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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

(13.11-14.25)  
Եւ այսպէս ըրէք, գիտնալով թէ ժամանակն է, որ քունէն ար-

թըննանք. վասն զի հիմա մօտ է մեզի փրկութիւնը՝ քան թէ այն 

ատեն որ հաւատացինք։  Գիշերը շատ անցած է ու ցորեկը մօտե-

ցած. ուստի մէկդի ընենք խաւարին գործերը ու մեր վրայ հագ-

նինք լուսոյ զէնքերը։ որպէս զի ցորեկ ատեն՝ պարկեշտութեամբ 

պտըտինք, ո՛չ թէ անառակութիւններով ու գինովութիւններով եւ 

ո՛չ թէ խառնակ անկողիններով ու պղծութիւններով եւ ո՛չ թէ հա-

կառակութիւնով ու նախանձով. Հապա ձեր վրայ հագէք Տէր Յի-

սուս Քրիստոսը ու խնամք մի՛ տանիք մարմնին՝ ցանկութիւննե-

րու համար։ 

Հաւատքի մէջ տկար եղողը ընդունեցէք, ո՛չ թէ տարակուսա-

կան որոշումներով։ Մէկը կը հաւատայ թէ ամէն բան կրնայ ու-

տել եւ ան որ տկար է՝ կանանչեղէն կ’ուտէ։ Ան որ կ’ուտէ չուտո-

ղը թող չանարգէ՛ ու ան որ չ’ուտեր՝ ուտողը թող չդատէ՛, վասն 

զի Աստուած զանիկա ընդուներ է։ Դուն ո՞վ ես որ ուրիշին ծա-

ռան կը դատես. իր Տէրոջը կը կանգնի կամ կ’իյնայ. բայց պիտի 

կանգնի, վասն զի Աստուած կարող է զանիկա կանգնեցնել։ Մէկը 

մէկ օրը ուրիշ օրէ աւելի կը յարգէ, մէկն ալ ամէն օրը մէկ կը սե-

պէ. թող ամէն մարդ իր միտքը հաճեցնէ։ Ան որ կը հոգայ օրը, Տէ-

րոջը կը հոգայ եւ ան որ չի հոգար օրը, Տէրոջը չի հոգար ու ան որ 

կ’ուտէ, Տէրոջը կ’ուտէ, քանզի Աստուծմէ կը գոհանայ եւ ան որ 

չ’ուտեր, Տէրոջը չ’ուտեր ու Աստուծմէ կը գոհանայ։ Վասն զի մեզ-

մէ ոեւէ մէկը իր անձին համար չ’ապրիր, կամ իր անձին համար 

չի մեռնիր։Քանզի եթէ ապրինք, Տէրոջը համար կ’ապրինք եւ եթէ 

մեռնինք, Տէրոջը համար կը մեռնինք. ուրեմն թէ՛ ապրինք եւ թէ՛ 

մեռնինք, մենք Տէրոջն ենք։ Վասն զի Քրիստոս ալ անոր համար 

մեռաւ ու ապրեցաւ, որ թէ՛ մեռելներուն եւ թէ՛ կենդանիներուն 

իշխէ։ Իսկ դուն ինչո՞ւ քու եղբայրդ կը դատես կամ դուն ինչո՞ւ 



 

քու եղբայրդ կ’անարգես. վասն զի ամէնքս ալ Քրիստոսին ատ-

եանին առջեւ պիտի կանգնինք։ Վասն զի գրուած է. «Ես կենդանի 

եմ, կ’ըսէ Տէրը, որ ամէն ծունկ ինծի պիտի ծռի եւ ամէն լեզու 

Աստուած պիտի դաւանի»։ Ուրեմն մեզմէ ամէն մէկը Աստուծոյ 

հաշիւ պիտի տայ իր անձին համար։ 

Ա՛լ զիրար չդատենք, հապա որոշենք մեր մտքերուն մէջ՝ խոչ 

կամ գայթակղութիւն չդնել ոեւէ եղբօր։ Ասիկա գիտեմ ու համոզ-

ւած եմ Տէր Յիսուսով, թէ բա՛ն մը ինքնիրմէ պիղծ չէ, բայց պիղծ է 

անոր, որ պիղծ կը նկատէ։ Իսկ եթէ կերակուրի համար եղբայրդ 

տրտմեցնես, սիրով վարուած չես ըլլար. քու կերակուրովդ մի՛ 

կորսնցներ զանիկա՝ որուն համար Քրիստոս մեռաւ։ Թող ձեր 

բարին չար խօսքերու նշաւակ չըլլայ։ Վասն զի Աստուծոյ արքա-

յութիւնը կերակուր ու խմելիք չէ, հապա արդարութիւն եւ խա-

ղաղութիւն ու խնդութիւն Սուրբ Հոգիով։ Քանզի եթէ մէկը այս 

բաներով Քրիստոսին ծառայէ, անիկա Աստուծոյ հաճելի կ’ըլլայ 

ու մարդոցմէ կը գովուի։ Ուրեմն իրարու հետ խաղաղութեամբ եւ 

շինութեամբ ապրինք։ Կերակուրի պատճառով Աստուծոյ գործը 

մի՛ քակէք։ Ամէն բան մաքուր է. միայն այն մարդուն գէշ է, որ ու-

րիշը կը գայթակղեցնէ։ Աղէկ է միս չուտել եւ գինի չխմել եւ ոեւէ 

բան չընել՝ որով քու եղբայրդ կրնայ իյնալ կամ գայթակղիլ, կամ 

տկարանալ։ Դուն հաւատք ունի՞ս. զանիկա քեզի պահէ Աստու-

ծոյ առջեւ. երանի՜ անոր որ իր անձը չի դատապարտեր անով, որ 

ինք կ’ընդունի ։ Բայց ան որ կը խղճահարուի, եթէ ուտէ՝ կը դա-

տապարտուի, վասն զի հաւատքով չ’ուտեր, քանզի ի՛նչ բան որ 

հաւատքով չէ՝ մեղք է։ 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ (6.1-21) 
 

«Զգոյշ եղէք որ ձեր ողորմութիւնը մարդոց առջեւ չընէք՝ ա-

նոնց երեւնալու համար, եթէ ոչ՝ վարձք չէք առներ ձեր Հօրմէն որ 

երկինքն է։ Ուստի երբ ողորմութիւն կ’ընես, առջեւդ փող մի՛ հըն-

չեցներ, ինչպէս կեղծաւորները ժողովարաններուն ու փողոցնե-

րուն մէջ կ’ընեն, որպէս զի մարդոցմէ փառաւորուին. ճշմարիտ 

կ’ըսեմ քեզի. ‘Անոնք իրենց վարձքը առած կ’ըլլան’։ Իսկ դուն երբ 

ողորմութիւն կ’ընես, ձախ ձեռքդ թող չգիտնայ աջ ձեռքիդ ինչ 

տալը, Որպէս զի քու ողորմութիւնդ գաղտուկ ըլլայ եւ քու Հայրդ 



 

որ գաղտուկը կը տեսնէ, քեզի յայտնապէս հատուցում պիտի 

ընէ»։ 

«Ու երբ աղօթք կ’ընես, կեղծաւորներուն նման մի՛ ըլլար, որոնք 

կը սիրեն ժողովարաններուն մէջ ու հրապարակներուն ան-

կիւնները կայնելով աղօթք ընել, որպէս զի մարդոց երեւնան. 

Ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի, Անոնք իրենց վարձքը առած կ’ըլլան։ Իսկ 

դուն երբ աղօթք կ’ընես, մտիր քու ներքին սենեակդ ու դուռդ գո-

ցէ եւ աղօթք ըրէ քու Հօրդ որ գաղտուկ տեղ կը գտնուի եւ քու 

Հայրդ որ գաղտուկը կը տեսնէ, քեզի յայտնապէս հատուցում պի-

տի ընէ։ Երբ աղօթք կ’ընէք, հեթանոսներուն պէս շատախօս մի՛ 

ըլլաք, վասն զի կը կարծեն թէ իրենց շատ խօսելուն համար պի-

տի լսուին։ Ուրեմն անոնց մի՛ նմանիք, վասն զի ձեր Հայրը ձեզի 

պէտք եղածը գիտէ՝ դեռ դուք իրմէ չխնդրած։ Ուստի այսպէս ա-

ղօթք ըրէք դուք. 

‘Ով Հայր մեր որ երկինքն ես, քու անունդ սուրբ ըլլայ. Քու թա-

գաւորութիւնդ գայ. քու կամքդ ըլլայ ինչպէս երկինքը՝ նոյնպէս 

երկրի վրայ. Մեր ամէն օրուան հացը այսօր ալ մեզի տուր, Մեզի 

ներէ մեր պարտքերը ինչպէս մենք ալ կը ներենք մեր պարտա-

կաններուն. Ու մեզ փորձութեան մի՛ տանիր, հապա չարէն մեզ 

ազատէ. քանզի քուկդ է թագաւորութիւնը եւ զօրութիւնը ու փառ-

քը յաւիտեանս։ Ամէն’։ 

Վասն զի եթէ դուք ներէք մարդոց իրենց յանցանքները, ձեր 

երկնաւոր Հայրն ալ ձեզի պիտի ներէ. Իսկ եթէ դուք չներէք մար-

դոց իրենց յանցանքները, ձեր Հայրն ալ ձեզի պիտի չներէ ձեր 

յանցանքները»։ 

«Երբ ծոմ կը պահէք, կեղծաւորներուն պէս տրտումերես մի՛ 

ըլլաք. քանզի իրենց երեսները կ’աւրեն որպէս զի մարդոց երեւ-

նան թէ ծոմ կը պահեն. ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի. ‘Անոնք իրենց 

վարձքը առած կ’ըլլան’։ Բայց դուն երբ ծոմ կը պահես, գլուխդ օծէ 

ու երեսդ լուա, Որպէս զի մարդոց ծոմ պահողի պէս չերեւնաս, 

հապա քու Հօրդ՝ որ գաղտուկ տեղ կը գտնուի։ Քու Հայրդ որ գաղ-

տուկը կը տեսնէ, քեզի հատուցում պիտի ընէ»։ 

«Երկրի վրայ ձեզի գանձեր մի՛ դիզէք, ուր ցեցը ու ժանգը կ’ա-

պականեն, ուր գողերը պատ կը ծակեն ու կը գողնան. Հապա ձե-

զի գանձեր դիզեցէք երկինքը, ուր ո՛չ ցեցը եւ ո՛չ ժանգը կ’ապա- 
կանեն ու ո՛չ գողերը պատ կը ծակեն եւ կը գողնան։ Քանզի ձեր 

գանձը ուր որ է, սրտերնիդ ալ հոն պիտի ըլլայ»։ 



 

Romains 
13.11-14.23 

 
Même vu la saison, parce qu'il est déjà temps de nous réveiller 

du sommeil; car maintenant le salut est plus près de nous, que 
lorsque nous avons cru. La nuit est passée et le jour est 
approché; rejetons donc les œuvres de ténèbres, et soyons 
revêtus des armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement [et] 
comme en plein jour; non point en gourmandises, ni en 
ivrogneries; non point en couches, ni en insolences; non point en 
querelles, ni en envie. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-
Christ; et n'ayez point soin de la chair pour [accomplir] ses 
convoitises 

Or quant à celui qui est faible en la foi, recevez-le, et n'ayez 
point avec lui des contestations ni des disputes. L'un croit qu'on 
peut manger de toutes choses, et l'autre qui est faible mange des 
herbes. Que celui qui mange [de toutes choses], ne méprise pas 
celui qui n'en mange point; et que celui qui n'en mange point, ne 
juge point celui qui en mange : car Dieu l'a pris à soi. Qui es-tu toi, 
qui juges le serviteur d'autrui? s'il se tient ferme ou s'il bronche, 
c'est pour son propre maître; et même [ce Chrétien faible] sera 
affermi; car Dieu est puissant pour l'affermir. 

L'un estime un jour plus que l'autre, et l'autre estime tous les 
jours [également, mais] que chacun soit pleinement persuadé en 
son esprit. Celui qui a égard au jour, y a égard à cause du 
Seigneur; et celui aussi qui n'a point égard au jour, il n'y a point 
d'égard à cause du Seigneur; celui qui mange [de toutes choses], 
en mange à cause du Seigneur, et il rend grâces à Dieu; et celui 
qui n'en mange point, n'en mange point aussi à cause du 
Seigneur, et il rend grâces à Dieu. Car nul de nous ne vit pour soi-
même, et nul ne meurt pour soi-même.Mais soit que nous vivions, 
nous vivons au Seigneur; ou soit que nous mourions, nous 
mourons au Seigneur; soit donc que nous vivions, soit que nous 
mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que 
Christ est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a repris une nouvelle 
vie; afin qu'il domine tant sur les morts que sur les vivants. 

Mais toi pourquoi juges-tu ton frère? ou toi aussi, pourquoi 
méprises-tu ton frère? certes nous comparaîtrons tous devant le 
siège judicial de Christ. 

Car il est écrit : je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou 
se ploiera devant moi, et que toute langue donnera louange à 



 

Dieu. Ainsi donc chacun de nous rendra compte pour soi-même à 
Dieu. 

Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre; mais usez plutôt de 
discernement en ceci, [qui est] de ne mettre point d'achoppement 
ou de scandale devant [votre] frère. Je sais et je suis persuadé 
par le Seigneur Jésus, que rien n'est souillé de soi-même; mais 
cependant si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle lui est 
souillée. Mais si ton frère est attristé de te [voir manger] d'une 
viande, tu ne te conduis point [en cela] par la charité; ne détruis 
point par la viande celui pour lequel Christ est mort. Que 
l'avantage dont vous jouissez ne soit point exposé à être blâmé. 
Car le Royaume de Dieu n'est point viande ni breuvage; mais il 
est justice, paix, et joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ 
en ces choses-là, est agréable à Dieu, et il est approuvé des 
hommes. Recherchons donc les choses qui vont à la paix, et qui 
sont d'une édification mutuelle. Ne ruine point l'œuvre de Dieu par 
ta viande. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais celui-là 
fait mal qui mange en donnant du scandale. Il est bon de ne point 
manger de viande, de ne point boire de vin, et de ne faire aucune 
autre chose qui puisse faire broncher ton frère, ou dont il soit 
scandalisé, ou dont il soit blessé. As-tu la foi? aie-la en toi-même 
devant Dieu. [Car] bienheureux est celui qui ne condamne point 
soi-même en ce qu'il approuve. Mais celui qui en fait scrupule, est 
condamné s'il [en] mange, parce qu'il n'[en mange] point avec foi; 
or tout ce qui n'est point de la foi, est un péché. 
 

