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Գ ԿԻՐԱԿԻ ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ 
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TROISIÈME DIMANCHE APRÈ LA PENTECÔTE. 
PRÉMICES DU JENÛNE DE SAINT GRÉGOIRE L’ILLUMINATEURE 

 

Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 

ՊՕՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 

ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

(6.12-23) 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 

(12.1-8) 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui : 
ROMAINS 

6.12-23 
MATTHIEU 

12.1-8 

Պատարագիչ՝ 

ԱՐԺ. Տ. ՎԱԶԳԷՆ ՔՀՆՅ. ՊՈՅԱՃԵԱՆ 

Célébrant:  

RÉV. PÈRE VAZKEN BOYADJIAN 
 

Առաւօտեան Ժամերգութիւն 9:30-ին 

Office Matines à 9 :30 

Ս. Պատարագ ժամը 11:30-ին 

La Sainte Messe à 11:30 

 

DIACRES - ACOLYTES 

Chef de choeur: M. Sarkis Barsemian 

   Organistes:    M. Karen Manucharyan 

                     Mme. Houri Bedrossian 
 



 

 

 

 
 

 

ՊՕՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

(6.12-23) 
Ուստի ա՛լ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմնին վրայ, 

որ անոր ցանկութիւններուն հնազանդիք։ Եւ ձեր անդամները մեղքի 

մի՛ ընծայէք, անիրաւութեան գործիք ըլլալու, հապա ձեր անձերը Աս-

տուծոյ ընծայեցէք որպէս թէ մեռելներէն ողջնցած եւ ձեր անդամները 

արդարութեան գործիքներ՝ Աստուծոյ։ Քանզի մեղքը ձեր վրայ պիտի 

չիշխէ. վասն զի օրէնքի տակ չէք, հապա շնորհքի տակ։ 

Ուրեմն ի՞նչ. մե՞ղք գործենք քանի որ օրէնքի տակ չենք, հապա 

շնորհքի տակ։ Քա՛ւ լիցի։ Չէ՞ք գիտեր թէ որու որ անձերնիդ իբր ծառայ 

ընծայէք հնազանդելու, ծառայ կ’ըլլաք անոր՝ որուն որ կը հնազան-

դիք, թէ՛ մեղքի՝ որ մահուան կը տանի եւ թէ՛ հնազանդութեան որ՝ ար-

դարութեան։ Բայց գոհութիւն Աստուծոյ, որ թէեւ դուք մեղքի ծառայ 

էիք, սակայն սրտանց հնազանդեցաք այն վարդապետութեան գաղա-

փարին, որ ձեզի յանձնուեցաւ։ Ուստի դուք մեղքէ ազատուելով՝ ար-

դարութեան ծառայ եղաք. Մարդու սովորութեան պէս կ’ըսեմ՝ ձեր 

մարմնին տկարութեանը համար. քանզի ինչպէս ատեն մը ձեր ան-

դամները անօրէնութեան ընծայեցիք՝ պղծութեան եւ անօրէնութեան 

ծառաներ ըլլալու, ա՛յնպէս հիմա ձեր անդամները սրբութեան ընծա-

յեցէք՝ արդարութեան ծառաներ ըլլալու։ Վասն զի երբ դուք մեղքի ծա-

ռաներ էիք, արդարութենէ ազատ էիք։ Ուրեմն այն ժամանակ ի՞նչ 

պտուղ ունէիք այն բաներէն՝ որոնցմով հիմա կ’ամչնաք. վասն զի ա-

նոնց վերջը մահ է։ Բայց հիմա մեղքէ ազատուած եւ Աստուծոյ ծառա-

ներ եղած՝ ձեր պտուղը ունիք սրբութիւնով ու վերջը յաւիտենական 

կեանք։ Քանզի մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստուծոյ ձրի պարգեւը 

յաւիտենական կեանք՝ մեր Տէրոջը Յիսուս Քրիստոսին ձեռքով։ 
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 

(12.1-8) 
Յիսուս շաբաթ օր մը կ’երթար արտերուն մէջէն, երբ իր աշակերտ-

ները անօթեցան, սկսան ցորենի հասկեր փրցնել եւ ուտել։ Փարիսե-



 

