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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐՈՒԱԾ 

ՆԱՄԱԿԷՆ  7.11-25 
11Ուրեմն, եթէ կատարելութիւնը Ղեւտացիներու քահա-
նայութեամբ ըլլար, (քանի որ ժողովուրդը Օրէնքին տակ 
դրուեցաւ անոր ատենը,) ա՛լ ի՞նչ պէտք կար որ ուրի՛շ քահ-անայ 
մը ելլէր՝ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ, եւ չկոչուէր Ահարոնի 

կարգին համեմատ: 12Արդարեւ՝ քահանայութեան փոփոխ-
ումով՝ հարկ էր որ փոփոխութիւն ըլլար նաեւ Օրէնքին: 13Եւ 
իրաւ եղաւ, որովհետեւ ա՛ն՝ որուն մասին կ՚ըսուին այս բաները, 
կը պատկանէր ուրի՛շ տոհմի, որմէ ո՛չ մէկը մօտեցած էր 
զոհասեղանին. 14քանի որ յայտնի է թէ մեր Տէրը սերած է 
Յուդայի տոհմէն: Իսկ այդ տոհմին մասին Մովսէս ոչինչ ըսաւ՝ 
քահանայութեան վերաբերեալ: 15Ասիկա ա՛լ աւելի յայտնի է, 
քանի որ Մելքիսեդեկի նմանութեամբ ուրի՛շ քահանայ մը կ՚ելլէ, 
16որ եղած է ո՛չ թէ մարմնաւոր պատուէրի մը Օրէնքին 
համաձայն, հապա՝ անքակտելի կեանքի մը զօրութեան 
համեմատ: 
17Որովհետեւ կը վկայէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես՝ 
Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ: 
18Արդարեւ նախկին պատուէրը կը ջնջուի իր տկարութեան ու 
անշահեկանութեան համար, 19(որովհետեւ Օրէնքը ոչի՛նչ 
կատարեալ ըրաւ,) եւ անոր տեղ կը մտնէ լաւագոյն յոյս մը՝ որով 
կը մօտենանք Աստուծոյ: 20Եւ քանի որ ասիկա չեղաւ առանց 
երդումի, (որովհետեւ անոնք քահանայ եղած են առանց 
երդումի, 21իսկ ասիկա՝ երդումով, անո՛ր միջոցով՝ որ ըսաւ 
իրեն. «Տէրը երդում ըրեր է ու պիտի չզղջայ. “Դուն յաւիտեան 

քահանայ ես՝ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ”», 22Յիսուս 

երաշխաւոր եղաւ լաւագոյն ուխտի մը: 
23Ի՛րապէս շատ եղած են քահանաները, քանի որ մահը 
կ՚արգիլէր որ անոնք միշտ մնան: 24Բայց ասիկա ունի 
անփոփոխ քահանայութիւն, որովհետեւ յաւիտեան կը մնայ: 
25Ուստի կարող ալ է կատարելապէս փրկել անոնք՝ որ իրմով 
կու գան Աստուծոյ. որովհետեւ ինք միշտ կ՚ապրի՝ անոնց 
բարեխօս ըլլալու համար: 
 

http://biblehub.com/hebrews/7-11.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-11.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-12.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-12.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-13.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-13.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-14.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-14.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-15.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-15.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-16.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-16.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-17.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-17.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-18.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-18.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-19.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-19.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-20.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-20.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-21.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-21.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-22.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-22.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-23.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-23.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-24.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-24.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-25.htm
http://biblehub.com/hebrews/7-25.htm


