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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ 

ՏԻՄՈԹԷՈՍԻ ԳՐՈՒԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԷՆ 

3.1-12  

Գիտցիր թէ վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի 

գան. Վասն զի մարդիկ պիտի ըլլան անձնասէր, արծաթա-

սէր, ամբարտաւան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողներու անհնա-

զանդ, ապերախտ, անսուրբ, Անգութ, անհաշտ, բանսար-

կու, անժուժկալ, դաժանաբարոյ, բարին չսիրող, Մատնիչ, 

յանդուգն, գոռոզ, աւելի հեշտասէր քան թէ աստուածա-

սէր. Որոնք աստուածպաշտութեան կերպարանքը ունին, 

բայց անոր զօրութիւնը ուրացած են եւ դուն անոնցմէ մէկ-

դի՛ կեցիր։ Վասն զի ասոնցմէ ոմանք տուներէն ներս կը 

մտնեն ու գերի կ’ընեն մեղքով բեռնաւորուած տկարամիտ 

կիները՝ զանազան ցանկութիւններէ վարուած, Որ միշտ կը 

սորվին, բայց բնաւ չեն կրնար ճշմարտութիւնը ճանչնալ։ 

Հապա ինչպէս Յանէսն ու Յամրէսը հակառակ կեցան Մով-

սէսին, նոյնպէս ասոնք ալ ճշմարտութեանը հակառակ կը 

կենան. մտքով ապականած մարդիկ, որոնք հաւատքի մէջ 

անպիտաններ են։ Բայց աւելի յառաջ պիտի չերթան, վասն 

զի ասոնց անմտութիւնը ամենուն յայտնի պիտի ըլլայ, ինչ-

պէս երկուքինը եղաւ։ 

Իսկ դուն ծանօթացար իմ վարդապետութեանս, վար-

մունքիս, դիտաւորութեանս, հաւատքիս, երկայնմտութեա-

նըս, սիրոյս, համբերութեանս, Հալածանքներուս, չարչա-

րանքներուս, որոնք ինծի պատահեցան Անտիոքի եւ Իկոն-

եոնի ու Լիւստրայի մէջ, գիտես թէ ի՛նչպէս հալածանքնե-

րու համբերեցի։ Եւ Տէրը ազատեց զիս այս ամենէն։ Եւ ամէն 

անոնք որ կ’ուզեն աստուածպաշտութեամբ ապրիլ Քրիս-

տոս Յիսուսով՝ հալածանք պիտի կրեն։ 



 

 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 

6.22-32 
Հետեւեալ օրը ժողովուրդը որ ծովուն անդիի կողմն էր եւ 

տեսեր էր որ ուրիշ նաւակ չկար այն մէկէն զատ՝ որուն մէջ 

անոր աշակերտները մտեր էին, իսկ Յիսուս իր աշակերտ-

ներուն հետ նաւակը մտած չէր եւ միայն անոր աշակերտ-

ները գացեր էին. (Բայց Տիբերիայէն ուրիշ նաւակներ եկան 

այն տեղին մօտ՝ ուր Տէրոջը գոհանալովը հացը կերեր է-

ին.) Այն ատեն ժողովուրդը տեսնելով թէ ո՛չ Յիսուսը հոն է, 

ո՛չ ալ անոր աշակերտները, իրենք ալ նաւերը մտան ու գա-

ցին Կափառնայում Յիսուսը փնտռելու։ 

Ու երբ զանիկա ծովուն անդիի կողմը գտան, ըսին անոր. 

«Ռա՛բբի, ե՞րբ եկար դուն հոս»։ Յիսուս պատասխան տուաւ 

անոնց եւ ըսաւ. «Ճշմարիտ ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի. ‘Դուք 

զիս կը փնտռէք՝ ո՛չ թէ անոր համար որ հրաշքներ տեսաք, 

հապա անոր համար որ հացերէն կերաք ու կշտացաք’։ Գա-

ցէ՛ք, գործեցէ՛ք, ո՛չ թէ կորստական կերակուրին համար, 

հապա այն կերակուրին համար, որ յաւիտենական կեանքի 

մէջ կը մնայ, որ Որդին մարդոյ ձեզի պիտի տայ, վասն զի 

Հայրն Աստուած զանիկա կնքեց»։ Այն ատեն ըսին անոր. 

«Ի՞նչ ընենք որպէս զի Աստուծոյ գործերը կատարենք»։ Պա-

տասխան տուաւ Յիսուս ու ըսաւ անոնց. «Այս է Աստուծոյ 

գործը, որ անոր ղրկածին հաւատաք»։ Ըսին անոր. «Բայց 

դուն ի՞նչ նշան կ’ընես, որ տեսնենք ու քեզի հաւատանք. 