ցիները երբ տեսան, ըսին անոր. «Ահա քու աշակերտներդ կը գործեն, 

մինչդեռ արտօնուած չէ շաբաթ օրը գործել»։ Ան ալ անոնց ըսաւ. «Չէ՞ք 

կարդացեր դուք Դաւիթին ըրածը։ Երբ անօթեցան ինք ու անոնք որ 

իրեն հետ էին. Մտաւ Աստուծոյ տունը եւ առաջաւորութեան հացերը 

կերաւ, որ ո՛չ իրեն օրինաւոր էր ուտել եւ ո՛չ անոնց որ իրեն հետ էին, 

բայց միայն քահանաներուն։ Կամ թէ օրէնքին մէջ չէ՞ք կարդացեր, որ 

քահանաները շաբաթ օրերը տաճարին մէջ շաբաթը կը պղծեն ու 

անմեղ են։ Բայց ձեզի կ’ըսեմ թէ այստեղ տաճարէն մեծ մէկը կայ։ Եթէ 

գիտնայիք թէ ի՛նչ ըսել է ‘Ողորմութիւն կ’ուզեմ ու ո՛չ թէ զոհ’, այն 

ատեն անպարտները չէիք դատապարտեր. Քանզի Որդին մարդոյ 

շաբաթին տէրն է»։ 

ROMAINS 

6.12-23 
Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel, pour lui obéir 

en ses convoitises. Et n'appliquez point vos membres pour être des 

instruments d'iniquité au péché; mais appliquez-vous à Dieu comme de 

morts étant faits vivants, et [appliquez] vos membres [pour être] des 

instruments de justice à Dieu. Car le péché n'aura point d'empire sur 

vous, parce que vous n'êtes point sous la Loi, mais sous la Grâce. 

Quoi donc? pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la 

Loi, mais sous la Grâce? A Dieu ne plaise! Ne savez-vous pas bien qu'à 

quiconque vous vous rendez esclaves pour obéir, vous êtes esclaves de 

celui à qui vous obéissez, soit du péché [qui conduit] à la mort; soit de 

l'obéissance [qui conduit] à la justice? Or grâces à Dieu de ce qu'ayant 

été les esclaves du péché, vous avez obéi du cœur à la forme expresse de 

la doctrine dans laquelle vous avez été élevés. Ayant donc été affranchis 

du péché, vous avez été asservis à la justice. (Je parle à la façon des 

hommes, à cause de l'infirmité de votre chair.) Comme donc vous avez 

appliqué vos membres pour servir à la souillure et à l'iniquité, pour 

[commettre] l'iniquité; ainsi appliquez maintenant vos membres pour 

servir à la justice en sainteté. 

Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de 

la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant 

vous avez honte? certes leur fin est la mort. Mais maintenant que vous 

êtes affranchis du péché, et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans 

la sanctification; et pour fin la vie éternelle. 23Car les gages du péché, 



 

c'est la mort; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ 

notre Seigneur. 
MATTHIEU 

12.1-8 

En ce temps-là Jésus allait par des blés un jour de Sabbat, et ses 

Disciples ayant faim se mirent à arracher des épis, et à les manger. 

Et les Pharisiens voyant cela, lui dirent : voilà, tes Disciples font une 

chose qu'il n'est pas permis de faire le jour du Sabbat. Mais il leur dit 

: n'avez-vous point lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux 

qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, et 

mangea les pains de proposition, lesquels il ne lui était pas permis de 

manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux Sacrificateurs 

seulement? Ou n'avez-vous point lu dans la Loi, qu'aux jours du 

Sabbat les Sacrificateurs violent le Sabbat dans le Temple, et ils n'en 

sont point coupables? Or je vous dis, qu'il y a ici [quelqu'un qui est] 

plus grand que le Temple. Mais si vous saviez ce que signifient ces 

paroles : je veux miséricorde, et non pas sacrifice, vous n'auriez pas 

condamné ceux qui ne sont point coupables. 

Car le Fils de l'homme est Seigneur même du Sabbat. 

