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ՏԻՄՈԹԷՈՍԻ ԳՐՈՒԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ 1.1-11 
1Պօղոս՝ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ մեր Փրկիչ Աստուծոյ եւ 
մեր յոյսը եղող Քրիստոս Յիսուսի՝՝ հրամանով, 2Տիմոթէոսի՝ 
հաւատքով հարազատ զաւակիս. շնորհք, ողորմութիւն ու 
խաղաղութիւն Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, եւ Քրիստոս Յիսուսէ՝ 
մեր Տէրոջմէն: 3Քեզի աղաչեցի որ Եփեսոս մնաս, երբ ես 
Մակեդոնիա կ՚երթայի, որպէսզի պատուիրես ոմանց՝ ուրիշ 
կերպով չսորվեցնել, 4ո՛չ ալ ուշադրութիւն դարձնել առասպել-
ներու եւ անվերջանալի ազգաբանութիւններու, որոնք կը 
պատճառեն վէճեր՝ փոխանակ Աստուծոյ հաճելի շինութեան, որ 
կ՚ըլլայ հաւատքով: 5Իսկ պատուէրին վախճանը սէրն է՝ բխած 
սուրբ սիրտէ, բարի խղճմտանքէ եւ անկեղծ հաւատքէ: 
6Ասոնցմէ վրիպելով՝ ոմանք խոտորեցան փուճ խօսքերու մէջ. 
7կ՚ուզեն Օրէնքի վարդապետ ըլլալ, բայց չեն հասկնար ո՛չ ինչ 
որ կը խօսին, ո՛չ ալ այն բաները՝ որոնց վրայ կը պնդեն: 
8Սակայն գիտենք թէ Օրէնքը լաւ է, եթէ մէկը գործածէ զայն 
օրինաւոր կերպով, 9սա՛ գիտնալով թէ Օրէնքը տրուած է ո՛չ թէ 
արդարներուն համար, հապա՝ անօրէններուն եւ ըմբոստ-
ներուն, ամբարիշտներուն ու մեղաւորներուն, անսուրբերուն եւ 
սրբապիղծներուն, հայր զարնողներուն, մայր զարնողներուն, 
մարդասպաններուն, 10պոռնկողներուն, արուագէտներուն, 
մարդ գողցողներուն, ստախօսներուն, երդմնազանցներուն, եւ 
ուրիշ որեւէ բանի համար՝ որ հակառակ է ողջամիտ վարդ-
ապետութեան, 11համաձայն երանելի Աստուծոյ փառաւոր 
աւետարանին՝ որ վստահուեցաւ ինծի: 
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ  2.1-11 
1Երրորդ օրը հարսանիք մը կար Գալիլեայի Կանա քաղաքը, եւ 
Յիսուսի մայրը հոն էր: 2Յիսուս ալ հրաւիրուեցաւ այդ հարս-
անիքին, նաեւ՝ իր աշակերտները: 3Երբ գինին պակսեցաւ, 
Յիսուսի մայրը ըսաւ անոր. «Գինի չունին»: 4Յիսուս ըսաւ 
անոր. «Կի՛ն, դուն ի՞նչ ունիս ինծի հետ. իմ ժամս դեռ հասած 
չէ»: 5Իր մայրը ըսաւ սպասարկուներուն. «Ի՛նչ որ ըսէ ձեզի՝ 
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ըրէ՛ք»: 6Հոն վեց քարէ կարաս դրուած էր՝ Հրեաներուն 
մաքրուելու սովորութեան համաձայն. իւրաքանչիւրը կը պար-
ունակէր երկու կամ երեք մար: 7Յիսուս ըսաւ անոնց. 
«Լեցուցէ՛ք այդ կարասները ջուրով». ու լեցուցին զանոնք՝ 
մինչեւ բերանը: 8Եւ ըսաւ անոնց. «Հիմա հանեցէ՛ք ու տարէ՛ք 
սեղանապետին». անոնք ալ տարին: 9Երբ սեղանապետը համ-
տեսեց գինի դարձած ջուրը՝ չէր գիտեր ուրկէ՛ ըլլալը (բայց սպա-
սարկուները՝ որոնք հաներ էին ջուրը՝ գիտէին): Սեղանա-պետը 
կանչեց փեսան 10եւ ըսաւ անոր. «Ամէն մարդ նախ կը մատու-
ցանէ լաւ գինին, ու երբ արբեցած ըլլան՝ ա՛յն ատեն ցածորակը. 
բայց դուն լաւ գինին պահեցիր մինչեւ հիմա»: 11Յիսուս իր 
նշաններուն սկիզբը ըրաւ ասիկա՝ Գալիլեայի Կանա քաղաքին 
մէջ, եւ ցոյց տուաւ իր փառքը. ու իր աշակերտները հաւա-
տացին իրեն: 

 

