëå¿ë áõ Ñ³õ³ï³Û ÏÁ 

÷ñÏáõÇ: àõñ»ÙÝ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ, Ë³ãÇÝ íñ³Û Ù»éÝáÕ 

öñÏÇã¹ Ý³Û¿, ²Ýáñ Ý³Û¿ áõ åÇïÇ ³åñÇë, áñù³Ý ³Ýáñ  

Ý³ÛÇë, ³ÛÝù³Ý ë¿ñ¹ áõ Û³ñ·³Ýù¹ åÇïÇ ³õ»ÉÝ³Û. 

§²Ýáñ Ý³Û»ó³Ý áõ ÉáÛë ³éÇÝ¦ ÏþÁë¿ ë³ÕÙáë»ñ·áõÝ, 

³Ýáñ Ý³Û¿ áõ Ë³õ³ñ¹ åÇïÇ ÷³ñ³ïÇ: Ü³ÛÇÉ Ñ³õ³ï³É 

Áë»É ¿, Ñ³õ³ï³Û áõ åÇïÇ ÷ñÏáõÇë: Ð³õ³ï³ áõ åÇ-ïÇ 

ã³ÙãÝ³ë: àñáíÑ»ï»õ ²ëïáõ³Í ³°ÛÝù³Ý ëÇñ»ó 

³ßË³ñÑÁ, áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ ÙÇ³ÍÇÝ áñ¹ÇÝ ïáõ³õ, 

áñå¿ë½Ç ³Ýáñ Ñ³õ³ï³óáÕÁ ãÏáñë-ÁõÇ, ³ÛÉ 

Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõÝ»Ý³Û (ÚáíÑ. 3.16): 

 



SHORT STORIES 
Everyone Has a Story in Life 

A 24 year old boy seeing out from the train’s window shouted… 

“Dad, look the trees are going behind!” 

Dad smiled and a young couple sitting nearby, looked at the 24 year 

old’s childish behavior with pity, suddenly he again exclaimed… 

“Dad, look the clouds are running with us!” 

The couple couldn’t resist and said to the old man… 

“Why don’t you take your son to a good doctor?” The old man smiled 

and said…“I did and we are just coming from the hospital, my son was 

blind from birth, he just got his eyes today.” 

Every single person on the planet has a story. Don’t judge people 

before you truly know them. The truth might surprise you. 

 

The Elephant Rope 

As a man was passing the elephants, he suddenly stopped, 

confused by the fact that these huge creatures were being held by 

only a small rope tied to their front leg. No chains, no cages. It was 

obvious that the elephants could, at anytime, break away from their 

bonds but for some reason, they did not. 

He saw a trainer nearby and asked why these animals just 

stood there and made no attempt to get away. “Well,” trainer said, 

“when they are very young and much smaller we use the same size 

rope to tie them and, at that age, it’s enough to hold them. As they 

grow up, they are conditioned to believe they cannot break away. 

They believe the rope can still hold them, so they never try to 

break free.” 

The man was amazed. These animals could at any time break 

free from their bonds but because they believed they couldn’t, they 

were stuck right where they were. 

Like the elephants, how many of us go through life hanging 

onto a belief that we cannot do something, simply because we failed at 

it once before? 

Failure is part of learning; we should never give up the 

struggle in life. 



ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ 

 

ՄԱՐԴ ԸԼԼԱԼԸ ՈՒՍՈՒՄՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱՄՈՎ Չ'ԸԼԼԱՐ... 

Տարիներ առաջ աղքատ ընտանիքի մը հայրը ի զուր 

տեղ կը ջանար դաստիարակել իր տղան ու միշտ 

յուսախափ մնալով կ'ըսէր անոր ...«ՄԱՐԴ ՊԻՏԻ 

ՉԸԼԼԱՍ''...  

