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Տօն Սրբոց Հրեշտակապետացն 

Գաբրիէլի եւ Միքայէլի  
եւ ամենայն երկնային զօրացն 

Fête des Saints archanges  

                          Gabriel et Michel  
et de toutes les puissances célestes 

 



 

 

Թ Կիրակի Զկնի Սրբոյ Խաչին 
      9 ÈME DIMANCHE APRÈS LA SAINTE CROIX 

 

             Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ  

ԳՐՈՒԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ (5.15-33) 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ  (8.49-56) 
 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui 
ÉPHÉSIENS 1.15-33 

LUC  8.49-56 
 

Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝  
 ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 

Հոգեւոր Հովիւ 
 

Célébration et l’Homélie 
RÉV. PÈRE DAVID MARGARYAN 

 Prêtre Paroissial 
 

     Առաւօտեան Ժամերգութիւն -             9:30-ին 
                        Office Matines à                 9h30 

       Ս. Պատարագ- ուղիղ սփռում -             10:30-ին 
                       La Sainte Messe – En direct à            10h30 
                                 Հոգեհանգստեան 

    յատուկ պաշտօն - ուղիղ սփռում- ժամը         12:00-ին 

               Spécial Office Réquiem - En direct à           12h00 
                                

     DIACRES – ACOLYTES 
 

    Organiste: Mme Houry Bedrossian 
 

     Chœur “Gomidas” 
                      
                      

 
 



 

 
 

 

 

 

ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 5.15-33 
 

15Ուրեմն զգուշացէ՛ք որ ընթանաք շրջահայեցութեամբ. ո՛չ թէ անխոհեմներու 
պէս, 16հապա՝ իմաստուններու պէս: Գնեցէ՛ք ժամանակը, որովհետեւ օրերը 
չար են: 17Ուստի անմիտ մի՛ ըլլաք, հապա հասկցէ՛ք թէ ի՛նչ է Տէրոջ կամքը: 
18Մի՛ արբենաք գինիով՝ որուն մէջ անառակութիւն կայ, հապա Հոգիո՛վ 
լեցուեցէք: 19Սաղմոսներով, օրհներգերով եւ հոգեւոր երգերով դուք ձեր մէջ 
խօսակցելով՝ երգեցէ՛ք ու սաղմո՛ս ըսէք Տէրոջ ձեր սիրտերուն մէջ: 20Ամէն 
ատեն՝ ամէն բանի համար շնորհակա՛լ եղէք Աստուծմէ եւ Հօրմէն, մեր Տիրոջ՝ 
Յիսուս Քրիստոսի անունով: 21Իրարու հպատակեցէ՛ք Աստուծոյ վախով: 
22Կինե՛ր, հպատակեցէ՛ք ձեր ամուսիններուն՝ որպէս թէ Տէրոջ. 23որովհետեւ 
ամուսինը կնոջ գլուխն է, ինչպէս Քրիստոս ալ եկեղեցիին գլուխն է, եւ ինքն է 
մարմինին Փրկիչը: 24Հետեւաբար, ինչպէս եկեղեցին հպատակ է Քրիստոսի, 
նոյնպէս ալ կիները թող ըլլան իրենց ամուսիններուն՝ ամէն բանի մէջ: 
25Ամուսիննե՛ր, սիրեցէ՛ք ձեր կիները, ինչպէս Քրիստոս ալ սիրեց եկեղեցին եւ 
ընծայեց ինքզինք անոր համար, 26որպէսզի սրբացնէ զայն ու մաքրէ ջուրի 
լուացումով՝ խօսքին միջոցով. 27որպէսզի ներկայացնէ զայն իրեն՝ իբր 
փառաւոր եկեղեցի մը, որ չունենայ բիծ, կամ կնճիռ, կամ նման որեւէ բան, 
հապա ըլլայ սուրբ եւ անարատ: 28Նոյնպէս ալ ամուսինները պարտաւոր են 
սիրել իրենց կիները՝ իրենց մարմիններուն պէս. ա՛ն որ կը սիրէ իր կինը՝ կը 
սիրէ ինքզինք: 29Արդարեւ ո՛չ մէկը երբեք ատած է իր մարմինը, հապա կը 
կերակրէ զայն ու կը փայփայէ, ինչպէս Տէրն ալ՝ եկեղեցին. 30քանի որ մենք 
անոր մարմինին անդամներն ենք, անոր միսէն եւ անոր ոսկորներէն: 31“Ատոր 
համար մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը, եւ պիտի յարի իր կնոջ, ու երկուքը 
պիտի ըլլան մէ՛կ մարմին”: 32Ասիկա մեծ խորհուրդ մըն է. բայց ես կը խօսիմ 
Քրիստոսի եւ եկեղեցիին մասին: 33Սակայն ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող սիրէ իր 
կինը այնպէս՝ ինչպէս ինքզինք, ու կինը թող ակնածի իր ամուսինէն: 

