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  Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ  
 ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 

ԳՐՈՒԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԷՆ (1.1-1՛) 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 
ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ  (17.1-10) 
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 HÉBREUX 1.1-14 

 LUC: 17.1-10 
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   ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 
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ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐՈՒԱԾ 

ՆԱՄԱԿԷՆ 1.1-14 
1Աստուած, որ վաղուց՝ շատ անգամներ ու շատ կերպերով՝ խօսած 
էր հայրերուն մարգարէներով, 2այս վերջին օրերը խօսեցաւ մեզի 
իր Որդիով, որ ժառանգորդ նշանակեց ամէն բանի եւ տիեզերքն ալ 
ստեղծեց անով: 3Ան իր փառքին շողն է ու իր էութեան 
նկարագրութիւնը, եւ իր զօրութեան խօսքով հաստատ կը բռնէ 
ամէն բան: Ի՛նք էր որ՝ մաքրելէ ետք մեր մեղքերը՝ բազմեցաւ 
բարձրերը, Աստուծոյ մեծափառութեան աջ կողմը, 4ա՜յնչափ 
գերադաս ըլլալով հրեշտակներէն, քանի որ անոնցմէ գերազանց 
անուն մը ժառանգեց: 
5Արդարեւ հրեշտակներէն որո՞ւն ըսաւ երբեք. «Դուն իմ Որդիս ես, 
ա՛յսօր ծնայ քեզ»: Եւ դարձեալ. «Ես Հայր պիտի ըլլամ անոր, ան ալ 
Որդի պիտի ըլլայ ինծի»: 
6Դարձեալ՝ երբ Անդրանիկը կը մտցնէ երկրագունդը՝ կ՚ըսէ. 
«Աստուծոյ բոլոր հրեշտակներն ալ թող երկրպագեն անոր»: 
7Նաեւ հրեշտակներուն մասին կ՚ըսէ. «Իր հրեշտակները հոգի-ներ 
կ՚ընէ, եւ իր պաշտօնեաները՝ կրակի բոց»: 
8Իսկ Որդիին կ՚ըսէ. «Քու գահդ, ո՛վ Աստուած, կը կենայ դարէ դար՝՝. 
քու թագաւորութեանդ մականը ուղղամտութեան մական է: 
9Դուն սիրեցիր արդարութիւնը եւ ատեցիր անօրէնութիւնը. 
Հետեւաբար, ո՛վ Աստուած, քու Աստուածդ օծեց քեզ ցնծութ-եան 
իւղով՝ ընկերակիցներէդ աւելի»: 
10Նաեւ. «Տէ՛ր, դո՛ւն սկիզբէն դրիր երկրի հիմերը, ու քո՛ւ ձեռք-
երուդ գործն է երկինքը: 
11Անոնք պիտի կորսուին, բայց դուն կը մնաս. բոլորը պիտի մաշին 
հանդերձի պէս: 
12Պիտի ոլորես զանոնք ծածկոցի պէս, եւ պիտի փոխուին. իսկ 
դուն՝ միշտ նո՛յնն ես, ու քու տարիներդ պիտի չպակսին»: 
13Եւ հրեշտակներէն որո՞ւն ըսաւ երբեք. «Բազմէ՛ իմ աջ կողմս, 
մինչեւ որ քու թշնամիներդ պատուանդան դնեմ ոտքերուդ»: 
14Միթէ անոնք բոլորը պաշտօն կատարող հոգիներ չե՞ն, ղրկուած 
սպասարկելու անոնց՝ որ պիտի ժառանգեն փրկութ-իւնը: 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 17.1-10 
1Եւ ըսաւ իր աշակերտներուն. «Անկարելի է որ գայթակղութիւններ 
չգան. բայց վա՜յ անոր, որուն միջոցով կու գան: 2Աւելի օգտակար 
պիտի ըլլար անոր, որ իշու ջաղացքի քար մը կախուէր իր վիզէն ու 
ծովը ձգուէր, քան թէ գայթակղեցնէր այս պզտիկներէն մէ՛կը: 
3Ուշադի՛ր եղէք դուք ձեզի: Եթէ եղբայրդ մեղանչէ քեզի դէմ՝ 
յանդիմանէ՛ զայն. ու եթէ ապաշխարէ՝ ներէ՛ անոր: 4Եթէ օրը եօթն 
անգամ մեղանչէ քեզի դէմ, եւ օրը եօթն անգամ վերադառնայ քեզի 
ու ըսէ՝ “կ՚ապաշխարեմ”, ներէ՛ անոր»: 
5Առաքեալները ըսին Տէրոջ. «Աւելցո՛ւր մեր հաւատքը»: 6Տէրը 
ըսաւ. «Եթէ մանանեխի հատիկի չափ հաւատք ունենայիք, կրնայիք 
ըսել այս թթենիին. “Արմատախի՛լ եղիր եւ տնկուէ՛ ծովուն մէջ”. ան 
ալ պիտի հնազանդէր ձեզի»: 
7«Բայց ձեզմէ ո՞վ, ունենալով երկրագործ կամ հովիւ ծառայ մը, երբ 
ան տուն մտնէ արտէն՝ իսկոյն կ՚ըսէ անոր. “Գնա՛, սեղա՛ն նստէ”: 
8Հապա չ՚ը՞սեր անոր. “Պատրաստէ՛ իմ ընթրիքս, ու գօտիդ 
կապած՝ սպասարկէ՛ ինծի, մինչեւ որ ես ուտեմ եւ խմեմ. յե՛տոյ դուն 
ալ կեր ու խմէ”: 9Միթէ շնորհապա՞րտ կ՚ըլլայ այդ ծառային՝ իրեն 
հրամայուած բաները ընելուն համար. չեմ կարծեր: 10Նոյնպէս դուք, 
երբ ընէք ձեզի հրամայուած բոլոր բաները՝ ըսէ՛ք. “Մենք անպէտ 
ծառաներ ենք. ըրինք ինչ որ պարտական էինք ընել”»: 