  

 

ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆԸ 
 

« Մի վախնաք ապագայէն: Նայեցէք հեռուն, մի խաբէք դուք 

ձեզի եւ մի վախնաք: Երէկ երբ կը բարձրանայի կամուրջէն եւ 

տեսայ ահռելի, սարի նմանող ալիքներ եւ նաւ, որ 

հաստատակամ կը ճեղքէր անոնց: Ես ինծի հարցուցի` ինչու 

նաւը կը յաղթէ ալիքներուն: Եւ հասկցայ` պատճառը թէ այն է, 

որ նաւը ունի նպատակ, իսկ ալիքները` ոչ: Եթէ մենք 

նպատակ ունինք, միշտ կ'երթանք հոն, ուր կը ցանկանք ... »:  

Ուինսթոն Չերչիլ 
 

«Խոնարհութիւնը հիմքն է: Հպարտ մարդը ունակ չէ որեւէ 

բարի բան ընելու: Ան կը համարէ, որ Աստուած իրեն 

պարտական է, այլ ոչ թէ ընդհակառակը...» 

                                                            Բաւէլ պատրիարք 
(Սերբ ուղղափառ եկեղեցի) 



 

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, ամէն։ 

«Զողորմութիւն կամիմ եւ ոչ զոհ» 

Յարգելի հաւատացեալներ, 

աւետարանական հատուածը, որուն մասին այսօր պիտի խօ-

սիմ, Մատթէոսի աւետարանէն է. «Յիսուս, շաբաթ օրով, անցաւ 

արտերու միջոցով. Իր աշակերտները քաղցած էին եւ սկսան 

հասկ պոկել եւ ուտել։ Փարիսեցիները երբ այս տեսան, Յիսուսին 

ըսին. «Ահա քու աշակերտներդ կ'ընեն բան մը, որ շաբաթ օրը  օ-

րինաւոր չէ ընել»։ Եւ Յիսուս ըսաւ անոնց. «Դուք չէ՞ք կարդացած, 

թէ  երբ Դաւիթը,  քաղց զգաց ինք եւ անոնք, որոնք իրեն հետ էին։ 

Թէ ինչպէս մտաւ Աստուծոյ տունը եւ կերաւ առաջաւորութեան 

հացը, որ ուտելը օրէնք չէր ո՛չ անոր եւ ո՛չ ալ անոր հետ եղողնե-

րուն համար, այլ միայն՝ քահանաներուն համար։ Կամ թէ Օրէն-

քին մէջ չէ՞ք կարդացած, որ շաբաթ օրերը տաճարին մէջ քահա-

նաները կը պղծեն շաբաթը եւ անմեղ են։ Բայց կ'ըսեմ ձեզի, որ 

այստեղ տաճարէն աւելի մեծ մէկը կայ։ Եւ եթէ հասկնայիք, թէ ի՛նչ 

կը նշանակէ Աստուծոյ այս խօսքը. «Ողորմութիւն կը կամենամ եւ 

ոչ՝ զոհ», ապա անմեղներուն չէիք դատապարտեր, որովհետեւ 

Մարդու Որդին տէրն է շաբաթ օրուայ» (Մտթ. 12:1-8): 

Սիրելինե՛ր, եթէ մի քանի գլուխ ետ երթանք նոյն աւետարանին 

մէջ, ապա կը հանդիպինք Յիսուս Քրիստոսի երկրային կեանքի 

այն հատուածին, ուր Ան կը հանդիպի Մատթէոսին, որ դեռեւս 

մաքսաւոր էր եւ ըսելով, որ Իրեն հետեւի, անոր տունը կ'երթայ ու 

միւս մաքսաւորներուն հետ սեղան կը նստի: Երբ փարիսեցիները 

կը տեսնեն այս, կը սկսին քննադատել Անոր, որուն ի պատաս-

խան, կրկին Օսէյի մարգարէութեան տողերը կը մէջբերէ՝ ըսելով. 