 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 19.11-28 
11Երբ անոնք կը լսէին այս բաները՝ առակ մըն ալ ըսաւ, քանի 
որ ինք Երուսաղէմի կը մօտենար եւ անոնք կը կարծէին թէ 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը անմի՛ջապէս պիտի երեւնար: 
12Ուրեմն ըսաւ. «Ազնուական մարդ մը գնաց հեռաւոր երկիր 
մը՝ իրեն թագաւորութիւն ստանալու եւ վերադառնալու: 13Իր 
տասը ծառաները կանչելով՝ տասը մնաս տուաւ անոնց, ու ըսաւ 
անոնց. “Շահարկեցէ՛ք՝ մինչեւ որ գամ”: 14Անոր քաղա-
քացիները կ՚ատէին զայն, եւ պատուիրակութիւն մը ղրկեցին 
անոր ետեւէն՝ ըսելով. “Չենք ուզեր որ ասիկա թագաւորէ մեր 
վրայ”: 15Բայց երբ ան վերադարձաւ՝ թագաւորութիւնը 
ստանա-լով, իրեն կանչեց այն ծառաները՝ որոնց դրամ տուեր 
էր, որպէսզի գիտնայ թէ ո՛վ ի՛նչպէս շահագործած էր: 
16Առաջինը եկաւ եւ ըսաւ. “Տէ՛ր, քու մնասդ՝ տասը մնաս 
վաստկեցաւ”: 17Ան ալ ըսաւ անոր. “Ապրի՛ս, բարի՛ ծառայ. 
որովհետեւ ամենափոքր բանին մէջ հաւատարիմ եղար, տա՛սը 
քաղաքի վրայ իշխանութիւն ունեցիր”: 18Երկրորդը եկաւ ու 
ըսաւ. “Տէ՛ր, քու մնասդ՝ հինգ մնաս բերաւ”: 19Եւ ըսաւ անոր. 
“Դուն ալ հի՛նգ քաղաքի վրայ եղիր”: 20Ուրիշ մը եկաւ ու ըսաւ. 
“Տէ՛ր, ահա՛ քու մնասդ՝ որ կը պահէի թաշկինակի մը մէջ 
ծրարած, 21քանի որ կը վախնայի քեզմէ. որովհետեւ դուն խիստ 
մարդ մըն ես, կը վերցնես չդրած բանդ, եւ կը հնձես 
չսերմանածդ”: 22Ան ալ ըսաւ անոր. “Բերանո՛վդ պիտի դատեմ 
քեզ, չա՛ր ծառայ: Գիտէիր թէ ես խիստ մարդ մըն եմ, կը վերցնեմ 
չդրած բանս ու կը հնձեմ չսերմանածս. 23ուրեմն ինչո՞ւ չտուիր 
իմ դրամս սեղանաւորներուն, որպէսզի եկած ատենս՝ տոկոսո՛վ 
պահանջէի զայն”: 24Քովը կայնողներուն ըսաւ. “Առէ՛ք ատկէ 
մնասը, եւ տուէ՛ք անոր՝ որ տասը մնաս ունի. 25(Ըսին իրեն. 
"Տէ՛ր, ան տա՛սը մնաս ունի".) 26որովհետեւ կը յայտարարեմ 
ձեզի թէ ամէն ունեցողի պիտի տրուի, ու չունեցողին՝ ունեցա՛ծն 
ալ պիտի առնուի իրմէ: 27Բայց այդ թշնամիներս, որոնք չէին 
ուզեր որ իրենց վրայ թագաւորեմ, բերէ՛ք հոս եւ մեռցուցէ՛ք իմ 
առջեւս”»: 
 

Hébreux 7.11-25 
11Si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature Lévitique, 
(car c'est sous elle que le peuple a reçu la Loi) quel besoin était-il après 
cela qu'un autre Sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédec, et 
qui ne fût point dit selon l'ordre d'Aaron. 12Or la Sacrificature étant 
changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de Loi. 13Car 
celui à l'égard duquel ces choses sont dites, appartient à une autre 
Tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel; 14Car il est évident que notre 
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Seigneur est descendu de la Tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse 
n'a rien dit de la Sacrificature. 15Et cela est encore plus incontestable, 
en ce qu'un autre Sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédec, est 
suscité; 16Qui n'a point été fait [Sacrificateur] selon la Loi du 
ommandement charnel,  mais selon la puissance de la vie impérissable. 
17Car [Dieu] lui rend [ce] témoignage : tu es Sacrificateur ternellement, 
selon l'ordre de Melchisédec. 
18Or il se fait une abolition du commandement qui a précédé, à cause 
de sa faiblesse, et parce qu'il ne pouvait point profiter. 19Car la Loi n'a 
rien amené à la perfection; mais [ce qui a amené à la perfection], c'est 
ce qui a été introduit par-dessus, [savoir] une meilleure espérance, par 
laquelle nous approchons de Dieu. 20D'autant plus même que ce n'a 
point été sans serment. Or ceux-là ont été faits Sacrificateurs sans 
serment; 21Mais celui-ci l'a été avec serment, par celui qui lui a dit : le 
Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira point : tu es Sacrificateur 
éternellement selon l'ordre de Melchisédec. 
22C'est [donc] d'une beaucoup plus excellente alliance [que la remière], 
que Jésus a été fait le garant. 23Et quant aux Sacrificateurs, il en a été 
fait plusieurs, à cause que la mort les empêchait d'être perpétuels. 
24Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, il a une Sacrificature 
perpétuelle. 25C'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux 
qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder 
pour eux. 
 