Hébreux 1.1-14 
1Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les Prophètes, à plusieurs 
fois, et en plusieurs manières, 2Nous a parlé en ces derniers jours par [son] 
Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses; et par lequel il a fait les siècles; 3Et 
qui étant la splendeur de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et 
soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par soi-même la 
purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les 
lieux très-hauts. 4Etant fait d'autant plus excellent que les Anges, qu'il a hérité 
un Nom plus excellent que le leur. 
5Car auquel des Anges a-t-il jamais dit : tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui 
engendré? Et ailleurs : je lui serai Père, et il me sera Fils? 
6Et encore, quand il introduit dans le monde son Fils premier-né, il [est] dit : 
et que tous les Anges de Dieu l'adorent. 
7Car quant aux Anges, il [est] dit : Faisant des vents les Anges, et de la flamme 
de feu ses Ministres. 
8Mais [il est dit] quant au Fils : ô Dieu! ton trône [demeure] aux siècles des 
siècles, et le sceptre de ton Royaume est un sceptre d'équité : 
9Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu! ton Dieu 
t'a oint d'une huile de joie par-dessus tous tes semblables. 
10Et dans un autre endroit : toi, Seigneur, tu as fondé la terre dès le 
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commencement, et les cieux sont les ouvrages de tes mains : 
11Ils périront, mais tu es permanent; et ils vieilliront tous comme un 
vêtement; 
12Et tu les plieras en rouleau comme un habit, et ils seront changés; mais toi, 
tu es le même, et tes ans ne finiront point. 
13Et auquel des Anges a-t-il jamais dit : assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que 
j'aie mis tes ennemis pour le marche-pied de tes pieds? 
14Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en 
faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? 
 