«Գացէ՛ք, սորվեցէ՛ք, թէ ինչ կը նշանակէ՝ ողորմութիւն կը կամե-

նամ եւ ոչ՝ զոհ» (Մտթ. 9:9-13): 

Հոգեւոր Հովիւի Պատգամը  
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Սիրելի՛ հաւատացեալներ, ինչպէս գիտենք փարիսեցիներն ու 

օրէնսգէտները շատ խստօրէն կը հետեւէին օրէնքի կատարման 

եւ անոնց պարագային այդ բառին բուն իմաստով դարձած էր օ-

րէնքի տառի կատարում, այսինքն կարծես վերածուեր էր ընդա-

մէնը արհեստագիտական գործողութեան, որուն մէջ տեղ չուներ 

զգացմունքային մօտեցումը: Եւ այս օրինակին մէջ է, որ այսօր կը 

դիտարկենք, կը բախինք այդ չոր ու խստասիրտ վերաբերմուն-

քին, որուն սակայն հակառակեցաւ Քրիստոս: Այսպիսով, ո՞ր մէկն 

էր այստեղ խնդիրը: Փարիսեցիները կը տեսնէին Քրիստոսի աշա-

կերտները, որոնք խախտած էին օրէնքը՝ շաբաթ օրով ցորեն քա-

ղելով եւ ուտելով: Այս գործողութեան մէջ ցորեն քաղելը անոնք 

որպէս հունձք կը տեսնէին, ափերու մէջ տրորելը կալել կը 

համարէին, իսկ այդ աւելորդ մղեղը մէկ կողմ թափելն ալ՝ քամ-

հարել: Այսինքն ամբողջ աշխատանքային ընթացք մը, որ արգիլ-

ւած էր շաբաթ օրը կատարել: Իսկ Քրիստոս այս ամբողջ բարդու-

թիւններու ետին տեսաւ իր սոված աշակերտները միայն, որ ի-

րենց Տիրոջ ետեւէն շրջելով, յաճախ կը մոռնային ուտելու մասին: 

Եւ գթաց անոնց Աստուծոյ Որդին, քանզի «Աստուած գթասիրտ է» 

(Ղուկ. 6:39): Եւ փարիսեցիներուն ալ խրատեց՝ ըսելով, որ Աստու-

ծոյ համար մարդու հոգեւոր վիճակը աւելի կարեւոր է, քան այն 

արտաքին բարեպաշտութիւնը, որ անոնք ունէին: 

Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս Դաւիթ արքային օրինակը բերաւ, որ 

քահանայէն խնդրեց առաջաւորաց հացէն տալ իրեն եւ իր ծառա-

ներուն, քանզի բոլորովին ուտելիք չունէին, իսկ այդ հացը սուրբ 

կը համարուէր եւ միայն քահանաները իրաւունք ունէին ուտել 

անկէ: Բայց այդ դէպքին Դաւիթ թագաւորը իր ծառաներու կեան-

քին փրկութիւնը աւելի արժեւորեց, քան օրէնքը բառացիօրէն կա-

տարելը, եւ այդ ներուեցաւ անոր: Նոյնն էր նաեւ Քրիստոսի աշա-

կերտներու պարագան, բայց Տէրը գիտէր, որ փարիսեցիները ա-

մենեւին ալ բարի տրամադրուածութիւն չունէին եւ միայն աշա-

կերտներու սոված ըլլալու հանգամանքը մատնացոյց ընելը բա-

ւարար չէր ըլլար անոնց համար, ուստի այդ յայտնի պատմական 

կերպարին օրինակը յիշեցուց անոնց՝ խօսքը տեղ հասցնելու հա-

մար: Այս օրինակով Քրիստոս կամեցաւ ցոյց տալ, որ ողորմա-

ծութեան դրսեւորումը այնքան կարեւոր էր ու Դաւիթի գործողու-

թիւնները այնքան արդարացած էին, որ նոյնիսկ քահանան թոյլ 

տուաւ Օրէնքը խախտել: Բացի այդ, Դաւիթի օրինակին մէջ խօս-



 

քը ոչ թէ շաբաթ օրը խախտելու մասին էր, որ աշակերտներու 

պարագան էր, այլ սուրբ հացին, որ շատ աւելի լուրջ հարց էր: 

