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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

4. 17- 5. 14 
Ուստի կ’ըսեմ ու Տէրոջմով կը վկայեմ, որ դուք անգամ մըն ալ 

այնպէս չքալէք, ինչպէս ուրիշ հեթանոսներ կը քալեն իրենց մըտ-

քին ունայնութեանը մէջ. Որոնց իմացականութիւնը խաւարած է 

ու օտարացած են Աստուծոյ կեանքէն, իրենց մէջ եղած տգիտութ-

եան պատճառով եւ իրենց սրտին կուրութեանը համար. Որոնք 

անզգայ ըլլալով՝ ինքզինքնին ագահութիւնով անառակութեան 

տուին, ամէն կերպ պղծութիւն գործելու։ Բայց դուք այսպէս չսոր-

վեցաք Քրիստոսը, Թէեւ անոր վրայով լսեցիք եւ անկէ սորվեցաք, 

թէ ճշմարտութիւնը Յիսուսին մէջ է, Որպէս զի ձեր վրայէն հանէք 

այն ձեր առաջուան վարմունքը ունեցող հին մարդը, որ խաբեբայ 

ցանկութիւններով ապականուած էր Եւ ձեր մտքով ու հոգիով 

նորոգուիք Եւ նոր մարդը ձեր վրայ հագնիք, որ Աստուծոյ պատ-

կերին պէս արդարութիւնով ու ճշմարիտ սրբութիւնով ստեղծ- 

ւած է։ Ուստի ստութիւնը մէկդի ձգելով՝ ճշմարտութիւնը խօսեցէք 

ամէն մէկդ իր ընկերին, վասն զի մենք իրարու անդամներ ենք։ 

Եթէ բարկանաք՝ մեղք մի՛ գործէք, արեւը ձեր բարկութեանը վրայ 

մարը թող չմտնէ։ Ու Սատանային՝ տեղի մի՛ տաք։ Ան որ 

գողութիւն կ’ընէր, ա՛լ թող չգողնայ. այլ մանաւանդ աղէկ գործի մը 

պարապելով՝ իր ձեռքերովը աշխատի, որպէս զի կարող ըլլայ 

տալ կարօտ եղողին։ Բնաւ ձեր բերնէն ապականեալ խօսք մը թող 

չելլէ, հապա ինչ որ աղէկ է՝ պէտք եղած շինութեանը համար, 

որպէս զի լսողներուն շնորհք տայ։ Եւ Աստուծոյ Սուրբ Հոգին մի՛ 

տրտմեցնէք, որով դուք կնքուեցաք փրկութեան օրուանը համար։ 

Ամէն դառնութիւն եւ բարկութիւն ու սրտմտութիւն եւ աղաղակ ու 

հայհոյութիւն վերցուի ձեզմէ իրենց չարութիւններով մէկտեղ։ Եւ 

իրարու հետ քաղցր եղէք, գթած, ներելով իրարու, ինչպէս 

Աստուած Քրիստոսով ներեց ձեզի։ 

Արդ՝ Աստուծոյ նմանող եղէք սիրելի զաւակներու պէս, Եւ 

սիրով վարուեցէք, ինչպէս Քրիստոս ալ մեզ սիրեց ու իր անձը 



 

