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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 4:25-30 

25 Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Շատ այրիներ կային Իսրայէլի մէջ՝ 
Եղիայի օրերը, երբ երկինք գոցուեցաւ երեք տարի ու վեց ամիս, եւ մեծ սով 
եղաւ ամբողջ երկրին մէջ. 26 բայց Եղիա անոնցմէ ո՛չ մէկուն ղրկուեցաւ, 
հապա միայն Սիդոնացիներուն Սարեփթա քաղաքը բնակող այրի կնոջ մը: 27 
Նաեւ շատ բորոտներ կային Իսրայէլի մէջ՝ Եղիսէ մարգարէին ատենը, եւ 
անոնցմէ ո՛չ մէկը մաքրուեցաւ, հապա միայն՝ Նէեման Ասորին”»: 28 
Ժողովարանին մէջ բոլորն ալ զայրոյթով լեցուեցան՝ երբ լսեցին այս խօսքերը. 
29 ուստի կանգնելով՝ դուրս հանեցին զայն քաղաքէն, եւ տարին զայն մինչեւ 
այն լերան ցցուած ծայրը՝ որուն վրայ իրենց քաղաքը կառուցանուած էր, 
որպէսզի բարձր տեղէն վար նետեն զայն: 30 Բայց ինք՝ անոնց մէջէն անցնելով՝ 
գնաց: 

 

Bible Luke 4:25-30 

25 But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when 

the heaven was shut up three years and six months, when great famine was 

throughout all the land; 26 But unto none of them was Elias sent, save unto 

Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. 27 And many lepers were 

in Israel in the time of Eliseus the prophet; and none of them was cleansed, saving 

Naaman the Syrian. 28 And all they in the synagogue, when they heard these 

things, were filled with wrath, 29 And rose up, and thrust him out of the city, and 

led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast 

him down headlong. 30 But he passing through the midst of them went his way. 
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ՅԱԿՈԲՈՍ 5:16-20 

16 Խոստովանեցէ՛ք իրարու ձեր յանցանքները, եւ աղօթեցէ՛ք իրարու համար, 

որպէսզի բժշկուիք: Արդարին ներգործող աղերսանքը շատ ազդեցիկ է: 17 

Եղիա կիրքերու ենթակայ մարդ մըն էր՝ մեզի նման: Ան աղօթեց որ անձրեւ 
չտեղայ, ու երկրի վրայ անձրեւ չտեղաց երեք տարի եւ վեց ամիս: 18 Ապա 

դարձեալ աղօթեց, ու երկինք անձրեւ տուաւ եւ երկիր ծաղկեցուց իր պտուղը: 

19 Եղբայրնե՛ր, եթէ ձեզմէ ոեւէ մէկը մոլորի ճշմարտութենէն, ու մէկը վերադարձնէ 

զայն, 20 թող գիտնայ թէ ա՛ն՝ որ կը վերադարձնէ մեղաւորը իր մոլորութեան 

ճամբայէն, կը փրկէ անձ մը մահէն, ու կը ծածկէ մեղքերու բազմութիւն մը: 
 
 

James 5:16-20 
16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be 

healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. 17 Elias was 
a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not 
rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six months. 
18 And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her 

fruit. 19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him; 20 Let 
him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save 
a soul from death, and shall hide a multitude of sins. 
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ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱ 

ՄԱՐԳԱՐԷԻ 

Եղիա մարգարէ՝ անարդարութիւններու դէմ 
անվարան պայքարողը 

 

«Եղիան մօտենալով ամբողջ ժողովուրդին՝ 

ըսաւ. «Մինչեւ ե՞րբ պիտի 

կաղաք երկու ոտքով։ Եթէ Տէրը Աստուած է, 

գացէ՛ք անոր ետեւէն…» 

(Գ Թագավորաց 18:21)  

 