ի՞նչ կը գործես։ Մեր հայրերը անապատին մէջ մանանան 

կերան. ինչպէս գրուած է. ‘Երկնքէն հաց տուաւ անոնց որ-

պէսզի ուտեն’»։ Յիսուս ըսաւ անոնց. «Ճշմարիտ ճշմարիտ 

կ’ըսեմ ձեզի թէ՝ ‘Մովսէս չտուաւ ձեզի երկնաւոր հացը, 

բայց իմ Հայրս կու տայ ձեզի ճշմարիտ երկնաւոր հացը’։  

 

  



 

2 Timothée 3.1-12 
 

Or sache ceci, qu'aux derniers jours il surviendra des 
temps fâcheux. Car les hommes seront idolâtres d'eux-
mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, 
désobéissants à leurs pères et à leurs mères, ingrats, 
profanes; Sans affection naturelle, sans fidélité, 
calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de 
bien; Traîtres, téméraires, enflés [d'orgueil], amateurs des 
voluptés, plutôt que de Dieu. Ayant l'apparence de la piété, 
mais en ayant renié la force : éloigne-toi donc de telles gens. 
Or d'entre ceux-ci sont ceux qui se glissent dans les 
maisons, et qui tiennent captives les femmes chargées de 
péchés, et agitées de diverses convoitises; Qui apprennent 
toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine 
connaissance de la vérité. Et comme Jannès et Jambrès ont 
résisté à Moise, ceux-ci de même résistent à la vérité; [étant 
des] gens qui ont l'esprit corrompu, et qui sont réprouvés 
quant à la foi. Mais ils n'avanceront pas plus avant : car leur 
folie sera manifestée à tous, comme le fut celle de ceux-là. 
 
Mais pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma 
conduite, mon intention, ma foi, ma douceur, ma charité, ma 
patience. Et tu [sais] les persécutions et les afflictions qui me 
sont arrivées à Antioche, à Iconie, et à Lystre, quelles 
persécutions, [dis-je], j'ai soutenues, et [comment] le 
Seigneur m'a délivré e toutes. Or tous ceux aussi qui veulent 
vivre selon la piété en Jésus-Christ, souffriront persécution.  

 

Jean 6.22-32 
Le lendemain les troupes qui étaient demeurées de l'autre 

côté de la mer, voyant qu'il n'y avait point là d'autre nacelle 

que celle-là seule dans laquelle ses Disciples étaient entrés, 

et que Jésus n'était point entré avec ses Disciples dans la 

nacelle, mais que ses Disciples s'en étaient allés seuls; Et 

d'autres nacelles étant venues de Tibériade près du lieu où 

ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu 

grâces; Ces troupes donc qui voyaient que Jésus n'était 



 

point là, ni ses Disciples, montèrent aussi dans ces nacelles, 

et vinrent à Capernaüm, cherchant Jésus. Et l'ayant trouvé 

au delà de la mer, ils lui dirent : Maître, quand es-tu arrivé 

ici? 

Jésus leur répondit, et leur dit : en vérité, en vérité je vous 

dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des 

miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et 

que vous avez été rassasiés. Travaillez, non point après la 

viande qui périt, mais après celle qui est permanente jusque 

dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous 

donnera; car le Père, [savoir] Dieu, l'a approuvé de son 

cachet. Ils lui dirent donc : que ferons-nous pour faire les 

œuvres de Dieu? Jésus répondit, et leur dit : c'est ici l'œuvre 

de Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Alors ils lui 

dirent : quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions, et 

que nous te croyions? quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont 

mangé la manne au désert; selon ce qui est écrit : il leur a 

donné à manger le pain du ciel.Mais Jésus leur dit : en 

vérité, en vérité je vous dis : Moïse ne vous a pas donné le 

pain du ciel; mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ 
 

«Եթէ բոլորը լքեն զիս, ապա Դուն, Տէ′ր, չես թողուր զիս, եւ 

եթէ ոչ ոք չգայ զիս փրկելու համար, ապա այդ բոլորովին 

զիս չ'անհանգստացներ, ոչ ալ կը զարմացնէ, բայց կարե-

ւորը այն է, որ Դուն, Տէ′ր, չես լքեր զիս, որովհետեւ փրկու-

թիւնը Քեզմով է»: 
 

Շենուդա Գ հայրապետ 
 

«Եթէ կ'ուզես աղքատ ըլլալ՝ հարստացիր: Եթէ կ'ուզես 

հարուստ ըլլալ՝ այդ պարագային բաժնէ...»: 

 

Հայր Գաբրիէլ Աթոսացի 
 



 