Luc 17.1-10 
1Or il dit à ses Disciples : il ne se peut faire qu'il n'arrive des scandales; mais 
malheur à celui par qui ils arrivent. 2Il lui vaudrait mieux qu'on lui mît une 
pierre de meule autour de son cou, et qu'il fût jeté dans la mer, que de 
scandaliser un seul de ces petits. 3Soyez attentifs sur vous-mêmes. Si donc ton 
Frère a péché contre toi, reprends-le; et s'il se repent, pardonne-lui. 4Et si 
sept fois le jour il a péché contre toi, et que sept fois le jour il retourne à toi, 
disant : je me repens; tu lui pardonneras. 
5Alors les Apôtres dirent au Seigneur : augmente-nous la foi. 6Et le Seigneur 
dit : si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, 
vous pourriez dire à ce mûrier : déracine-toi, et te plante dans la mer; et il 
vous obéirait. 
7Mais qui est celui d'entre vous qui ayant un serviteur labourant, ou paissant 
le bétail, et qui le voyant retourner des champs, lui dise incontinent : avance-
toi, et mets-toi à table; 8Et qui plutôt ne lui dise : apprête-moi à souper, ceins-
toi, et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu; et après cela tu mangeras et 
tu boiras? 9Mais est-il pour cela obligé à ce serviteur de ce qu'il a fait ce qu'il 
lui avait commandé? Je ne le pense pas. 10Vous aussi de même, quand vous 
aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites : nous sommes 
des serviteurs inutiles; parce que ce que nous avons fait, nous étions obligés 
de le faire. 

 

Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետ 

Ե՞րբ կը տօնենք 
Սուրբին յիշատակի օրը կանուխէն հաստատուած է Հայ 

Առաքելական եկեղեցւոյ տօնացոյցին մէջ եւ կը տօնուի ամէն 
տարի Յիսնակի երրորդ Կիրակի օրուան յաջորդող շաբաթ օրը: 

Այս կը նշանակէ թէ Սուրբ Յակոբին տօնը կը յիշատակենք 
Դեկտեմբեր 12-18 օրերուն մէջ հանդիպող Շաբաթ օրը: 
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                   ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՏՕՆԱՑՈՅՑ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՇԱԲԹՈՒԱՆ  
        FÊTE DE L’ÉGLISE POUR LA SEMAINE PROCHAINE 

    ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ –  DÉCEMBRE 

14, Երկուշաբթի  - Տօն սրբոց Հայրապետացն Իգնատիոսի, 
Ադդէի եւ  Մարութայի եպիսկոպոսին 

Lundi 14 – Fête des sts patriarches Ignace et Atté  
et de l’évêque Marouta 

 
15, Երեքշաբթի – Տօն սրբոցն Թէոպոմպայ եպիսկոպոսին եւ 

Թէովնայ վկային եւ չորից զինուորացն Բասոսի, Եւսեբի,  
Եւտիքի եւ Բասիլիդեայ 

Mardi 15 - Fête du saint évêque Théobomba et du martyr  
Théovna et des quatre soldats 

Passos, Eusèbe, Euduce et Basilite 
 

16, Չորեքշաբթի – Պահք: 

Mercredi 16 - Jeûne. 
 

17, Հինգշաբթի – Տօն սրբոց կուսանացն՝ Ինդոսի, Դոմնայի եւ 
Գղերիկոսի քահանային եւ երկուց բիւրոցն որք այրեցան 

յեկեղեցին Նիկոմիդացւոց 

Jeudi 17 – Fête des saintes vierges Intos et Dominique, du prêtre 

Glérigos et des 20.000 personnes qui furent brûlées  

dans l’église de Nicomédie. 
 

18, Ուրբաթ - Պահք: 

Vendredi 18 - Jeûne. 
 

19, Շաբաթ – Տօն սրբոյն Աբգարու նախավկայ եւ ի Քրիստոս 
անդրանիկ հաւատացեալ թագաւորին մերոյ: 

Samedi 19 – Fête de notre roi précurseur Abgar,  
premier croyant du Christ 

 



 

  

      
ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

 
     Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 

 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ    

     ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

Ինչո՞վ կը տարբերի Յովհաննէսի մկրտութիւնը Յիսուսի 

մկրտութենէն: 
 

Ս. Յովհաննէս Կարապետը կը մկրտէր ջուրով ապաշխարութեան համար: 

