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  Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
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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 
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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 
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. 
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Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Ամէն 

Յարգելի բարեպաշտ հայորդիներ,  

Այսօր կ'ուզեմ  խօսիլ անսահման կարեւոր  գաղափարի մը մասին, որ 

շատ մարդոց, թերեւս, անմեկնելի ու անհասանելի  գաղտնիք մը կը 

թուի: Խօսքս Աստուծոյ սրբագոյն կամքի մասին է: Յիշենք Տէրու-

նական աղօթքը, որ սորվեցուց մեզի Աստուծոյ Միածին Որդին՝ Յիսուս 

Քրիստոս. «Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ 

արքայութիւն Քո, եղիցի կամք Քո...»: Սիրելիներս, արդէն շատ 

խօսուած է այս մասին, որ յաճախ, երբ կ'աղօթենք, բանսարկուի 

հնարքներուն կ'ենթար-կուինք եւ մեքենայօրէն կ'աղօթենք:  

Եթէ հիմա հարցնեմ ձեզի, թէ որո՞ւն կը համարէք, որպէս խելացի 

մարդ՝ վստահաբար տարբեր պատասխաններ կը լսեմ: Մէկը կ'ըսէ, թէ 

խելացի է այն մարդը, որ իր տեղը գտեր է այս աշխարհին մէջ, լաւ 

աշխատանք, դիրք եւ ունեցուածք ունի: Միւսը թերեւս չհամաձայնի 

այս նիւթականով պայմանաւորուած ձեւակերպման հետ եւ ըսէ, թէ 

խելացի մարդը բարձրագոյն կրթութիւն ու հարուստ գիտելիքներ ունե-

ցող, մի քանի օտար լեզու իմացող, շատ կարդացած, արուեստասէր եւ 

դաստիարակուած մէկն է: Մէկն ալ թերեւս առարկէ, թէ այդ ամէնը 

կապ չունի եւ խելացին այն մարդն է, որ կը հասկնայ այս կեանքը եւ 

մարդոց, բոլորին հետ կը կարողանայ ընդհանուր լեզու գտնել եւ ամէն 

մէկ դրութենէն շահով  դուրս կու գայ: Սակայն, քանի որ մենք 

քրիստոնեայ ենք, ապա պիտի տեսնենք, թէ քրիստոնէութիւնը ինչ կը 



 

սորվեցնէ այս հարցին մասին: Սուրբ Անտոն Մեծն կ'ըսէ. «Մարդիկ 

յաճախ խելացի կ'անուանուին այդ բառին սխալ մեկնաբանութեամբ: 

Խելացիները անոնք չեն, որոնք հին իմաստուններու ասացուածքներն 

ու գրուածքները ուսումնասիրեր են, այլ անոնք՝ որոնց հոգին խելացի 

է, որոնք կրնան հասկնալ, թէ որն է բարին ու չարը, եւ կը փախչին 

չարէն ու հոգիի համար վնասակարէն: Իսկ բարիին եւ հոգիին համար 

մեծապէս կը ճգնին եւ այդ կ'ընեն Աստուծոյ հանդէպ մեծագոյն 

երախտագիտութեան զգացումով: Ահա այս մարդիկ իսկապէս 

խելացի պիտի կոչուին: Իսկապէս խելացի մարդը մէկ հոգ ունի միայն. 

ամէն կերպով Աստուծոյ հնազանդիլ եւ գոհացնել»: Սուրբին այս 

խօսքերէն պարզ կը դառնայ, որ մարդը առանց Աստուծոյ չի կրնար 

խելացի ըլլալ եւ միայն ան, որ Աստուծոյ կամքը կը կատարէ՝ իրաւունք 

ունի խելացի կոչուելու: Այդ մասին կը խօսի նաեւ Պօղոս առաքեալը՝ 

Եփես-ացիներուն ուղղուած իր նամակին մէջ, ուր կը կարդանք. «Անոր 

համար անմիտ մի՛ ըլլաք, այլ իմացէ՛ք, թէ ի՛նչ է Տիրոջ կամքը» (Եփես. 