Իսկ յաջորդ օրինակը, որ Տէրը մատնացոյց ըրաւ, աւելի զօրեղ 

էր, քան առաջինը. «Շաբաթ օրերը տաճարին մէջ քահանաները կը 

պղծեն շաբաթը եւ անմեղ են»: Այսինքն այն փաստը, որ զոհ մա-

տուցելու համար քահանաները պէտք է խարոյկ վառէին ու զոհ 

մատուցանէին շաբաթ օրով, այսինքն Օրէնքը խախտէին 

իւրաքան-չիւր շաբաթ, կը ներուէր անոնց, իսկ Քրիստոսի 

աշակերտներուն, որ սոված էին՝ աններելի՞ էր: Եւ վերջապէս 

Քրիստոս վերջին մեծագոյն փաստարկը բերաւ՝ ապացուցելու Իր 

աշակերտներուն անմեղութիւնը: Եթէ տաճարի ծառայողներուն 

համար ներելի էր Օրէնքի խախտումը, ուստի որքան առաւել 

ներելի էր այդ տաճարին Տիրոջ աշակերտներուն համար, որոնց 

Ինքն թոյլատրած էր: Իսկ եզրափակիչ խօսքն ալ վերջակէտ կը 

դնէր այդ բոլորին, ուր կ'ըսուէր. «Եթէ հասկնայիք, թէ ի՛նչ կը 

նշանակէ Աստուծոյ այս խօսքը. «Ողորմութիւն կը կամենամ եւ ոչ՝ 

զոհ», ապա անմեղներուն չէիք դատապարտեր»: 

Այո՛, սիրելինե՛ր, հերթական անգամ Տէրը կ'ընդգծէ ողորմա-

ծութեան կարեւորութիւնն ու անգնահատելիութիւնը: Քանզի այս 

հասկացողութեան հետ սերտօրէն միահիւսուած ու անբաժանելի 

են բազմաթիւ առաքինութիւններ, որ քրիստոնեայի անփոխ-

արինելի զարդարանքները կը հանդիսանան: Քանի-քանի՜ 

անգամ սայթաքած ենք, յայտնուած մեղքի ծուղակին մէջ ու այլ ելք 

չենք գտներ, քան Աստուծոյ ողորմածութիւնը հայցելը: Եւ բնական 

կը համա-րենք, որ Ամենակալը ամէն անգամ պիտի ներէ մեզի եւ 

օգնութեան ձեռք մեկնէ: Արդ ինչո՞ւ բնական կը համարենք 

օգնութիւն ստանալը եւ ոչ՝ տալը: Հայրը ինչո՞ւ պէտք է ողորմած 

գտնուի ամէն անգամ, նոյնիսկ ամենազազրելի մեղքերու դէպքին, 

իսկ մենք նոյնիսկ ամենաչնչին վիրաւորանքը չենք կարողանար 

ներել մեր մերձաւորներուն: Ճիշդ այս պատճառով է Աստուած 

Օսէէ մարգարէին ու Իր Որդիին շրթունքներով կ'ըսէ, որ 

ողորմութիւն կը կամենայ, այլ ոչ թէ զոհ: Այսինքն մեր Երկնաւոր 

Հայրը կը կամենայ, որ Իրեն ծառայելը միայն ծէսեր կատարելով 

ու անոնց մասնակից ըլլալով չսահմանափակենք, այլ հոգեւոր 

ծառայութիւն եւս ունենանք, որ կ'արտայայտուի իրար 

նկատմամբ ունե-ցած բարի ու մարդկային վերաբերմունքով, 

սիրով, ներելու եւ  օգնելու պատրաստակամութեամբ: Որով-



 

հետեւ արտաքին ծիսապաշտութիւնը երբեք չի փոխարիներ 

ներքին բարեպաշտութիւնը: Սակայն երկուքն ալ անհրաժեշտ են 

ու կը լրանան իրարմով: Մեր հոգիները ծարաւ են եկեղեցական 

խորհուրդներուն ու ծէսերուն, անոնց ժամանակ հնչող աղօթքին 

ու շարականներուն, Սուրբ Գիրքի ընթերցումներուն ու 

քարոզներուն, բայց այդ կենսատու հոգեւոր սնունդը ստանալը 

միայն բաւարար չէ, սիրելի՛ հաւատացեալներ: Անոնք կեանքի 

պէտք է կոչել՝ սիրով եւ ողորմածութեամբ, քանզի ողորմա-

ծութիւնը սիրոյ պտուղներէն մէկն է: 