1 Timothée 1.1-11 
1Paul Apôtre de Jésus-Christ par le commandement de Dieu 
notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance:  
2A Timothée mon vrai fils en la foi; que la grâce, la miséricorde 
et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père, et de 
la part de Jésus-Christ notre Seigneur.  3Suivant la prière que je 
te fis de demeurer à Ephèse, lorsque j'allais en Macédoine, [je te 
prie encore] d'annoncer à certaines personnes de n'enseigner 
point une autre doctrine; 4Et de ne s'adonner point aux fables et 
aux généalogies, qui sont sans fin, et qui produisent plutôt des 
disputes, que l'édification de Dieu, laquelle consiste en la foi. 5Or 
la fin du Commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur 
pur, et d'une bonne conscience, et d'une foi sincère: 6Desquelles 
choses quelques-uns s'étant écartés, se sont détournés à un 
vain babil. 7Voulant être docteurs de la Loi, [mais] n'entendant 
point ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils assurent. 8Or nous savons 
que la Loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement. 9Sachant 
ceci, que la Loi n'est point donnée pour le juste, mais pour les 
iniques, et pour ceux qui ne se peuvent point ranger; pour ceux 
qui sont sans piété, et qui vivent mal; pour des gens sans religion, 
et pour les profanes; pour les meurtriers de père et de mère, et 
pour les homicides; 10Pour les fornicateurs, pour ceux qui 
commettent des péchés contre nature, pour ceux qui dérobent 
des hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et contre telle 
autre chose qui est contraire à la saine doctrine; 11Suivant 
l'Evangile de la gloire de Dieu bienheureux, lequel [Evangile] m'a 
été commis. 
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Jean 2.1-11 
1Or trois jours après on faisait des noces à Cana de Galilée, et 
la mère de Jésus était là. 2Et Jésus fut aussi convié aux noces, 
vec ses Disciples. 3Et le vin étant venu à manquer, la mère de 
Jésus lui dit : ils n'ont point de vin. 4Mais Jésus lui répondit: 
qu'y a-t-il  entre moi et toi, femme? mon heure n'est point 
encore venue. 5Sa mère dit aux serviteurs : faites tout ce qu'il 
vous dira. 6Or il y avait là six vaisseaux de pierre, mis selon 
l'usage de la urification des Juifs, dont chacun tenait deux ou 
trois mesures. 7Et Jésus leur dit: emplissez d'eau ces 
vaisseaux. Et ils les emplirent jusques au haut. 8Puis il leur dit 
: versez-en maintenant,  
et ortez-en au maître d'hôtel. Et ils lui en portèrent. 9Quand le 
maître 'hôtel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, (or il 
ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient 
puisé l'eau, le savaient bien,) il s'adressa à l'époux. 10Et lui dit: 
tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre après 
qu'on a bu plus largement; [mais] toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu'à  maintenant. 11Jésus fit ce premier miracle à Cana de 
Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses Disciples crurent en lui. 
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Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ  
Արդ, եօթը օրեր առաջ ուրախացանք ութնօրեայ մանուկ 
Յիսուսին տաճար ուղեկցելով, իսկ այսօր 
տեղափոխուինք Գալիլիոյ Կանա քաղաքը 
եւ միասին ականատես ըլլանք այն 
առաջին հրաշքին, որ գործեց մեր Տէրը 
Յիսուս Քրիստոս: 
Յովհաննէսի Աւետարանին մէջ կը 
կարդանք, որ այս դէպքը տեղի ունեցաւ 
մեր Տիրոջ մկրտութենէն շատ չանցած, 
այսինքն՝ Երկրի վրայ Իր առաքելութեան 
իրականացման ճիշդ սկիզբը, երբ Ան Իր 
առաջին աշակերտներուն հետ Յորդա-
նանի կողմերէն Գալիլիա գնաց: Աւետարանիչը կը պատմէ, որ 
Գալիլիոյ Կանա քաղաքին մէջ հարսանիք կար, որուն Մարիամ 
Աստուածածինն ալ  հրաւիրուած էր եւ ուր  հրաւիրեցին նաեւ՝ 
Յիսուսին եւ Իր աշակերտները: Եւ պատահեցաւ այնպէս, որ 
հարսանեկան խնճոյքի թէժ պահուն գինին պակսեցաւ եւ մայրը 
այդ մասին ըսաւ Յիսուսին: Յիսուս նախ պատասխանեց, որ Իր 
ժամանակը դեռ չէ հասած, բայց յետոյ սպասաւորներուն 
պատուիրեց, որ այնտեղ գտնուող ջուրի վեց կարասները 
բերնեբերան ջուրով լեցնեն եւ տանին սեղանապետին՝ համտ-
եսելու համար: Եւ երբ սեղանապետը համտեսեց՝ սքանչացաւ 
այդ բարձրակարգ գինիէն, որ Տիրոջ ամենակարող զօրութեամբ 
փոխակերպուած էր ջուրէն, եւ զարմացաւ, թէ փեսան ինչու 
պահած էր այդ հրաշալի գինին եւ հարսանիքի սկիզբը չէր 
հրամցուցած իր հիւրերուն (Յովհ. 2:1-11): Ահա այս պատ-
մութիւնն է, սիրելի՛ հաւատացեալներ, որ օրուան աւետ-
արանական ընթերցուածքն է եւ որուն մասին պիտի խօսիմ 
այսօր: 



 