5:17): Արդ, գալով Աստուծոյ կամքի գաղափարին կարեւորութեան, 

միասին փորձենք վերլուծել եւ հասկնալ զայն: 

Այսպիսով, որոշ մարդիկ չափազանց լուրջ կը վերաբերին այս հարցին 

եւ երբեմն այդ ծայրահեղութեան կը հասնի: Օրինակ՝ մարդիկ կը 

սկսին Աստուծոյ կամքը փնտռել իրենց առօրեայ, կենցաղային 

հարցերուն մէջ. գնե՞լ մեքենայ, թէ՝ ոչ, վաճառե՞լ բնակարան, թէ՝ ոչ եւ 

այսպէս շարունակ: Ցաւօք սրտի, մարդոց գիտակցութիւնը այնքան 

նիւթական դարձած է, որ նոյնիսկ Աստուծոյ կամքը կենցաղայինին մէջ 

կը փնտռեն: Եւ փաստն այն է, որ մենք մեզի համար յստակ որոշում 

կ'ընդունինք իսկ Աստուծոյ կամքը կարծես կնիքի փոխարէն կ'ուզենք 

ստանալ, որպէսզի մեր ուզածը ընենք: 

Իսկ տեսնենք, թէ Աստուծոյ կամքին մէջ ինչ ձեւակերպում կու տան  

աստուածաբանները: Անոնք կ'ըսեն թէ, Աստուծոյ կամքը՝ Անոր ցան-

կութեան եւ թոյլտուութեան միութիւնն է: Աստուծոյ ցանկութիւնը 

Անոր լիարժէք կամքն է, որ սիրելի արարածի, այսինքն մարդու յաւիտ-

ենական փրկութիւնը կ'ուզէ: Աստուած մարդուն համար այնքան մեծ 

բարիք կ'ուզէ, քան մենք կրնանք հասկնալ, կամ մենք մեզի համար 

ցանկալ: Եւ շատ յաճախ Աստուծոյ բացարձակ կամքը կը բախի 

մարդու ազատ կամքին հետ, որ միշտ կը տատանուի բարիին եւ չարին 



 

միջեւ: Կ'երեւի բոլորին կեանքին մէջ գոնէ մէկ անգամ հարց կը 

յառաջանայ, թէ Աստուած ինչո՞ւ մարդուն ազատ կամքով ստեղծեց, 

եթէ մարդ, հիմնականին մէջ, չարամիտ ձեւով կ'օգտագործէ զայն: 

Սակայն պէտք է հասկնանք, որ մարդը Աստուծոյ նմանութեամբ 

ստեղծուեցաւ եւ անոր ազատ կամք շնորհուեցաւ՝ ի նշան Աստուծոյ 

մեծագոյն սիրոյ, այլապէս մարդ անհոգ մեքենայի մը կը նմանէր: Եւ 

հիմա ալ մարդուն ազատ կամքը ուղղակի անհրաժեշտութիւն է անոր 

փրկութեան համար: Մարդ ինքնակամ պէտք է փրկութեան ճամբան 

ընտրէ՝ իր կեանքին գլխաւոր նպատակը ունենալով Աստուծոյ: 