Մարդիկ կու գային անոր մօտ, կը խոստովանէին իրենց մեղքերը եւ նոր կը  

մկրտուէին: Տիրոջ նախակարապետը ինքը շատ յստակ կ'ըսէ. «Ես ձեզ կը 

մկրտեմ ջուրով ապաշխարութեան համար, բայց ով որ ինձմէ ետք պիտի գայ, 

ինձմէ աւելի հզօր է, եւ ես արժանի չեմ հանելու անոր կօշիկները. Ան կը մկրտէ 

ձեզի Ս. Հոգիով եւ հուրով» (Մատթ. 3.11, հմմտ. Յովհ. 1.33): Այս մասին կը 

խօսի նաեւ Տէրը. «Յովհաննէսը մկրտեց ջուրով, բայց դուք այս օրերէն ոչ շատ 

հեռու պիտի մկրտուիք Ս. Հոգիով» (Գործք 1.5, 11.16): Այս երկու 

մկրտութիւններուն տարբերութիւնները ցոյց կու տան նաեւ Գործք 

Առաքելոցի 19.3-6 համարները: Ս. Բարսեղ Մեծը (330-379) կ'ըսէ. 

«Յովհաննէսը ապաշխարութեան մկրտութիւն կը քարոզէր եւ անոր 

ընդառաջ կու գար ամբողջ Հայաստանը: Աստուած որդեգրման Մկրտութիւն 

կը քարոզէր եւ Անոր վրայ յոյս դնողներէն ո՞վ չենթարկուիր: Այդ մկրտութիւնը 

սկզբնաւորող էր, իսկ սա՝ Աստուծոյ կը վերապահուի»: Իսկ Ս. Գրիգոր 

Տաթեւացին այս զանազանութեան մասին կ'ըսէ. «Յովհաննէսին 

մկրտութիւնը կը տրուէր Անոր անունով, ան որ պիտի գար, իսկ Քրիստոսինը՝ 

Ս. Երրորդութեան անունով, քանզի Քրիստոսի Մկրտութիւնը կ'արդարացնէր 

եւ կը բանար երկինքին դուռը, իսկ Յովհաննէսինը՝ ոչ»: Յիսուսի Մկրտութեան 

ժամանակ նաեւ բացայայտուեցաւ Ս. Երրորդութեան Խորհուրդը, երբ Հայր 

Աստուած վկայեց մկրտուող Որդիին սիրեի ըլլալը, իսկ Ս. Հոգին աղաւնակերպ 

իջաւ Անոր վրայ: 
 

Յղի կանայք կրնա՞ն մկրտուիլ: 
Անկասկած. կանոնական առումով որեւէ արգելք չկայ, բայց մէկ բան պէտք է 

անպայման յիշել, ինչ որ յաճախ շթոփ կը յառաջացնէ. Յղի կնոջ 

Մկրտութեամբ պտուղը մկրտուած չի համարուիր: Երբ երեխան ծնի, անոր 

անպայման պէտք է մկրտել: Սա կը փաստեն Երկրորդ Նիկիական 

կանոնախումբի 37-րդ, Նեոկեսարիայի 6-րդ կանոնները, ինչպէս նաեւ 

Մխիթար Գոշի Դատաստանագիրքը՝ Իսկ Ս. Աթանաս Ալեքսանդրացիի 

կանոնախումբի 39-րդ կանոնը կը հրահանգէ անմիջապէս մկրտել 

դժուարածին կնոջ մանուկը՝ մօտակայ մահուան ընդառաջ: 

 

 

 
 

 

 
 



 

     ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ     

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 

          ՀԱՒԱՏՔԻ ՀԱՆԳԱՆԱԿԸ 

 
Կը հաւատանք մէկ Աստուծոյ,  

Ամենակալ Հօր, որ արարիչն է երկինքին ու երկրին.  
տեսանելի եւ անտեսանելի  ստեղծուածներուն: 

Կը հաւատանք մէկ Տէր Յիսուս Քրիստոսի. Աստուծոյ 
Որդիին. որ հօր Աստուծմէ ծնած է որպէս միակ ծնունդ. 
այսինքն՝ Հօրը Էութենէն է: Աստուած է Աստուծմէ ծնած. 