Սիրելինե՛ր, կարդալով Աւետարանը եւ հետեւելով Եկեղեցւոյ 
մեկնութիւններուն, բոլորդ ալ գիտէք, որ Սուրբ Գիրքի էջերուն 
մէջ տեղ գտած պատմութիւնները, Տիրոջ առակներն ու 
խրատները, Անոր սուրբ շրթունքներէն հնչած իւրաքանչիւր 
խօսք իրենց մէջ կը թաքցնեն շատ աւելի խոր իմաստ, քան 
ընթերցողին կը թուի առաջին հայացքով: Կանայի հարսանիքին 
տեղի ունեցածն ալ շատ արտասովոր չի թուիր ըլլալ այն իրա-
դարձութիւններուն համեմատութեամբ, որ տեղի պիտի 
ունենան յետոյ՝ Աստուծոյ որդիին բացայայտ գործունէութեան 
ընթացքին: Անկէ ետքն է, որ մարդացեալ Աստուած կը մտնէ 
մարդկային ցաւի ու տառապանքի մռայլ հորձանուտը՝ բժշկելու 
կոյրերն ու բորոտները, ազատելու դեւերու կապանքներէն, 
ննջեցեալները վերադարձնելու մեռեալներու աշխարհէն, բայց 
այդ ամէնը յետոյ, իսկ այժմ Անոր անսահման պարզութեան եւ 
մարդամօտութեան ժամանակն է. Ան սիրով ընդունած է Իր 
ծանօթներու հրաւէրը, եկած է կիսելու անոնց ուրախութիւնը եւ 
այդ միջոցին կը կատարէ հրաշք մը, որ կարծես ոչ մէկ 
առնչութիւն ունի Իր փրկագործ առաքելութեան հետ: Սակայն, 
այս առաջին՝ մակերեսային հայացքէն միայն: 
 

Քրիստոսի երկրային կեանքի հետագայ ընթացքին ալ կը 
տեսնենք, որ Աստուծոյ Բանը բազմաթիւ անգամ մասնակցեցաւ 
ուրախութեան սեղաններու՝ Իրեն հեռու չպահելով մարդկային 
պարզ ուրախութիւններէն եւ չխորշելով մեղաւոր մարդոց 
ընկերակցութենէն, քանի որ ինչպէս Ինք ըսաւ. «Առողջներուն 
բժիշկ պէտք չէ, այլ՝ հիւանդներուն. եւ ես չեմ եկած արդարները 
կանչելու, այլ՝ մեղաւորները» (Մրկ. 2:14-17): Ինչպէս նաեւ այս 
կը խօսի այն մասին, որ նախ՝ ամէն ինչ իր ժամանակը ունի, 
ինչպէս ըսած է Սողոմոն Իմաստուն թագաւորը իր Ժողովող 
գիրքին մէջ (3:1-8), եւ յետոյ՝ ամէն ինչ կախուած է անկէ, թէ 
նախ՝ ինչ նպատակ ունի եւ ինչի կը ծառայէ տուեալ գործը կամ 
իրադարձութիւնը, եւ ինչ միտքով ու սիրտով մենք կը մաս-
նակցինք անոր: Քրիստոսի պարագային ամէն ինչ պարզ է՝ 
նախ՝ ուր ալ Ան երթար, ամէն ինչ կը սրբէր Իր աստուածային 
ներկայութեամբ, իսկ այս հարսանիքի պարագային Տէր Յիսուս 
տեսաւ, որ այդ ոչ մէկ կերպով չի հակասեր Իր փրկագործ 
առաքելութեան: Իսկ մեր դէպքին պայմանը այն է թէ՝ եթէ մենք 
ալ Քրիստոսի սրբութիւնը կը կրենք մեր ներսը, եթէ ամէն 
պարագային Անոր ապաւինութեան կը դիմենք եւ իմաստութիւն 
կը հայցենք Իրմէ, ապա մենք ալ վստահօրէն կը պահպանենք 
մեր մաքրութիւնը, զերծ կը մնանք գայթակղութիւններէն ու 
մեղաւոր կիրքերէն՝ ինչ միջավայրի մէջ ալ յայտնուինք: Այս 
առաջին կէտն էր, որուն վրայ կ'ուզէի ձեր ուշադրութիւնը 



 

հրաւիրել, սիրելի՛ հաւատացեալներ, իսկ երկրորդ կարեւոր 
կէտը Սուրբ Աստուածամօր անփոխարինելի դերն է այս 
պատմութեան մէջ: 
 