Այսինքն, մարդուն փրկութեան հարցին մէջ կը միաձուլուին Աստուծոյ 

եւ մարդուն կամքը: Իսկ ահա, երբ Աստուծոյ կամքը կը բախի մարդուն 

կամքին հետ՝ յառաջ կու գայ Աստուծոյ թոյլտուութիւնը: Այսինքն, 

Աստուած թոյլ կու տայ, որ մարդուն կամքը ո՛չ միայն բարիին, այլեւ՝ 

չարին ուղղութեամբ ալ երթայ: Որովհետեւ, եթէ Աստուած ֆիզիքա-

պէս կասեցնէր չարին ուղղութեամբ շարժուող մարդուն կամքը, ապա 

ողջ մարդկութիւնը շատոնց ոչնչացած պիտի ըլլար, որովհետեւ երկր-

իս երեսին չկայ անմեղ հոգի մը, որ երբեւէ մեղանչած չըլլայ: Աստուծոյ 

թոյլտուութիւնն է նաեւ՝ մարդկութեան պատահող աղէտներն ու 

պատուհասները, որոնք հետեւանք են մարդոց անհատական մեղք-

երու շատնալուն ու իրար միահիւսման, որ ջուրի կաթիլներու պէս կը 

շատնայ եւ վարար յորձանքի կը վերածուի: Մարդուն պատահող 

հիւանդութիւնները, փորձութիւններն ու վիշտերը նոյնպէս կրնան 

Աստուծոյ թոյլտուութեան հետեւանք ըլլալ, որպէսզի մարդ իրեն 

պատահած պատուհասներուն մէջ մաքրուի, համբերութիւն ձեռք ձգէ 

եւ կամք՝ մեղքին հակազդելու եւ աստուածային լոյսով լեցուելու 

համար: 

Եկեղեցւոյ հայրերէն մէկը կ'ըսէ, որ մարդ երեք տեսակ կամք կրնայ 

կատարել. Առաջինը՝ Աստուծոյ կամքն է, որ կատարեալ ու փրկագործ 

է, երկրորդը՝ մարդուն կամքն է, որ առանց Աստուծոյ չի կրնար փրկ-

չական ըլլալ, եւ երրորդը՝ դիւական կամքն է, որ միայն դէպի կործա-

նում կը տանի: Այստեղէն մենք պէտք է հասկնանք, որ միայն Աստուծոյ 

կամքն է, որ իւրաքանիւր մարդու հոգիին մէջ կ'ամփոփուի անոր 

փրկութեան համար: Աստուած կը քննէ ամէն մէկուն հոգին ու սիրտը 

եւ կու տայ անոր համաձայն, եւ կամ կը թոյլատրէ անոր որ պատահի 

այնպիսի դէպք մը, որ կ'օգնէ իրեն դէպի փրկութեան ճանա-պարհը 



 

ընթանալու: Ամէն մարդ կը ստանայ ըստ իր ներքին տրամադրուա-

ծութեան եւ հոգեւոր վիճակին: Աստուած՝ ըլլալով ժամանակներու եւ 

յաւիտենականութեան Տիրակալը, տեսնելով ոչ միայն անցեալն ու 

ներկան, այլեւ՝ ապագան, ամենէն լաւը գիտէ, թէ ի՞նչն է մարդուն 

օգտակարը: Ահա այս է պատճառը, որ Աստուծոյ Որդին սորվեցուց 

մեզի Աստուծոյ կամքը խնդրել մեր աղօթքներուն մէջ: 

Իսկ Աստուծոյ կամքը կատարելը, սիրելիներ, ամենէն առաջ կը սկսի 

Աստուծոյ Խօսքի ընթերցանութեամբ եւ մեր կեանքերուն մէջ կիրար-

կելով զանոնք: Այսինքն, երբ մենք կը յայտնուինք կեանքի այնպիսի 

իրավիճակի մը մէջ եւ կը կանգնինք ընտրութեան առջեւ՝ պիտի 

յիշենք, որ միայն այս պահուն Տէրը կը նայի մեզի եւ մտածենք, թէ ի՞նչ 

կը կամենայ Ան արդեօք: Պէտք է յիշենք Աստուածաշնչեան պատուիր-

աններն ու մտածենք, թէ անոնցմէ որ մէկը կիրարկենք տուեալ պարա-

գային, որպէսզի գործենք ըստ Աստուծոյ կամքին: 

Աստուծոյ կամքը ճանչնալու համար մեզի կ'օգնէ նաեւ սուրբերու 

վարքին ուսումնասիրութիւնը: Քանի որ սուրբերը անոնք են, որոնք 

իրենց ողջ կեանքը նուիրած են ճանչնալու եւ կատարելու համար 

Աստուծոյ կամքը: Եւ հսկայական, անգին ժառանգութիւն թողած են 

մեզմէ իւրաքանչիւրին համար: Հետեւաբար շատ բան ունինք այս 

երանելի մարդոցմէ սորվելու եւ հետեւելու անոնց օրինակին: 

Նաեւ չմոռնանք մեր անձնական աղօթքներուն կարեւորութեան 

մասին, սիրելիներ: Սրտանց եւ հետեւողական աղօթքի միջոցով 

Աստուած կրնայ Իր կամքը յայտնել մեր սիրտերուն եւ խաղաղութիւն 

պարգեւել մեր հոգիներուն, քանի որ յայտնի է, այն, որ Աստուծմէ չէ՝ կը 

խռովի մարդու հոգին եւ անհանգստութիւն կը պատճառէ: 

Արդ, սիրելիներ հետեւինք Պօղոս առաքեալի խօսքերուն, որ կ'ըսէ. 