Լոյս է՝ Լոյսէն յառաջ եկած:  
Ճշմարիտ Աստուած. եւ ո՛չ արարած:  

Անիկա Հօրը բնութենէն է: Իրմով ստեղծուած է ամէն ինչ 
որ կայ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ. տեսանելի թէ 
անտեսանելի: Ինքն էր որ մեզի՝ մարդերուս եւ մեր 

փրկութեան համար երկինքէն իջաւ եւ մարմին առաւ, 
մարդացաւ, Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ սուրբ կոյս 
Մարիամէն ծնելով որպէս կատարեալ մարդ՝ մարմինով, 
հոգիով եւ միտքով, եւ ամէն ինչով որ մարդկային է. Ո՝չ թէ 

երեւութապէս, այլ ճշմարտապէս:  
Չարչարուեցաւ, խաչուեցաւ, թաղուեցաւ, երրորդ օրը 

յարութիւն առաւ, նոյն մարմինով երկինք ելաւ եւ Հօրը աջ 
կողմը նստաւ: Կը հաւատանք նաեւ՝ թէ վերստին պիտի 

գայ, նոյն մարմինով եւ Հօրը փառքով, ողջերն ու 
մեռածները դատելու. ինք՝ որուն թագաւորութիւնը 

անվախճան է: 
Կը հաւատանք անեղ եւ կատարեալ Սուրբ Հոգիին, որ 

խօսեցաւ Օրէնքին, մարգարէներուն եւ Աւետարաններուն 
ընդմէջէն. որ Յորդանան գետին վրայ իջաւ, 

առաքեալներուն ուսուցանեց եւ սուրբերուն մէջ 
բնակեցաւ: 

Կը հաւատանք նաեւ մէկ, ընդհանրական եւ առաքելական 
սուրբ Եկեղեցիին. մէկ մկրտութեան, ապաշխարութեան, 

մեղքերու քաւութեան ու թողութեան. մեռելներու 
յարութեան, հոգիներու եւ մարմիններու յաւիտենական 
դատաստանին, երկինքի արքայութեան հաստատումին  

եւ յաւիտենական կեանքին: 

 



 

     LE SYMBOLE DE LA FOI 

Nous croyons en un Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du 

ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Et en un 

Seigneur, Jésus Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique né de 

Dieu le Père, c’est-à-dire de l’essence du Père, Dieu de Dieu, 

lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et nom 

créé; lui-même de la nature du Père, par qui toute chose a 

été créée dans les cieux  sur la terre, les choses visibles et 

invisibles; qui, pour nous les hommes, et pour notre salut, 

est descendu des cieux, s’est incarné, s’est fait homme, et 

est né parfaitement de Marie, la Vierge sainte, par l’action 

de l’Esprit Saint et il prit d’Elle corps, âme et esprit et tout ce 

qui est dans l’homme, en réalité et non fictivement; il subit 

la passion, fut crucifié, enseveli; il est ressuscité le troisième 

jour; monté aux cieux avec le même corps, il est assis à la 

droite du Père. Il viendra, avec le même corps et dans la 

gloire du Père, pour juger les vivants et les morts, et son 

règne n’a pas de fin. Nous croyons aussi au Saint Esprit 

incréé et parfait, qui a parlé dans la Loi, les prophètes et les 

Évangiles, qui est descendu sur le Jourdain, a prêché en la 

personne des Apôtres et a habité dans les saints. 

 Nous croyons aussi en une seule Église sainte, catholique et 

apostolique, en un baptême, au repentir, à l’expiation et à la 

rémission des péchés. A la résurrection des morts, au 

jugement éternel des âmes et des corps, au royaume des 

cieux et à la vie éternelle. 