ԱՌԱՋԱՒՈՐԱՑ ՊԱՀՔ 
Սուրբ Սարգիս Զօրավարի տօնին նախորդող երկուշաբ-

թի օրէն կը սկսի Առաջաւորաց պահքը՝ որ յատուկ է միայն 

Հայ Առաքելական Եկեղեցիին, եւ կը տեւէ հինգ օր։ 

Այս տարի Սուրբ Սարգիս Զօրավարի տօնը կը հանդիպի 

16 Փետրուարին եւ Առաջաւորաց Պահքն ալ կը սկսի 11 Փե-

տըրուարին։ 

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ, Խոր Վիրապէն ելլելէն յետոյ, 

հրաշքով դարձի եկած Տրդատ թագաւորին, հայոց մեծամե-

ծներուն եւ ամբողջ ժողովուրդին, նախքան մկրտելը, 65 օր 

շարունակ կը քարոզէր Քրիստոսի վարդապետութիւնը՝ որ-

մէ յետոյ պատուիրեց 5 օր ապաշխարել պահեցողութեամբ։ 

ԽՈՐ ՎԻՐԱՊ 



 

Այդ հինգ օրերուն, ժողովուրդը իր թագաւորին հետ ո՛չ 

միայն ինքզինք զրկած էր կերակուրներէն, այլ հոգեւոր 

խիստ պահեցողութեամբ մեծապէս կը զղջար իր նախկին 

հեթանոսական, ամբարոյ կեանքի բոլոր մեղքերուն հա-

մար, ամէն տեսակ օրինազանցութիւններուն համար, մա-

նաւանդ հայոց թագաւորը Տրդատ եւ մեծամեծները՝ որոնք 

Քրիստոսի հաւատքին պատճառով Սուրբ Գրիգոր Լուսա-

ւորիչը բազմաթիւ տանջանքներու, չարչարանքներու են-

թարկելէ յետոյ օձերով լեցուն եւ մութ, խաւար խոր փոսը՝ 

վիրապը թողած էին, իսկ Հռիփսիմեան կոյսերը՝ չարչարե-

լով սպաննած։ 

Ահաւասիկ, այս պայմաններուն տակ հաստատուեցաւ 

Առաջաւորաց Պահքը կամ Առաջաւորքը՝ Հայ Առաքելական 

Եկեղեցւոյ առաջին պահքը՝ որով եւ կը բացատրուի իր ա-

նունը՝ «Առաջաւորաց»։ 

Արդարեւ, պէտք է յատկապէս նշել, թէ հին ժամանակնե-

րուն «պահք» ըսելով կը հասկցուէր մեր այսօրուան ծոմը՝ 

այսինքն ընդհանրապէս ոչ մէկ բան կ՚ուտէին, ջուրի սակաւ 

գործածութեամբ միայն, կամ կ՚ուտէին միայն քիչ բանջարե-

ղէն։ Բայց աւելի ուշ ժամանակներուն բանջարեղէնին ա-

ւելցուեցան բուսական ծագում ունեցող նաեւ՝ ուրիշ կերա-

կուրներ եւ մեղրը, եւ որպէս տարբերակ մտաւ պահքի եւ 

ծոմի միջեւ՝ ծոմը դարձնելով պահքի աւելի խիստ տեսակ մը։ 

Ուստի, այսօր Առաջաւորաց Պահքը պահելու կերպը՝ 

ծոմ թէ սովորական պահք, թողուած է հաւատացեալի կամ-

քին։ 

Առաջաւորաց Պահքը կը հանդիպի Մեծ Պահքէն 3 եւ 

Սուրբ Զատիկի տօնէն 10 շաբաթ առաջուան։ Առաջաւորաց 

Պահքը կը տեւէ 5 օր՝ երկուշաբթի օրէն մինչեւ ուրբաթ օր՝ 

ներառեալ, իսկ շաբաթ օրը Հայ Առաքելական Եկեղեցին կը 

նշէ Սուրբ Սարգիս Զօրավարի տօնը։ 

Հոս պէտք է յատկապէս նշել, որ Սուրբ Սարգիս Զօրա-

վարի տօնին պատճառով Առաջաւորաց Պահքը յաճախ կը 

կոչուի «Սուրբ Սարգիս Զօրավարի պահք»։ Սակայն նա-



 