«Ատոր համար մենք ալ՝ այն օրուընէ, երբ լսեցինք այդ, չենք դադրիր 

ձեզի համար աղօթելէ եւ Աստուծոյ աղաչանքներ մատուցելէ, որպէսզի 

լեցուիք անոր կամքին գիտութեամբ՝ ունենալով կատարեալ իմաստ-

ութիւն եւ հոգեւոր իմացութիւն՝ ապրելու համար Տիրոջն արժանի եւ 

ամէն ինչի մէջ անոր հաճելի ձեւով...» (Կող. 1:10, 11): Թող վերը նշուած 

բոլոր միջոցները օգնեն մեզի Աստուծոյ սուրբ կամքը գիտնալու եւ 

ամէն վայրկեան եւ ամէն հարցի մասին մեր կեանքին մէջ կիրարկելու 



 

համար, քանի որ Տիրոջ կամքը կատարելն է միայն, որ մեզ կը լուսա-

ւորէ ու դէպի փրկութիւն կը տանի:  

Բոլորիս կը մաղթեմ, որպէսզի իսկապէս խելացի ըլլանք եւ ամէն 

անգամ Տէրունական աղօթքը ըսելու ընթացքին գիտակցաբար խնդր-

ենք Աստուծմէ. «եղիցի կամք Քո...» այժմ, միշտ եւ յաւիտեանս 

յաւիտենից, ամէն: 

Օրհնութեամբ՝ 

Տ. Դաւիթ քահանայ Մարգարեան   

Հոգեւոր հովիւ 

Résume du Sermon 
Au nom du Père, du Fils et de Saint Esprit  
 

Quelle est la volonté de Dieu ? 
Chercher la volonté de Dieu pour la pratiquer, c'est d'être attentif à la vie que 
Dieu nous donne de vivre. 
 

L'intelligence humaine n'est pas celle qui édifie une théorie scientifique ou une 
fortune monétaire, pour, nous chrétiens, l'être intelligent est celui qui distingue 
le bien du mal et opte pour le bien, Dieu veut notre bien et nous a donné les 
commandements qui doivent servir de guide pour notre comportement. 
  

Il nous a donné également la faculté de choisir qui permet à l'homme intelligent 
de prendre sa décision en accord avec la volonté de Dieu La vie éternelle pour  
l'homme est la volonté de Dieu mais la mériter dépend de notre volonté, et ce 
mérite a ses conditions :  une existence qui est conforme aux commandements 
de Dieu, la prière et enfin la lecture des Écritures Saintes grâce auxquelles 
l'Esprit Saint nous guide dans nos comportements sur terre. 
 
En Foi et en Prière 
Père David Margaryan 
Prêtre Paroissial 
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ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

• Ինչո՞ւ Ս. Հաղորդութեան Խորհուրդը կը կոչուի  

«Անարիւն Պատարագ»: 
 

Եկեղեցւոյ գլխաւոր ծիսական արարողութիւնը Ս. Պատարագն 

է, որուն առանցքը Ս. աղորդութիւնն է: «Պատարագ» բառը կը 

նշանակէ զոհ, նուէր, ընծայ:  

Քրրիստոս խաչի վրայ թափած Իր թանկագին արեամբ մեր 

մեղքերուն պարտամուրհակը գամեց խաչափայտին եւ Իրեն 

զոհաբերեց մարդկութեան փրկութեան համար: ուստի Ս. 