 
ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8.49-56 

 

49Երբ ինք դեռ կը խօսէր, ժողովարանի պետին տունէն մէկը եկաւ եւ ըսաւ. 
«Աղջիկդ մեռաւ, ա՛լ մի՛ անհանգստացներ վարդապետը»: 50Բայց երբ Յիսուս 
լսեց ասիկա՝ ըսաւ անոր. «Մի՛ վախնար, միա՛յն հաւատա, ու պիտի ապրի»: 
51Երբ տունը մտաւ, ո՛չ մէկուն թոյլ տուաւ որ մտնէ, բայց միայն՝ Պետրոսի, 
Յակոբոսի ու Յովհաննէսի, եւ աղջիկին հօր ու մօր: 52Բոլորն ալ կու լային եւ 
կը հեծեծէին անոր վրայ. բայց ինք ըսաւ. «Մի՛ լաք. ան մեռած չէ, հապա կը 
քնանայ»: 53Անոնք ալ զինք ծաղրեցին, քանի գիտէին թէ մեռաւ: 54Իսկ ինք 
բոլորն ալ դուրս հանելով՝ բռնեց անոր ձեռքէն, ու գոչեց՝ ըսելով. «Աղջի՛կ, 
ոտքի՛ ելիր»: 55Անոր հոգին վերադարձաւ, եւ ան անմի՛ջապէս կանգնեցաւ: 
Յիսուս հրամայեց՝ որ անոր ուտելիք տան: 56Անոր ծնողները զմայլած մնացին, 
եւ ինք պատուիրեց անոնց՝ որ պատահածը ո՛չ մէկուն ըսեն: 
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Éphésiens 5.15-33 
15Prenez donc garde comment vous vous conduirez soigneusement, non point 
comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages : 16Rachetant le 
temps : car les jours sont mauvais. 17C'est pourquoi ne soyez point sans 
prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. 18Et ne vous 
enivrez point du vin auquel il y a de la dissolution; mais soyez remplis de l'Esprit. 
19Vous entretenant par des Psaumes, des cantiques et des chansons 
spirituelles; chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. 20Rendant 
toujours grâces pour toutes choses au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ [à 
notre] Dieu, et Père. 21Vous soumettant les uns aux autres, en la crainte de Dieu. 
 
22Femmes soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. 23Car le mari est 
le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise, et il est aussi le Sauveur 
de [son] Corps. 24Comme donc l'Eglise est soumise à Christ, que les femmes  
le soient de même à leurs maris, en toutes choses. 
 