Nous croyons en un Dieu, le Père Tout Puissant, 
crèateur du ciel et de la terre, des choses visibles 

 et invisibles. 
Et en un Seigneur, Jésus Christ, le Fils de Dieu, 

le Fils unique né de Dieu le Père, 
c’est-à-dire de l’essence du Père, Dieu de Dieu, 

lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, 
engendré et nom créé; lui-même de la nature du Père, 

par qui toute chose a été créée dans les cieux  sur la terre, 
les choses visibles et invisisbles; qui, pour nous les hommes, 

et pour notre salut, est descendu des cieux, s’est incarné, 
s’est fait homme, et est né parfaitement de Marie, 



 

la Vierge sainte, par l’action de l’Esprit Saint et il prit d’Elle corps, âme 
et esprit et tout ce qui est dans l’homme, 

en réalité et non fictivement; 
il subit la passion, fut crucifié, enseveli; 

il est ressucité le troisième jour; 
monté aux cieux avec le même corps, 

il est assis à la droite du Père. 
Il viendra, avec le même corps et dans la gloire du Père, 

pour juger les vivants et les morts, et son règne n’a pas de fin. Nous 
croyons aussi au Saint Esprit incréé et parfait, 

qui a parlé dans la Loi, les prophètes et les Evangiles, 
qui est descendu sur le Jourdain, 

a prêché en la personne des Apôtres et a habité dans les saints. 
Nous croyons aussi en une seule Eglise sainte, 

catholique et apostolique, 
en un baptême, au repentir, 

à l’expiation et à la rémission des péchés. 
A la résurrection des morts, 

au jugement éternel des âmes et des corps, 
au royaume des cieux et à la vie éternelle. 

 

HOLIDAYS 
Saturday, December 12, 2020 

COMMEMORATION OF THE PONTIFF ST. JAMES OF NISIBIS, HERMIT ST. 

MARUGE AND BISHOP ST. MELITUS 

Pontiff St. James of Nisibis is one of the authoritative and beloved saints of the 

Universal Church. He has deserved the epithet “Thaumaturge” (Wonderworker) for 

the numerous miracles relating to his name. According to hagiographical sources St. 

James was from a Parthian dynasty and the nephew of St. Gregory the Illuminator. 

When the family members of Anak the Parthian were killed nurses secretly fled to 

Caesaria taking with them baby Suren and James where they were educated in 

Christian spirit. Soon baby James and his sister Sakden were taken to Persia and for a 

while lived in the royal palace. However, James refused from safe and well-to-do life 

and became a hermit. He left for Nisibis where he met hermit St. Maruge, who was 

famous for leading a life befitting saints. Learning from the hermit Maruge that many 

people despite their conversion to true faith were skeptic and suspicious about the 

existence of Noah’s Ark James decided to climb the mountain in order to see the Ark 

and bring a piece of it. Despite his inflexible will-power he couldn’t reach the peak and 

after long sufferings he had a short nap. The angel visited him in his dream and put a 

piece of the Ark under his head. According to the tradition in the place where St. James 

had lain down appeared a cold stream having healing and miraculous qualities. In the 



 

future a church bearing the saint’s name was built nearby the stream. The piece of the 

Ark is up to date kept in the museum of the Mother See of Holy Etchmiadzin. He is one 

of the clergymen participating in the Nicene Council in 325. After the death of the 

Bishop of Nisibis God appeared to Maruge and told him that St. James was the 

deserving candidate for the Bishop of  Nisibis. St. James passed away in 350, after 

leading the flock for a long time. 

Bishop St. Mielitus was born in Melitene, Armenia Minor. In 358 he was the Bishop of 

Sebastia. In 360 he ascended the throne of Antioch. He struggled against the Arians. 

In 381 he presided the Second Ecumenical Council convened in Constantinople but 

unfortunately passed away before the end of the Council. 

Monday, December 14, 2020 

COMMEMORATION OF THE PONTIFFS STS. IGNATIUS, ADDE AND 

BISHOP MARUTA 

According to the tradition Pontiff St. Ignatius was the happy child whom Jesus took in 

his arms, and appealing to the apostles said, "Truly, I say to you, unless you turn and 

become like children, you will never enter the kingdom of heaven.” (Mt. 18:3). He was 

the disciple of the Apostles Peter and John, as well as the second Bishop of Antioch 

and was very popular in the East. During the period of reign of the king Trayanos he 

was imprisoned and accompanied by the soldiers was sent to Rome, where he was 

martyred in 113-117 voluntarily bringing himself sacrifice to the lions. He has written 

many letters addressed to various Christian communities, only seven of which have 

been preserved.  