հաղորդութիւնը խաչի վրայ մատուցած Տիրոջ յաւիտենական 

Պատարագի շարունակական խորհուրդն է Եկեղեցւոյ կեանքին 

մէջ: Ամէն անգամ, երբ մեր եկեղեցիներուն մէջ Ս. Պատարագ կը 

մատուցուի, մեր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոս իբրեւ հաշտութեան 

զոհ, կը պատարգուի Ս. Սեղանին վրայ, այց այս անգամ 

անարիւն եւ խորհրդաւոր կերպով պատարագիչ 

հոգեւորականի ձեռքով, ինչպէս «Պատարագամատոյցի» 

ծածուկ աղօթքին մէջ կ'ըսուի. «Որովհետեւ Դուն ես, որ կը 

մատւցես, կը մատուցուիս եւ կ'ընդունիս, Քրիստո՛ս, Ատուած 

մեր»: Այդ պատճառով Ս. Հաղորդութեան Խորհուրդը 

կ'անուանուի նաեւ «Անարիւն Պատարագ»: 

• Ինչպէ՞ս կ'անուանենք այլ կերպով այս խորհուրդը: 
 

Աստուածաշունչին մէջ, Եկեղեցւոյ հայրերու եւ վարդապետ-

ներու գրուածքներուն մէջ Ս. Հաղորդութեան կը տրուին նաեւ 

այլ անուանումներ՝ նկատի ունենալով խորհուրդին այս կամ 

այն կողմը:  

Մէջբերենք անոնցմէ մի քանի հատը՝  

➢ Վերջին կամ Խորհրդաւոր Ընթրիք: Այսպէս կը կոչուի, քանզի 

Յիսուս խաչելութենէն առաջ վերջին անգամ ընթրեց 12 

առաքեալներուն հետ: 

Վերնատան ընթրիքը կ'անուանուի նաեւ Խորհրդաւոր, որով-

հետեւ ան տարբերուեցաւ միւսներէն. Այդ օրը Քրիստոս հաս-

տատեց Ս. Հաղորդութեան խորհուրը: 

 

 



 

Taking Holy Communion 

Holy Communion is a sacrament by which 
the believer receives Christ’s Body and 
Blood in the form of bread and wine for 
remission of sins and the reception of 
eternal life. It is offered to the faithful 
during the celebration of the Divine Liturgy. 

Any baptised member of the Armenian Church can receive Holy 
Communion. 

It is up to the individual to decide how often he/she is ready and 
willing to take Holy Communion. 

Those who wish to receive Holy Communion normally prepare 
themselves by prayer and by fasting from all food and drink on the 
morning before receiving the sacrament. This is the ideal toward which 
all should strive. However, if a person has not been able to fast for 
health reasons, but earnestly desires to receive Holy Communion, 
he/she should not hesitate to approach the chalice and to receive the 
sacrament 

Spend time before church and during the confession recitation to 
prayerfully reflect on how you have fallen short in the ways 
enumerated. Commit yourself to working actively to “sin no more.” 

Before Holy Communion is distributed, communicants are called 
forward before the priest and making the sign of the cross they 
kneel/stand before him for general confession and absolution.  As a 
prepared examination of conscience is read, communicants respond 
with “Megha Asdoodzo” (I have sinned against God).  Then the priest, 
not by his authority but by the “very word” of Jesus Christ, absolves 
the sins of all who made the confession. 

When taking Holy Communion: Communicants should make their way 
before the Altar with contemplative reverence 

Ladies should ensure their heads are covered and any lip colour 
removed 

Make the sign of the cross 



 

Շաբթուայ խորհրդածութիւնը 
 

• «Հոգիին խաղաղութիւնը աւելի շատ կը կորսուի մերձաւորները 

դատելով եւ քու կեանքէդ անգոհունակ ըլլալով»: 

Ս. Յովհան Ոսկեբերան 

 

• Վերջին ընթրիքի ժամանակ Յիսուս Քրիստոս կը վերցնէ հացը, 

կ՛օրհնէ եւ կիսելով կու տայ աշակերտներուն` ըսելով. «Առէք, 

կ’երէք, այս է Իմ Մարմինս»: Այնուհետեւ գինիի բաժակը կու տայ` 

ըսելով. «Խմեցէք ատկէ բոլորդ, որովհետեւ այդ է Նոր Ուխտի Իմ 

Արիւնս, որ կը թափի շատերուն համար իրենց մեղքերուն 

թողութեան համար»: 