Matthieu 
6.1-21 

 
Prenez garde de ne faire point votre aumône devant les 

hommes, pour en être regardés; autrement vous n'en recevrez 
point la récompense de votre Père qui est aux cieux. 

Lors donc que tu feras ton aumône, ne fais point sonner la 
trompette devant toi, comme les hypocrites font dans les 
Synagogues, et dans les rues, pour en être honorés des hommes; 
en vérité je vous dis, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand 
tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait 
ta droite. Afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui 
voit [ce qui se fait] en secret t'en récompensera publiquement. 

Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites; car ils 
aiment à prier en se tenant debout dans les Synagogues et aux 



 

coins des rues, afin d'être vus des hommes; en vérité je vous dis, 
qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre 
dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui [te 
voit] dans ce lieu secret; et ton Père qui te voit dans ce lieu secret, 
te récompensera publiquement. 

Or quand vous priez, n'usez point de vaines redites, comme 
font les Païens; car ils s'imaginent d'être exaucés en parlant 
beaucoup. Ne leur ressemblez donc point; car votre Père sait de 
quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 

Vous donc priez ainsi : notre Père qui es aux cieux, ton Nom 
soit sanctifié. 

Ton Règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 
Et nous quitte nos dettes, comme nous quittons aussi [les 

dettes] à nos débiteurs. 
Et ne nous induis point en tentation; mais délivre-nous du mal. 

Car à toi est le règne, et la puissance, et la gloire à jamais. Amen. 
Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père 
céleste vous pardonnera aussi [les vôtres]. Mais si vous ne 
pardonnez point aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous 
pardonnera point non plus vos offenses. 

Et quand vous jeûnerez, ne prenez point un air triste, comme 
font les hypocrites; car ils se rendent tout défaits de visage, afin 
qu'il paraisse aux hommes qu'ils jeûnent; en vérité je vous dis, 
qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins 
ta tête, et lave ton visage; Afin qu'il ne paraisse point aux hommes 
que tu jeûnes, mais ton Père qui est présent dans [ton] lieu secret; 
et ton Père qui te voit dans [ton] lieu secret, te récompensera 
publiquement. 

Ne vous amassez point des trésors sur la terre, que les vers et 
la rouille consument et que les larrons percent et dérobent. Mais 
amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille 
ne consument rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent. 
Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. 

 

  



 

 
 

 

 

 

  

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ 
 

Ծերանալու արուեստը այն է, որ ըլլաս երիտասարդ-

ներուն նեցուկ՝ ո՛չ թէ արգելք, ուսուցիչ՝ ո՛չ թէ մրցա-

կից, հասկցող՝ ո՛չ թէ անտարբեր: 

Անտրէ Մորուա 

 

«Հետեւեցէք հոգիի գեղեցկութեան, մարմնի գեղեցկութ-

եան համար դրախտը ՉԵՆ ԽՈՍՏԱՑԱԾ մեզի»: 

Ս. Պաիսիոս Աթոսացի 

 

 

Եկեղեցական Տօնացոյց Յառաջիկայ Շաբթուան 
 

Մարտ –  Mars 
 

4, Երկուշաբթի – Ա. Օր Մեծի Պահոց 
Lundi 4 – 1er jour du Jeûne du Carême  

 

5, Երեքշաբթի – Բ. Օր Մեծի Պահոց 

Mardi 5 - 2ème jour du Jeûne du Carême  
 

6, Չորեքշաբթի – Գ. Օր Մեծի Պահոց 

Mercredi 6 - 3ème jour du Jeûne du Carême  
 

7, Հինգշաբթի – Դ. Օր Մեծի Պահոց 

Jeudi 7 – 4ème jour du Jeûne du Carême 
 

8, Ուրբաթ - Ե. Օր Մեծի Պահոց 

Vendredi 8 - 5ème jour du Jeûne du Carême 
 

9, Շաբաթ – Զ. Օր Մեծի Պահոց 

Տօն Սրբոյն Թէոդորոսի Զօրավարին:  

Samedi 9  – 6ème jour du Jeûne du Carême 

Fête du general Saint Théodore 

 

 

 
 



 

ՍՐԲՈՑ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ 
 

Ôեւոն¹եանó ùահանաներու տօնը կը նաËոր¹է ìար¹ա-
նանó յիշատակի օրուան: Աւարայրի ×ակատամարտին մաս-
նակիó հայ հոգեւորականները հաւաùաµար եւ ի åատիւ Ôե-
ւոն¹ ºրէóին, կը կոչուին Ôեւոն¹եանù: Ôեւոն¹ ºրէó Սուրµ Հո-
գիով ներշնչուաÍ՝ կը Ëան¹ավառէր հայ մարտիկներիուն՝ ùա-
çութեամµ մարտնչեÉու ի սէր øրիստոսի, ի սէր ºկեÕեóւոյ, յա-
նուն հայրենեաó: 

ÔեւáÝ¹ե³Ýó ù³Ñ³Ý³Ý»ñÁ ²ւ³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïին 
Ññ³ßùÝ»ñ կը գորÍեն: ÔեւáÝ¹ ºñէó ×³Ï³ï³Ù³ñïէն ³é³ç 
³Ûëåէë կը Ëօëէր Ñ³Û Ù³ñïÇÏÝ»ñուն Ñ»ï. §ºÕµ³ÛñÝ»°ñ, ãը-
í³ËÝ³ù Ù³Ñ³ÏÇó ըÉÉաÉու մեր öրկիãÇÝª øñÇëïáëÇÝ: àñáí-
հետեւ »Ãէ աÝոր հետ մեռնինù, աÝոñ Ñ»ï աÉ Ïը Ï»Ý¹³Ý³-
Ý³Ýù: ¸áõù աÉ մեր µոÉոր սուրµ մարտիրոսներուն åէë Ññ³-
ւÇñու³Í էù Ù³ë Ï³½Ù»Éáõ »ñ³Ý»ÉÇÝ»ñու ¹³ëÇÝ, áñáÝó Ù³ëÇÝ 
ըëու³Í ¿. §ä³ïու³Ï³Ý ¿ ²ëïուÍáյ ³éçեւ Çñ ëñµ»ñուն Ù³-
ÑÁ¦: 

ÔեւáÝ¹ ºñէóÝ Çñ Ëօëùáí կը á·»ßÝã¿ Ñ³Û Ù³ñïÇÏÝ»ñուÝ: 
øñÇëïáëÇ ½ÇÝուáñÝ»ñÁ, êáõñµ Ðá·իáí ½օñ³ó³Í, կ’³Õ³Õ³-
կեն. §Øեր մահը թոÕ հաւասարի ար¹արներու մահուան եւ մեր 
³ñե³Ý Ñ»ÕáõÙÁª ëáõñµ Ù³ñïÇñáëÝ»ñու ³ñե³Ý: îէñÁ ÁÝ¹áõ-
Ý»ÉÇ ÃáÕ ըÝէ ³Ûë Ï³Ù³ւáñ ½áÑ³µ»ñáõÃիõÝÁ եւ Çñ ºÏ»Õ»óÇÝ 
Ñ»Ã³ÝáëÝ»ñու Ó»éùÁ ãյ³ÝÓÝէ¦: Ð³Û ù³ç»ñÁ Ñ»ñáë³µ³ñ կը 
մարտնչին իրենó հայրենիùի եւ Ñ³ւ³ïùÇ Ñ³Ù³ñ: ²ւ³ñ³ÛñÇ 
×³Ï³ï³Ù³ñïին å³ñëÇó Ð³½Ï»ñï Ã³·³ւáñÁ կը Ñ³Ùá½-
ւի, որ անհնար է հայ մար¹ուն կտրեÉ իր ºկեÕեóիէն եւ ùñÇë-
ïáÝէ³Ï³Ý Ñ³ւատùէն: 