մեզի համար մատնեց՝ անուշահոտ պատարագ ու զոհ ըլլալով 

Աստուծոյ։ Բայց պոռնկութեան եւ ամէն կերպ պղծութեան կամ 

ագահութեան անունը անգամ պէտք չէ յիշուի ձեր մէջ, ինչպէս կը 

վայլէ սուրբերուն, Եւ գարշելի բաներ կամ յիմարական խօսքեր 

կամ խեղկատակութիւն, որ չի վայլեր, այլ մանաւանդ՝ գոհու-

թիւն։ Քանզի գիտէք, թէ ամէն պոռնիկ կամ պիղծ կամ ագահ, որ 

կռապաշտ է, Քրիստոսին ու Աստուծոյ թագաւորութեանը մէջ 

ժառանգութիւն չունի։ Չըլլա՛յ որ մէկը ձեզ խաբէ փուճ խօսքերով, 

վասն զի այս բաներուն համար Աստուծոյ բարկութիւնը կու գայ 

անհնազանդութեան որդիներուն վրայ։ Ուստի անոնց հաղորդ մի՛ 

ըլլաք։ Քանզի թէեւ ատեն մը դուք խաւար էիք, բայց հիմա լոյս էք 

Տէրոջմով. ուստի լոյսի որդիներու պէս քալեցէք. Վասն զի Հոգիին 

պտուղը ամէն կերպ բարութիւնով, արդարութիւնով ու 

ճշմարտութիւնով է։ Քննեցէք թէ ի՛նչ է Տէրոջը հաճելին. Ու կցորդ 

մի՛ ըլլաք խաւարին անպտուղ գործերուն, այլ մանաւանդ զա-

նոնք յանդիմանեցէ՛ք։ Վասն զի անոնց մէջ գաղտուկ գործուած 

բաներու մասին խօսիլն ալ ամօթ է։ Բայց երբ բան մը լոյսի մէջ 

ցուցադրուած է՝ յայտնի կ’ըլլայ վասն զի ամէն բան որ յայտնի 

կ’ըլլայ՝ լոյս է։Անոր համար կ’ըսէ. «Արթնցի՛ր, դուն որ կը քնանաս 

եւ կանգնէ՛ մեռելներէն ու Քրիստոս քեզի լո՛յս պիտի տայ»։ 

 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍՈՒ 

16. 1- 31 
Իր աշակերտներուն ալ ըսաւ. «Հարուստ մարդ մը կար, որ տըն-

տես մը ունէր։ Անոր վրայ գանգատ եղաւ իրեն՝ որպէս թէ իր ու-

նեցածը կը փճացնէ։ Ուստի կանչեց զանիկա ու ըսաւ անոր. ‘Ի՞նչ 

է այս որ քեզի համար կը լսեմ։ Քու տնտեսութեանդ հաշիւը տուր, 

վասն զի ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալ’։ Տնտեսը իր մտքին մէջ ը-

սաւ. ‘Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ իմ տէրս տնտեսութիւնը ինձմէ կ’առ-

նէ. Հողագործութիւն չեմ կրնար ընել, մուրալու կ’ամչնամ։Գիտեմ 

ի՛նչ պիտի ընեմ, որպէս զի երբ իմ տնտեսութենէս հանուիմ, զիս 

իրենց տունը ընդունին’։ Իր տիրոջը պարտականները մէկիկ մէ-

կիկ իրեն կանչելով՝ ըսաւ առաջինին. ‘Դուն իմ տիրոջս ո՞րչափ 

պարտք ունիս’։ Ան ալ ըսաւ. ‘Հարիւր մար ձէթ’։ Ըսաւ անոր. ‘Գի-

րըդ առ ու շուտով նստէ յիսուն գրէ’։ Ետքը միւսին ըսաւ. ‘Դո՞ւն 

որչափ պարտք ունիս’։ Անիկա ըսաւ. ‘Հարիւր քոռ ցորեն’։ Ըսաւ 

անոր. ‘Գիրդ առ եւ ութսուն գրէ’։ Տէրը անիրաւ տնտեսը գովեց, որ 



 

խելացութիւնով ըրաւ. վասն զի այս աշխարհին որդիները ի-րենց 

ցեղին մէջ՝ լուսոյ որդիներէն աւելի խելացի են։ Ես ալ ձեզի կ’ըսեմ. 