խընտրելի է գործածել պահքին բուն՝ իսկական անունը, 

քանի որ Առաջաւորաց Պահքը Սուրբ Սարգիսի տօնին հետ 

ոչ մէկ կապ ունի։ Ուստի Առաջաւորաց Պահքին հաստատ-

ման պատճառը բոլորովին տարբեր է, ինչպէս յիշուեցաւ 

նախապէս։ 

Իսկ ինչո՞ւ 5 օր պահք կը պահուի։ 

Հայ Եկեղեցւոյ Հայրերը մի քանի բացատրութիւն կու 

տան այս հարցումին։ 

Ա) Ինչպէս արդէն ըսուեցաւ, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի 

կարգադրութեամբ ամբողջ արքունիքը եւ հայ ժողովուրդը 

ապաշխարութեան մէջ եղան ամբողջ 5 օր։ 

Բ) Քանի որ մարդը հինգ զգայարան ունի՝ տեսանելիք՝ 

աչքերը, լսելիք՝ ականջները, հոտոտելիք՝ քիթը, ճաշակե-

լիք՝ բերանը եւ շօշափելիք՝ ձեռքերը եւ ոտքերը, որոնցմով 

կը մեղանչէ. ուստի այս պահքի հինգ օրերուն ընթացքին 

պիտի զղջայ այս հինգ զգայարաններով կատարած իր մեղ-

քերուն համար, պիտի խոստովանի զանոնք Աստուծոյ եւ 

պիտի ջանայ այլեւս չկատարել զանոնք։ 

Գ) Ինչպէս յայտնի է, Աստուած աշխարհը եւ հոն եղած 

ամէն ինչ ստեղծեց 6 օրուան մէջ։ Վեցերորդ օրը ստեղծեց 

մարդը եւ, թէեւ մինչ այդ ստեղծած էր ամէն տեսակի կեն-

դանիները, տուաւ անոնց աճելու եւ բազմանալու հրաման, 

սակայն ուտելու հրաման թերեւս չէր տուած։ Այդ հրամանը 

(ԾՆՆԴ. Ա 29-30) մարդուն եւ ամբողջ կենդանական աշ-

խարհին տուաւ միա՛յն վեցերորդ օրը, այսինքն՝ 5 օրէն յե-

տոյ։ 

Ուրեմն աշխարհի ստեղծման առաջին 5 օրը, կարելի է 

ըսել, պահքի կամ ծոմի օրեր էին, քանի որ ո՛չ ոք ո՛չ մէկ 

բան կ՚ուտէր։ 

Դ) Ըստ Եկեղեցիի՝ այս պահքը սահմանուած էր նաեւ 

Մովսէսէն առաջ եղած նահապետներու կողմէ։ Ըստ աւան-

դութեան՝ դրախտէն արտաքսուելէն յետոյ Ադամը 5 օր ա-

նօթի մնաց։ Ադամէն սորվելով՝ իր որդիներն ալ սկսան 

հնգօրեայ պահք պահել, օրինակ, Աբէլը՝ զոհ մատուցանելէ 



 

առաջ, կամ Սէթը, երբ իր հայր Ադամը մեռաւ։ Ենովքն ալ 5 

օր պահք կը պահէր ամէն ամսամուտին, իսկ Նոյը այս 

պահքը պահած է տապան մտնելէն առաջ եւ այնտեղէն ել-

լելէն յետոյ։ Աբրահամը, Յակոբը եւ Յովսէփը նաեւ հնգօր-

եայ պահք են պահած։ Եւ ըստ Հայ Եկեղեցւոյ Հայրերու բա-

ցատրութեան՝ Առաջաւորաց Պահքի՝ նաեւ նահապետնե-

րէն սահմանուած ըլլալու պատճառով է, որ այս պահքի ա-

ռաջին չորս օրերու ընթացքին՝ երկուշաբթիէն մինչեւ հինգ-

շաբթի, Աստուածաշունչէն հատուածներ՝ ընթերցուածներ 

չեն կարդացուիր եկեղեցիին մէջ, քանի որ այս պահքը հաս-

տատուեցաւ այն ժամանակ, երբ դեռ չէին գրուած ո՛չ Հին 

Կտակարանի, ոչ ալ առաւել եւս Նոր Կտակարանի գիրքերը։ 

Առաջաւորաց Պահքի վերջին՝ Ուրբաթ օրը, Յովնան 

մարգարէի (Ն. Ք. 8-րդ դար) յիշատակի օրն է, եւ Եկեղեցին 

կը կարդայ անոր գիրքը, ուր նոյնպէս կը խօսուի պահքի եւ 

ապաշխարութեան մասին. «Թագաւորի եւ անոր մեծամե-

ծերու կողմէ Նինուէի մէջ յայտարարուեցաւ, եւ ազդարար-

ւեցաւ, թէ մարդ եւ անասուն, հօտ եւ արջառ թող ոչինչ չու-

տեն, չճարակեն եւ ջուր չխմեն։ Եւ մարդ եւ անասուն քուրձ 

հագած, ի սրտէ աղօթեցին Աստուծոյ, բոլորը ետ կանգնե-

ցին իրենց չար ճանապարհներէն եւ անօրէնութիւններէն՝ 

որ իրենց ձեռքով կը կատարուէին…» (ՅՈՎՆ. Գ 7-8)։ 
                Աղբիւր՝  

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆի քարոզներէն 



 