Luc 19.11-28 
12Il dit donc : un homme noble s'en alla dans un pays éloigné, pour se 
mettre en possession d'un Royaume, mais dans la vue de revenir. 13Et 
ayant appelé dix de ses serviteurs, il leur donna dix marcs d'argent et leur 
dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. 14Or ses citoyens le 
haïssaient : c'est pourquoi ils envoyèrent après lui une députation, pour 
dire : nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. 15Il arriva donc 
après qu'il fut retourné, et qu'il se fut mis en possession du Royaume, 
qu'il commanda qu'on lui appelât ces serviteurs à qui il avait confié [son] 
argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. 16Alors 
le premier vint, disant : Seigneur, ton marc a produit dix autres marcs. 
17Et il lui dit : cela va bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en 
peu de chose, aie puissance sur dix villes. 18Et un autre vint, disant : 
Seigneur, ton marc en a produit cinq autres. 19Et il dit aussi à celui-ci : et 
toi, sois établi sur cinq villes. 20Et un autre vint, disant : Seigneur, voici 
ton marc que j'ai tenu enveloppé dans un linge; 21Car je t'ai craint, parce 
que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as point mis, et tu 
moissonnes ce que tu n'as point semé. 22Et il lui dit : méchant serviteur, 
je te jugerai par ta propre parole : tu savais que je suis un homme 
sévère, prenant ce que je n'ai point mis, et moissonnant ce que je n'ai 
point semé; 23Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque, et 
à mon retour je l'eusse retiré avec l'intérêt? 24Alors il dit à ceux qui 
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étaient présents : Otez-lui le marc, et donnez-le à celui qui a les dix. 25Et 
ils lui dirent : Seigneur, il a dix marcs. 26Ainsi je vous dis, qu'à chacun qui 
aura, il sera donné; et à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté. 
27Au reste, amenez ici ces ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse 
sur eux, et tuez-les devant moi. 
28Et ayant dit ces choses, il allait devant [eux], montant à Jérusalem. 
 
 

 

 

 

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Ամէն 

Այսօր տարեվերջի պատարագ կը մատուցենք. այսօր՝ այս սուրբ եւ 

անմահ պատարագի ընթացքին, քննութեան առնելով կ'ամփոփենք 

մեր միտքերը, խօսքերն ու գործերը, մեր յարաբերութիւնները 

Աստուծոյ եւ մարդոց հետ: Մենք գիտենք, որ որուն ինչ ըրած եւ ըսած 

ենք՝ թէ՛ լաւ, թէ՛ վատ, թէ՛ բարի եւ թէ՛ չար, նոյնիսկ բան մը որ չենք 

ըրած, անտարբեր եղած ենք մեր նմաններու հոգերուն եւ 

կարիքներուն նկատմամբ, իրենց պատասխանն ու վարձքը պիտի 

ստանան Տիրոջ կողմէն: Քանի որ «անտարբերութիւնը ութերորդ 

մահացու մեղքն է», - կ'ըսէ Գարեգին Ա կաթողիկոսը: Մենք այսօր մեր 

ուշադրութիւնը կը  կեդրոնացնենք ողջ տարուան կտրուածքով մեր 

սեփական վարքագիծին եւ մեր մեղքերուն վրայ: Ահա թէ ինչով կը 

տարբերի քրիստոնեայ մարդկութիւնը ողջ աշխարհէն: Աշխարհը 

տարբեր բաները կ'արժանացնէ իր ուշադրութեան: Աշխարհի 

փնտռտուքները զանազան են, քրիստոնեաներունը՝ տարբեր: 
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Աշխարհը սպանութիւններ կը գործէ  յանուն խաղաղութեան: 

Այսօրուան մարդկութեան կը մատուցուի տարբեր բարոյա-հոգե-

բանական արժեհամակարգ, եւ մարդուն կը ստիպեն որդեգրել ուրիշ 

հոգեկերտուածք, քրիստոնէութենէն հեռու հոգեմտաւոր տարբեր 

գաղափարներ ու արժէքներ: Կը քարոզուի մարդկային ազատութիւնը, 

բայց զուգահեռաբար մարդը անգիտակցօրէն կը դառնայ քրիստոնէ-

ութեան օտար, տարբեր գաղափարախօսութիւններու ստրուկը: 

Բոլորը կը խօսին արդարութենէն, բայց փաստը այն է, որ 

պատերազմներ կը մղուին, որուն զոհը կը դառնան բազմաթիւ կիներ, 

ծերեր եւ անմեղ մանուկներ: Գիտութեան եւ արուեստագիտութեան 

զարգացումը, նպաստելով մարդկային կենցաղի բարելաւման, միա-

ժամանակ նաեւ նորանոր չարիքներու սկիզբ կը դառնայ: 