25[Et] vous maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est 
donné lui-même pour elle. 26Afin qu'il la sanctifiât, après l’avoir nettoyée dans 
le baptême d'eau et par sa parole : 27Afin qu'il se la rendît une Eglise glorieuse, 
n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et 
irrépréhensible. 28Les maris donc doivent aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps; celui qui aime sa femme s'aime soi-même. 29Car personne n'a 
jamais eu en haine sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le 
Seigneur entretient l'Eglise. 30Car nous sommes membres de son corps, étant 
de sa chair, et de ses os. 31C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa 
mère, et il s'unira à sa femme, et les deux seront une même chair. 32Ce 
mystère est grand, or je parle de Christ et de l'Eglise. 33Que chacun de vous 
aime donc sa femme comme soi-même; et que la femme révère son mari. 

 

Luc 8.49-56 
49Et comme il parlait encore, quelqu'un vint de chez le Principal de la 
Synagogue, qui lui dit : ta fille est morte, ne fatigue point le Maître. 50Mais Jésus 
l'ayant entendu, répondit au père de la fille, disant : ne crains point; crois 
seulement, et elle sera guérie. 51Et quand il fut arrivé à la maison, il ne laissa 
entrer personne, que Pierre, et Jacques, et Jean, avec le père et la mère de la 
fille. 52Or ils la pleuraient tous, et de douleur ils se frappaient la poitrine; mais il 
leur dit : ne pleurez point, elle n'est pas morte, mais elle dort. 53Et ils se riaient 
de lui, sachant bien qu'elle était morte. 54Mais lui les ayant tous mis dehors, et 
ayant pris la main de la fille, cria, en disant : Fille, lève toi. 55Et son esprit 
retourna, et elle se leva d'abord; et il commanda qu'on lui donnât à manger. 56Et 
le père et la mère de la fille en furent étonnés, mais il leur commanda de ne dire 
à personne ce qui avait été fait. 
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        ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
             ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՂՕԹՔ 

Արարիչ անճառելի եւ աղբիւր ճշմարիտ 
լոյսի ու իմաստութեան, լուսաւորէ իմ 

միտքս պայծառութեան նշոյլով եւ 
մաքրէ իմ մէջէս անգիտութեան 

խաւարը:  
Դո՛ւն, որ մանուկ երեխաներու 

լեզուներուն մէջ պարզախօսութիւն կը 
դնես, վարժեցուր իմ լեզուիս եւ  
Քու շնորհներուդ օրհնութեամբ  

լեցուր շրթունքներս։  
Տո՛ւր զօրութիւն ճանչնալու, 
ընդունակութիւն՝ պահելու, 

կորովամտութիւն՝ մեկնաբանելու, 
դիւրընկալութիւն՝ ուսանելու,  

ինչպէս նաև՝ առատապէս 
շնորհախօսելու:  

Պատրաստէ ու հարդարէ իմ 
մուտքս  (այս կեանք), ուղղէ ընթացքս  

եւ աւարտին հասցուր կեանքս իմ դէպի 
Քրիստոս Յիսուս՝ Տէրը։ Ամէն: 

 

                ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի հոգեւոր հովիւն ու 

ծխական խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն`  

Քանար, Ճամճի եւ Սայեան 

  Ընտանիքներուն  Ողբացեալներ 

Վարդուկ Քանարի (14 Հոկտեմբեր 2020), Աշակուհի Ճամճիի (15 

Հոկտեմբեր 2020) Եւ Թագուհի Սայեանի  (19 Հոկտեմբեր 2020): 
 

    SYMPATHY & CONDOLENCES 

The Parish Priest and the Parish Council of the  

St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal 

express their deepest condolences to the  

Kanar, Camci, & Saiyan families 

on the loss of their beloved:  

Vartuk Kanar (October 14, 2020), Arshaguhi Camci (October 15, 2020 & 

Takouhie Saiyan (October 19, 2020). 