Մարդասէր Մայրը տեսաւ, որ հարսանիքի տէրերը այդ պահուն 
կը գտնուին  լուրջ նեղութեան, կարիքի առջեւ, քանի որ հարսա-
նեկան խնճոյքի անբաժան մասը հանդիսացող գինին սպառած 
էր, իսկ այդ ամօթ էր տանտէրերուն համար եւ կը սպառնար 
խայտառակութեան վերածուիլ: Եւ Գթասիրտ Մայրը, ինչպէս 
այսօր ալ կարեկից կը դառնայ կարիքի մէջ յայտնուո-ղներուն, եւ 
կը բարեխօսէ իր Միածինին առջեւ, այնպէս ալ այն օրը 
անտարբեր չմնաց, եւ մայրական սիրով լեցուն սիրտը շտապեց 
օգնութեան ձեռք մեկնել նեղութեան մէջ յայտնուող-ներուն: Իր 
Որդւոյն հրաշափառ ծնունդը եւ իրեն շնորհուած աւետիսը 
անկասկած շատ բաներ բացայայտած էին մօր խորաթափանց 
սիրտին իր Որդւոյն մեծութեան ու զօրութեան մասին, ուստի 
մայրական վստահութեամբ եւ հաւատքով Սուրբ Մարիամը կը 
դիմէ Որդիին օգնութեան: Ան հրաշալի կը ճանչնայ իր Միակին 
ու Անոր գթասրտութիւնը, եւ գիտէ, որ պէտք չկայ ըսելու, թէ ինչ 
պէտք է ընել, այլ ուղղակի խոնարհութեամբ կը ներկայացնէ 
խնդիրը.  «Գինի չունին»: Եւ այստեղ բացայայտ կերպով երեւան 
կու գայ Տէր Յիսուս Քրիստոսի սէրը Իր սուրբ մօր նկատմամբ: 
Ան մօրը չի ստիպեր կրկնել ըսածը, ոչ ալ կը սպասէ, որ մայրը 
աղաչէ Իրեն, հոգ չէ թէ տակաւին շուտ էր Իր աստուածային 
արարչագործ էութիւնը ամբողջապէս բացա-յայտելու համար, 
չի մերժեր մօրը բարեխօսութիւնը ու կը շտապէ կատարել զայն: 
Այս կարեւորագոյն խրատ է մեզի համար, սիրելի՛ եղբայրներ եւ 
քոյրեր, որպէսզի երբեք չմոռնանք Աստուածածնի բարե-
խօսութեան զօրութեան մասին եւ մեծ հաւատքով հայցենք 
անկէ այդ ողորմածութիւնը: Սակայն չմոռնանք նաեւ այն լուրջ 
նախապայմանը, որ Սրբուհի Մայրը ըսաւ սպասւորներուն. 
«Ինչ որ ձեզի ըսէ, ըրէ՛ք» (Յովհ. 2:5): Եկեղեցւոյ սուրբ հայրերը 
կ'ըսեն, որ այս մէկ նախադաս-ութեամբ Մարիամ Աստուա-
ծածինը քարոզեց ողջ Աւետարանը եւ մեզի տուաւ երջան-
կութեան բանալին, քանի որ ամէն բան՝ թէ՛ մեր խնդրած 
հրաշքները, թէ՛ բժշկութիւնները, թէ՛ դէպի յաւիտենական 
կեանք տանող ճանապարհը կախուած են անկէ, թէ որքանով կը 
կատարենք, այն ինչ որ կ'ըսէ Տէր Յիսուս Քրիստոս: Այս մէկ 
տողով Աստուածածինը մեր հայացքները դէպի Երկինք կ'ուղղէ, 
քանզի այն գինին, որ Երկինքէն կ'աղերսենք, անիմաստ է 
փնտռել երկրի ջուրին մէջ: 
Երրորդ ուշագրաւ պահը, որուն մասին կը խօսիմ, շատ 
խորհրդանշական է, եւ այն դրուագներէն մէկն է, որուն խորքը 



 

իսկապէս մեծ իմաստ  թաքնուած է: Խօսքս այն մասին է, թէ 
Տիրոջ առաջին հրաշքին համար ինչու անպայման ջուրը 
օգտագործուեցաւ գինին փոխակերպելու համար: Այս բացատ-
րելու համար կրկին կը դառնանք Աւետարանին եւ կը տեսնենք, 
որ պատահական չէ, որ Յովհաննէս Աւետարանիչը կը նշէ. 
«Այնտեղ կային քարէ վեց թակոյկներ՝ հրեաներու սովորութեան 
համաձայն մաքրուելու համար. անոնցմէ իւրաքանչիւրը շուրջ 
հարիւր լիդր տարողութիւն ունէր: Յիսուս անոնց ըսաւ. 
«Լեցուցէ՛ք այդ թակոյկները ջուրով»» (2:6,7): Այսինքն, Տէր 
Յիսուս օգտագործեց այն ջուրը, որուն միջոցով հրեաները, 
իրենց սովորութեան համաձայն, կը մաքրուէին նախքան ծիս-
ական որեւէ պաշտամունքի անցնիլը: Եւ միայն այդ ջուրը գինիի 
վերածելով՝ Մարդացեալ Աստուած ցոյց տուաւ, որ այդ այլեւս ի 
զօրու չէր մաքրագործել հրեաները, որ անցած էր ջուրին ժամա-
նակը եւ եկեր էր Նոր Ուխտի գինիին՝ Քրիստոսի սուրբ արեան 
ժամանակը, որուն միջոցով միայն հնարաւոր էր այսուհետեւ 
սրբուիլ մեղքերէն եւ ստանալ այն փրկութիւնը, որ Աստուած 
խոստացած էր Իր հաւատարիմներուն (Մտթ. 26:27,28): 
 

Սիրելինե՛ր, տեսանք, որ Կանայի հարսանիքը սպասաւորող 
պարզ սպասաւորները անխօս ենթարկուեցան Քրիստոսի 
խօսքին եւ հրաշքին ականատես եղան: Նոյնին կրնանք մենք 
եւս արժանանալ, ընտրութիւնը մերն է, սակայն մեզ մղող 
դրդապատճառը ոչ թէ միայն հրաշք տեսնելու գայթակղութիւնը 
պէտք է ըլլայ, քանի որ մեզի պարգեւուած իւրաքանչիւր 
արեւածագ արդէն իսկ հրաշք է, այլ կատարեալ հնազանդ-
ութիւն Աստուծոյ սուրբ կամքին եւ խօսքին: Ուրեմն, միասին 
աղաչենք Երկնային Թագուհիին, Բարեխնամ Մօր եւ Կոյսին 
բարեխօսութիւնը իր Միածինին առջեւ, որպէսզի Քրիստոսի 
պարգեւած սրբութիւնը ծլարձակի եւ աճի մեր հոգիներուն մէջ, 
մեր սիրտերը կենդանի անօթներ դառնան Անոր անմահական 
գինիին համար, մեր կեանքի ուրախութեան եւ տխրութեան 
պահերուն միշտ Տիրոջ ներկայութիւնը խնդրենք մեր կողքին, եւ 
Տէրը արժանացնէ մեզ Իր Անմեղ Գառան սուրբ արիւնով 
տրուած փրկութեան, քանզի չկայ աւելի երանելի բան մարդուն 
համար, քան Տիրոջ պատրաստած երկնային հարսանիքին 
մասնակից ըլլալը: 
Աստւծոյ սէրը, շնորհն ու խաղաղութիւնը բոլորիդ: Ամէն: 
 