‘Անիրաւ մամոնայէն ձեզի բարեկամներ ըրէք, որպէս զի երբ 

անիկա պակսի ձեզ յաւիտենական բնակարաններու մէջ ըն-

դունին’։ Ան որ քիչ բանի մէջ հաւատարիմ է, շատի մէջ ալ հաւա-

տարիմ կ’ըլլայ եւ ան որ քիչի մէջ անիրաւ է, շատի մէջ ալ անի-

րաւ կ’ըլլայ։ Ուստի եթէ անիրաւ մամոնային մէջ հաւատարիմ 

չըլլաք, ճշմարիտ հարստութիւնը ո՞վ պիտի հաւատայ ձեզի։ Եթէ 

օտարին բանին մէջ հաւատարիմ չըլլաք, ձերը ո՞վ պիտի տայ ձե-

զի։ Ծառայ մը չի կրնար երկու տէրերու ծառայութիւն ընել, վասն 

զի կա՛մ մէկը պիտի ատէ եւ միւսը սիրէ, կա՛մ մէկուն պիտի յարի 

եւ միւսը արհամարհէ։ Չէք կրնար ծառայել Աստուծոյ ու մամո-

նային»։ 

Փարիսեցիներն ալ, որոնք արծաթասէր էին, այս ամէնը լսելով 

կը քամահրէին զանիկա։ Յիսուս ըսաւ անոնց. «Դուք էք որ մար-

դոց առջեւ ինքզինքնիդ կ’արդարացնէք, բայց Աստուած գիտէ ձեր 

սրտերը. վասն զի մարդոց մէջ բարձր եղածը Աստուծոյ առջեւ 

պիղծ է։ Օրէնքը ու մարգարէները մինչեւ Յովհաննէս էին. անկէ 

յետոյ Աստուծոյ թագաւորութիւնը կը քարոզուի եւ ամէն մէկը ա-

նոր մէջ մտնելու կ’արտորայ։ Աւելի դիւրին է, որ երկինք ու եր-կիր 

անցնին, քան թէ օրէնքէն մէկ նշանագիր իյնայ։ Ով որ իր կի-նը 

արձակէ եւ ուրիշ մը առնէ, շնութիւն կ’ընէ եւ ով որ էրիկէն 

արձակուած կին մը առնէ, շնութիւն կ’ընէ»։ 

«Հարուստ մարդ մը կար, որ ծիրանի ու բեհեզ կը հագնէր եւ ա-

մէն օր փառաւորապէս ուրախութիւն կ’ընէր։ Ղազարոս անունով 

աղքատ մըն ալ կար վէրքերով լեցուն, որ անոր դրանը առջեւ 

դրուած էր։ Ան կը փափաքէր հարուստին սեղանէն ինկած փըշ-

րանքներէն իր փորը լեցնել։ Շուները կու գային եւ անոր վէրքերը 

կը լզէին։ Աղքատը մեռաւ ու հրեշտակները Աբրահամի գոգը 

տարին զանիկա։ Հարուստն ալ մեռաւ ու թաղուեցաւ։ Երբ դժոխ-

քը՝ տանջանքի մէջ էր հարուստը՝ իր աչքերը վերցնելով հեռուէն 

տեսաւ Աբրահամը ու Ղազարոսը անոր գոգը հանգիստ նստած։ 

Այն ատեն աղաղակեց ու ըսաւ. ‘Հա՛յր Աբրահամ, ողորմէ ինծի ու 

ղրկէ Ղազարոսը, որպէս զի իր մատին ծայրը ջուրը թաթխէ ու 

զովացնէ իմ լեզուս, վասն զի այս բոցին մէջ կը տանջուիմ’։ Աբ-

րահամ ըսաւ. ‘Ո՛րդեակ, միտքդ բեր, որ դուն քու կեանքիդ մէջ քու 

բարիքներդ առիր, նոյնպէս Ղազարոս՝ չարիքներ. հիմա ա-նիկա 



 

հոս կը մխիթարուի ու դուն կը տանջուիս։ Այս ամէն բաներէն 

զատ՝ մեր ու ձեր մէջտեղ մեծ անդունդ մը կայ հաստատուած, 

որպէս զի ձեզի անցնիլ ուզողները չկրնան, ոչ ալ ատկէ մեզի գալ 

ուզողները՝ անցնին’։ Ան ալ ըսաւ. ‘Ուրեմն կ’աղաչեմ քեզի, հա՛յր, 

որ զանիկա իմ հօրս տունը ղրկես, Քանզի հինգ եղբայր ունիմ, 

որպէս զի երթայ անոնց վկայութիւն տայ, որ չըլլայ թէ անոնք ալ 

այս չարչարանքին տեղը գան’։ Աբրահամ ըսաւ անոր. ‘Անոնք 

Մովսէսն ու մարգարէները ունին, թող անոնց մտիկ ընեն’։ Ան ալ 

ըսաւ. ‘Ո՛չ, հա՛յր Աբրահամ, հապա եթէ մեռելներէն մէկը անոնց 

երթայ, պիտի ապաշխարեն’։ Աբրահամ ըսաւ անոր. ‘Եթէ Մովսէ-

սին ու մարգարէներուն մտիկ չեն ըներ, ուրեմն մեռելներէն մէկը 

յարութիւն առնելու ալ ըլլայ, պիտի չհամոզուին’»։ 
 

ÉPHESIENS 

4.17-5.14 
Je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur, de ne vous 

conduire plus comme le reste des Gentils, qui suivent la vanité de leurs 

pensées; Ayant leur entendement obscurci de ténèbres, et étant éloignés de 

la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux par l'endurcissement 

de leur cœur. Lesquels ayant perdu tout sentiment, se sont abandonnés à 

la dissolution, pour commettre toute souillure, à qui en ferait pis. Mais 

vous n'avez pas ainsi appris Christ; Si toutefois vous l'avez écouté, et si 

vous avez été enseignés par lui, selon que la vérité est en Jésus; [Savoir] 