 

 

 



 

ՏՕՆԵՐ             
Շաբաթ, 7 Նոյեմբեր 2020  
 

ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏԵՐ  
ԳԱԲՐԻԷԼԻ ԵՒ ՄԻՔԱՅԷԼԻ  
ԵՒ ՈՂՋ ԵՐԿՆԱՅԻՆ  
ԶՕՐՔԻ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ 

Հայ եկեղեցւոյ Հրեշտակաբանութեան 
համաձայն` հրեշտակները անմարմին գոյացութիւններ են, 
իմացական, անձնիշխան, մշտաշարժ, անսեռ, անմահ եւ սպասաւոր 
Աստուծոյ: Ըստ եկեղեցւոյ սուրբ հայրերուն` հրեշտակները, իբրեւ 
լուսեղէն էակներ, ստեղծուած են արարչագործութեան առաջին օրը` 
լոյսի հետ միասին: Աստուծոյ հրահանգով անոնք կոչուած են 
սպասաւորելու մարդ արարածին: Հետեւաբար անոնք սպասաւոր 
հոգիներ են, որոնք երկնաբնակ ըլլալով հանդերձ, իրենց 
մասնակցութիւնը կը բերեն նաեւ երկրաւոր կեանքի ընթացքին, կը 
գործեն ժամանակի եւ տարածքի մէջ ապրող մարդու հետ, մարդու 
համար: Հրեշտակներուն կ'անուանեն նաեւ Աստուծոյ պատգամա-
ւորներ, որոնք կ'իրականացեն Տիրոջ կամքը: Ս. Գիրքը կը վկայէ, որ 
անոնք բազմաքանակ են: Ըստ Ս. Դիոնիսիոս Արիսպագացիի` 
հրեշտակները ունին ինը դասակարգ` Աթոռներ, Քերովբէներ, 
Սերովբէներ, Տէրութիւններ, Զօրութիւններ, Իշխանութիւններ, 
Պետութիւններ, Հրեշտակապետեր եւ Հրեշտակներ: 
   
Գաբրիել անունը, որ կը նշանակէ «Աստուծոյ Հայր», Բարձրեալի 
անմիջական պաշտօնեան է, որուն վերապահուած է Տիրոջ վերին 
խորհուրդները աւետարանելու շնորհքը: Այս հրեշտակապետը, որ 
ուղարկուած էր Տիրոջ կողմէն, Ս. Կոյս Մարիամին բարի լուրը 
հաղորդեց, իսկ Զաքարիային` Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի ծննդեան 
աւետիսը:   
 
Միքայէլ անունը, որ կը նշանակէ «Ո՞վ է Աստուծոյ նման», Երկնաւոր 
Արքայի փառքին եւ անոր ժողովուրդին պաշտպանութեան համար 
մարտնչողն է, որուն տրուած է կառավարելու եւ թագաւորելու 
շնորհքը: Միքայէլ հրեշտակապետին անունը չորս անգամ 
վկայակոչուած է Ս. Գիրքին մէջ:  
(Դան. Ժ 13, ԺԲ 1, Յուդ. Ա 9, Յայտ. ԺԲ 7): 
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HOLIDAYS  
 

Saturday November 7, 2020  
COMMEMORATION OF ARCHANGELS  
GABRIEL AND MICHAEL  
AND THE ENTIRE HEAVENLY CLASS 
 

According to the Angelology of the 

Armenian Church the angels are unfleshly, spiritual, independent, 

always moving, asexual, immortal creatures and God’s servants. 

According to Church Fathers, the angels, as luminous creatures, 

have been created the first day of Creation, together with the 

light. By the God’s order they are servants, they have been 

created to serve the human being. Therefore, they are servants 

who despite their being dyophysite, participate in the earthly life, 

act together with the human being living in time and space, they 

act for the human being. The angels are called the messengers and 

agents of God, who realize God’s will. According to Dionysius of 

Areopagus (Areopagite), there are nine orders of angels – Angels, 

Archangels, Virtues, Powers, Principalities, Dominations, Throne, 

Cherubim and Seraphim. 

 Archangel Gabriel, whose name means “God’s man”, is God’s 

direct servant, who is granted the grace to evangelize the Lord’s 

mysteries. It was Archangel Gabriel, who was sent by the Lord to 

bring the good news to the Virgin about the birth of the Savior, 

and to Zechariah – to bring the good news about the birth of John 

the Baptist. 