Օրհնութեամբ՝ 
Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեան   
Հոգեւոր հովիւ 
 



 

Résume du Sermon 
En ce temps-là il y eut des noces à Cana, en Galilée. Jésus était 
invité, ainsi que sa Mère et ses disciples. 
Au cours du repas le vin vint à manquer et Marie dit à Jésus: << 
Ils n'ont plus de vin>>. Jésus répondit: << Que veux-tu, mon heure 
n'est pas encore venue >>. 
Nous connaissons les faits, transformation de l'eau en vin par 
Jésus et c'est à Cana que les Disciples ont commencé à croire en 
Lui. 
On voit que Marie se situe entre son Fils et les hommes dans leurs 
souffrances, elle cherche la joie des invités c'est à dire de 
l'humanité et cette joie ne peut venir que par son fils. 
Nous sommes tous invités à cette noce de Cana afin que le vin 
nouveau ne vienne plus à manquer. 
La bonne nouvelle c'est que nos souffrances intéressent Jésus. Il 
est touché par ce que nous vivons avec nos prières et notre foi. 
 
En Foi et en Prière 
Père David Margaryan 
Prêtre paroissial 
 

                  

                    ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Տաճարի   

Հոգեւոր Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը  իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն`  

Երզնկացեան եւ Չատըրճեան ընտանիքներուն՝ 

Ողբացեալներ 

Հայկ Երզնկացեանի  (13 Յունուար 2020)  

եւ Անդրանիկ Չատըրճեանի (15 Յունուար 2020): 

 

SYMPATHY & CONDOLENCES 

The Parish Priest and the Parish Council of the St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral  

express their deepest condolences to the  

Erzingatzian  & Tchaderjian families 

on the loss of their beloved:  

Haig Erzingatzian (January 13, 2010)  

& Andre Tchaderjian (January 15, 2020).  

 

 



 

 

ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ     

 Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

 
• Ինչո՞ւ Յիսուս Քրիստոս Ս. Հաղորդութեան համար հաց եւ գինի 

ընտրեց: 

Ս. Գրիգոր Տաթեւացին, անդրադառնալով այս խնդրին, մի քանի պատճառներ կը 

մատնանշէ: 

Նախ՝ մարմնի կենդանութեան համար կերակուր եւ ըմպելիք հարկաւոր է, նոյն ձեւով հացն 

ու գինին կը խորհրդանշեն այդ կենդանութիւնը: 

Երկրորդ՝ Ս. Հաղորդութիւնը Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ մահուան յիշատակն է: Երբ 

Յիսուսի կողը խոցեցին, արիւնը մարմնէն բաժնուեցաւ, ուստի մարմնին տեղ հացը պէտք է 

դնել, իսկ արեանը՝ գինին: Նմանապէս մարդը բաղկացած է մարմինէ եւ հոգիէ, հացը մարմնի 

փրկութիւնն է, իսկ գինին՝ հոգիինը: Ինչպէս այս կեանքին մէջ առանց ուտելու եւ խմելու չենք 

կրնար ապրիլ, այնպէս ալ յաւիտենական կեանքին մէջ առանց հոգեւոր կերակուրի` Ս. 

Հաղորդութեան: 

Երրորդ՝ հաց եւ գինի կարելի է հեշտութեամբ գտնել ամենուրեք, որոնցմով անխափան մեր 

փրկութեան յիշատակը կը կատարուի: 

Չորրորդ՝ նիւթական առումով յարմար է շօշափել հացը եւ գինին, քան Հին Ուխտի միսը եւ 

արիւնը: 

Հինգերորդ՝ ըստ մարգարէի՝ հացը առաւել կը հաստատէ մարդուն սիրտը, իսկ գինին 

ուրախութիւն կը պատճառէ մարդուն (հմմտ. Սաղմ. 103.15): Նմանապէս Քրիստոսի 

փրկական Մարմինը առաւել կը հաստատէ հաւատացեալի սիրտն ու հոգին, իսկ գինին կը 

փարատէ մեղքերու պատճառով եղած տրտմութիւնը, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ. «Եւ Յիսուսի 

Արիւնը կը մաքրէ մեզ բոլոր մեղքերէն»: (Ա Յովհ. 1.7): 

Վեցերորդ՝ հացը ցորենի բազմաթիւ հատիկներէն պատրաստուած է, իսկ գինին՝ խաղողի 

բազմաթիւ պտուղներէն: Նոյն ձեւով Քրիստոսի խորհրդական Մարմինը՝ Եկեղեցին, 

հաւատացեալներու համախմբումն է, հաւաքատեղին: 

Եօթերորդ՝ ցորենը աղօրիքով կը մանրուի եւ կրակի վրայ հաց կը դառնայ, իսկ գինին կը 

հնձուի, կը ճզմուի եւ կը պատրաստուի խմելու համար: Ասոնք այլաբանօրէն կը 

խորհրդանշեն Քրիստոսի չարչարանքները: 