Աւարայրի ×ակատամարտէն ետù ÔեւáÝ¹ ºñէóÇÝ, Յáíëէ÷ 
Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ, աÝոÝó Ñ»ï եւë եօÃ Ñá·եւáñ³Ï³ÝÝ»ñու ßÕÃ³-
Û³Ï³å ä³ñëÏ³ëï³Ý կը տանին եւ կը µանտարկեն: èեւ³ÝÇ 
Ùօï Ñ³Û Ñá·եւáñ³Ï³ÝÝ»ñու Ù³ñïÇñáë³Ï³Ý í³Ë×³ÝÇ å³-
ÑուÝ »ñÏÇÝùÁ ÙուÃ ³Ùå»ñáí կը ÍաÍկուի, կայÍակներ կը ÷³Û-
Éատակեն, երկիրը կը ¹áÕայ եւ ÉáÛë կ’ÇçÝէ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñուն 
íñ³յ: 

Øեր ºկեÕեóին սրµաóուóաÍ է ÔեւáÝ¹ե³Ýó ù³Ñ³Ý³Ý»ñուÝ 
եւ ÔեւáÝ¹եանó տօնը հայ ùահանայական ¹ասի տօÝը ¹ար-
ձուóաÍ ¿: ԱնոÝó յÇß³ï³ÏÇ ûñÁ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óւոյ 
մէç աւ³Ý¹³µ³ñ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý Ó»éÝ³¹ñáõÃիõÝ կը Ï³ï³ñ-
õÇ: ÔեւáÝ¹ե³Ýó տօնը ìար¹անանó տօÝէն »ñÏáõ ûñ ³é³çª 
»ñ»ùß³µÃÇ ûñÁ կը նշուի: 

 



 

 



 

êð´àò ì²ð¸²Ü²Üò 
Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ ïûÝ»ñ¿Ý ³Ù»Ý¿Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »õ ÏñûÝ³½-

·³ÛÇÝ µÝáÛÃ áõÝ»óáÕÁª ì³ñ¹³Ý³Ýó ïûÝÝ ¿: 
²Ý ËÕ×Ç, Ñ³õ³ïùÇ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃ»³Ý »õ 

³½³ïáõÃ»³Ýó íñ³Û Ç ·áñÍ ¹ñáõ³Í µéÝáõÃÇõÝ»ñáõ ¹¿Ù, Ñ³-

ÛáõÃ»³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÁÝ¹í½áõÙÇÝ, ³ÝÑáõÝ ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»-

ñáõ Û³ÝÓ³éáõÃ»³Ýó »õ ·Çï³Ïóáõ³Í íë»Ù Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝ-

Ý»ñáõ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿, áñ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Ûáó Ñ³Ù³ñ Ñå³ñï³-
éÇÃ ³õ³Ý¹ ÙÁÝ ¿, ³ÛÉ »õ áõë³Ý»ÉÇ ¿ç ÙÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³½·»ñáõ 
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç: 

²ô²ð²ÚðÆ Ö²Î²î²Ø²ðîÀ 

ä³ñëÇÏÝ»ñáõ Ã³·³õáñ Ú³½-
Ï»ñïÁ 450 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ññáí³ñ-
ï³Ï ÙÁ ÕñÏ»ó Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ 
Ññ³Ù³Û»ó, áñ Ñ³Û»ñÁ Ñ»é³Ý³Éáí 
øñÇïáÝ¿áõÃ»Ý¿Ý ÏñÏÇÝ Ïé³å³ßï 
¹³éÝ³Ý: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ Ù»ñÅ»-
óÇÝ å³ñëÇÏ Ã³·³õáñÇÝ Ññ³Ù³-
ÝÁ »õ ³åëï³Ùµ»ó³Ý ä³ñëÏ³ë-
ï³ÝÇ ¹¿Ù: 451 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ø³ÛÇ-
ëÇÝ å³ñëÇÏÝ»ñÁ 300 Ñ³½³ñ³Ýáó 
µ³Ý³Ïáí ÙÁ, Ñ³Û»ñÁ ÑÝ³½³Ý¹»ó-
Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Û 
Û³ñÓ³Ï»ó³Ý, Ñ³Ûáó ëå³ñ³å»ï 
ì³ñ¹³Ý Ø³ÙÇÏáÝ»³ÝÁ Çñ 66 Ñ³-
½³ñ³Ýáó µ³Ý³Ïáí ÁÝ¹³é³ç 

·Ý³ó »õ îÕÙáõï ·»ïÇÝ »½»ñùÁ ×³Ï³ï»ó³õ ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù, 
ì³ñ¹³ÝÇÝ ÁÝÏ»ñ³ó³õ Ô»õáÝ¹ ºñ¿ó Çñ Ê³ãáí »õ ²õ»ï³-
ñ³Ýáí: ¼ÇÝáõáñ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý Ñ»ï Ñá·»õáñ 
å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ ³É ï»ë³Ý, áñáíÑ»ï»õ Ñ³Ùá½áõ³Í ¿ÇÝ áñ 
Ù³ñïÇñáëáõÃ»³Ý Ïÿ»ñÃ³ÛÇÝ: Ô»õáÝ¹ ºñ¿ó å³ï³ñ³·»ó »õ 
Ñ³Õáñ¹»ó µáÉáñ ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ: Յ³ñÓ³ÏáõÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Û-
ñáõÓÇÝ ëÏë³õ »õ ³ÝóÝ»Éáí îÕÙáõï ·»ïÁ ëÏë³õ Ñ»ñáë³Ï³Ý 
×³Ï³ï³Ù³ñïÁ: ºñ»ÏáÛ»³Ý ¹³ßïÁ ¹Ç³ÏÝ»ñáí Í³ÍÏáõ³Í 
¿ñ, ì³ñ¹³ÝÇ Ñ»ï Ý³Ñ³ï³Ïáõ»ó³Ý Ý³»õ1036 ù³ç³ñÇ ½ÇÝ-
õáñÝ»ñ, ÇëÏ å³ñëÇÏÝ»ñÁ »é³å³ïÇÏ ³õ»ÉÇ Ù³ñ¹ ÏáñëÝóáõ-
óÇÝ: ì³ñ¹³ÝÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ñ³Û µ³Ý³ÏÁ Ý³Ñ³Ý-
ç»ó, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ýó óáÛó ïáõ³Í Ñ»ñáëáõÃ»³Ùµ µ³ñá-
Û³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ ï³ñÇÝ, áñ ¹³ñ»ñÁ ãÏñó³Ý 
çÝç»É ³Ýáñ ÷³éùÁ:  
 



 