Քրիստոնեան կանգնած է սեփական երեխային զանազան իրող-

ութիւններէն հեռու պահելու դժուարագոյն խնդրին առջեւ: Մանուկը 

ինքն անզօր է տարբերակել «բնական երեւոյթի» տակ ներկայացող 

վտանգները: Հասարակական փոփոխութիւնները իրենց հետ փոխած 

եւ նոյնիսկ արժեզրկած են քրիստոնէական ընտանիքի դարաւոր 

տիպարը: Քրիստոնէական ընտանիքի ըմբռնումները փոփոխող 

աշխարհին կողմէ այսօր կասկածի տակ կ'առնուին: Նոյնիսկ 

հաւատքը եւ հաւատքի կեանքը  կը ծաղրուին: Նորագոյնին հասնելու 

եւ առաջնակարգ կենսակերպէն ետ չմնալու ձգտումները մարդկային 

հասարակութեան պատմութիւնը կ'ուղղորդեն դէպի անդունդը: 

Մարդը փոխանակ երկինք յառելու իր հայացքը, ախորժահամ 

երեւոյթներուն հետեւելով, կը կորսնցնէ իր արարչական պատկերը: Ան 

անտարբեր դարձած է ոչ միայն երկնային արքայութեան 

փնտռտուքներուն մէջ, այլ նաեւ երկրային կեանքի կենցաղավար-

ութեան մէջ դարձած է անտարբեր, ագահ, բարոյական անարա-

տութենէն զուրկ: Մինչդեռ իւրաքանչիւր անձ պարտաւոր է խորհելու 

իր երկրային առաքելութեան մասին: Աստուածաշունչը կ'ըսէ. «Բոլոր 

չարիքներուն արմատը արծաթասիրութիւնն է» (Ա Տիմոթէոս 6:10): 

Դեռեւս 1880-ական թուականներուն Աւետիս Ահարոնեանը կը 

պատմէ երկու եղբայրներուն մասին, որոնք հայրական տունէն 

առանձնանալով նոյնիսկ սղոցով կը կիսեն մահճակալը: Մարդիկ 

զիրար կ'ոչնչացնեն՝ խլելով իրենց նմաններուն բարիքները: Մարդուն 

ագահութիւնը կը փակէ անոր խիղճին ձայնը, որուն միջոցաւ օժտած 

է զինք իր Արարիչը: Աշխարհը մարտահրաւէրներ ունի մարդուն 



 

համար, եւ քրիստոնեան անընդհատ կանգնած է իր հաւատքին 

պաշտպանութեան խնդրին առջեւ, աստուածային պատուիր-

աններուն կատարման դժուարութեան առջեւ: Երբեմն նոյնիսկ, կը 

թուի թէ, անհնար է ապրիլ այսօրուայ աշխարհին մէջ եւ կատարել 

Յիսուս Քրիստոսի պատուիրանները: Մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս 

Քրիստոս կ'ըսէ. «Այստեղ, աշխարհին մէջ նեղութիւն պիտի ունենաք, 

սակայն քաջալերուեցէ՛ք ես յաղթեցի աշխարհին» (Յովհաննէս 16:33): 

Աստուած Սուրբ Գիրքով միշտ մեզի կ'ըսէ, թէ ինչպէս պէտք է ապրին 

Աստուծոյ արարածները: Սակայն մարդը շարունակաբար կ'ընթանայ 

մեղքի ճանապարհով, անոր վկայութիւնն են ջրհեղեղը, Սոդոմ-Գոմոր 

քաղաքներուն կործանումը: Ասոնք կը ցուցանշեն այն, որ Աստուած 

այլեւս չյանդուրժեց մեղքի թագաւորութեան: Բայց Ան խոստացաւ 

այլեւս աշխարհը չկործանել, Իր Միածին Որդին ուղարկեց մարդկութ-

եան փրկութեան համար, որպէսզի մարդը, յիշելով մեր Տէր եւ Փրկիչ 

Յիսուս Քրիստոսին զոհաբերութիւնը, պատարագուիլը՝ ի քաւութիւն 

եւ  ի փրկութիւն մեղաւոր մարդկութեան, հանապազ ձգտի նմանուիլ 

իր Տիրոջը եւ սէր, ներողամտութիւն եւ գթառատութիւն սերմանէ 

աշխարհին մէջ: Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. «Եւ ոչ մէկուն պարտապան 

մի՛ մնաք, բացի իրար սիրելէ, քանի որ ան որ կը սիրէ իր ընկերը, կը 

կատարէ օրէնքը: Մի՛ շնար, մի՛ սպաներ, մի՛ գողնար, սուտ մի՛ վկայեր, 

մի՛ ցանկար եւ ուրիշ ինչ պատուիրան որ կայ, այս խօսքին մէջ կը 

բովանդակուի, թէ՝ սիրէ՛ քու ընկերդ ինչպէս քու անձդ, սէրը իր 

ընկերոջը չար բան մը չ'ըներ, սէրն է օրէնքին լրացումը» 