•  
 

 
 

 

 

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ  

Մայր Տաճարի Կիրակնօրեայ Վարժարանը կարիքն ունի 

ուսուցիչներու՝ դասաւանդելու գծագրութեան դասընթացքներ: 
 

Հետաքրքուողներէն կը խնդրուի հեռաձայնել 

քարտուղարութեան՝ (514) 279-3066 
տուեալները ուղարկել հետեւեալ Ե-Հասցէին 

stgregorychurch@gmail.com 
Շնորհակալութիւն 

 

 

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 
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     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 14, 2019 
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 16, 2019 
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,  15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019 
J;mis A5a=nord G;r,1 T1 Abgar :ps1 |owakim;ani թելադրանքով, 
:k;[;zuo\s Fowiuin4 ^.akan >orfourdin 8 |arakiz Marminn;roun 
‘a’aqow3 fog;fangst;an pa,t7n piti kataroui3  
 

Գանատահայոց Թեմի Անդրանիկ Առաջնորդ 
Հոգելոյս 

ԳԵՐՇ. Տ. ՎԱԶԳԷՆ ԱՐՔ. ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ 

Wa.yanman 29-rd tar;lizin a5jiu 
incphs na;u3 

:k;[;zuo\s 76man 49-rd tar;dar]in a5jiu :k;[;zuo\s mh= 6a5a\oujiun 
matouza6 fog8orakan 8 a,.arfakan 6a5a\o[n;roun3 fogin;roun i 

fangist 
 
 

FOG:UOR FOWIUN:ROU՝ 

ԱՐԺ. ՔՀՆՅ. ՀԱՅՐԵՐ 
ԱՐԺ. Տ. XG&N  QFN|1 CAR>OUK:ANI4 

ՀՈԳՇ. Տ.  ISAFAK  ^1 WRD1 {AXAR:ANI4 

ԱՐԺ. Տ.  MAMBRH A1  QFN|1 PIP:R:ANI4 

ԱՐԺ. Տ. |OUSIK A1  QFN|1 N<AN:ANI4 

ԱՐԺ. Տ.  {:UOND A1  QFN|1 “A”AX:ANI4 

ԱՐԺ. Տ.  SAFAK A1  QFN|1 PAL:ANI4 

 ՀՈԳՇ. WAXGHN  ^1 WRD1 JADO|:ANI4 

ԱՐԺ. Տ.  MAMIKON  QFN|1  OSKAN:ANI4 

ԱՐԺ. Տ.  BARJO{ A1  QFN|1 >RQAY:ANI4 

ՀՈԳՇ. ՇՆՈՐՀՔ ՎՐԴ. ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ, 
 

AXGA|IN BAR:RARN:R 
AL:QS :U MARI MANOUK:ANN:ROU4 
VIRA|R :U HLIX THRWI<:ANN:ROU4 

 
SARKAUAGN:R 

:U 
DPRAZ DASI ANDAMN:R 

 
SIRAR"I THMIRTH&W:NI4 



 