Ութերորդ՝ այս նոր խորհուրդին նիւթը պիտի տարբերէր հինէն, ուստի Յիսուս հացով եւ 

գինիով աւանդեց այն, ինչպէս Մելքիսեդեկը, որ կը նախորդէր հին օրէնքին, հաց եւ գինի 

մատուցեց՝ իբրեւ Քրիստոսի պատարագի ճշմարիտ նախօրինակ, ինչպէս Դաւիթ մարգարէն 

կ'ըսէ. «Դուն յաւիտենական քահանայ ես՝ ըստ Մելքիսեդեկի կարգին» (Սաղմ. 109.4): 

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsurbzoravor.am%2Fimages%2Fpost%2F2014-12%2Fog_skih-ev-maghzma-5202.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.surbzoravor.am%2Fpost%2Fview%2Fskih-ev-maghzma&docid=B6a4YrDvO681hM&tbnid=ejhSGTl10K_A-M%3A&vet=10ahUKEwjjuNXlo4vnAhUxvFkKHb7uBv8QMwhRKAgwCA..i&w=974&h=700&bih=681&biw=1600&q=%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%20%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D5%A1%D5%B6%20%D5%BD%D5%AF%D5%AB%D5%B0%D5%AB&ved=0ahUKEwjjuNXlo4vnAhUxvFkKHb7uBv8QMwhRKAgwCA&iact=mrc&uact=8


 

Holidays  

Saturday, January 18, 2010  
Commemoration of St. Anton the Hermit 
Some time after the spreading of Christianity the hermits’ movement 
started. Hermits were those persons who devoted themselves to God, 
went to uninhabited places and deserts and spent their life there praying 
and fasting. Thus, by God’s will they overcame the human faults and 
attained spiritual perfection. After many years of ascetic life the hermits 
were granted the grace of working wonders and healing the sick by 
means of prayers. 
St. Anton the Hermit is the founder of ascetic and monastic life. He was 
born in the village Koma, Egypt, in 251, in a noble family. After his 
parents’ death Anton inherited their wealth. Once in the church he 
listened the evangelical commandment, in which Jesus says: “If you want 
to be perfect, go and sell all you have and give the money to the poor, 
and you will have riches in heaven; then come and follow me.” (Mt 19:21). 
Being led by this commandment, Anton sold all of his property and lived 
in the spirit of praying, fasting and doing charity. After some time he left 
his native village and began to live in a cave, where according the 
hagiographers he struggled against the demons and devils who 
constantly appeared to him in the appearance of wild beasts. Patiently 
facing all temptations the saint left for a desert and lived there completely 
isolated for 20 years. Becoming aware of his ascetic and secluded life, 
many people left their houses and went the desert to live ascetic life. 
Upon the request of his spiritual brothers St. Anton came out of his cave 
and explained the assembled people monastic cannons and rules, which 
later became the guideline for monastic life. The saint passed away at 
the age of 105. 
  
Saturay, January 18, 2020  
 

Commemoration of the Hermits St. Triphon, St. Parsam and St. 
Vonoprios  

St. Triphon the Hermit was martyred in the town Nicaea during the reign 

of the king Dekos, the hermit St. Parsam the Hermit lived in the deserts 

of Syria in the middle of the fifth century, and the hermit St. Vonoprios 

the Hermit was born in Egypt in the fourth century. After living in the 

monastery for a while Vonoprios moved to the desert and lived there for 

60 years without meeting anyone. Like many other hermits, Vonoprios 

healed many sick people. That is why people pray especially to that saint 

for healing children and in case of difficult confinement. 

 



 

        ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ 
      ԱՂՕԹՔ ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒ  

                         ՀԱՄԱՐ 
               
               Քրիստոս, Որդի Աստուծոյ,  
            որ ներողամիտ ես եւ բարեգութ.  
             արարչական սիրովդ գթա՛ քու  

         հանգուցեալ ծառաներուդ  
         (մանաւանդ հոգին.......քո ծառայի-աղախինի):  

        Յիշէ՛ զանոնք այն մեծ օրը,  
      երբ արքայութեամբդ պիտի գաս:  

     Քու ողորմութեամբդ քաւէ՛ եւ ներէ՛ անոնց մեղքերը:  
        Լոյսովդ պայծառացուր զանոնք սուրբերուդ հետ միասին,        

որոնք քու աջակողմդ պիտի դասուին.  
         որովհետեւ դուն ես բոլորին Տէրն ու Արարիչը,  

  ողջերու եւ մեռեալներու Դատաւոր.  
    եւ քեզի՝ կը վայելեն փառքը,  
    իշխանութիւնն ու պատիւը,  

    այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն 

     

 
   PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 

                     Christ, Fils de Dieu,  
sans rancune et plein  

de miséricorde,  
par ton amour créateur aie pitié  

des âmes de tes serviteurs défunts,  
(notamment des âmes de……….,  
pour qui nous offrons ces prières).  

                          Souviens-toi d’elles le grand jour  
de l’avènement de ton royaume;  
fais-les dignes de miséricorde,  

de l’expiation et de la rémission des péchés,  
glorifie-les et range-les parmi tes saints à ta droite.  

Car tu es le Seigneur et le créateur de tous,  
juge des vivants et des morts.  
Et à toi conviennent la gloire, 
 la souveraineté et l’honneur,  
maintenant et toujours et pour  
l’éternité de l’éternité. Amen. 