que vous dépouilliez le vieil homme, quant à la conversation précédente, 

lequel se corrompt par les convoitises qui séduisent; Et que vous soyez 

renouvelés dans l'esprit de votre entendement. Et que vous soyez revêtus 

du nouvel homme, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. 

C'est pourquoi ayant dépouillé le mensonge, parlez en vérité chacun avec 

son prochain; car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous 

vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point 

sur votre colère. Et ne donnez point lieu au Démon [de vous perdre]. Que 

celui qui dérobait, ne dérobe plus ; mais que plutôt il travaille en faisant 

de ses mains ce qui est bon; afin qu'il ait de quoi donner à celui qui en a 

besoin. Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de votre bouche, mais 

[seulement] celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui 

l'écoutent. Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez 

été scellés pour le jour de la Rédemption. Que toute amertume, colère, 

irritation, crierie, et médisance, soient ôtées du milieu de vous, avec toute 

malice. 



 

Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme [ses] chers enfants; Et 

marchez dans la charité, ainsi que Christ aussi nous a aimés, et s'est donné 

lui-même pour nous en oblation et sacrifice à Dieu, en odeur de bonne 

senteur. 

Que ni la fornication, ni aucune souillure, ni l'avarice, ne soient pas 

même nommées parmi vous, ainsi qu’il est convenable à des Saints; Ni 

aucune chose déshonnête, ni parole folle, ni plaisanterie; car ce sont là des 

choses qui ne sont pas bienséantes; mais plutôt des actions de grâces. Car 

vous savez ceci, que nul fornicateur, ni impur, ni avare, qui est un idolâtre, 

n'a point d'héritage dans le Royaume de Christ, et de Dieu. Que personne 

ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses la colère 

de Dieu vient sur les rebelles. Ne soyez donc point leurs associés. Car vous 

étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière au Seigneur; 

conduisez-vous [donc] comme des enfants de lumière. Car le fruit de 

l'Esprit consiste en toute débonnaireté, justice et vérité. Eprouvant ce qui 

est agréable au Seigneur. Et ne communiquez point aux œuvres 

infructueuses des ténèbres, mais au contraire reprenez-les. Car il est même 

déshonnête de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes choses étant 

mises en évidence par la lumière, sont rendues manifestes ; car la lumière 

est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il [est] dit : Réveille-toi, toi qui 

dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. 

Luc 

(16.1-31) 
Il disait aussi à ses Disciples : Il y avait un homme riche qui avait un 

économe, lequel fut accusé devant lui comme dissipateur de ses biens. Sur 

quoi l'ayant appelé, il lui dit : qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends 

compte de ton administration; car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer 

mes biens. Alors l'économe dit en lui-même : que ferai-je, puisque mon 

maître m'ôte l'administration? je ne puis pas fouir la terre, et j'ai honte de 

mendier. Je sais ce que je ferai, afin que quand mon administration me sera 

ôtée, [quelques-uns] me reçoivent dans leurs maisons. Alors il appela 

chacun des débiteurs de son maître, et il dit au premier : combien dois-tu 

à mon maître? Il dit : cent mesures d'huile. Et il lui dit : prends ton 

obligation, et t'assieds sur-le-champ, et n'en écris que cinquante. Puis il dit 

à un autre : et toi combien dois-tu? et il dit : cent mesures de froment. Et 

il lui dit : prends ton obligation, et n'en écris que quatre-vingts. Et le maître 

loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi les enfants 

de ce siècle sont plus prudents en leur génération, que les enfants de 

lumière. Et moi aussi je vous dis : faites-vous des amis des richesses 

iniques; afin que quand vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans 

les Tabernacles éternels. 

 



 

Celui qui est fidèle en très peu de chose, est fidèle aussi dans les grandes 

choses; et celui qui est injuste en très peu de chose, est injuste aussi dans 

les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses 

iniques, qui vous confiera les vraies [richesses]? Et si en ce qui est à autrui 

vous n'avez pas été fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre? Nul serviteur 

ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il 

s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les 

richesses. 