Archangel Michael, whose name means “Who is like God?”, is the 

advocate for the Heavenly King’s glory and His people’s 

protection, who is granted the virtue to govern and rule. The 

name of Archangel Michael is mentioned in the Holy Scriptures for 

four times (The Book of Daniel,10:13, 12:1, The Letter from Jude 

1:9, The Revelation to John 11:7). 
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ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

 
     Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 

 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ    
     ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

• Ի՞նչ կը պահանջուի չափահաս մկրտուողներէն Ս. Մկըր-

տութեան համար: 
Եկեղեցին առաջին հերթին չափահաս մկրտուողէն կը պահանջէ հաւատք: 

Յիսուս յստակ կ'ըսէ. «Ով հաւատայ եւ մկրտուի, պիտի փրկուի, իսկ ով 

չհաւատայ, պիտի դատապարտուի» (Մարկ. 16.16): Ուստի հաւատքը 

կարեւոր նախապայմաններէն մէկն է այս խորհուրդը ընդունելու համար: Ս. 

Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ. «Մկրտութիւնը հաւատքի խորհուրդն է, որմէ 

պարզ կը դառնայ, որ նախ կը հաւատանք եւ ապա կը մկրտուինք»: Պէտք չէ 

մկրտուիլ երկրորդական բաներու պատճառով, քանի որ կ'ուզէք պսակուիլ 

եկեղեցւոյ մէջ, չարէն պաշտպանուելու կամ չհիւանդանալու համար, 

որպէսզի ձեզի հետ ոչ մէկ բան չկատարուի եւ այլն: Ամէն մէկ չափահաս 

մկրտուող այս խորհուրդին հարկ է՝ մօտենայ գիտակցաբար եւ հոգեւոր 

գիտելիքներով զինուած՝ խոստովանելով որ կը հաւատայ Յիսուս Քրիստոս 

Փրկիչին, Անոր տնօրինութիւններուն, կը ցանկայ դառնալ Հայոց Եկեղեցւոյ 

անդամ եւ այսուհետեւ ապրիլ աստուածահաճոյ քրիստոնեային հարիր 

կեանքով: եթէ ունիք այս զգացողութիւնը ձեր հոգիին ու սրտին մէջ, ապա 

անյապաղ գացէ՛ք եկեղեցի եւ մկրտո՛ւեցէք՝ համալրելով Քրիստոսի 

յաղթական բանակը: Մկրտութիւնը փրկութեան ճանապարհին սկիզբն է, 

բայց վերջնական փրկութեան հասնելու համար կը պահանջուի միշտ 

կենդանի պահել Ս. Մկրտութեան խորհուրդով ստացուած շնորհքները: 

 

Երկրորդ նախապայմանը ապաշխարութիւնն է, ինչպէս Ս. Պետրոս 

առաքեալը կը յորդորէր. «Ապաշխարեցէ՛ք, եւ ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող 

մկրտուի Յիսուս Քրիստոսի անունով՝ մեղքերու թողութեան համար, եւ պիտի 

ընդունիք Ս. Հոգիին պարգեւը» (Գործք. 2.38), այսինքն՝ մարդ պէտք է 

անդրադառնայ իր անցած կեանքին, հրաժարի նախկին ընթացքէն եւ սկսի 

նորը՝ Ս. Աւազանէն ծնելով: 
 

Ո՞վ կրնայ մկրտուիլ Հայոց Եկեղեցւոյ մէջ: 
Հայոց Եկեղեցւոյ Ս. Աւազանին մէջ կրնան մկրտուիլ ազգութեամբ հայեր, մեր 