(Հռոմեացիներ 13:8-10): Եկէք այսօր սուրբ պատարագի ընթացքին 

աղօթք բարձրացնենք մարդկային փորձութիւններուն համար, որոնց 

առջեւ կանգնած է մարդկութիւնը: Աղօթք բարձրացնենք առ 

Աստուած, որպէսզի Տէրը հեռու պահէ մեզի եւ մեր ընտանիքները 

չարին որոգայթներէն: Մենք պէտք է փայլինք իբրեւ Քրիստոսի լոյսը 

կրողներ, քանի որ Ինք Տէրը կ'ըսէ. «Եւ ճրագ վառելով կաթսային տակ 

չեն դներ, այլ՝ աշտանակին վրայ, եւ ան լոյս  կու տայ բոլոր անոնց, որ 

տան մէջ են: Թող այդպէս փայլի ձեր լոյսը մարդոց առջեւ, որպէսզի 

տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառաւորեն ձեր Հօրը, որ երկնքն է» 

(Մատթէոս 5:15,16): Աղօթենք մեզի, մեր հարազատներուն, 

մտերիմներուն ու հայրենակիցներուն համար, որպէսզի չարին 

թակարդը չիյնանք եւ հաւատարիմ մնանք մեր Աստուծոյ, 

պատուիրանապահութեան մէջ, չընկրկինք եւ չնահանջենք մեր 



 

քրիստոնէական սկզբունքներէն: Չկորսնցնենք յաւիտենական թագ-

աւորութեան տեսլականը, իբրեւ Զինուորեալ եկեղեցի՝ առաջնորդ-

ուինք Յաղթանակած Եկեղեցին ներկայացնող սուրբերուն բարեխ-

օսութեամբ: Աղօթենք Աստուծոյ, որպէսզի սուրբ ծննդեան պահեցող-

ութեամբ առաջնորդէ մեզ դէպի Յիսուս Մանուկը, որպէսզի կարեն-

անք ընդունիլ Անոր մեր սիրտերուն եւ հոգիներուն մէջ: Գարեգին Ա 

կաթողիկոսը կ'ըսէ. «Մարդուն երջանկութեան ճանապարհը կը սկսի 

ապաշխարութեան մեկնակէտէն»: Մաքրենք մեր սիրտերը Տիրոջը 

հոն  ընդունելու համար: Աղօթական կեանքով նախապատրաստուինք 

մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին գալստեան: Անկախ այն բանէն, թէ աշխարհը 

ինչ կ'ընէ, մենք մոգերուն պէս հետեւինք աստղին եւ երթանք 

փնտռելու, գտնելու եւ երկրպագելու Անոր: Սիմէոն ծերունիին եւ Աննա 

մարգարէուհիին պէս խնդրենք Աստուծմէ, որ կեանքը չաւարտենք՝ 

առանց Տիրոջ ճանչնալու, Զաքէոս մաքսապետին նման ջանք 

չխնայենք Աստուծոյ Որդին տեսնելու համար, փոխենք մեր կեանքը 

բարիք ընելով եւ ըրած չարիքը փոխհատուցելով, աշակերտներուն 

պէս անձնուիրաբար եւ անմնացորդ հետեւինք Ճշմարիտ Վարդա-

պետին, հարիւրապետին պէս հիացնենք Յիսուս Քրիստոսին մեր 

հաւատքով, Յովհաննէս առաքեալին նման մինչեւ վերջին պահը 

հաւատարիմ մնանք եւ չլքենք Անոր, քանի որ մեզի հետ է Տիրոջ 

օգնութիւնը. «Եւ ահա Ես ձեզի հետ եմ բոլոր օրերուն մինչեւ աշխարհի 

վախճանը» (Մատթէոս 28:20): Շնորհք, սէր եւ խաղաղութիւն Տեառն 

մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսեանսն. Ամէն: 

 

Օրհնութեամբ՝ 
Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեան   
Հոգեւոր հովիւ 

 
Résume du Sermon 
Une année se termine et il est temps des bilans, des évaluations, des rires et 
des larmes. 
Nous avons plus de moyens de vivres que nos ancêtres mais aujourd’hui la 
raison de vivre nous manque. 
Au cours de l'année nous avons augmenté nos péchés et peut-être nos biens 
matériels mais nous sommes sur terre pour la relation, l’amitié et la fraternité 
pour une vie définie sur un chemin que Notre Seigneur nous a ouvert. 
Pauvreté, guerres, maladies nous entourent et à cela s'ajoute la détresse d'être 
chrétien pour rester fidèles aux Évangiles, le combat contre l'indifférence a la 
Parole de Dieu et le constat des persécutions, morales et physiques, de nos 
sœurs et frères un peu partout dans le monde. 