Or les Pharisiens aussi, qui étaient avares, entendaient toutes ces choses, 

et ils se moquaient de lui. Et il leur dit : vous vous justifiez vous-mêmes 

devant les hommes; mais Dieu connaît vos cœurs; c'est pourquoi ce qui est 

grand devant les hommes, est en abomination devant Dieu. 

La Loi et les Prophètes [ont duré] jusqu'à Jean; depuis ce temps-là le 

Règne de Dieu est évangélisé, et chacun le force. Or il est plus aisé que le 

ciel et la terre passent, que non pas qu'il tombe un seul point de la Loi. 

Quiconque répudie sa femme, et se marie à une autre, commet un 

adultère, et quiconque prend celle qui a été répudiée par son mari, commet 

un adultère. 

Or il y avait un homme riche, qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui 

tous les jours se traitait splendidement. Il y avait [aussi] un pauvre, nommé 

Lazare, couché à la porte du [riche], et tout couvert d'ulcères; Et qui 

désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche; et 

même les chiens venaient, et lui léchaient ses ulcères. Et il arriva que le 

pauvre mourut, et il fut porté par les Anges au sein d'Abraham; le riche 

mourut aussi, et fut enseveli. Et étant en enfer, et élevant ses yeux, comme 

il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 

Et s'écriant, il dit : Père Abraham aie pitié de moi, et envoie Lazare, qui 

mouillant dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue; car 

je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Et Abraham répondit : 

mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens en ta vie, et que Lazare y a 

eu ses maux; mais il est maintenant consolé, et tu es grièvement tourmenté. 

Et outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous; tellement que 

ceux qui veulent passer d'ici vers vous, ne le peuvent; ni de là, passer ici. 

Et il dit : je te prie donc, père, de l'envoyer en la maison de mon père; Car 

j'ai cinq frères, afin qu'il leur rende témoignage [de l'état où je suis]; de 

peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui 

répondit : Ils ont Moïse et les Prophètes; qu'ils les écoutent. Mais il dit : 

Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. Et Abraham lui dit : s'ils n'écoutent point Moïse et les 

Prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, quand quelqu'un des morts 

ressusciterait. 



 

 
 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆ 
 

«Եթէ մարդը իր մեղքերը չի տեսներ, չի նշանակեր, որ 

մեղք չունի: Այդ կը նշանակէ թէ՛ մարդը ո՛չ միայն 

մեղքերու մէջ է, այլ նաեւ՝ հոգեւոր կուրութեան մէջ է»: 

Հայր Նիքոն Վորոպեով 
 

«Խոնարհամտութեան կը հասնին պահքով, աղօթքով 

եւ յատկապէս հնազանդութեամբ»: 

Թաթէոս վրդ. Վիդովնիցքի 

 

Եկեղեցական Տօնացոյց Յառաջիկայ Շաբթուան 
 

Մարտ –  Mars 
 

25, Երկուշաբթի – ԻԲ. Օր Մեծի Պահոց 
Lundi 25 – 22ème jour du Jeûne du Carême  

 

26, Երեքշաբթի – ԻԳ. Օր Մեծի Պահոց 

Mardi 26 - 23ème jour du Jeûne du Carême  
 

27, Չորեքշաբթի – ԻԴ. Օր Մեծի Պահոց 

Միջինք 

Mercredi 27 - 24ème jour du Jeûne du Carême 

Mi- Carême   
 

28, Հինգշաբթի – ԻԵ. Օր Մեծի Պահոց 

Jeudi 28 – 25ème jour du Jeûne du Carême 
 

29, Ուրբաթ - ԻԶ. Օր Մեծի Պահոց 

Vendredi 29 - 26ème jour du Jeûne du Carême 
 

30, Շաբաթ – ԻԷ. Օր Մեծի Պահոց 

Տօն Սրբոց Մանկանցն Քառասնից, որք ի Սեբաստիա 

կատարեցան:  

Samedi 30  – 27ème jour du Jeûne du Carême 

Fête des Saints Quarante Enfants qui accomplirent leur destin de 

martyr à Sébaste. 