Աներկբայ կերպով վստահ եմ, որ բոլորդ ալ կը հասկնաք, սի-

րելի՛ հաւատացեալ եղբայրներ եւ քոյրեր, որ ողորմածութիւն կամ 

ողորմութիւն ըսելով միայն նիւթական օգնութիւնը նկատի չու-

նինք, քանզի այնչափ դիւրին կ'ըլլար գումար տալ կարիքաւորին 

եւ առաքելութիւնը աւարտած համարել: Բայց ողորմածութիւնը 

առաջին հերթին հոգեւոր ուժերու, սեփական հանգիստի եւ ժա-

մանակի նուիրում կ'ենթադրէ, որովհետեւ երբեմն  ծեր տատիկի 

ու պապիկի մը այցելելը կամ  հիւանդի մը անկողինին մօտ անցու-

ցած մէկ ժամդ աւելին կ'արժէ, քան ուղղակի գումար տալը ու մէկ 

կողմ քաշուիլը: «Ողորմութիւնը կը կանգնի դատաստանի առջեւ 

եւ ոչ միայն կը պաշտպանէ, այլեւ ճիշդ Իրեն, Արդար Դատաւորին 

որպէս դատապաշտպան կ'ունենայ»,- կ'ըսէ Սուրբ Յովհան Ոսկե-

բերանը: 

Քրիստոնեայ կնոջ մը մասին կը պատմեն, որ երբ անոր սկեսու-

րը անկողինի հիւանդ դարձաւ ու անոր երեխաները, կարծելով որ 

երկար ժամանակ պէտք է խնամեն իրենց մօրը, երես թեքեցին ան-

կէ: Իսկ հարսը, Տիրոջ սէրը իր սրտին մէջ ունենալով եւ սկեսուրին 

գթալով, իր մօտ վերցուց ու սկսաւ հոգ տանիլ անոր: Մարդիկ կը 

ծաղրէին անոր՝ ըսելով, որ անխելքին մէկն է ու աւելորդ բեռ վեր-

ցուցած է իր վրայ: Իսկ ան չէր տրտնջար, այլ Տիրոջ պատկերը իր 

սկեսուրին մէջ տեսնելով՝ համբերութեամբ ու հոգատարութեամբ 

կը խնամէր անոր: Եւ  որպէս արդիւնք, երեք ամիս ետք, Աստուած 

Իր մօտ վերցուց հիւանդին հոգին, իսկ մինչ այդ ծեր կինը այնքան 

օրհնեց իր հարսը, որ մինչեւ կեանքին վերջը կը բաւականացնէր 

անոր: 

Արդ, սիրելինե՛ր, այսօր կը մաղթեմ բոլորիս, որպէսզի հասկը-

նանք, որ առաջին հերթին Աստուած ողորմութեան գործեր կ'ա-

կընկալէ մեզմէ: Հասկնանք, որ կատարելութեան ձգտելու, Աս-



 

տուծոյ պատկերն ու նմանութիւնը մեր մէջ դրոշմելու, աստուա-

ծահաճոյ ընթացք ունենալու համար սահմանափակումներ չկան: 

Թող Ողորմած Աստուծոյ պատկերը օրինակ ըլլայ իւրաքանչիւ-

րիս համար, որպէսզի ձգտինք մեր Երկնաւոր Հօր արժանի զա-

ւակները ըլլալու ու ժառանգելու Անոր խոստացած Արքայու-

թիւնը: 

Սէր, շնորհ, խաղաղութիւն ամենեցուն, այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն:           
Օրհնութեամբ՝ 

Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեան 
  

 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 
 

Յուլիս–  Juillet 
 

1, Երկուշաբթի – Պահք: Սրբոցն Եպիփանու Կիպրացւոյն, 

Բաբելայ հայրապետին եւ երից աշակերտաց նորին: 