ՏԵԱՌԸԴԱՌԱՋ 
 

«Եւ հուրը բորբոքելով՝ Անոր սիրոյ հուրը կը խնդրենք...»: 

(Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի) 

 

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ անշարժ 

եւ տնօրինական տօներէն է Յիսուս մանուկի տաճար ըն-

ծայման այս տօնը, որ յայտնի «Քառասնօրեայ գալուստն 

Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ ի տաճարն» անունով։ Եւ կը 

նշուի Սուրբ Ծնունդէն 40 օր ետք, Փետրուար 14-ին։ 

Այս տօնը մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Աստուածայայտ-

նութիւնը ակներեւ դարձնող եւ բացայայտող իրադարձու-

թիւններէն է ։ 

Համաձայն հրեաներու օրէնքին, զաւակ մը իր ծնունդէն 

քառասուն օր ետք, Աստուծոյ պէտք էր ընծայուէր։ Արդ, 
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ըստ այս օրէնքին Սուրբ Մարիամ Աստուածածինը, Սուրբ 

Ծնունդէն քառասուն օր ետք, առնելով Յիսուս մանուկը գը-

նաց տաճար, եւ այնտեղ հանդիպեցաւ Սիմէոն ծերունիին։ 

Վերջինս յայտնապէս զգալով Աստուծոյ ներկայութիւնը ա-

ղաղակեց.-«Այժմ, ո՛վ Տէր, համաձայն Քու խոստումիդ՝ ձգէ՛ 

որ ծառադ խաղաղութեամբ հանգչի. որովհետեւ աչքերովս 

տեսայ Փրկիչը...» (Ղուկաս 2։29-30): 

Տեառնըդառաջի տօնի նախօրեակին, Փետրուար տասըն-

երեքին, կը կատարուի երեկոյեան ժամերգութիւն, նախա-

տօնակ եւ յատկապէս կը կատարուի նորապսակներու օրհ-

նութեան կարգ, տնօրինութեամբ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ 

Ամենայն Հայոց Հայրապետին։ Յաւարտ եկեղեցական ա-

րարողութեան, եկեղեցիներու շրջաբակին մէջ, Սուրբ Խո-

րանէն բերուած Լոյս-Քրիստոսը խորհրդանշող մոմով կը 

բոցավառուի աւանդական խարոյկը, որ կը լուսաւորէ ու կը 

ջերմացնէ ներկայ ժողովուրդը, անոր կ՚ուղեկցի նաեւ ազ-

գային ու հայրենասիրական երգն ու պարը, վերածուելով 

Տեառնընդառաջի ժողովրդային հանդէսի։ 
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ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ 

Ս. Սարգիս զօրավարը ամե-

նասիրուած սուրբերէն է: Իր 

որդիին` Մարտիրոսի եւ 14 

քաջ մարտիկներու հետ ան 

նահատակուած է յանուն Քը-

րիստոնէական հաւատքի: 

Հաւատացեալները նահա-

տակներու մարմինները 

կ՚ամփոփեն Յամիան քաղա-

քին մէջ: Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետ անոր մա-

սունքները կը բերէ Կարբի (Աշտարակի շրջան)՝ տեղւոյն 

վրայ կառուցելով երանելիի անունը կրող եկեղեցի: 

Ս. Սարգիս զօրավարը երիտասարդներու արագահաս 

եւ խնդրակատար բարեխօսն է: Անոր  միջնորդութեամբ հը-

րաշքներ տեղի կ'ունենան: Այդ օրը հայ երիտասարդը կը 

դիմէ սուրբին, որ իր աղօթքը հասցնէ առ Աստուած: 

Ս. Սարգիսի տօնին նախորդող գիշերը երիտասարդները 

աղի բլիթ կ'ուտեն եւ կ՚աղօթեն, որուն հետ կը կապեն ի-

րենց փեսացուին կամ հարսնցուին երազայայտնութիւնը:  

Այդ օրուան  յիշատակելի սովորութիւններէն է փոխին-

դով մատուցարանը դնել տան տանիքին կամ պատշգամին 

եւ սպասել Ս. Սարգիս զօրավարի ձիուն պայտի հետքին: 

Ըստ աւանդութեան` Ս. Սարգիս պէտք է հրեշտակներու 

ուղեկցութեամբ անցնի, եւ որուն մատուցարանին մէջ դըր-

ւած ալիւրին կամ փոխինդին մէջ ձգէ մաքրութիւն, անա-

ղարտութիւն խորհրդանշող իր սպիտակ ձիու պայտին 

հետքը, այդ տարի կ'իրականանայ տուեալ հաւատացեալին 

երազանքը: 