եկեղեցւոյ անդամի հետ ամուսնացող եւ ամուսնացած օտարազգիներ, հայ 

ընտանիքներու կողմէ որդեգրուած երեխաներ, ինչպէս նաեւ այլադաւաններ 

եւ այլակրօններ, որոնք սահմանուած կարգով անցած են խորհուրդի համար 

անհրաժեշտ նախապատրասական-ուսուցողական շրջանակը, ընդունիլ եւ 

խոստովանիլ մեր դաւանանքը: 

 
•  

 

 



 

          ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
     ԿԻՐԱԿԻ,  8 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 

 
 
 

Առաջնորդ սրբազան հօր թելադրանքով եւ նախաձեռնութեամբ 
Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւին եւ Ծխական Խորհուրդին  

հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի յանուն Հայրենիքի 
ազատութեան տեղի ունեցող Արցախի ճակատամարտին մեր 

քաջարի զինծառայող  հերոսներու յաւէտ յիշատակին: 

Սարգսյան Արթուր Սարգսի, ծնվ. 1975թ. 
Յակովլ եւ Դավիթ Արմանի, ծնվ. 2001թ. 
Շաքարյան Սերգեյ Սլավի, ծնվ. 1974թ. 

Վիրաբյան Տիգրան Ալբերտի, ծնվ. 1977թ. 
Միքայելյան Արտյոմ Տիգրանի, ծնվ. 1997թ. 

Պահեստազորային Աթանեսյան Արտակ 
Վոլոդյայի, ծնվ. 1985թ. 

Ղազարյան Ազատ Վահանի, ծնվ. 2000թ. 
Ջավախյան Գեւորգ Գրիգորի, ծնվ. 2001թ. 
Մխիթարյան Վահե Արմենի, ծնվ. 2001թ. 

Բաղդասարյան Արամ Արսենի, ծնվ. 2002թ. 
Նալբանդյան Բենյամին Գառնիկի, ծնվ. 2001թ. 

 
    
 

Տիկ. Պերճուհի Սօզքէսի, 
Հենիքա Սօզքէսի, 
Սրբուհի Սօզքէսի, 
Թագւոր Ալթանի, 
Գարինա Ալթանի, 
   Ալին Քըրըմլիի, 
Եազմին Քըրըմլիի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի  
իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝ 



 

ԳԷՈՐԳ ՍՕԶՔԷՍԻ 
(KEVORK SOZKES) 

Մահուան 5-րդ տարելիցին առիթով 
ինչպէս նաեւ 

ՍԱՐԳԻՍ ՍՕԶՔԷՍԻ 
(SARKIS SOZKES) 

ՄԱՅՐԱՄ ՍՕԶՔԷՍԻ 
(MAYRAM SOZKES) 

ՆԵՐՍԷՍ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ 
(NERSES BOYADJIAN) 

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ 
(ARMENUHI BOYADJIAN) 
ԵԷՍԹԵՐ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ 

(YESTER BOYADJIAN) 
ՆՈՒԱՐԴ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ 
(NEVART BOYADJIAN) 

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՔԻՒՆՏԻՒՊԷՔԵԱՆԻ 
(HAYGAUSH KUNDUBEKIAN) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 
 
 
 

Տիկ. Եւ Տիկ. Սեդրակ եւ Մարալ Տագէսեաններու, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի  

           իրենց սիրեցեալ ծնողաց՝ 
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՆՆԻԿ  

                                      ՄԻՆԱՍԵԱՆՆԵՐՈՒ 
(HAROUTIOUN & ANNIK MINASSIAN) 

ՊՕՂՈՍ ԵՒ ՄԱՐԻ 
ՏԱԳԷՍԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(BOGHOS & MARIE DAKESSIAN) 
ՍՏԵՓԱՆ ԵՒ ԱՐԱՔՍԻ  

ՏԱԳԷՍԵԱՆՆԵՐՈՒ 
(STEPHAN & ARAXI DAKESSIAN) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 
 

 

 

 

 

 

 



 

                

   

 
        

Մի կորսնցներ քու քաջութիւնդ, զաւակս, որքան ալ տարատեսակ 
փորձութիւններու բուռն ծովը փոթորկի: Մտածէ այն մասին, որ 