Սիրելի հաւատացեալներ,  

Այսօր եկեղեցին կը տօնէ Եղիա մարգարէին 

յիշատակը:  Բոլորիս ան յայտնի է իբրեւ մեծ 

հրաշագործ, անվախ քարոզիչ եւ նախանձախնդիր հաւատացեալ: Մարդոց մէջ չկար 

անոր զօրութեամբ  հաւասար: Եւ այսօր ալ Եղիա մարգարէն իր հաւատքին ողջ 

զօրութեամբ կանգնած է մեր առջև` իբրեւ օրինակ ճշմարիտ հաւատացեալի: Ան մէկ 

խօսքով փակեց երկինքը, երկինքէն կրակ իջեցուց, յարութիւն տուաւ մեռելներուն եւ 

մարմինով բարձրացաւ երկինք: Այս ամէնով հանդերձ ան մեզի նման սովորական 

մահկանացու է, ինչպէս կը վկայէ  Յակոբոս առաքեալը (Յակոբոս 5:17): Ուստի 

որտեղէ՞ն տրուած էր այս մարդուն այսպիսի զօրութիւն: Եղիա մարգարէն 

պարզապէս կը սիրէր Աստուծոյ, սա էր անոր զօրութեան գաղտնիքը: Դեռ նորածին 

ժամանակ, մարգարէին հայրը` Սավուղը տեսաւ լուսաւոր մարդիկ իր մանկան շուրջ, 

որոնք կրակը մօտեցուցին մանուկի շրթունքներուն: Այս տեսիլքը կը վկայէր այն 

մասին, որ մանուկը կրակոտ, ուժեղ եւ ազդու խօսք կ'ունենայ: 

Եղիա կը նշանակէ «Աստուծոյ ամրոց», ինչ որ կը բնութագրէ մարգարէի ողջ 

առաքելութիւնն ու կեանքը: Ան Ահարոնի տոհմէն էր, դաստիարակուած է  

քահանաներու կողմէ եւ ապրած  է ճգնաւորական կեանքով: Այս առումով ան եղաւ 

վանականութեան հիմնադիրը: Մարգարէն աշխարհի անարդարութեան եւ 

չարութեան նկատմամբ անտարբեր չեղաւ: Ժամանակի թագաւորը Աքաբն էր, որ 

անհաւատ չէ, սակայն հանդուրժած էր թագուհիին` փիւնիկեցի Հեզաբելի կռապաշտ 
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ընթացքին: Վերջինս իր կռապաշտութեամբ անընդհատ կը թունաւորէր հրեաներու 

հոգեւոր կեանքը: Այս ժամանակ յայտնուեցաւ Եղիա մարգարէն, որ կը յանդիմանէր 

թագաւորին եւ կը մերժէր կռապաշտական ամէն դրսեւորում: Յայտնի է այն 

պատմութիւնը, երբ Եղիան եւ Բահաղի քուրմերը ապացուցանելու համար թէ որո՞ւն 

Աստուածն է ճշմարիտը, զոհեր մատուցեցին, պայման դնելով, որ աղօթեն եւ տեսնեն, 

թէ որ զոհին կրակը կը վառուի առանց միջամտութեան` երկնային հրաշքով: 

Բահաղի քուրմերու զոհը չընդունուեցաւ, իսկ Եղիայի զոհը երկնային հրաշքով 

ընդունուեցաւ: Թագաւորի հրամանով սպանուեցաւն Բահաղի քուրմերը, ինչ որ 

զայրացուց թագուհիին եւ Եղիան ստիպուած եղաւ փախչելու անապատ: Եղիան 

մահ չտեսաւ: Մարմինով համբարձաւ երկինք: 