Երիտասարդները տօնին առթիւ իրարու բացիկներ եւ 

քաղցրաւենիք կը նուիրեն: Տօնին օրը Ս. Սարգիս Զօրավա-

րի անունը կրող եկեղեցիներուն մէջ  կը մատուցուի Սուրբ 

Պատարագ, որմէ ետք, կը կատարուի երիտասարդներու 

օրհնութեան կարգ։ 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ  

 

 

ԱՂՕԹՔ 

ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ 

 
 

Ով բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, Քու առջեւդ իյ-

նալով կ’աղաչենք մեր բոլոր սրտով, եւ գթութիւն կը խնդ-

րենք քեզմէ, ինչպէս որ խոստացար եւ ըսիր թէ՝ «Ամէն ինչ 

որ խնդրէք Հօրմէ հաւատքով՝ Որդիին անունով, պիտի 

տրուի ձեզի»: 

Ով Տէր, նոյն խոստումդ շնորհէ հիմա քեզի հաւատացող-

ներուս, եւ մեր խնդրուածքն ի բարին կատարէ, քանզի Քեզի 

ապաւինած ենք: Եւ Քու առատ ողորմութեամբ մխիթարէ 

մեզ մեր կեանքին մէջ, եւ մեզ առաջնորդելով հասցուր եր-

կընքի անճառ արքայութեանդ, փառաբանելու եւ պատուե-

լու համար ամենասուրբ Երրորդութիւնդ. 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 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 abodante miséricorde, 

réconforte-nous en cette vie et fais-nous parvenir, sous ta 

conduite, à Ton Royaume céleste indicible, pour que nous Te 

glorefiions et toujours et pour l’éternité de l’éternité. Amen. 
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Սիրելի հաւատացեալներ, 
   Անոնք որոնք կը փափաքին, որ Հոգեւոր հովիւը      

այցելութիւն կատարէ իրենց 
հիւանդ ընտանեկան պարագաներուն կամ 

հարազատներուն 
Կրնան կապ հաստատել՝ Տէր Հօր հետ հեռաձայնելով՝ 

(514) 448-2809 կամ Եկեղեցւոյ գրասենեակ (514) 279-3066 
 

Dear Parishioners, 
If you have family members or relatives that you wish to have 

spiritual support 
Please feel free to contact Fr. David Margaryan directly 

at (514) 448-2809 or call the secretariat at (514) 279-3066 

  
ՏՆՕՐՀՆԷՔԻ  

ԱՒԱՆԴՈՅԹՆ  ՈՒ ՍՈՎՈՐՈՅԹԸ  
Տնօրհնէք փափաքող հաւատացեալները կրնան 

Հեռաձայնել 
Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեանին՝ (514) 448-2809 

կամ Եկեղեցւոյ գրասենեակ՝  (514) 279-3066 

 
The Tradition of Home Blessing 

The home is blessed for dedication 
or rededication, a reminder that the 
home reflects the Kingdom of God. 
Traditional times of the year for 
Armenian homes to be blessed are 
Eastertide (the 50 days following 
Easter), Christmastide (until February 
14, the Feast of the Presentation), and after having moved into a 
new home. 

At a Home Blessing, every member of the family assembles 
with the priest to sanctify together three life-giving gifts: bread, 
water, and salt. It is a custom for the priest to bring with him a 
nushkhar as a symbol of the presence of God’s blessing. To 
request a Home Blessing, please contact with Fr. David 
Margaryan at (514) 448- 2809 or church office at (514) 279-3066. 
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ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻ  
 

Այն հաւատացեալները, որոնք իրենց հանգուցեալ սիրելիին 
կամ հարազատին համար ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ կը խնդրեն, պէտք է 
նկատի ունենալ թէ անհրաժեշտ է Սուրբ Պատարագի սկիզբէն 
ներկայ գտնուիլ եկեղեցի եւ մասնակցիլ աղօթքներուն. վասն 
զի, Սուրբ Պատարագի վերջաւորութեան կատարուելիք 
Հոգեհանգստեան Պաշտօնէն զատ, Պատարագիչ քահանան 
իր լուռ աղօթքներուն մէջ եւս կը յիշէ մեր բոլոր ննջեցեալներն 
ու յատկապէս անոնք՝ որոնց համար խնդրանք մատուցուած է։ 

 

 
CONSEIL POUR LES MESSES DE REQUIEM  

 

 

Nous informons les personnes qui désirent faire un  REQUIEM 
à l’intention de leur chers disparus, qu’elles doivent être présentes 
à l’église dès le début de la Sainte  Messe puisque le père évoque 
le nom des défunts dans ses prières cachées pendant la Sainte 
Messe. Il est même préférable de donner le nom des défunts la 
veille en prévenant l’Église ou en contactant le Père. 