այս ամէնը եւ նոյնիսկ աւելի վատ վիճակը չեն կրնար խոչընդոտել 
Աստուծոյ շնորհքը եւ Անոր սէրը: Եթէ, զաւակս, Քրիստոսի 

հանդէպ ձգտումը մեր հոգւոյնն մէջ աճի, այդ ժամանակ բոլոր 
փորձութիւնները կը դառնան շատ փոքր եւ տկար:  

Երբ չկայ Քրիստոսի հանդէպ սէր եւ ձգտում, այդ ժամանակ 
փորձութիւնները կը դառնան դժուար տանելի, եւ մեր օրերը կը 

լեցուին դառնագին արցունքներով:  
Այո, զաւակս, եկէ՛ք կանչենք Յիսուսին, մինչեւ որ Ան Իր հուրը 

բոցավառէ մեր ներսիդին, եւ այդ ժամանակ բոլոր փուշերը մոխիր 
կը դառնան: 

 Հայր Եփրեմ Արիզոնացի 
Միշտ յիշէ՛ քեզի բարի գիտութեամբ ուսուցանողին եւ ջանայ 

անկէ իմանալ կենդանարար պատուիրանները, եւ Տիրոջ կամքով 
կեանքդ բարեյաջող կ'ապրիս, ինչպէս կ'ըսէ երանելի Պօղոս 

առաքեալը. «Այդ բանի վրայ մտածէ՛ եւ հարատեւէ՛, որպէսզի քու 
յառաջընթացդ յայտնի ըլլայ բոլորին համար» (Ա Տիմոթ. 4.15): 

Ս. Անտոն Մեծ 
Որքան աւելի պարզ է միտքը, այնքան աւելի պարզ է կեանքը, 
որքան աւելի պարզ է կեանքը, այնքան Աստուած աւելի մօտ է: 

Ինչէ՞ն հոգին կենդանութիւն կը ստանայ: Հոգին կենդանութիւն կը 
ստանայ մաքուր ըլլալէն. նայիր երեխաներու դէմքերուն, 

ժամանակ մը դուն ինքդ նոյնպէս այդպիսին ես եղեր: 
Սիմէոն Աթոսացի 

Հոգեւոր մարդը ան է, ով Սուրբ Հոգին ստացած է,  
դարձած է Սուրբ Հոգիին տաճարը:  

Դուք Աստուծոյ տաճարն էք, եւ Աստուծոյ Հոգին կը բնակի ձեր մէջ 
(Ա Կորնթ. 3.15-16):  

Ինչպէս ստանալ Սուրբ Հոգին, այս մասին կը խօսի եւ՛ 
Աւետարանը, եւ՛, մանաւանդ, մանրամասն` սուրբ հայրերը:  

Դուք սա պէտք է իմանաք: 
Հայր Նիկոն Վորոբյով 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

      ՍՐՏԱԲՈՒԽ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ          

     Ի ՆՊԱՍՏ  

       ՄԵՐ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԵԱՆ 

 

Գիտակցելով այս օրերու դժուարութեան, համեստօրէն կը  
խնդրենք մեր սիրալիր հաւատացեալներէն, կատարել իրենց     

սրտաբուխ նուիրատուութիւնները այցելելով 

Եկեղեցւոյ կայքէջը Website -  Saintgregory.ca 
 

 

 

 

                                       Շնորհակալութիւն 
 

 
YOUR HEARTFELT DONATIONS  

 FOR THE SUPPORT OF OUR CHURCH: 

Concerning the difficulties that we are facing to those days; we 

humbly ask our parishioners to remember St. Gregory the 

Illuminator Armenian Cathedral for the glory of our Church. 

Your donations can also be made through: 

Church website – saintgregory.ca  by: 

 

 

                                                              
                             

                         Thank You! 
 

 



 

  



 

 



 

   



 

 



 

 



 

 