Lundi1 –  Jeûne. Fête des Saint Epiphane de Chypre, 

du Patriiarche Babèl et de leurs trois disciples 

2, Երեքշաբթի – Պահք: Սրբոցն Կոստանդիանոսի Թագաւորին եւ 

մօրն նորա Հեղինեայ: 

Mardi 2 – Jeûne. Fête du St. Roi Constantin et de sa mère Héléne 

3, Չորեքշաբթի – Պահք 

Mercredi  3–  Jeûne 

4, Հինգշաբթի – Պահք: Սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, 

Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, 

որք յԱնկիւրիա կատարեցան: 

Jeudi 4 – Jeûne. Fête de St. Théotide de Galatie, du médecin Babilia et 

des sept viereges martyres en Angurie 

5, Ուրբաթ – Պահք 

Vendredi 5 –  Jeûne 

6,Շաբաթ– Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ 

Samedi 6 - Fête de la découverte des reliques 

de St. Grégoir L’Illuminateur.  
 



 

CHURCH: 

Mr. Herman Yuruten $100 
 

ALTAR FLOWERS: 

Mr. Stephan Baltayan $50 
 

RENOVATION 

FUND RAISING CAMPAIGNE: 

Mr. & Mrs. Kevork & Maral Partamian $500, 

Mr. & Mrs. Mihran & Yercanik Ecityan, Mr. Aram Minasyan $100, 

Mr. sarkis Balian $50 
 

SUNDAY SCHOOL: 

Mr. & Mrs. Avedis Djihanian $500 
 

CHURCH NAME DAY 

(MADAGH): 

Mr. & Mrs. Jirayr & Anahid Dolar , Mrs. Marguerite Kazarian $50, 

Mr. & Mrs. Avedis Djihanian $25 
 

HOKEHANKISD 

(REQUIEM SERVICES) 

IN MEMORY OF: 

THE LATE AZNIV BALIAN: 

Mr. Ara Soukiassian $250, Mr. Gary Soukiassian $200, 

Mrs. Vartouhie Balian, Mrs. Sirvart Soukiassian - Balian, 

Mr. Sarkis Balian $100, Mr. Fathllah Ades $50 
 

THE LATE DOUGLAS FARRA: 

Mr. & Mrs. Hovsep & Mary Doramajian $50 
 

THE LATE SISMANYAN FAMILY: 

Mr. & Mrs. Robert & Silva Sismanyan $60 



 

 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 

 

ՆԵՂՈՒԹԵԱՆ 

ԺԱՄՈՒՆ ԸՍՈՒՈՂ ԱՂՕԹՔ 
Լեռներուն տակերը իջայ, 

Երկիրը իր նիգերովը իմ բոլորտիքս էր, 

բայց դուն իմ կեանքս գուբէն հանեցիր, 

ո՛վ իմ Տէր Աստուածս: 

Երբ հոգիս իմ մէջս մարեցաւ, 

Տէ՛ր, խեզ յիշեցի ու իմ աղօթքս 

քեզի՝ քու սուրբ տաճարդ՝ հասաւ: 

Սուտ ունայնութիւններու նայողները 

իրենց ողորմութիւնը թողուցին, 

Բայց ես շնորհակալութեան ձայնով 

Քեզի զոհ պիտի մատուցանեմ 

Ու Ըրած ուխտս պիտի կատարեմ: 

Փրկութիւնը Տէրոջմէն է»: 

 

PRIÈRE EN CAS DE DETRESSE 
 

Je suis descendu jusqu’aux racines des montagnes, 

les barres de la terre m’enfermaient pour toujours; 

Mais tu m’as fait remonter vivant de la fosse, 

Éternel, mon Dieu! Quand mon âme était abattue 

au-dedans de moi, je me suis souvenu de l’Éternel, 

et ma prière est parvenue jusqu’à toi, dans ton 

saint temple. Ceux qui s’attachent à de vaines 

Idoles éloignent d’eux la miséricorde. Pour moi, 

je t’offrirai des sacrifices avec un cri d’actions de 

grâces, j’accomplirai les vœux que j’ai faits : 

Le salut vient de l’Éternel.  



 



 

   



 



 

  



 

 



 

  



 

    



 

  