Տղան ոխով լեցուած՝ տարիներ շարունակ կը 

հեռանայ տունէն ու կ'ամբողջացնէ բարձրագոյն 

ուսում...միշտ մտքին մէջ ունենալով հօրը խօսքը՝… ''ՄԱՐԴ 

ՊԻՏԻ ՉԸԼԼԱՍ''...ու կը դառնայ շատ յաջող անձ մը և կը 

սկսի ծառայել այդ երկրի անզաւակ թագաւորին 

արքունիքին մէջ... զանազան յաջողութիւններ 

արձանագրելէ ետք կը յաջորդէ թագաւորին... ու որպէսզի 

ցոյց տայ իր հօրը՝ թէ ՄԱՐԴ ԵՂԱԾ Է...կ'ուղարկէ իր 

զինուորները հօրը մօտ ըսելով, որ թագաւորը զինք կ'ուզէ 

տեսնել...խեղճ հայրը սարսափահար ու շփոթած՝ թէ ի'նչ 

յանցանքի համար զինք կը տանին պալատ... կը հետեւի 

զինուորներուն ... կը հասնի պալատ, ծնկաչոք կը խոնարհի 

թագաւորին առաջ ու երբ գլուխը կը բարձրացնէ… կը 

տեսնէ իր զաւակը, որ կ'ըսէ իրեն. 

-Տեսա՞ր,մ իշտ կ'ըսէիր...ՄԱՐԴ ՊԻՏԻ ՉԸԼԼԱՍ... 

բայց այսօր ես ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՄ ու դուն իմ խեղճ 

հպատակս... 

Հայրը տակաւին ծնկաչոք կը նայի անոր ու կ'ըսէ. 

-Կրկին կ'ըսեմ... ՄԱՐԴ ՊԻՏԻ ՉԸԼԼԱՍ... երբ ալեհեր 

հայրդ այս ձեւով դէմդ բերել կուտաս... Թագաւոր դարձեր 

ես...ԲԱՅՑ ՄԱՐԴ ՉԵՍ ԵՂԱԾ ՈՒ ՄԱՐԴ ՊԻՏԻ ՉԸԼԼԱՍ... 

 

Կարելի՞ է ուրախանալ, վշտացնելով ուրիշները... 
 

Օր մը երկու ընկեր ձանձրացած կը քալէին, երբ կը 

նկատեն թէ աղքատ մարդ մը կօշիկներն ու հագուստները 

գետափին ձգած, իջած է գետակ՝ ձուկ որսալու... 



Առաջին ընկերը կ՛ըսէ. 

-Ահա եւ զբաղում, եկուր աղքատին հագուստներն ու 

կօշիկները պահենք ու հեռուէն դիտենք թէ որքան պիտի շուարի 

եւ որքան ամչցած պիտի վազէ տուն... Հաճելի կ՛ըլլայ չէ՞... 

Երկրորդ ընկերը կ՛ըսէ. 

-Խեղճ ու կրակ աղքատին տագնապի մատնելու 

փոխարէն, ես կ՛առաջարկեմ, որ կօշիկներէն ամէն մէկուն մէջ 

յիսուն տօլար դնենք ու հեռուէն դիտենք, թէ որքան պիտի 

ուրախանայ ու որքան երջանկացած պիտի վազէ իր ընտանիքին 

մօտ...Աւելի հաճելի կ՛ըլլայ չէ՞... 

Մենք ալ մեր ուրախութիւնը երբեք չհիմնենք ուրիշին 

դժբախտութեան վրայ...  

Արդեօք աւելի լաւ պիտի չ‘ըլլա՞ր առնել աղքատին 

կօշիկները, բայց ոչ թէ պահելու համար, այլ՝ առաջին ընկերոջ 

գլխուն հարուածելու... 

 

Լաւ տրամադրուինք, որ լաւը տեսնենք... 

 

Ժամանակին, գեղեցիկ գիւղի մը մէջ, տուն մը կար, 

որ կը կոչուէր «հազար հայելիներով տունը»։  

Երջանիկ շնիկ մը, իմանալով այս տան մասին, 

կ‘ուզէ այցելել, կը հասնի, վազելով կը մտնէ այդ տունը ... 