Եղիա մարգարէի կեանքի պատմութիւնը մեղքի ու չարիքի դէմ պայքար կը 

ներկայացնէ, որ կը շարունակուի նաեւ այսօր: Այսօր ալ չարիքը ծառացած է 

իւրաքանչիւրիս առջեւ: Ամէնքս ալ չարի դէմ մեր պայքարի ժամանակ կ'ակնարկենք 

Աստուծոյ պատիժը, սակայն կը մոռնանք, որ այդ պայքարը նախ եւ առաջ մեր մէջն է 

որ տեղի կ’ունենայ: Այս դէպքին կարեւոր է ոչ թէ Աստուծոյ պատիժը, այլ սէրն ու 

ողորմութիւնը: Քանի մարդու մէջ դեռ չէ մարած Աստուծոյ պատկերը, կայ 

հնարաւորութիւն և յոյս փրկութեան, որուն  համբերատար կերպով կը սպասէ 

Աստուած: Հետեւաբար եթէ կը հաւատանք, որ «Տէրը Աստուած է», ապա պիտի 

գիտակցինք նաեւ, որ Աստուծոյ մեռած հաւատք պէտք չէ: Հաւատք ըսելով կարեւոր է 

հասկնալ, որ մարդու միտքը ուղղուած պէտք է ըլլայ դէպի Տէրը, սիրտը` ձգտի դէպի 

Աստուած, իսկ կամքը նոյնանայ Աստուծոյ կամքին: Այսպէս էր Եղիայի հաւատքը: Ան 

մեզի նման մարդ էր, ուստի անոր սխրանքը հնարաւոր է ամէն մարդու համար: Չէ՞ որ 

Եղիայի Աստուածը նաեւ մեր Աստուածն է. «Ով որ կը հաւատայ Ինծի, ինքն ալ կ'ընէ 

այն գործերը, որ Ես կ'ընեմ եւ անոնցմէ աւելի մեծերը կ'ընէ»,- կ'ըսէ Յիսուս: 

Ամէն բան հնարաւոր է անոր համար, ով որ կը հաւատայ: Մեր նպատակը հրաշքներ 

գործելը չէ, այլ պարզապէս անկեղծ հաւատքը եւ վստահութիւնը, որ Աստուած մեր 

Փրկիչն է: Եղիան սորվեցուց մեզի, որ հաւատքը մեր կեանքի իրական զարդն ու 

հարստութիւնն է: Երկրի վրայ կեանքը բոլորիս մէկ անգամ կը տրուի, երկրորդ 

հնարաւորութիւն չենք ունենար, ուստի քանի ժամանակ կայ, փորձենք ամուր պահել 

մեր հաւատքը, զօրացնել աղօթքը եւ մեր կամքը` խօսելու եւ ընելու ինչ որ բարին է  եւ 

ինչ որ Աստուած կը կամենայ, որուն կը վայելէ յաւիտեան փառք, ամէն: 

Եղիա Ա.Քհնյ. 

Քերվանճիեան    

 

 

 



 

 

 

THE REMEMBRANCE OF THE PROHET 

ELIJAH 

The magnificent life of Elijah, the great 

prophet of the Old Testament, is recorded for 

us in I and II Kings. He was a real but almost 

legendary figure, like St. John the Baptist: 

hairy, dressed in animal skins, coming out of 

the wilderness to terrify the whole country 

with his announcements of impending 

calamity, and then disappearing. Elijah, being 

the greatest among the prophets, is 

commemorated on a Sunday. He appeared at 

the Transfiguration as the prophet of “life” and the new covenant, as ditinguished 

from Moses and the old covenant. Most importantly, Elijah did not experience 

death, but was taken to heaven; hence like the Motherof-God, Elijah was counted 

among the heavenly. Elijah is a highly beloved and cherished Prophet-Saint of the 

Armenians, as well as all the Eastern Churches, and is held in highest esteem of all 

the saints in the Old Testament. An image of the Prophet Elijah appears in the 

Transfiguration mural that adorns the west wall of the sanctuary. 

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ 

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱ ՄԱՐԳԱՐԷԻ 
Սիրելի հաւատացեալներ, 

Եղիա Մարգարէի յիշատակութեան տօնին 

առիթով կը շնորհաւորենք բոլոր  



 

Եղիա անունը կրող անձերուն 

անուանակոչութիւնը: 

Այս ուրախ եւ հոգեպարար առիթով, 

Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Եղիա Ա. 

Քհնյ. Քերվանճեան յետ Ս. Պատարագի 

պիտի օրհնէ բոլոր Եղիա անունը 

կրողները, որպէսզի Տէրը առաւել եւս 

արժանի դարձնէ այս յիշարժան 

անուանակոչութեան առիթով Իր 

Աստուածային շնորհքին եւ սիրոյ մէջ 

պահպահնելու բոլոր հաւատացեալները: 

 

NAME DAY REMEBRANCE  

OF THE PROPHET YEGHIA 
Dear Parishioners, 

On the feast of remembrance of the prophet 

Yeghia we congratulate all the individuals who 

are named Yeghia. 

On this delightful occasion, 

After the Divine Liturgy, Rev. Arch. Fr. 