 

Prions le Seigneur pour qu'Il nous guide vers le Bien, 
Ouvrons nos cœurs pour recevoir Jésus car en observant tout ce qu'Il a prescrit 
Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. 
 
En Foi et en Prière 
Père David Margaryan 
Prêtre paroissial 

 

Կիրակի, Դեկտեմբեր 29, 2019 

Բարեկենդան  Սուրբ  Ծննդեան  
պահոց 
Սուրբ Ծննդեան պահքի Բարեկենդանը 
անփոփոխ կը նշուի Դեկտեմբեր 29-ին, 
այսինքն՝ Սուրբ Ծնունդէն 7 օր առաջ: Սուրբ 
Ծննդեան պահքը իր մէջ կ'ընդգրկէ նաեւ 
Նոր Տարուայ տօները մինչեւ Յունուար 5.ը՝ 
Ս.Ծննդեան Ճրագալոյցը: 
 

Sunday, December 29, 2019 
Eve of the Fast of Holy Nativity and Theophany of Our Lord Jesus 
Christ (Fast of Christmas) 

Eve of the Fast of Christmas is always celebrated on December 29, that 

is - 7 days before the Feast of Holy Nativity and Theophany of Our Lord 

Jesus Christ (Christmas) and is ended on January 5, the eve of the feast. 

 

Կիրակի, Դեկտեմբեր 29, 2019 

Ս.  Ծննդեան  պահք 
Ս. Ծննդեան նախորդող մէկ շաբաթը 
պահոց շրջան է:  

Դեկտեմբեր 29-ի երեկոյէն մինչեւ Յուն-
ուար 5-ի երեկոյ մարդիկ պահք կը պահեն: 

Այդ ընթացքին կ'օգտագործուի բացառ-
ապէս բուսական ծագում ունեցող սնունդ: 
 

Պահեցողները պահքի շրջանէն դուրս կու գան Յունուար 5-ի երե-
կոյեան, երբ եկեղեցւոյ մէջ կը  մատուցուի Ս. Ծննդեան Ճրագալոյցի 
Պատարագ եւ կը տրուի Ս. Ծննդեան Աւետիսը:  
Մարդիկ զիրար կ'ողջունեն «Քրիստոս Ծնաւ  եւ Յայտնեցաւ,  
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի»:  
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ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

 Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

 

• Ի՞նչ կը պատմէ Ս. Պօղոս առաքեալը Ս. Հաղորդութեան 

Խորհուրդի հաստատման մասին: 
 

Ժամանակագրական առումով Ս. Հաղորդութեան խորհուրդի 

հաստատման մասին ամենահին տեղեկութիւնը պահպան-

ուած է Ս. Պօղոսի՝ շուրջ 55 թ. կորնթացիներուն գրած առաջին 

նամակին մէջ, քանի որ գրութեամբ առաջին աւետարանը՝ 

Մարկոսինը, գրուած է աւելի ուշ՝ 64-70 թուականներուն: 

Չնայելով թէ Ս. Պօղոս ինք անձնապէս մասնակցած չէ Վերջին 

ընթրիքին, բայց իր գրածին առաւել արժանահաւատութիւն եւ 

ստուգութիւն հաղորդելու համար կը շեշտէ, որ այդ ամէնը ինք 

Տիրոջմէն ստացած է: Սա կը նշանակէ, որ ան կա՛մ Յիսուսէն 

անձնական յայտնութիւն ստացած է, կա՛մ ալ անոր 

հաղորդածը կը հաստատէ եւ կը վկայէ Վաղ Եկեղեցւոյ 

կեանքին մէջ Ս. Հաղորդութեան խորհուրդի անառարկելի 

հեղինակութեան մասին: Ահա թէ ան ինչ կը գրէ. « Ես 

ընդունեցի Տիրոջմէն, ինչ որ աւանդեցի ձեզի. այն, որ Տէր 

Յիսուս, այն գիշերը, երբ մատնուեցաւ, հաց վերցուց, գոհութիւն 

մատուցեց, կտրեց եւ ըսաւ. «Այս է Իմ Մարմինս, որ ձեզի 

համար է. առէ՛ք այս Իմ յիշատակիս համար»: Նոյն ձեւով ալ 

ընթրիքէն յետոյ վերցուց բաժակը եւ ըսաւ. «Այս բաժակը նոր 

ուխտ է Իմ Արիւնովս. առէ՛ք այս Իմ Յիշատակիս համար, քանի 

անգամ ալ որ խմէք»: Քանի անգամ այս հացը ուտէք եւ այս 

բաժակը խմէք, պատմեցէ՛ք Տիրոջ մահը, միչեւ որ Ան գայ (Ա 

Կորնթ. 11.23-26): 