աջ-ձախ կը նայի ... իր նման հազարաւոր ուրախ շնիկներ 

կը տեսնէ, որոնք իրենց պոչիկները կը շարժէին։ Շատ 

կ'ուրախանայ ու մտքէն կ'ըսէ. 

-Այս ինչ հիանալի տեղ է, ես յաճախ պիտի այցելեմ 

այս տունը... 

Նոյն գիւղին մէջ, ուրիշ շնիկ մըն ալ կ'ապրէր, որ 

միշտ դժգոհ էր ու խոժոռ դէմք ունէր, տեսնելով ուրախ 

շնիկին այդ տունէն ուրախ դուրս ելլելը, կ‘որոշէ ինքն ալ 

մտնել ու կ'ըսէ. 

-Տեսնեմ այս տխմարը ինչո՞ւ այսքան երջանիկ է ու 

պարապ-պարապ կը խնդայ։  



Կը մտնէ ներս ու երբ աջ-ձախ կը նայի, իր նման 

հազար հատ տխուր ու յօնքերը կիտած շնիկներ կը տեսնէ 

ու կ'ըսէ. 

-Այս ինչ վախնալիք տուն մըն է եղեր, ու վազելով 

կ‘ելլէ դուրս ու կ‘որոշէ անգամ մըն ալ հոն ոտք չդնել։  

Այս պատմուածքը նման է մեր կեանքին... երբ լաւ 

տրամադրութեամբ դիտենք մեր չորս դին... ամէն ինչ 

հաճելի ու դրական կը տեսնենք, Իսկ երբ ջղային ու 

անտրամադիր ենք, ուր ալ երթանք , ինչ ալ ընենք՝ այդ վատ 

տրամադրութիւնը կը հետևի մեզ... 

 

 

ՍԱՏԱՆԱՆ 

 

Սատանան հայտնվում է մի մարդու մոտ 

եւ մտածում.《Չգայթակղե՞մ այս մարդուն։ Ու նրան ասում. 

֊ Տո՛ւր ինձ քո հոգին, եւ ես քեզ ցույց 

կտամ՝ որքա՛ն լավն ու գեղեցիկ է դժոխքը։ 

Համաձայնվեց մարդը, ուզեց մի կարճ ժամանակով գնալ, 

նախապես տեսնել, թե ինչ է կատարվում դժոխքում: Նրանք 

իջան ընկած հրեշտակի հետ դժոխք. այնտեղ ձայներ էին, 

զվարճանք, գեղեցկություն, ամենուրեք ուրախ մարդիկ, լի՝ 

համեղ ուտեստներով, ամեն ինչ պարզապես հիանալի էր: 

Մարդը նայեց շուրջբոլորը, շրջեց ամենուր. եւ սատանան 

հարցրեց նրան.《Դե՞, հոգիդ տալի՞ս ես》։ Մտածեց 

մարդը.《Դե՜, քանի որ դժոխքն այսքան հիանալի է. իսկ ինչո՞ւ 

ոչ》: Այնուհետեւ մի փոքրիկ դեւ հայտնվեց՝ ձեռքին 

պայմանագիր, մարդը ստորագրեց այն եւ վերադարձավ 

սովորական կյանք: 

Շատ տարիներ անցան եւ նրա ժամանակը հասավ ... 

Մարդը մահացավ, եւ ըստ պայմանագրի՝ գնաց դժոխք։ 

Սակայն այնտեղ լիակատար գարշահոտություն 

էր, եռացող կաթսաներ, տանջվող, մեղավորներ, ճչոցներ, 



դեւերը տապակում, այրում, եփում էին մարդկանց, փշոտ 

նիզակներով ծակծկում։ Մարդը սկսեց տագնապով փնտրել 

սատանային, գտավ նրան, մոտեցավ եւ հարցրեց. 

֊ Լսի՛ր, դու ինձ լրիվ ա՛յլ բան էիր ցույց 

տվել, թե ինչքան հիանալի է ամեն ինչ. 