 



 

 

Սիրելի հաւատացեալներ, 

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ աւանդութ-

եամբ այսօր Մեծ Պահոց չորրորդ Կիրակին կը յիշատակենք։ 

Ըստ տօնացոյցի՝ Անիրաւ Տնտեսի, իսկ այլ եկեղեցիներու ա-

ւանդութեամբ՝ Իմաստուն Տնտեսի: Երկուքն ալ ճշմարիտ պայ-

մանաւորուած են, թէ ինչ տեսանկիւնով կը դիտենք…բայց խօսքս 

այս մասին չէ… 

Տնտեսի առակին առանցքը հաշուետուութիւնն է՝ համարատը-

ւութիւնը: Այս մարդու Աստուածադիր բնական զգացումն է, որ 

ուղղակիօրէն կ՚առնչուի մարդու արարումին պատմութեան եւ 

անոր  ընտրութեան Աստուածապարգեւ շնորհին հետ: Մենք 

ընտրութիւն կը կատարենք եւ այդ ընտրութեան համար պա-

տասխանատու կ՚ըլլանք հաշուետուութեամբ: Երբ առաջին մար-

դը իր ազատ կամքովը ընտրեց մեղքը Աստուած փութաց փրկել 

“Ո՞ւր ես Ադամ” հարցադրումով՝ պատրաստելով անոր ապաշ-

խարութեան, իսկ այս պարագային չզղջացող մարդուն ուղղակի 

դարձեալ ընտրութեան առջեւ դրաւ շեշտելով “Տուր քու տնտե-

սութեանդ հաշիւը”: Մեղքն ընդունելու ժխտողականութիւնը հա-

մամարդկային երեւոյթ մըն է՝ Ադամէն սկզբնաւորուած եւ ցաւա-

լիօրէն ոչ միայն ժխտողականութիւնը, այլեւ զայն արդարացնե-

լու բազմապիսի հնարները՝ արդարացման կամ ինքնարդարաց-

ման զանազան պատճառներով վարագուրուած: 

Մեր օրերուն կարծես Աստուածային նախախնամութեամբ մեծ 

պահքի ապաշխարութեան, զղջումի, խոկումի, աղօթքի, անդրա-

դարձումի ընթացքը համապատասխանած է, աւելին՝ յաջորդած 

է  շատ կարեւոր իրադարձութեան՝ մեր մայր հայրենիքին մէջ 

տեղի ունեցող ընտրական գործընթացներուն հետ: Երկուքին 

մէկտեղումը միեւնոյն ժամանակահատուածին մէջ  հանրային 

կեանքի լաւագոյն ներկայացուցիչն է: 

Հոգեւոր Հովիւի 

Պատգամը  
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Փոփոխութեան մասին ճառերէն, լուտանքներէն, հայհոյանքնե-

րէն, կաշառատուութեան մասին զրոյցներէն, լուսաւոր ու բար-

գաւաճ, ապահով ու գեղատեսիլ ապագայի խոստումներէն, թեկ-

նածուներու պատկերներու ամենուրեքութենէն ու ֆիզիքական 

շփումին հասանելիութենէն անդին կ՚ուզեմ լսել ապաշխարութ-

եան ու զղջումին իրական խոստովանութիւնները: Առանց՛ 

ապաշխարութեան չի՛ կրնար ըլլալ ո՛չ մէկ փոփոխութիւն: Ա-

պաշխարութիւնն է փոփոխութիւնը եւ դեռ աւելին՝ ԵՐՋԱՆԻԿ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ: 

Ապաշխարութեան քաջութիւնը Յարութեան Յաղթանակի գրա-

ւականն է.. 

ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻ՛ՒՆ, այս է բանալին ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԵԱՆ… 

Օրհնութեամբ՝ Տէր Դաւիթ քահանայ Մարգարեան 
 

Résume du Sermon 
 

L'Église Arménienne Apostolique célèbre aujourd'hui le quatrième 

Dimanche du Carême, intitule Dimanche de l'intendant infidèle. 

Dans la parabole de Jésus, l'homme riche représente Dieu et l'intendant 

c'est nous, les disciples de Jésus et le pivot de la parabole est la reddition 

des comptes. 

La vie que nous avons est un don de Dieu, avec la liberté qui lui est 

attachée. 

Adam a choisi le péché et Dieu est intervenu en lui proposant la 

pénitence et dans la parabole en question le maitre demande un compte - 

rendu. 

Reconnaitre ses péchés et en outre les justifier est dans la nature de 

l'homme. 