ՄԵԶԻ ՄԻԱՑԷՔ՝ 

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՄԵՆԱՄԵԱՅ 

ՀՈԳԵՒՈՐ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԵԱՆ 
 

Ըստ Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ օրացոյցին, այս 

կիրակի Բուն Բարեկենդան է. այսինքն դէպի Մեծ Պահքի օրհնը-

ւած շրջանը առաջնորդող կիրակին: Մեծ Պահքը 40 օրուայ շըր-

ջան մըն է որ կը սկսի Բուն Բարեկենդանին յաջորդող երկուշաբ-

թին եւ կը վերջանայ Ծաղկազարդի կիրակին: Մեծ Պահքը տար-

բեր մարգարէներու եւ աստուածաշունչի մէջ նշուող անձերու 

մեկուսացման եւ ծոմապահութեան, ինչպէս նաեւ մեր Տիրոջ կա-

տարած 40 օրուայ ծոմապահութեան օրինակներուն վրայ հիմնը-

ւած է: Մեծ Պահքը երէք սկզբունքներ ունի՝ աղօթք, ծոմապահու-

թիւն եւ բարեգործութիւն: Թէեւ այս երեք տարրերը քրիստոնէա-

կան կեանքի մէկ մասն են, բայց Մեծ Պահքի ընթացքին մենք մեր 

ուշադրութիւնը ալ աւելի կը կեդրոնացնենք ասոնց վրայ: Աղօթ-

քին մէջ կեդրոնանալը մեզի կ'օգնէ որ աւելի լաւ հաղորդակցինք 

Աստուծոյ հետ եւ զգանք իր ներկայութիւնը: Ծոմապահութիւնը 

կ'օգնէ մեզի որ կրթենք մեր մարմինը եւ մարմնական ցանկու-

թիւններէն հեռու պահենք: Վերջապէս, բարեգործութիւնը մեր 

հաւատքը գործադրելու հիմնական ուղիներէն մէկն է: Ինչ կը 

նշանակէ յայտարարել, որ մենք Քրիստոսին կը հաւատանք, երբ 

իրականութեան մէջ մենք չենք ըներ ինչ որ ան մեզմէ կը 

պահանջէ: Հիմա որ Մեծ Պահքը կը մօտենայ, այս ամենամեայ 

հոգեւոր ճամբորդութեան ընթացքին եկէք միանանք Հայ 

Եկեղեցւոյն եւ միլիոնաւոր Քրիստոնեաներուն Մեծ Պահքին՝ 

Ծրագրելով մեր ամենօրեայ աղօթքի եւ ծոմ պահելու ձեւը ու 

բարեգործութեան միջոց մը ընտրելով: 

 

REJOIGNEZ-NOUS 

DANS LE VOYAGE SPIRITUEL ANNUEL DU CAREME 

 
Selon le calendrier de l'église arménienne, ce dimanche est Poon 

Parégéntan (c'est-à-dire le dimanche qui nous mène à la saison bénie 

du Grand Carême). Ce week-end est une période de célébration 

publique pour les Arméniens en prévision de la prochaine saison 



 

d’examen de soi, de maîtrise de soi, de jeûne et de prière. Le carême 

est une période de quarante jours qui commence le lundi suivant Poon 

Prégéntan et se termine le dimanche des Rameaux. Le carême est 

conçu par l'église, basé sur les exemples bibliques de la retraite et du 

jeûne de divers prophètes et personnalités bibliques, y compris le 

jeûne de notre Seigneur pendant quarante jours. Le carême repose sur 

trois principes: la prière, le jeûne et l'aumône. Bien que les trois 

éléments fassent partie de la vie chrétienne, nous sommes appelés à 

intensifier notre attention sur ces aspects. Se concentrer sur notre 

discipline de prière a pour but de nous aider à mieux communiquer 

avec Dieu et à être en sa présence. Le jeûne nous aide à discipliner 

notre corps et sa dépendance aux désirs charnels. Cela nous aidera à 

contrôler ces désirs et à ne pas asservir nos corps à eux. Enfin, 

l’aumône et l’aide aux pauvres sont l’un des principaux moyens par 

lesquels nous mettons notre foi en action. Que signifie proclamer que 

nous croyons en Christ, alors qu'en fait nous ne faisons pas ce qu'il 

nous a demandé de faire? Alors, à l'approche du carême, veuillez 

envisager de vous joindre sérieusement à l'Eglise arménienne dans cet 

exercice annuel et ce voyage spirituel. Planifiez votre propre 

discipline de prière quotidienne; votre programme de jeûne (qui 

exclut généralement les produits venant d’animaux et les produits 

laitiers). Et choisissez une ou plusieurs causes pour aider ceux qui sont 

dans le besoin.  



 

 

 
 

ԱԴԱՄ՝ 
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴԻՆ 

 
§Ա¹ամ ԱստուÍոյ որ¹ին է¦ (ÔՈՒԿ. Գ 38), ùանի որ 

ան ԱստուÍմէ ստեÕÍուեóաւ։ Ա¹ամ, իµրեւ ԱստուÍոյ 
§մար¹եÕէն որ¹ի¦ն՝ կատարեաÉ էր, ùանի որ ԱստուÍոյ 
ստեÕÍաÍն էր, եւ ԱստուաÍ կատարեաÉ է եւ Անոր գորÍն 
աÉ նոյնåէս եւ մի՛շտ կատարեաÉ է։ Ա¹ամ այնåէս ստեÕÍ-
ւաÍ էր որ իր կամùը գորÍաÍեÉով իր Արարչին հնազան¹ 
ըÉÉար եւ իրեն ընÍայուաÍ կեանùին օրհնութիւնները 
վայեÉեÉու առիթը ունենար, եւ կամ գիտակóաµար՝ իր 
կամùով անհնազան¹ ըÉÉար։ 

Արարչին հնազան¹ութիւնը եթէ կեանùը վայեÉեÉ է, 
անհնազան¹ութիւնն աÉ åատ×առ է որ կորսնóնէ Ա¹ամ 
իր կեանùը եւ կեանùի µոÉոր իրաւունùները։ Ար¹արեւ §ա-
զատ կամù¦ի µնական հետեւանùն է ասիկա։ Հետեւա-
µար, Ա¹ամ կատարեաÉ ըÉÉաÉով հան¹երձ, իր հաւատար-
մութիւնը եւ հնազան¹ութիւնը փորձուեÉու ենթակայ էր։ 
Ա¹ամ գիտակóաµար մեÕանչեó՝ եւ այ¹åէս ¹ա¹րեóաւ 
§ԱստուÍոյ որ¹ի¦ն ըÉÉաÉէ. §Ա¹ամ չէր որ Ëաµուեóաւ¦ (Ա 
ՏԻØ. Բ 14), հետեւաµար՝ կամովին եւ գիակóաµար ընտ-
րաÍ մեÕùին համար ան մահուան ¹ատաåարտուեóաւ եւ 
որոշ ատենին մեռաւ, իր µոÉոր զաւակները, մենù եւ մեր 
նաËահայրերը, անոր մեÕանչեÉէն վերç ÍնաÍ ըÉÉաÉով, 
նոյն ¹ատաåարտութեան ենթարկուեóանù։ 

Ա¹ամի զաւակները կրնային կամովին ԱստուÍոյ 
ÍառայեÉ իրենó §անկատար կարոÕութիւններ¦ուն ներաÍ 
չափով, եւ կամ՝ կրնային իրենó կեանùին սակաւաթիւ 
տարիներուն իրենó սիրտը կարÍրաóնեÉ Անոր µարութ-
եանը նկատմամµ։ 