 

 

 
 



 

  

Շաբթուայ խորհրդածութիւնը 

 
• Անհաւատութիւնը հպարտւթենէն կու գայ: Հպարտ մարդը իր մտքով եւ գիտութեամբ 

կը ցանկայ ամէն ինչ ճանչնալ, բայց ան չի յաջողիր Աստուծոյ ճանչնալ, որովհետեւ 

Տէրը միայն խոնարհ հոգիներուն կը յայտնուի: Տէրը խոնարհ հոգիներուն ցոյց կու տայ 

Իր գործերը, որոնք անըմբռնելի են մեր մտքին, բայց Սուրբ Հոգիին միջոցով յայտնի կը 

դառնան: Հասառակ մտքով կարելի է իմանալ միայն երկրայինը, եւ նոյնիսկ մասամբ, 

բայց Աստուած, եւ բոլոր երկնային բաները յայտնի կը դառնան Սուրբ Հոգիով: 

Ս. Սիվղանոս Աթոսացի 

                  
• Շատ կարեւոր է, երբ տան մէջ աղօթող մարդ կայ, որ կ'աղօթէ: Աղօթքը Աստուծոյ 

շնորհը կը բերէ դէպի տուն: Բոլոր տնեցիները այդ կը զգան, նոյնիսկ անոնք, որոնց 

սրտերը սառած  են: Անդադար աղօթեցէք: 

                                                                                            Թաթէոս վրդ. Վիտովնիցկի 

 

 

 

 

 

 

• 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) 

•  
 

 
 

 

 

 

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 

 

           ՏՆՕՐՀՆԷՔԻ 
                                                ԱՒԱՆԴՈՅԹՆ ՈՒ ՍՈՎՈՐՈՅԹԸ  

 

Տնօրհնէք փափաքող հաւատացեալները կրնան հեռաձայնել  
Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեանին՝ (514) 448-2809  

կամ Եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ (514) 279-3066 
 

The Tradition of Home Blessing 
The home is blessed for dedication or rededication, a reminder that the home reflects 
the Kingdom of God. Traditional times of the year for Armenian homes to be blessed 

are Eastertide (the 50 days following Easter), Christmastide (until February 14, the 
Feast of the Presentation), and after having moved into a new home. 

At a Home Blessing, every member of the family assembles with the priest to 
sanctify together three life-giving gifts: bread, water, and salt. It is a custom for the 
priest to bring with him a nushkhar as a symbol of the presence of God’s blessing. 

 

To request a Home Blessing,  
please contact with 

 Fr. David Margaryan at (514) 448- 2809  
or church office at (514) 279-3066. 

 



 

 

 ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

      ԿԻՐԱԿԻ, 19 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 

 

 
Թեմիս Բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. 

Յովակիմեանի թելադրանքով եւ փափաքով 

Եկեղեցւոյս Հոգեւոր Հովիւին, Ծխական Խորհուրդին 

եւ Յարակից Մարմիններուն, 

Հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝  

ի յիշատակ  

Պաքուի եւ Սումկայթի մէջ զանգուածային ջարդերուն 

զոհաբերուած անմեղ հայորդիներուն 

 30-րդ տարելիցին առիթով: 

 
 

 

 

 

 

Պոլսահայ Մշակութային Միութեան Վարչութեան,  

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչութեան 

պատճառով զոհուած  

Հայ Ազգի նուիրեալ զաւակներ՝ 

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ 

(HRANT DINK) 

մահուան 13-րդ տարելիցին առիթով 

ինչպէս նաեւ՝ 

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՑՊԱՆԵԱՆԻ 

(SARKIS HATSPANIAN) 

Մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 

(Հիւրասիրութիւն  Պոլսահայ Մշակութային 

Միութեան մէջ): 

 

 



 

Տ. եւ Տիկ. Աշոտ Գասպարեանի եւ զաւակներուն՝ Անիի 

եւ Արմանի,  

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝  

ԱՂԱՒՆԻ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ 

 (AGHAVNI KASPARYAN) 

մահուան 19-րդ տարելիցին առիթով 

ինչպէս նաեւ՝ 

ԱՐՏԱՇԷՍ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ 

 (ARDASHES KASPARYAN) 

հոգւոյն ի հանգիստ 

 
 

 

Տ. եւ Տիկ. Արման եւ Սեդա Գասպարեանի,  

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի  
կատարուի իրենց սիրեցեալ ծնողաց՝ 

ԱՐԱՔՍԻ ԵՒ ԹՈՎՄԱՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆՆԵՐՈՒ 

 (ARAXIE & TOVMAS  

GARABEDIAN) 

ինչպէս նաեւ՝ 

իրենց սիրեցեալ եղբօր՝ 

ՊՕՂՈՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ 

 (BOGHOS GARABEDIAN) 

հոգիներուն ի հանգիստ 

 
 

Տ. եւ Տիկ. Հրաչ Սվաճիպաշեանի (Գահիրէ), 

Տիկ. Նորա Սվաճիպաշեանի  

եւ զաւակներուն (Գահիրէ), 

Տ. եւ Տիկ. Արթին Սվաճիպաշեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Կրէկօրի Սվաճիպաշեանի եւ զաւակներուն, 