 

 

 

 

  

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՂՕԹՔ 
Քրիստոս Աստուծոյ որդին, որ անոխակալ եւ բարեգութ ես, 

քու արարչական սիրովդ գթա 
հանգուցեալ ծառաներուդ հոգիներուն: 

Յիշէ զանոնք  արքայութեանդ գալստեան մեծ օրը: 
Արժանի ըրէ  ողորմութեան, քաւութեան 

եւ մեղքերու թողութեան: 
Զանոնք սուրբերուդ աջակողմը դասելով պայծառացուր : 

Որովհետեւ դուն ես ամենուն Տէրն ու արարիչը. 
ողջերուն եւ մեռելներուն դատաւորը: 

Եւ քեզի կը  վայելեն փառքը, իշխանութիւնը եւ պատիւը. 
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան, ամէն: 
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ԿԻՐԱԿԻ, 17 Փետրուար 2019 

Տ. եւ Տիկ. Գեղամ եւ Շուշան Մարտիրոսեանի, Խնդրանքով հոգե-

հանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի իրենց մօր՝ 

ԹԱՄԱՐԱ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ (TAMARA MOURADIAN) 

Մահուան 5-րդ տարելիցին առիթով 

ինչպէս նաեւ՝ 

ԵՂԻՇ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ (YEGHISH MOURADIAN), ՎԱՀՐԻՃ 

ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ (VAHIRJ MARIROSSIAN), ԵՓՐԱՔՍԻԱ 

ԶԱՏԻԿԵԱՆԻ (YEPRAKSIA ZADIKIAN), ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ 

 (ANAHID SAHAKIAN), ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆԻ 

(HAROUTYOUN SIMONIAN), ՎԱՂԱՐՇԱԿ ԱՐԹԻՆԵԱՆԻ 

(VAGHARSHAG ARTINIAN), ՆՈՒԱՐԴ ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ 

 (NEVART DER KHATCHADOURIAN) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 

Ինչպէս նաեւ՝ 

ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ, ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ԶԱՏԻԿԵԱՆ,  ՍԱՀԱԿԵԱՆ, 

ՍԻՄՈՆԵԱՆ, ԱՐԹԻՆԵԱՆ  ԵՒ  ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ 

Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց հոգիներուն ի հանգիստ 
 

 

Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal 

Donations of January 2019  

have been received with great appreciation  
 

 

CHURCH: Mrs. Arpi Gould $50 
 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
THE LATE MARO MANAVIAN: 

Mr. Hagop Evrensel $500, Mr. Antranig Berberian $400, Mr. & 
Mrs. Dikran & Lina Markarian & Family, Mrs. Chake Berberian, 
Mr. Berge Berberian $200, Mrs. Hermine Berberian, Mr. Harout 

Joulian, Mr. & Mrs. Garo & Georgette Nichanian, Mr. Arthur 
Hanenian $100, Dr. Arto Demirjian,  Mrs. Seta Tabakian, Mr. 

Varoujan Seropian $50  
 

HOKEHANKISD: 
THE LATE MAKRUHI & MIHRAN OZTURSUCIYAN:  

Mr. & Mrs. Berc & Ani Emirze $75 
 

TZNOUNT YOUGHAKIN: 
Mrs. Najda Bosnakyan $30 



 

«ՈՂՋՈՅՆ»-Ի ԲԱՆԱՁԵՒԵՐ 

SALUT DE PAIX 

 

Յարգելի հաւատացեալներ, 

Սուրբ Պատարագի ընթացքին «Սուրբ Ողջոյն» կը 

փոխանակենք։ 

Այդ առթիւ, «Ողջոյն» տուողը պէտք է  ըսէ.- 

Pendant la Sainte Liturgie, on échange le baiser de la paix. 

Celui qui salue dit: 

1) Յունուարի 5-էն մինչեւ 13-ը։ 

    Du 5 au 13 Janvier 

    Ծնունդի ութ օրերուն.- 

«ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ» 

«Le Christ est né et s’est révélé» 

2) Զատիկէն մինչեւ Համբարձում.- 

    À partir de Pâques jusqu’à l’Ascension.-  

«ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ» 

«Le Christ est ressuscité d’entre les morts» 

3) Միւս օրերուն.-  

     Les autres jours.- 

«ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ ՄԵՐ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ» 

«Le Christ s’est révélé parmi nous» 

«Ողջոյն» ստացողը պէտք է պատասխանէ .- 

Celui qui reçoit le salut réponds:  

1-  Ծնունդի ութ օրերուն.-  

«ՕՐՀՆԵԱԼ Է ԾՆՈՒՆԴՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ» 

«Soit bénie la Naissance du Christ» 

2- Զատիկէն մինչեւ Համբարձում.- 

«ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ» 

«Soit bénie la Résurrection du Christ» 

3-  Միւս օրերուն.-  

«ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ» 