Cette période de Carême avec la pénitence, le repentir et le recueillement 

coïncide providentiellement avec les péripéties politiques, sociales et 

économiques dans notre Mère Patrie. 

En scrutant les discours des politiciens sur la corruption et l'injustice, 

suivis des promesses d'une meilleure gouvernance, nous espérons entendre 

des aveux sincères se rapportant à la pénitence et à la repentance sans 

lesquelles il ne peut y avoir changement, notamment un changement juste 

et enchanteur. 
                                                                                  

                                                                              En Foi et en Prière 

Père David Margaryan 

  



 

 

 

      ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 

 

      ԱՂՕԹՔ 

  ՕՐԸ ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՆՑԸՆԵԼՈՒ 
 

Գիշեր ու ցերեկ եւ ամէն ժամ կ'աղաչենք քեզի եւ կը խնդրենք, 

մարդասէ՛ր Տէր: Լսէ՛ մեզ, ո՜վ Աստուած, մեր Փրկիչը. ականջդ 

մեզի խոնարհեցուր, որպէսզի զուր տեղ չյոգնինք. այլ՝ մեր ճիգը 

արդարութեան գործ եւ աստուածապաշտութեան պտուղ նկատէ: 

Ընդունէ՛մեր աղօթքն ու երկրպագութիւնը, ո՜վ  Տէր, եւ քու ո-

ղորմութեամբդ հատուցանէ մեզի, առատապէս: Քու ամենազօր 

աջիդ հովանիին տակ ծածկէ մեզ, եւ Սուրբ Հոգիիդ զօրութեամբը 

զօրացուր մեզ, ո՜վ Տէր: Աչքի բիբի պէս պահէ մեզ, եւ քու բարու-

թիւնդ  ցոյց տուր մեզի, որպէսզի քու սուրբ անունդ գովուի եւ 

փառաբանուի: Որովհետեւ բոլոր արարածները մշտնջենաւոր 

փառափանութեամբ քու փառքդ կը հիւսեն բարձունքներուն մէջ, 

Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւի-

տենից. Ամէն: 

 
APPEL A LA PROTECTION QUOTIDIENNE 

 

De jour et de nuit, à toute heure, nous te prions et te supplions, 

Seigneur qui aime les hommes, écoute-nous, Dieu notre Sauveur, 

incline ton oreille vers nos demandes, pour que le labeur de tes 

serviteurs ne soit pas vain, mais considère notre travail comme 

œuvre de justice et comme acte de piété. Accepte, Seigneur, notre 

prière et notre adoration, et dans ta miséricorde récompense-nous 

abondamment. Couvre-nous de la protection de ta droite toute-

puissante, fortifie-nous, Seigneur, de la force de ton Esprit Saint. 

Sauve-nous comme la prunelle de l’œil, fais-nous un signe de bonté 

à la louange et à la gloire de ton saint nom. C’est pour ta gloire que 

s’accomplit l’incessante glorification de tous les êtres, maintenant et 

toujours, dans les hauteurs du Père, du Fils et de ton Esprit Saint, 

dans l’éternité de l’éternité. Amen! 



 

 

CHURCH: 
Mr. Ara Zafirian $100, Mrs. Sonya Djandjikian $50, 
Mrs. Maro Markarian $30, Mrs. Hilda Eramian $20 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
THE LATE ARMENAG OULOUSIAN: 

Mr. & Mrs. Haig Kanar, Mr. & Mrs. Krikor & Armine Kanar, Mrs. 
Bayzar Kanar $500, Mrs. Elizabeth Adjeleian $400, Mr. & Mrs. Alex 
& Nora Kunter, Mr. Habib Malo $100, Mr. Joseph Toutikian, Mr. & 
Mrs. Emile & Sella  Kutlu, Mr. & Mrs. Vahakn & Lucy Arapyan, 
Mrs. Rochelle Reyes, Mr. & Mrs. Murat & Zivart Takvorian, Mrs. 
Hilda Hacikyaner, Mr. & Mrs Michel & Sella Kutlu, Mrs. Anne 
Soukiassian, Mr. & Mrs. Avedis & Mari Basmacioglu $50, Mr. & 
Mrs. Murat & Nadia Armutlu $40, Mr. Levon Simonyan, Mr. & Mrs. 
Nuran Cankul, Mr. & Mrs. Arsen & Ayda Unlusoy, Mrs. Aghavni 
Koleoglu, Mrs. Germaine Koleoglu $30, Mrs. Seta Artokun $25, 
Mrs. Anita Kebabjian, Mr. Frengul Kalaitzian, Mr. Aram Der 
Movsesyan, Mr. Vahan Sekeryan $20  