Եւ Համայն Քէլարթինեան, Թումայեան եւ Մազլումեան 

ընտանիքներու (Լոս Անճելոս), 

խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ  

մօր, մեծ մօր եւ մեծ մեծ մօր՝  

ՍԻՐԱՐՓԻ ՔԷԼԱՐԹԻՆԵԱԻ 

(SIRAPI KELARTINIAN) 

Մահուան 6-րդ տարելիցին առիթով 



 

 

 

 

Տիար Բիւզանդ Պօղոսեանի, 

Տիար Վիգէն Պօղոսեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Մելքոն եւ Նայիրի Պօղոսեանի եւ 

զաւակներուն,  

Տիկ. Ժանէթ Չաւուշեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ մօր, մեծ մօր եւ քրոջ՝ 

     ԱՆՈՒՇ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ 

(ANOUSH BOGHOSSIAN) 

մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 

ինչպէս նաեւ՝  

իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝ 

ԱՂԱՍԻ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ 

(AGHASI BOGHOSSIAN) 

Հոգւոյն ի հանգիստ 

 

 

 
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

  



 

 

 

                                            CHURCH: 
Mr. Haik Yasa $100, Manoir Guoin Seniors $75. 

 

                                       HOME BLESSING: 
  Mrs. Tamar Sarkis $100. 

  

     IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
    THE LATE KHATTCHIK KHATCHIKIAN: 

Mr. Mike Guiragossian, Mr. Vazken Khatchikian $200,  

Mrs. Sinthia Fernezlian $150, Mrs. Rita Baghdassarian, Mr. & Mrs. Aram & Belinda 

Yacoubian, Mr. & Mrs. Jerry Oughourlian, Mr. Alexander Cankul, Mr. Vartan 

Shamirian, Linen Chest Rockland Team, David Margossian,  

Mr. & Mrs. Sarkis & Arline Paskalian $100,  

Ms Grace Bedrossian, Mrs. Annie Djerrahian, Mrs. Hourig Tanachian, Mrs. Reesa 

Tonchian, Mrs. Sylvia Terzian, Mrs. Houri Hakimian $50,  

Mr. Paul Boghossian,  

Mr. & Mrs. Asbed & Mirna Bajakian $40, Mrs. Archo Baghdassarian $25,  

Mr. Vrej Sahnazaroglu, Mr. Kerim Hallawi, Ms Lara Zakarian,  

Mrs. Tamara Tachtchian $20. 

 
THE LATE ARSALUS DIVRIKLI: 

Yuruk Famiy $100, Mrs. Seta Saroyan, Mr. & Mrs. Garbis & Talar Tokmanciyan,  

Mr. Raffi Frengul $50, Mr. & Mrs. Hagop & Anoush Kazan,  

Mr. & Mrs. Harutyun Cihanyan $40, Mr. Nurhan Pestemalcigil,  

Mrs. Maria Sarayliyan $30. 

 
THE LATE HAIG ERZINGATZIAN: 

Mr. & Mrs. Ara & Narod Erzingatzian, Mr. & Mrs. Aram & BelindaYacoubian, Mr. 

& Mrs. Mike & Karine Guiragossian $200, Mr. & Mrs. Nishan Devletyan, Mr. & Mrs. 

Hovig Nalbandian, Mr. & Mrs. Harout Nalbandian, Mrs. Diana Hadjetian $100,  

Mr. Berj Djerrahian $60, Mrs. Germaine Koleoglu, Mr. & Mrs. Viken Manikian,  

Mr. Vartan Djerrahian, Mr. Jack Aktorosian, Mr. & Mrs. Hratch & Salpi 

Nerdjivanian, Mrs. Anoush Lakshmi Narayanan, Mr. Vazken Kaloustian,  

Ms Maral Bal, Mr. Aret Culpak, Mr. Paul Boghossian, Mr. Ara Demirdjian,  

Mr. & Mrs. Raffi Djerrahian $50, Mr. & Mrs. Gary & Tanya Guiragossian $40, Mr. 

Hovsep Libarian, Mrs. Margo Manikian $30, Devletian Family, Mrs. Serpouhi 

Toukhmanian $25,  

Mrs. Takouhi Sarafian, Mrs. Azad Sedefci $20. 

 



 

THE LATE FRIK KALANIAN: 

Mr. Harry Kalanian $100. 
THE LATE KEGHAM SUMBULIAN: 

Mrs. Hamesduhi Kenadjian $50. 
 

HOKEHANKISD: 
THE LATE  DR. GARABET VARTAZARMIAN: 

Mrs. Jeanette Vartazarmian $200, Dr. Megerditch Tarakdjian, Mrs. Loussayk 

Varjabedian $50. 
 

THE LATE ROSE NAZIRGANIAN: 

Mr. & Mrs. Garo & Sylvia Nazirganian, Mr. & Mrs. Berdj & Maro Kokorian $100. 
 

YOUGHAKIN TZNOUNT (CHRISTMAS): 

Mrs. Dita Menendyan, Dr. & Mrs. Nurhan & Ani Ecityan, Mr. Herman Yuruten 

$100, Mr. & Mrs. Zaven Khatchikian & Family, Mrs. Iris Voskian-Aslanian, Mrs. 

Germaine Koleoglu, Mr. Ramsey Ferahian,  

Mr. & Mrs. Roupeen & Meline Arsever $50, Mr. Albert Batmanian, Mrs. Karmen 

Ketli $30, Mr. Apig Apisoghomian $25, Mrs. Margo Manikian $20, Mrs. Jermaine 

Akcakiryan $10.  
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