SOUGIAS GOUMROU|:ANI4 
MKRTIC MHNHNT:ANI4 
ANGINH <AQAR:ANI4 
ARJ& BARS:{:ANI4 

N:RSHS  :ALTEX:ANI4 
VIRA|R A|WAT:ANI4 

>AJOUN (JOUJIK) QH&<KHR:ANI4 
SILWA VAMFAR:ANI4 

~ILI" HLM&Q:ANI4 
G:{AM SIMON:ANI4 

W:RGIN GRIGOR:ANI4 
WARDGHS PANIR:ANI4 

ALIS MARA<L:ANI4 
VURA|R N<AN:ANI4 

|AROUJIUN JIMOUR:ANI4 
KARPIS QH&SH:ANI4 

GABRIHL GARIP:ANI4 
MKRTIC ^ATOUR:ANI4 

|OWFANNHS THR MKRTIC:ANI4 
BR<1  |AROUJIUN SRK1 MASTARY:ANI4 

GRIGOR GARAGA<I4 
NOUPAR SOUQIAS:ANI4 
ST:”AN SARA|L:ANI4 

|AROUJIUN QIURQY:ANI4 
VILTA ARMANII4 

BR<1 ARJ& SRK1 N<AN:ANI4 
BR<1 SAFAK SRK1 J&"AL:ANI4 

S:LMA QHQLIK:ANI4 
PARO|R &RJAINYH|:ANI4 

DPRAP:T KARPIS KIRAKOS:ANI4 
XAUHN ANJH”:ANI4 

|AKOB J:RX:ANI4 
|AROUJIUN SRK1 SRMAQH<:ANI4 
DPRAP:T G:{AM <IRWAN:ANI4 

DPRAP:T |AROUJIUN MANAS:ANI4 
LOUSAR:U ADAM:ANI4 

ARA A~GHRI4 
GHORG “:LJHQ:ANI4 

BR<1 &NNIK SRK1 GALOUST:ANI4 
BR<1 FAMBAR}OUM SRK1 A{AXAR:ANI4 

BR<1 |AROUJIUN ARJ& AUAG SRK1 QH”HQYII4 
ANAFIT <I<MAN:ANI4 
ARJ& MIUFHNTIS:ANI4 

ALIS SWAXL:ANI4 

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄԷՆԷՆՏԵԱՆԻ, 

ՍԵՒԱՆ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆԻ, 
 

BAR:RARN:R3 
BARS:{ TIULHQMANI4 

ARCI :U ARAQSI <IRO|:ANI4 
 NAXARHJ “:FLIWAN:ANI4 

 KAR& SAFAK:ANI4 
 GRIGOR GELY:ANI4  

GA%NIK 8 NOUARD P:TROS:ANI4 
ARJAQI P:TROS:ANI4 

 T&QJ1 GRIGOR THR GHORG:ANI4 



 

SIRANO|< :U ARTA<HS QH&RFAY:ANN:ROU4 
 BABGHN <IRIN:ANI4 

 :DOUARD GOU|OUMY:ANI4 
LIANA GOU|OUMY:ANI4  
XOUARJ QIURQY:ANI4 

 BAJRIQ :U ANA|IS A~H|:ANI4 
|AKOB :U MARU CILINKIR:ANI4 

VIRA|R GOUND:RI4 
ARAM MANOUK:ANI4 

%AXMIK FAQIM:ANI4 
JR~ANTA |OWFANNIS:ANI4 

TIGRANOUFI JA<Y:ANI4 
ARA PO|AY:ANI4 

|AKOB AUAG:ANI4 
NOUHR GELY:ANI4 

&NNIK ALIQSAN:ANI4 
FRAND BASJRMAY:ANI4 

:ROUAND BASJRMAY:ANI4 
|AKOB BASJRMAY:ANI4 
WARDAN SHMHRY:ANI4 
ԱՆԱՀԻՏ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆԻ, 

|AKOB |AKOB:ANI4 
MARI |AKOB:ANI4 

%OPHR CILINKIR:ANI4 
WI|&LHJ M:LIT&N:ANI4 
LIUSI SONIA BROUT:ANI4 

TIRAN BROUT:ANI4 
ARAM :U XAPHL BROUT:ANN:ROU4 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՓՕԼՈՍԱՃԵԱՆԻ4 

ՎԱՐԴԳԷՍ ԵՒ ԱՍՏՂԻԿ ՍԱՐԱՖԵԱՆՆԻԵՐՈՒ, 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԻ4 

ԻՄԱՍՏՈՒՀԻ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆԻ, 

ՍԱՐԳԻՍ ՔԷՕՍԷՅԵԱՆԻ, 
 

ASTOUA^A<OUNCI S:RTO{OUJ:AN 
:U 

:K:{:ZUO| ANDAM 
 

|AKOB T&{RAMAY:ANI4 
NOUPAR T&{RAMAY:ANI4 

 
>ACI KNQAFA|R:R3 

GRIGOR MAXMAN:ANI4  
ARAM KOUTSOUX:ANI4 
 Q:ROWBH PTOUK:ANI4 
 LIUSI QHSJHQ:ANI4 

 ARMAU:NI THMIRY:ANI4 
NOUPAR SOUGIAS:AN4 

 :ROUAND <I<MAN:ANI4 
>ORHN T&{RAMAY:AN4 

A<OT GARIP:ANI4 
|AKOB QHSJHQ:ANI4 

TIRAN &FANNHS:ANI4 
:{IA| JOSOUN:ANI4 
KARAP:T AYHM:ANI4 



 