§Ձեզի ընտրեóէù այսօր թէ որո՛ւ åիտի Íառայէù… 
Բայó ես եւ իմ տունս ԱստուÍոյ åիտի Íառայենù¦ (ՅºՍ. 
ԳԴ 15)։ Սակայն նոյնիսկ անոնù որ հաստատ կերåով 
մտա¹րաÍ էին ԱստուÍոյ ÍառայեÉ՝ անզօր էին իրենó ան-

 

ՇԱԲԹՈՒԱՅ ՊԱՏԳԱՄԸ 



 

ձերուն համար յաւիտենական կեանù ձեռù µերեÉ առանó 
ԱստուÍոյ օգնութեանը։ 

§Øար¹է մը մեÕùը աշËարհ մտաւ, եւ այն մեÕùէն 
մահը, եւ այնåէս ամէն մար¹ոó վրայ տարաÍուեóաւ 
մահը, ùանի որ ամէնը մեÕանչեóին¦ (ՀèՈØ. º 12), կ՚ըսէ 
ՊօÕոս առաùեաÉ, ակնարկեÉով Ա¹ամի մեÕանչումին։ 

ºւ իµրեւ կատարեաÉ մար¹ մը՝ Յիսուս նաËկին 
§կատարեաÉ մար¹¦ Ա¹ամի համահաւասար աստի×ան 
ունէր. ար¹ա՛ր, անմե՛Õ, անթերի՛ մար¹եÕէն արարաÍ 
ըÉÉաÉով. Ան կատարեաÉ մար¹ էր. §Թէåէտ ԱստուաÍոր¹ի 
էր, µայó իր չարչարանùներու փորձառութեամµ սորվե-
óաւ՝ թէ ի՛նչ µան է հնազան¹ութիւնը։ ºւ այսåէս, կա-
տարեաÉ ըÉÉաÉէ ետù, յաւիտենական փրկութեան åատ-
×առ եÕաւ µոÉոր անոնó համար՝ որոնù իրեն կը հնազան-
¹ին, ùանի ԱստուաÍ զինù ùահանայաåետութեան կոչաÍ 
էր, ØեÉùիսե¹եկ ùահանային åէս¦ (ºԲՐ. º 8-10)։ Իր ան-
թերի հնազան¹ութեամµ Յիսուս ոչ միայն Իր Ֆիզիùա-
կան՝ հաåա նաեւ Իր նուիրման կատարեÉութիւնը óոյó 
տուաւ Իր Հօրը, եւ ատոր համար Ան Ëիստ µարձրաóուե-
óաւ եւ մեÍ øահանայաåետը եÕաւ որ §µուն երկինù¦ը 
մտնէ եւ Իր մար¹կային կատարեաÉ զոհագորÍութեան 
արժանիùը ընÍայէ« µոÉոր իրեն հնազան¹ոÕներուն 
համար։ 

Ուստի Ա¹ամի որ¹եգրաÍէն տարµեր ուÕÕութեան մը 
հետեւեÉով, որ ԱստուÍոյ օրէնùին չհնազան¹եÉով ամµոÕç 
մար¹կութիւնը մահուան ենթարկաÍ էր, Յիսուս իµրեւ 
փառաւորեաÉ øահանայաåետ այ¹ փրկագինը երկնիó 
մէç ներկայաóնեÉով՝ ի վի×ակի է Ա¹ամի զաւակներուն 
մէç գտնուոÕ հաւատաóեաÉները ազատեÉ այն ժառան-
գական անկարոÕութիւններէն՝ որոնó ներùեւ ÍնաÍ էին։ 
Իր զոհագորÍութեան արժէùը անոնó հաշւոյն գորÍաÍե-
Éով՝ Ան զանոնù կը գնէ, մեÕùէ եւ մահէ կը փրկէ, որåէսզի 
անոնù Հօրը առçեւ ար¹արանան Որ¹ւոյն միçոóաւ. (Ա 
ԿՈՐՆԹ. Զ 20, Է 23)։ 

Ա¹ամ այ¹ «փրկուաÍ»ներէն չէ։ øանի որ ան կամո-
վին, գիտակóաµար մեÕանչեó. ար¹արօրէն մահուան 
¹ատաåարտուեóաւ եւ մեռա՛ւ, եւ ԱստուաÍ չէր կրնար 
Իր ար¹ար ¹ատաստանը փոËեÉ եւ կեանù շնորհեÉ Ա-



 

¹ամի։ ԱստուաÍ ոÕորմաÍ է µայó նաեւ՝ ար¹ա՛ր։ Ուստի 
Ա¹ամ կատարեաÉ կեանù մը ունէր եւ կորսնóուó զայն։ 

öրկանùը Ա¹ամի համար որեւէ կարգա¹րութիւն չէ 
ըրաÍ։ Սակայն՝ ի՛նչ որ Ա¹ամ ըրաւ իրմէ վերç ÍնաÍ իր 
Ëոշոր ընտանիùին համար, ատոր ×իշ¹ հակառակը՝ Յի-
սուս øրիստոս հաւատաóեաÉները համաåատասËան 
գնով մը կը փրկէ։ 

Այ¹ փրկագնին արժէùը գորÍաÍեÉով՝ Յիսուս Ա¹ամի 
ընտանիùին §շատեր»ուն վրայէն ժառանգական ¹ատա-
åարտութիւնը կը վերóնէ, եւ անոնù կ՚ըÉÉան փրկուաÍ¦-
ները։ 

§ԲոÉոր մար¹ոó կեանùի ար¹արութեան շնորհù ե-
Õաւ Յիսուս øրիստոսի միçոóաւ¦ (ՀèՈØ. º 18)։ Ուստի 
անհատ մը իր µռնաÍ ընթաóùովը կը վ×ռէ թէ ինù ի վեր-
çոյ øրիստոսի փրկանùի զոհագորÍութենէն օգուտ åիտի 
ստանա՛յ թէ ոչ։ öրկանùի արժէù եւ կեանù µռնութեամµ 
չի տրուիր գիտակóօրէն ամµարշտութիւն ընոÕներուն, 
ԱստուÍոյ կարգա¹րութեան նկատմամµ Ëստասրտու-
թիւն óոյó տուոÕներուն, այÉ. §Ան որ Որ¹ւոյն կը հաւա-
տայ, յաւիտենական կեանù ունի. եւ ան որ Որ¹ւոյն չի 
հնազան¹իր, անիկա կեանù åիտի չտեսնէ հաåա Աս-
տուÍոյ µարկութիւնը անոր վրայ կը մնայ¦ (ՅՈìՀ. Գ 36)։ 
Այսåէս երեւան կը µերուի ԱստուÍոյ, ØեÍ öրկչին անա-
չառութիւնը։ 

ԱստուÍոյ յիշոÕութեանը մէç գտնուոÕ մեռեաÉներուն 
յարութիւնը եւ ի վերçոյ անոնó կեանù ստանաÉը միեւնոյն 
փրկանùի կարգա¹րութեան հետ կաåուաÍ է։ Յիսուս Իր 
Անձը §փրկանù¦ տուաւ այն ամէնուն համար՝ որ զԻնù 
իµրեւ Øիçնոր¹ ըն¹ունեÉով ԱստուÍոյ հետ ուËտ կ՚ընեն. 
(ՏԻØ. Բ 5-6)։ öրկանùը åարտականութիւն մը եւ սùանչե-
Éի åատահութիւն մըն է անկէ օգտուոÕներուն համար։ 

                 
 

                                 ԱÕµիւր՝  
ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆի 

                                  ùարոզներէն 

 
  