 

 

 



 

  



 

      



 

  

     

Սարկաւագագիրք 
  

Երբ օճախիդ մէջ դնես եղեւնին, մշտադալար 

անմահութիւնը յիշէ, որ քու եկանքդ մտաւ Յիսուսի 

Ծնունդով: 

 

Երբ աստղը շողայ ծառի գագաթին, յիշէ՛ մեծ 

աստղը Բեթղեհէմի, որ ցոյց կու տար Փրկութեան ուղին: 

 

Երբ տօնածառէն կախես գունդերը կարմիր, գունդ-

գունդ արիւնը Քրիստոսի յիշէ՛, որ վար կը յորդէր 

փրկութեան խաչէն՝ ի գին քու կեանքիդ: 

 

Երբ շէմքդ զարդարես պսակով ծաղկեալ, յիշէ՛ 

չարչարանքի պսակը փուշէ, որուն հետ թագադրուեցաւ 

Արքան գթութեան: 

 

Երբ հրեշտակ կախես տանդ անկիւնը, յիշէ՛ հրեշ-

տակներուն, որ աւետեցին սկիզբը Փրկութեան եւ «Փառք 

ի բարձունս»: 

 

Երբ նուէրներդ բաշխես բոլորին, յիշէ՛ մոգերուն, 

որ Արեւելքէն ընծաներ բերին՝ երկրպագելով Նորածին 

Փրկիչին: 

 

Ու երբ որ ուրախ գոչես ամենուն՝ «Շնորհաւոր 

ըլլայ...», յիշէ՛ ՇՆՈՐՀԸ այն, որ Սուրբ Ծնունդով շնոր-

հուեցաւ ամենուն՝ ինծի, քեզի, աշխարհին: 

Սուրբ Ծնունդ 
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.navak.am%2Fnavak%2Fimages%2Fproducts%2FsAsCm3zF_img1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.navak.am%2Fproducts%2Ftag-tghayi-oskegouyn&docid=nJMVgPzDGhluyM&tbnid=InX-ErisR_4iNM%3A&vet=10ahUKEwia5bf649bmAhUs2FkKHdP1CRkQMwi6ASgHMAc..i&w=648&h=648&bih=681&biw=1600&q=%D5%A9%D5%A1%D5%A3&ved=0ahUKEwia5bf649bmAhUs2FkKHdP1CRkQMwi6ASgHMAc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Farmazon.am%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Ffb-team-arts-collection-hreshtak.momakalov-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Farmazon.am%2Fproduct%2F%25D5%25B0%25D5%25B8%25D6%2582%25D5%25B7%25D5%25A1%25D5%25B6%25D5%25BE%25D5%25A5%25D6%2580-%25D5%25B0%25D6%2580%25D5%25A5%25D5%25B7%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF-%25D5%25B4%25D5%25B8%25D5%25B4%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25AC%25D5%25B8%25D5%25BE-f-b-team-arts-collection%2F&docid=Pex3rRh-RVMWbM&tbnid=PGa0Qfdg9CKKZM%3A&vet=10ahUKEwjE2o2p5NbmAhVChOAKHffZCxsQMwiNASgjMCM..i&w=500&h=500&bih=681&biw=1600&q=%D5%B0%D6%80%D5%A5%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%AF&ved=0ahUKEwjE2o2p5NbmAhVChOAKHffZCxsQMwiNASgjMCM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fveipd.org%2Fearlyintervention%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fgift.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fveipd.org%2Fearlyintervention%2F2015%2F12%2F15%2Fthe-family-gives-you-a-gift-what-do-you-do%2F&docid=tXSwIa6xCJSicM&tbnid=jhiMK9w_7nMxfM%3A&vet=10ahUKEwim5d3o5NbmAhUuxVkKHS8-BR8QMwh6KAMwAw..i&w=938&h=1000&bih=681&biw=1600&q=gift%20images&ved=0ahUKEwim5d3o5NbmAhUuxVkKHS8-BR8QMwh6KAMwAw&iact=mrc&uact=8


 

  

Շաբթուայ խորհրդածութիւնը 
 

• Կը յիշեմ, երբ երիտասարդ էի, տարեց վանականի մը հարցուցի. 