 
^>AKAN >ORFOURDI3 

|OWFANNHS GOYA|:ANI4 
  {AXAR PALJAY:ANI4 
:DOUARJ GASAP:ANI4 

 NAXAR :AXEY:ANI4  
“&L MOURAT:ANI4  

 WARDAN <H~J:RI4 
 |AKOB JAGUOR:ANI4 

WARDGHS DE<>O|:ANI4 
|AKOB XAUXAUAJY:ANI4 

KA|^AK &{IK:ANI4  
&NNIK PHRPHR:ANI4  

ANDRANIK JAUOUQY:ANI4 
WAFH ALJOUN:ANI4  
WARDGHS PARONI4  

XAR:F ARSLAN:ANI4 
 &NNIK PAL:ANI4 

 T&QJ1 |AKOB GARAKH&XI4 
GHORG YANGOULI4 

MISAQ KOUTSOUX:ANI4 
WAFH QHJLII4  

FRAC FIUS:ANI4 
FA|K SOUMPOUL:ANI4 

S&NIA GARAKH&X:ANI4 
|AKOB ANKALAJ:ANI4 
ANAFIT THMIRY:ANI4 
NOUPAR A{AXAR:ANI4 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՊՈՒՏԱՔԵԱՆԻ, 
 

 

 
 
 

 Տ. եւ Տիկ. Արամ եւ Սիրվարդ Ալմաճեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ ծնողաց՝ 

ԿԻՐԱԿՈՍ ՏԷՐԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ 

(GIRAGOS DERKRIKORYAN) 

եւ 

ՄԱՐԻԱՄ ՍԱՐԳԻՍԻ 

(MARIAM SARKIS) 

Հոգիներուն ի հանգիստ 
 

 
 
 

Տիկ. Հանըմ Սօզքէսի, 

Տ. եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մանուշակ Միրզայեանի եւ 

զաւկին՝ Արիի, 



 

Տ. եւ Տիկ. Մարտիրոս Պաղտասարեանի եւ 

զաւակներուն, 

Տիկ. Արշալլոյս Կէրկէրի, 

Տիկ. Պերճուհի եւ Հենիքա Սօզքէսի, 

Տ. եւ Տիկ. Համլէթ եւ Թալին Ճէրէճեանի եւ 

զաւակներուն, 

Տ. եւ Տիկ. Էմին ե Դալար Մանուկեանի եւ 

զաւակներուն, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իրենց սիրեցեալ հօր, մեծ հօր եւ եղբօր՝ 

ԳՐԻԳՈՐ ՍՕԶՔԷՍԻ 

(KRIKOR SOZKES) 

Մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 
 

 
 

 

Պրն. Տիրան Աւետեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 

կատարուի իր սիրեցեալ հօր՝ 

Երկրաչափ՝ 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՒԵՏԵԱՆԻ 

(HAROUTIOUN AVEDIAN) 

Մահուան 50-րդ տարելիցին առիթով 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

   CHURCH  

49TH ANNIVERSARY: 
Mr. & Mrs. Raffi Migdesyan $500, Mr. & Mrs. Roupen & Meline Arsever $200, 

 Mrs. Irma Basmajian $30. 
 

HOKEHANKISD: 
THE LATE KRIKOR SOZKES: 

Mrs. Bercuhi Sozkes $60, Mr. Mardiros Baghdassarian, Mr. & Mrs. Ari Mirzayan, 

Mrs. Arsaluys Gerger, Mrs. Hanim Sozkes $50, Mr. Hamlet Jerejian $20. 
 

THE LATE GIRAGOS & MARYAM  

DER KRIKORIAN:  

Mr. & Mrs. Aram Almajian $4. 
 

 

YOUGHAKIN X-MAS: 

Mrs. Irma Basmajian $30. 
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