 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՂՕԹՔ 

ՅԱՆՈՒՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ 
 
 

Քու խաղաղութեամբդ, ով Քրիստոս Փրկիչ մեր, որ մտքէ 

ու խելքէ շատ վեր է, ամուր եւ անվնաս պահէ զմեզ ամէն 

չարութենէ, հաւասարէ զմեզ քու ճշմարիտ 

երկրպագուներուդ հետ, որոնք հոգիով եւ ճշմարտութեամբ 

քեզի երկրպագութիւն կ’ընեն, վասնզի Ամենասուրբ 

Երրորդութեանդ կը վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: 

 

PRIÈRE POUR LA PAIX 
 

Christ, notre sauveur, dans ta paix qui dépasse toutes pensées 

et paroles, fortifie-nous et garde-nous sans peur devant tout mal; 

mets-nous au rang de tes vrais adorateurs, qui t’adorent en esprit  

et en vérité, car à la très Sainte Trinité conviennent la gloire, la 

souveraineté et l’honneur, maintenant et toujours et pour 

l’éternité de l’éternité. Amen. 
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CHURCH: 
Mr. Manvel Markosyan $40 

 

RENOVATION FUND: 
Mr. & Mrs. Aret Tasciyan $100 

 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
THE LATE SETA BEDIKYAN: 

Mr. & Mrs. Yetvart Paylan $200, Mr. & Mrs. Nuran & Aline 
Turnayan, Mr. & Mrs. Ayk & Rina Bagdasarian, Dr. Vilma 

Derbekyan $100, Mr. & Mrs. Murat & Nadya Armutlu, Ladies 
Auxiliary of St. Gregory Church $60, Mr. Agop Sirinyan, Mr. 

Hrayr Kurkcuoglu, Mr. Aleksan Demircioglu, Mrs. Anahid 
Turnayan, Mr. Ari Bagdasaryan, Mr. Levon Senoglu, Dr. Arto 
Demirjian, Mr. & Mrs. Emile & Sella Kutlu, Mr. & Mrs. Hrayr 

Hekimoglu, Mrs. Hilda Hacikyaner, Mr. & Mrs. Sarkis 
Sekeryan, Mr. & Mrs. Kapriyel & Irma Ferah $50, Mr.  & Mrs. 
Azad Loris Filizli, Mrs. Arpi Cihanoglu, Mr. Jirayr Gazeryan, 

Mr. & Mrs. Harutyun Cihanyan $40, Mr. Asot Kasparyan, Mr. & 
Mrs. Arsen & Ayda Unlusoy, Mr. Aram Der Movsesyan $30, 

Mr. Libarid Gamsaragan $25, Mr. Marten Yorgantz, Mrs. Azad 
Sedefci $20 

 

THE LATE MANUSAK HARPUT: 
Verti Store Inc. $100 

 

HOKEHANKISD: 
THE LATE KEVORK BULUR: 

Mr. & Mrs. Yetvart Paylan, Mrs. Vilma Bulur $150, Mrs. Sona 
Hazarabedian, Mr. & Mrs. Oskan Hazarabedian $100, Mrs. 

Leda Bulur $50  
 

THE LATE MARTHA YEGHIAYAN: 
Dr. Edouard Yeghiayan $100, Mr. Aram Masseredjian, Mrs. 

Alice Yeghiayan $50  
 

THE LATE PAPKEN & MELINE SIRINYAN: 
Mr. & Mrs. Antranik & Armine Sirinyan $100, 

Mrs. Mayranus Ozoglu $20 
 

TZNOUNT YOUGHAKIN: 
Mr. & Mrs. Noubar & Alidz Bostanian $100 

 



 

 

 

 

 

 
ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻ  
 

Այն հաւատաóեաÉները, որոնù իրենó հանգուóեաÉ սիրեÉիին 
կամ հարազատին համար ՀՈԳºՀԱՆԳԻՍՏ կը Ëն¹րեն, åէտù է 
նկատի ունենաÉ թէ անհրաժեշտ է Սուրµ Պատարագի սկիզµէն 
ներկայ գտնուիÉ եկեÕեóի եւ մասնակóիÉ աÕօթùներուն. վասն 
զի, Սուրµ Պատարագի վերçաւորութեան կատարուեÉիù 
Հոգեհանգստեան Պաշտօնէն զատ, Պատարագիչ ùահանան 
իր Éուռ աÕօթùներուն մէç եւս կը յիշէ մեր µոÉոր ննçեóեաÉներն 
ու յատկաåէս անոնù՝ որոնó համար Ëն¹րանù մատուóուաÍ 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 

øրիստոս ԱստուÍոյ որ¹ին, որ անոËակաÉ եւ µարեգութ ես, 
ùու արարչական սիրով¹ գթա 

հանգուóեաÉ Íառաներու¹ հոգիներուն: 
Յիշէ զանոնù  արùայութեան¹ գաÉստեան մեÍ օրը: 

Արժանի ըրէ  ոÕորմութեան, ùաւութեան 
եւ մեÕùերու թոÕութեան: 

Զանոնù սուրµերու¹ աçակոÕմը ¹ասեÉով åայÍառաóուր : 
Որովհետեւ ¹ուն ես ամենուն Տէրն ու արարիչը. 

ոÕçերուն եւ մեռեÉներուն ¹ատաւորը: 
ºւ ùեզի կը  վայեÉեն փառùը, իշËանութիւնը եւ åատիւը. 

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան, ամէն: 
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ԿԻՐԱԿԻ, 3 Մարտ 2019 

 
 

Տիկ. Անի Արաåեանի 
Խն¹րանùով հոգեհանգստեան åաշտօն åիտի կատարուի 

իրենó սիրեóեաÉ ամուսնոյն, հօր եւ մեÍ հօր՝ 
ՍԱՐԳԻՍ ԱՐԱՊԵԱՆԻ (SARKIS ARABIAN) 

մահուան 40-ին առիթով 
 

(Սուր×ի սåասարկութիւն §ìաչէ Յովսէփեան¦ սրահին մէç) 

 
 
 

Տ. եւ Տիկ. Øուրատ եւ Զուարթ Թագւորեանի, 
Տ. եւ Տիկ. Հայկ եւ Øարգրիտ Պասմա×եանի եւ զաւակներուն, 

Տ. եւ Տիկ. Նուրհան եւ Յասմիկ ՃանùուÉի եւ զաւակներուն, 
Խն¹րանùով հոգեհանգստեան åաշտօն åիտի կատարուի 

իրենó սիրեóեաÉ ÍնոÕաó եւ մեÍ ÍնոÕաó՝ 

ՅԱԿՈԲ ԵՒ ՊԵՐՃՈՒՀԻ ԹԱԳԱՒՈՐԵԱՆՆԵՐՈՒ 
 (HAGOP & BERJUHI TAKVORIAN) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 
Ինչåէս նաեւ 

ԹԱԳՒՈՐԵԱՆ ԵՒ ՏԷՐ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ-ՕԶԱԼՓ 
(TAKVORIAN & DER MEGUERDITCHIAN-OZALP) 

Գեր¹աստաններու համայն ննçեóեÉոó Հոգիներուն ի հանգիստ 
Ինչåէս նաեւ 

ԳԷՈՐԳ ԵՒ ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՃԱՆՔՈՒԼԻ 
 (KEVORK & ARSHALUYS CANKUL) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 
Ինչåէս նաեւ 