սա ի՞նչ է։ Եւ Սատանան պատասխանեց.  ֊ Է՜հ, սիրելի՛ս, 

մի՛ շփոթիր տուրիզմն ու քաղաքացիությունը։ 

ՄԱՏԹԷՈՍ 7:13 «Ինչքա՜ն լայն է դուռը 
եւ ընդարձակ՝ ճանապարհը, որ դեպի կորուստ է տանում, 
եւ բազմաթիվ են նրանք, որ մտնում են»: 

 

Short Sermon 

Even if your life is almost ending and you are still 

striving against something wrong, it’s a good thing that you are 

still trying. Your trials mean that you love God and accordingly, 

you will have a place in the eternal life. 

If you want to tell God “ I love you”, tell him “Thank you 

Lord”… They are both the same. The “thank you” that arisen in 

times of trouble has a different taste… what does this means? 

When you give thanks to God for earning a lot of money, or 

when you give thanks for success these are normal situations…  

But what about thanking God for a trial, or for any sort of loss, 

for a problem… or for pain. This kind of giving thanks means a 

lot God… what does it means? It’s like you are telling God: “O 

Lord, I love you no matter what, Do whatever You want and I 

will still love you.” I will keep on loving you no matter what 

You do to me…and I will keep thanking You. Because I am 

certain You won’t do me anything but that which is good. I am 

Your son do whatever You want… let me pass through some 

pain, rebuke me, straighten my way, test me, check me up… If I 

am leading in a vain way, lead me to the eternal path… I will 

keep on loving You. This revels what’s inside us my dears, why? 



We give thanks when there are no problems and everything is 

going well through we don’t even give a heartfelt thanks… we 

just say the word of thanks and that’s’ it. But when things are 

not going as we expect or want, for instance, the Green card was 

delayed… or the kids are not doing well at school or you are in 

debt and unable to pay… or a problem occurred in Egypt, you 

realize that your prayers will be overwhelmed by sorrow… 

requests nagging… and you stopped giving thanks So what!... 

Keep on giving thanks. 

I will cherish you Lord because you embrace…  

Sometimes a man or a woman comes to me deprives from 

love, I mean they were raised in a harsh way and this boy or 

man tells me “Father I wish God to take me in His arms and 

embrace me” be says that, I want a hug, I want to feel this; want 

to feel what I have lost. When I watch it in a movie, I get 

jealous… When I read it in books, I keep crying. Why are these 

people satiated with love and I can’t find it, and of course, some 

of them surrender themselves to the devil to find the missing 

love. Can you imagine when someone takes time alone with 

God, or stands in front of the altar, or enjoys God’s blessings 

would say such words: “His left under my head and His right 

holds me” It means he reached the extent of feeling that God is 

taking Him in His arms. Is that possible? Yes, of course, it is… 

Do you think this hug needs to be physical one so what you can 

feel it? This is a feeling… and a feeling is not so hard to reach. 

David says: My mom and dad left me, and the Lord supported 

me; I will cherish you Lord because You embraced me So, can 

you reach that extent… When you feel everyone doesn’t care 

about you and your world is upside down. Go pray and tell God 

take me in your arms. I want to say it from my heart “ His left 

under my head and His right holds me” I won’t sleep till I feel 

that I’m sleeping in your arms , because you are my father, my 

bridge groom and my everything. 

 



 
 

The Ladies Society will be hosting a bake 
sale to celebrate St. Mary's day. 
 

Please click the link to let us know if you would 

like to order anything from the drive-thru Bake 

Sale, or will be attending the Badarak Services 

https://oregonarmenianchurch.us16.list-manage.com/track/click?u=73ecbd952d9d02b749f720db4&id=3f7478376c&e=f7fab7e519
https://oregonarmenianchurch.us16.list-manage.com/track/click?u=73ecbd952d9d02b749f720db4&id=3f7478376c&e=f7fab7e519
https://oregonarmenianchurch.us16.list-manage.com/track/click?u=73ecbd952d9d02b749f720db4&id=3f7478376c&e=f7fab7e519