Yeghia Kervanjyan, Pastor, will bless all 

Yeghia name carriers and pray to the Lord to 

preserve them in the Divine grace and love.  
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Եկեղեցւոյ Տաղաւար Տօներ 

 եւ  Յառաջիկայ Ձեռնարկներու 
 

Եկեղեցւոյ Անուանակոչութիւն –  

Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Ելն  ի Վիրապէն -Կիրակի, 18 Յունիս 2017 

Պայծառակերպութիւն Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի  

Վարդավառ  –    Կիրակի, 23 Յուլիս 2017 

Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի –  

Խաղողօրհնէք  – Կիրակի, 13 Օգոստոս 2017 

       Խաչվերաց –  Կիրակի, 17 Սեպտեմբեր 2017 

Տարեկան Պազար – Շաբաթ եւ Կիրակի – Հոկտեմբեր 28 եւ 29, 2017 

Մանուկներու Ս. Ծնունդ / CFFA – Կիրակի, 3 Դեկտեմբեր 2017 

Եկեղեցւոյ Գնման եւ Օծման 47-րդ Տարեդարձ – 

Կիրակի, 10 Դեկտեմբեր 2017 

FEAST DAYS AND UPCOMING EVENTS 

Feast of St. Gregory the Illuminator Deliverance from the Pit –  

Sunday, June 18, 2017 

Feast of the Transfiguration of our Lord  -   

Sunday, July 31st 

Feast of the Assumption of the Holy Mother of God -   

Sunday, August 13th, 2017 

Feast of the Exaltation of the Holy Cross –  

Sunday, Sept. 17th, 2017 

Annual Bazaar – Saturday & Sunday- 

 October 28 & 29, 2017 

Children’s Christmas /CFFA – 

 Sunday, December 3rd, 2017 

Church 47th Anniversary –  

Sunday, December 10th, 2017 



 

Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal 

Donations of May/June have been received with great 

appreciation 2017 

Mr. & Mrs. Chahe Nerguizian, Mr. & Mrs. Garo & Michelle Boghosian, Mr. & Mrs. Hovig & 
Edita Boghossian Mr. & Mrs. Hagop & Lucine Oughourlian Mr. Avedis Atamian, 

Mrs. Garine Dedeyan  
 

Mrs. Nora Kalanian Mr. Sero Kalanian, Mr. Herman Kalanian, Mr. & Mrs. Jean 
Dertadian, Canex  Mr. Frederick Kalinian  
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1. Տ. եւ Տիկ. Յակոբ եւ Նանի Տէմիրճեանի եւ զաւակներուն, 
Տիար Գէորգ Տէմիրճեանի եւ զաւակներուն, 
Տ. եւ Տիկ. Վարուժ եւ Արփինէ Արթինեանի եւ զաւկին՝ Արիայի, 
Օրդ. Ժանէթ Տէմիրճեանի, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի իրենց 
սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝  
 

Հոգիներուն ի հանգիստ 

Իրենց սիրեցեալ քրոջ եւ հօրաքրոջ՝ 

Հոգւոյն ի հանգիստ 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVjraW8rXTAhWq7IMKHd5bBOkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/427701295834942711/&psig=AFQjCNH2JRuCSLxJIIJajouvo2c6_qfLjg&ust=1492875785895636


 

 

 

 

 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 
Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

ԺՕՎԻԱՆ ՄԸԽՍԵԱՆ  

Եւ 

ՍԷՆՏԻ ՄԷԶՀԷՐ 

Պսակադրութեան ուրախ առիթով 
Իրենց  խորին շնորհաւորանքը կը յղեն պսակադրեալ զոյգի 

Ծնողներուն եւ հարազատներուն, մաղթելով որ Աստուածային Օրհնութեան 
արժանանան իրենց կեանքի ամբողջ տեւողութեան: 

 

The Pastor & The Parish Council 
Of the St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 

On the Wedding Ceremony 
Of 
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Extend their heartfelt congratulations to their parents and family,  
wishing them to receive 

God blessing throughout their life. 

 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 

Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

Մկրտութեան օրհնաբեր եւ ուրախ առիթով 

Իրենց խորին շնորհաւորանքը կը յղեն մկրտեալի ծնողներուն  

եւ բոլոր հարազատներուն, աղօթելով առ Աստուած,  

որ փոքրիկն   

Ս. Մկրտութեան աւազանէն իր վերստին 

ծնունդով  արժանանայ  
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Աստուածային Օրհնութեան 

 իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան: 

 

 

 

 

 

The Pastor & the Parish Council 

of St-Gregory the Illuminator Armenian 

Cathedral 

On the Baptismal ceremony 

 of the child 

Extend their heartfelt congratulations 

To the child parents & family. 
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