THE LATE MISAK LEVON BALIAN: 
Mrs. Sonia Kalpakdjian $50 

 
HOKEHANKISD: 

THE LATE HAIG MISAKYAN: 
Mr. Jirayr Gazeryan $100, Mr. & Mrs. Ara Gerikyan, Mr. & Mrs. 
Krikor & Armine Kanar, Mr. & Mrs. Krikor & Irma Merekyan, Dr. 
Arto Demirjian, Mr. Levon Simonyan, Mr. & Mrs. Murat & Zivart 
Takvorian, Mr. & Mrs. Mihran & Yercanik Ecityan $50, Mrs. 
Vartouhi Torossian, Mrs. Germaine Koleoglu, Mrs. Hilda 
Kepekci, Mr. & Mrs. Avedis & Mari Basmacioglu $30  

THE LATE TAKVORIAN & CANKUL FAMILIES: 
Mr. & Mrs. Ara Gerikyan $50 

THE LATE IMASDUHI NIGOGOSSIAN: 
Mr. Vrej Nigogossian $100, Mr. & Mrs. Mihran & Yercanik 

Ecityan $50, Mr. Frengul Kalaitzian $20  
THE LATE TAKUHI SEPOYAN SEVGEN:  

Mr. & Mrs. Arman & Ani Sevgen $100  
THE LATE ANNA DEGIRMENTAS: 

Mr. Melkon Degirmentas $50  



 

 

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 

 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցւոյ 
Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

Ողբացեալներ՝ 

ԱՐՄԵՆԱԿ ՈՒԼՈՒՍԵԱՆի 
(ARMENAG OULOUSIAN) 
ՄԻՍԱՔ ԼԵՒՈՆ ՊԱԼԵԱՆԻ 
(MISAK LEVON BALIAN) 

Մահուան տխուր առիթներով 
Իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն 

հանգուցեալներու բոլոր պարագաներուն, 
աղօթելով առ Աստուած, որ անոնց հոգիները 

Երկնային Արքայութեան արժանանան: 

 

 
 

 
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. 
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ԿԻՐԱԿԻ, 24 Մարտ 2019 

 
 

Պր. Յակոբ Շիրինեանի, 
խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօնպիտի կատարուի 

իր  սիրեցեալ կնոջ՝ 

ԹԱԳՈՒՀԻ ՇԻՐԻՆԵԱՆԻ (TAKUHI SIRINYAN) 
մահուան առաջին տարելիցին առիթով, 

սուրճի սպասարկութիւն Ծխական Խորհուրդի սենեակին մէջ: 
 

 
Տ. եւ Տիկ. Նորայր եւ Էտիթա Ղարիպեանի եւ զաւակներուն, 

Տ. եւ Տիկ. Ֆիլիփ եւ Նատին Պայարի եւ զաւակներուն, 
խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝ 

ԱԼՊԷՐ ՂԱՐԻՊԵԱՆԻ (ALBERT GHARIBIAN) 
մահուան առաջին տարելիցին առիթով: 

 
 
 
 

Տօքթ. եւ Տիկ. Գէորգ Մածունեանի եւ ընտանիքին (Գահիրէ), 
     Տ. եւ Տիկ.Փիյէր եւ Ալիս Մածունեանի եւ ընտանիքին, 

     Տիկ. Ժորժէթ Մանիքեանի եւ ընտանիքին, 
Տ.եւ Տիկ.Յովսէփ եւ Մարի Տօղրամաճեանի եւ ընտանիքին, 
խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ եղբօր, հօրեղբօր եւ մօրեղբօր՝ 

ՅԱԿՈԲ ՄԱԾՈՒՆԵԱՆԻ (HAGOP MATZOUNIAN) 
մահուան 25-րդ տարելիցին առիթով, 

ինչպէս նաեւ՝ 

ՄԱԾՈՒՆԵԱՆ ԵՒ ՏՕՂՐԱՄԱՃԵԱՆ 
(MATZOUNIAN & DOGHRAMADJIAN) 

           Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  

         հոգիներուն ի հանգիստ: 
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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 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.   
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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. 
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