«ինչո՞ւ կեանքը այսքան դժուար է»: Ան պատասխանեց. «Կեանքը 

դժուար չէ: Դուն դժուար ես: Կեանքը խաղաղութիւն է: Կեանքը 

Աւետարան է: Բայց դուն չես ապրիր Աւետարանով, եւ այդ է քու 

խնդիրներուդ պատճառը: 

 

Ուղղափառ վարդապետ 

Յովակիմ վրդ. Պարր 

 

 

 

 

 

• Շատերը կ'ըսեն. «ինչ ալ ըլլայ, ձեր սիրտին լսեցէք» կամ «Սիրտս 

այս պէս ուզեց, այդպէս ըրի»: Բայց քանի դեռ մեր սիրտը 

Աստուծոյ հետ զրոյցի չէ կանգնած, Աստուծոյ Հոգիով ու խօսքով 

չէ մաքրուած, մենք սիրտով կրնանք սիրել նոյնիսկ մեզի 

վնասակար (չըսելու համար՝ Աստուծոյ ատելի) բաներ: 

Զգոյշ ըլլանք: 

«Մինչեւ սիրտդ չմաքրուի, մի՛ հնացանդիր Անոր»: 

(Մարկոս Ճգնաւոր) 

•  
 

 
 

 

 

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ  

Մայր Տաճարի Կիրակնօրեայ Վարժարանը կարիքն ունի 

ուսուցիչներու՝ դասաւանդելու գծագրութեան դասընթացքներ: 
 

Հետաքրքուողներէն կը խնդրուի հեռաձայնել 

քարտուղարութեան՝ (514) 279-3066 
տուեալները ուղարկել հետեւեալ Ե-Հասցէին 

stgregorychurch@gmail.com 
Շնորհակալութիւն 

 

 

ԱՌ Ի ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԻ 
 

Մեր սիրելի հաւատացեալներուն կը տեղեկացնենք, որ 

Հոգեհանգստեան Պաշտօն խնդրելու համար Եկեղեցի 

հեռաձայնել պահանջուած հոգեհանգիստի  թուականէն մէկ 

շաբաթ առաջ  

մինչեւ  այդ շաբթուայ Հինգշաբթի կ.ե. ժամը 5-ը: 

Ե-Հասցէով (e-mail) խնդրուող հոգեհանգստեան պաշտօն կամ որեւէ 

այլ խնդրանք պէտք է հաստատուին եւ վերստուգուին 

քարտուղարութեան հետ հեռաձայնելով Եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 

(514) 279-3066 թիւին: 

Շնորհակալութիւն 

Եկեղեցւոյ Գրասենեակ 

 

mailto:stgregorychurch@gmail.com
mailto:stgregorychurch@gmail.com


 

         

CHURCH DONATIONS 

FOR THE MONTH OF: - DECEMBER 2019 
 

RENOVATION FUND RAISING CAMPAIGNE: 

Me Hrair Djihanian $2500 

Mr. & Mrs. Armand Kazandjian $1500 

Mr. & Mrs. Pedro & Adrine Oughourlian $1000 

Mr. & Mrs. Oskan Hazarabedian $1000 

Association Bolsahay Cultural Center $1000 

Mr. & Mrs. Krikor & Armine Kanar $500 

Mrs. Rita Karakas $500 

Mr. & Mrs. Kevork & Talin Kucuktasci $250 

Mr. Levon Simonyan $250 

Mr. & Mrs. Boghos & Sirvart Kichian $200 

 Mrs. Silva Karaoghlanian $120 

Mr. & Mrs. Varouj & Hasmig Margossan $100 

Mr. & Mrs. Aret Tasciyan $100 

Mr. & Mrs. Robert Kechayan $100 

   CHURCH: 

Mr. Kevork Keorhadzian $40,000. 

CHURCH 49th ANNIVERSARY: 

Dr. Vilma Derbekyan $500 
 

YOUGHAKIN CHRISTMAS: 

Mr. Edouard Dermardiros $250, Mr. & Mrs. Henry & Nayira Farmer $200,  

Mr. & Mrs. Boghos & Sirvart Kichian, Mr. Aram Minasyan, Mr. Edouard Minnetian,  

Mr. Leon Kazandjian, Mr. Mardiros Baygin, Mr. & Mrs. Harutyun Seropyan, Mrs. 

Luisa Fazliyan  $100, Mr. & Mrs. Hovsep & Mary Doramajian $75, Mrs. Arpie 

Gould,  Mr. & Mrs. Hayk Bosnakyan, Mr. & Mrs. Asot Kasparyan, Mr. Antranig 

Tatossian,  Mr. & Mrs. Nighoghos Antonian, Mr. Hacatur Tor, Dr. Mihran 

Dadourian, Mrs. Diana Tufenkjian, Mr. Vahan Momdjian, Mr. & Mrs. Robert & 

Mari Sanlian $50, Mrs. Alice Baltadjian, Mr. & Mrs. Garo & Nivart Paragamyan, Mr. 

Herair Amirian, Mrs. Alis Afker, Mrs. Zarik Kisa, Mr. Sarkis Ekizian $30,  

Mr. & Mrs. Martin Marasliyan $25. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  