«Soit bénie la Révélation du Christ» 
  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
ՆԻՍՏ ՈՒ ԿԱՑ ԵԿԵՂԻՑԻԻՆ ՄԷՋ 

 

 

Ամենուն յատուկ ուշադրութեան եւ նկատառութեան կը հը-
րաւիրենք հետեւեալ պարագաները. 
1. Հաւատացեալները պարտին խոստովանիլ՝ Ս. Հաղորդու-
թիւն ստանալէ առաջ: 
2. Կանայք երբ հաղորդուելու կը մերձենան, անհրաժեշտ է որ 
իրենց գլուխը ծածկեն քողով կամ գլխարկով: 
3. Երբ Եկեղեցի կ՚երթանք մասնակցելու Ս. Պատարագին կամ 
այլ արարողութիւններու, պարտինք վայելուչ եւ լուրջ զգեստ-
ներ հագուիլ, ուշադիր ըլլալ մեր նիստ ու կացին, զգուշանալ 
ողջագուրումներէ եւ իրարու հետ խօսակցելէ: 
4. Երբ Եկեղեցին ենք ու կը սպասենք մասնակցելու արարո-
ղութեան մը կամ արարողութեան աւարտին ենք եւ կը պատ-
րաստուինք դուրս գալ Եկեղեցիէն, պէտք է խուսափիլ աղմկելէ 
կամ իրար հետ խօսակցելէ ։ Եկեղեցին ա-ղօթքի Սուրբ վայր է։ 
Այնտեղ՝ շարունակ եւ միշտ ԼՌՈՒԹԻՒՆ եւ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ 
պէտք է տիրէ։ 

 

 

OBSERVANCES PARTICULIÈRES À RESPECTER 
 

Nous attirons tout particulièrement Votre attention sur les points 
suivants: 
1) Les fidèles doivent se confesser avant de recevoir la Sainte 
Communion. 
2) Les femmes doivent avoir la tête couverte pour communier. 
3) Chaque fois que nous entrons dans l’Eglise pour assister à une 
cérémonie religieuse, nous devons être attentifs à la dignité de 
notre tenue, à la célébration en cours et éviter de saluer 
ostensiblement nos proches ou nos amis dans ce lieu saint. 
4) Il est rappelé que l’Eglise est un lieu Saint où doivent toujours 
régner le calme et la sérénité.  
Il est instamment demandé aux fidèles qui désirent se saluer, 
avant ou après les cérémonies, de le faire à l’extérieur de ce lieu 
de prières.   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh9--OrvfcAhXMl-AKHRbzD3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=ceQhKOeUV48&psig=AOvVaw00M8DiQUc37VejKtqD5_xr&ust=1534707750046254


 

Website:    www.saintgregory.ca 
 

Սիրելի հաւատացեալներ, 
Հաճոյքով կը տեղեկացնենք Ձեզի, 

թէ յետայսու կարելի է այցելել Եկեղեցւոյ 
Կայքէջը - Website www.saintgregory.ca 

Ուր կարելի է գտնել Եկեղեցւոյ յայտարարութիւնները 
եւ ձեռնարկները: 

Կատարել Ձեր սրտաբուխ նուիրատւութիւնները 
եւ օգտուիլ ընձեռուած այլ կարելիութիւններէն 

համացանցային դրութեամբ: 
Շնորհակալութիւն Ձեր աջակցութեան համար: 

 

Chers Paroissiens, 
Nous avons le plaisir de vous informer 

de la récente mise à jour de notre 
Site: www.saintgregory.ca 

Ou vous trouvez les dernières nouvelles des activités 
et des événements. 

Nous remercions de votre soutien! 
 

Dear Parishioners, 
We are glad to inform you our Church’s newly developed 

Website: www.saintgregory.ca 
where you will read the latest church news and events, 

meanwhile you can also make your online church donations 
and benefiting from other possibilities of our Website. 

Thank you for your support! 

   

Ուշադրութիւն Մեր Սիրելի Հաւատացեալներուն 

Եթէ ունիք հասցէի, հեռաձայնի  կամ  e-mail-ի փոփոխու-
թիւն, հաճեցէք ձեր նոր տուեալները փոխանցել Եկեղեցւոյ 
քարտուղարութեան (514) 279-3066, մեր հաղորդակցութիւնը 
կարենալ պահելու համար կանոնաւոր, շարունակական եւ 
այժմէական ընթացքի մէջ: 
Շնորհակալութիւն ձեր գործակցութեան համար: 

Ծխական Խորհուրդ 
 

Attention to our beloved parishioners 
If you have changes in your address, e-mail or phone 

numbers please feel free to convey your new data to the Church 
office at (514) 279-3066, to maintain our communication in a 
regular, continuous, and up-to-date course. 

Thank you for your cooperation. 

 

http://www.saintgregory.ca/
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