Pontiff St. Adde was the Bishop of Yedessia ordained by the Apostle St. Thaddeus. He 

was martyred upon the order of the heathen king in the second quarter of the I 

century. 

Bishop St. Maruta was the Bishop of the city Nprkert of the Fourth Hayk. His father 

was Assyrian, and mother – Armenian. He was very popular in Persia and Byzantine. 

He has participated in the Second Ecumenical Council of Constantinople. As the envoy 

of the Theodos he was twice sent to the Persian King Hazkert to negotiate on stop ping 

the Christians’ persecutions. He passed away in 422. 

 

 

 

 

 

   
 
 



 

 
 
 

 ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
 ԿԻՐԱԿԻ,  13 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 

Առաջնորդ սրբազան հօր թելադրանքով եւ նախաձեռ-
նութեամբ Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւին եւ Ծխական 

Խորհուրդին  հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 
կատարուի 7 Դեկտեմբեր 1988-ին Հայաստանի մէջ 

պատահած երկրաշարժի աղէտի զոհերու  
յաւէտ յիշատակին:  

 
Նոնպէս Հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

պիտի կատարուի նաեւ՝ յանուն Հայրենիքի 
ազատութեան համար Արցախի ճակատամարտին մեր 
քաջարի զինծառայող հերոսներու յաւէտ յիշատակին:  

     

                                  Նորոգ հանգուցեալներ՝ 
Սահակյան Ռազմիկ Հենրիկի, ծնվ. 2000թ. 
Ղազարյան Սարգիս Մովսեսի, ծնվ. 2001թ. 
Պողոսյան Արթուր Դավիթի, ծնվ. 2001թ. 

Այվազյան Արտաշես Ռուստամի, ծնվ. 2001թ. 
Մարտիրոսյան Էրիկ Արթուրի, ծնվ. 2002թ. 

Մկրտչյան Արտյոմ Հակոբի, ծնվ. 2002թ. 
Հովհաննիսյան Էրիկ Լեռնիկի, ծնվ. 2002թ. 
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Հոգիներուն ի հանգիստ 
 

 

 
                                     Օզարարատ եւ Բայլան ընտանիքներ 

Տիկ. Սուրբիկ Էրքմէն 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց սիրեցեալ 

եղբօր եւ մօրեղբօր՝ 
ՄԱՐԳԱՐ ՕԶԱՐԱՐԱՏԻ 
(MARKAR OZARARAT) 

Մահուան առաջին տարելիցին առիթով 
 

 
 



 

Ռաֆֆի Սրկ. Արապեան եւ ընտանիք 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց  

սիրեցեալ հարազատներուն՝ 
ՄԱՐԻ, ՄԿՐՏԻՉ ԵՒ ՏԻԳՐԱՆ 

 ԱՐԱՊԵԱՆՆԵՐՈՒ 
(MARIE, MEGUERDITCH,  

& DIKRAN ARABIAN) 
Ինչպէս նաեւ 

ՃՈՐՃ ՊՈՒԼՈՍԻ 
(GEORGE BOULOS) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 

 

 

Տիկ. Արաքսի Խաչիկեան Զօրայեան 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ իր  

սիրեցեալ հարազատներուն՝ 
ԶՕՐԱՅԵԱՆ ԵՒ ԽԱՉԻԿԵԱՆ 
 (ZORAYAN & KHATCHIKIAN) 

Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց  
Հոգիներուն ի հանգիստ 

 

 

 
ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ 

Տօն Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետին 
 

Շաբաթ, 12 Դեկտեմբեր 2020 
 

Յակոբ, Յակոբիկ, Ակոբիկ, Ճաք, ժագ, 
Ճէյքոպ

 
CELEBRATED NAMES 

Feast of St. James the Great 
 

Saturday, December 12, 2020 
 

Hagop, Hagopig, Agopig, Jack. Jacob 



 

      
        

   



 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 