ՃԱՆՔՈՒԼ ԵՒ ԱԴԱՄԵԱՆ (CANKUL & ATAMIAN) 
Գեր¹աստաններու համայն ննçեóեÉոó Հոգիներուն ի հանգիստ 

 

 (Սուր×ի սåասարկութիւն ԾËական Խորհուր¹ին սենեակին մէç) 
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Տ. եւ Տիկ.Արէթ Թաշ×եանի, 

Տ. եւ Տիկ. Ստեփան Թաշ×եանի, 
Խն¹րանùով հոգեհանգստեան åաշտօն åիտի կատարուի 

իրենó սիրեóեաÉ ÍնոÕաó եւ մեÍ ÍնոÕաó՝ 

ՍԻՒԶԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ (SUZAN TASCIYAN) 
մահուան 14-ր¹ տարեÉիóին առիթով 

ինչåէս նաեւ՝ 

ՆՈՒՊԱՐ ԹԱՇՃԵԱՆԻ (NUBAR TASCIYAN) 
մահուան 35-ր¹ տարեÉիóին առիթով 
 

 
 
 

Տիկ. Սիրուհի Øկրտիչեանի, 
Տ. եւ Տիկ. Նորայր եւ öայÉին ԿիւրնակիւÉի, 

Տ. եւ Տիկ. ԺիÉåէր եւ èինա Øկրտիչեանի եւ զաւակներուն՝ 
ԱÉեùի եւ Øարգի, Øարթէն ԿիւրանկիւÉի,ØեÉիսա ԿիւրանակիւÉի, 

Տ. եւ Տիկ. Սարգիս եւ Անահիտ ԿիւրանակիւÉի եւ ընտանիùին, 
Տ. եւ Տիկ. Արթին եւ Øանուշակ ԿիւրնակիւÉի եւ ընտանիùին, 

Տիկ. Ազնիւ Չարիùեանի եւ ընտանիùին (Ա.Ø.Ն.), 
Տ. եւ Տիկ.ìահան եւ Սէյտի Պասմա×եանի եւ ընտանիùին (Ա.Ø.Ն.), 

Խն¹րանùով հոգեհանգստեան åաշտօն åիտի կատարուի 
իրենó սիրեóեաÉ հօր, եÕµօր, մեÍ հօր եւ մեÍ մեÍ հօր՝ 

ԼԵՒՈՆ ԿԻՒՐՆԱԿԻՒԼԻ (LEVON GURNAGUL) 
Øահուան առաçին տարեÉիóին առիթով 

 
 

 
 

Տիկ. ՀիÉտա Էրմէնի (ՊոÉիս),  
Տ. եւ Տիկ. Նուրհան եւ Յասմիկ ՃանùուÉի եւ ընտանիùին, 

Խն¹րանùով հոգեհանգստեան åաշտօն åիտի կատարուի 
իրենó սիրեóեաÉ ամուսնոյն եւ հարազատին՝ 
ԹԱՆԳՐԷԹ ԷՐՄԷՆԻ (TANKRET ERMEN) 

        Հոգւոյն ի հանգիստ 

 

 
   ՏԷՐԸ ՅԻՇԷ ՆՆՋԵՑԵԱԼՆՆԵՐԸ 

ԵՒ 
ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՆԷ 
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«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 ուշա¹րութեան եւ նկատառութեան կը հը-
րաւիրենù հետեւեաÉ åարագաները. 
1. ՀաւատաóեաÉները åարտին ËոստովանիÉ՝ Ս. ՀաÕոր¹ու-
թիւն ստանաÉէ առաç: 
2. Կանայù երµ հաÕոր¹ուեÉու կը մերձենան, անհրաժեշտ է որ 
իրենó գÉուËը ÍաÍկեն ùոÕով կամ գÉËարկով: 
3. ºրµ ºկեÕեóի կ՚երթանù մասնակóեÉու Ս. Պատարագին կամ 
այÉ արարոÕութիւններու, åարտինù վայեÉուչ եւ Éուրç զգեստ-
ներ հագուիÉ, ուշա¹իր ըÉÉաÉ մեր նիստ ու կաóին, զգուշանաÉ 
ոÕçագուրումներէ եւ իրարու հետ ËօսակóեÉէ: 
4. ºրµ ºկեÕեóին ենù ու կը սåասենù մասնակóեÉու արարո-
Õութեան մը կամ արարոÕութեան աւարտին ենù եւ կը åատ-
րաստուինù ¹ուրս գաÉ ºկեÕեóիէն, åէտù է ËուսափիÉ աÕմկեÉէ 
կամ իրար հետ ËօսակóեÉէ ։ ºկեÕեóին ա-Õօթùի Սուրµ վայր է։ 
ԱյնտեÕ՝ շարունակ եւ միշտ ԼèՈՒԹԻՒՆ եւ ԽԱÔԱÔՈՒԹԻՒՆ 
åէտù 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.   
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Website:    www.saintgregory.ca 
 

ՍիրեÉի հաւատաóեաÉներ, 
Հա×ոյùով կը տեÕեկաóնենù Ձեզի, 

թէ յետայսու կարեÉի է այóեÉեÉ ºկեÕեóւոյ 
Կայùէçը - Website www.saintgregory.ca 

Ուր կարեÉի է գտնեÉ ºկեÕեóւոյ յայտարարութիւնները 
եւ ձեռնարկները: 

ԿատարեÉ Ձեր սրտաµուË նուիրատւութիւնները 
եւ օգտուիÉ ընձեռուաÍ այÉ կարեÉիութիւններէն 

համաóանóային ¹րութեամµ: 
ՇնորհակաÉութիւն Ձեր աçակóութեան 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 

ºթէ ունիù հասóէի, հեռաձայնի  կամ  e-mail-ի փոփոËու-
թիւն, հա×եóէù ձեր նոր տուեաÉները փոËանóեÉ ºկեÕեóւոյ 
ùարտուÕարութեան (514) 279-3066, մեր հաÕոր¹ակóութիւնը 
կարենաÉ åահեÉու համար կանոնաւոր, շարունակական եւ 
այժմէական ընթաóùի մէç: 
ՇնորհակաÉութիւն ձեր գորÍակóութեան համար: 

ԾËական Խորհուր¹ 
 

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. 
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Կարեւոր Յայտարարութիւն 

Տարեկան Ընդհանուր Անդամական Ժողովի 

Սիրով կ՚ուզենք տեղեկացնել մեր հայազն հաւա-

տացելոց, որ հակառակ մեր ուղարկած նամակնե-

րուն, փոփոխութիւն տեղի ունեցած է Տարեկան 

Ընդհանուր Անդամական Ժողովի կայանալիք օր-

ւան թուականին հետ։ 

Հայցելով Ձեր ազնիւ ներողամտութիւնը  կը հաս-

տատենք, որ Տարեկան Ըմդհանուր Անդամական 

ժողովը վերջնականապէս տեղի պիտի ունենայ 

Կիրակի, Մարտ 17-ին, յաւարտ Սբ. Պատարագի։ 

Արդ նոյն հաւատքով եւ նուիրումով կը սպասենք 

բոլորդ ամբողջացնելու մեր սոյն ժողովը, որ պիտի 

նպաստէ ծուխիս յառաջխաղացման եւ Եկեղեցւոյս 

առաւել կազմակերպման ։ 

 

Շնորհակալութիւն 

Հոգեւոր Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդ 

 

  



 

 



 

  



 

  



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 


