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Զ ԿԻՐԱԿԻ ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՊԱՀՈՑ 

SIXIÈME DIMANCHE APRÈ LA PENTECÔTE. 

PRÉMICES DU JEÛNE DE LA TRANSFIGURATION 
 

Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 

ՊՕՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ 

ՆԱՄԱԿԷՆ 

(11.13-24) 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 

(14.13-21) 

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

11.13-24 
MATTHIEU 

14.13-21 
Պատարագիչ՝ 

Հոգեւոր Հովիւ 

ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 

Célébrant: Prêtre Paroissial 

RÉV. PÈRE DAVID MARGARYAN 
 

Առաւօտեան Ժամերգութիւն 9:30-ին 

Office Matines à 9 :30 

Ս. Պատարագ ժամը 10:30-ին 

La Sainte Messe à 10:30 

Հոգեհանգիստ ժամը 12:00-ին 

Requiem à 12:00 

 

DIACRES  - ACOLYTES 

Chef de chœur : M Sarkis Barsemian 

 Organist : M Henri Farmer 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ՊՕՂՈՍԻ ԱՌԱՔԵԱԼԻ 

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ԳՐԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 

(11.13-24) 
Բայց կ’ըսեմ ձեզի՝ հեթանոսներուդ, որովհետեւ հեթանոսներուն 

առաքեալն եմ, իմ պաշտօնս կը մեծարեմ. Որպէս զի թերեւս իմ մար-

մինէս եղողներուն նախանձը շարժեմ ու անոնցմէ մէկ քանիները 

ապրեցնեմ։ Վասն զի եթէ անոնց մերժուիլը աշխարհի հաշտութիւն է, 

հապա անոնց ընդունուիլը ի՞նչ պիտի ըլլայ, եթէ ոչ՝ մեռելներէն կեն-

դանանալ։ Արդ՝ եթէ երախայրին սուրբ է, նաեւ զանգուածը եւ եթէ ար-

մատը սուրբ է, ուրեմն ճիւղերն ալ։ Եթէ այն ճիւղերէն մէկ քանիները 

կոտրտեցան ու դուն որ վայրենի ձիթենի էիր՝ անոնց վրայ պատ-

ւաստուեցար ու ձիթենիին արմատին եւ պարարտութեանը հաղորդ 

եղար, Ճիւղերուն դէմ մի՛ պարծենար. իսկ եթէ պարծենաս, յիշէ թէ 

դուն արմատը վեր չես բռներ, հապա արմատը՝ քեզ։ Ուրեմն պիտի ը-

սես՝ «Ճիւղերը կոտրեցան որպէս զի ես պատուաստուիմ»։ Աղէ՛կ, ա-

նոնք անհաւատութիւնով կոտրեցան ու դուն հաւատքով հաստատ-

ւեցար։ Մի՛ հպարտանար, հապա վախցիր. Վասն զի եթէ Աստուած 

բնական ճիւղերուն չխնայեց, գուցէ քեզի ալ չխնայէ։ Ուստի տե՛ս Աս-

տուծոյ քաղցրութիւնն ու խստութիւնը։ Կործանուածներուն վրայ՝ 

խստութիւնը եւ քու վրադ՝ քաղցրութիւնը, եթէ այն քաղցրութեան մէջ 

կենաս, ապա թէ ոչ դուն ալ պիտի կորսուիս։ Իսկ անոնք եթէ իրենց 

անհաւատութեանը մէջ չկենան, պիտի պատուաստուին, վասն զի 

Աստուած կարող է զանոնք նորէն պատուաստել։ Քանզի եթէ դուն քե-

զի բնական եղող վայրենի ձիթենիէն կտրուեցար ու այն բարի ձիթե-

նիին վրայ, որ քեզի բնական չէր, պատուաստուեցար, ալ որչա՜փ աւե-

լի անոնք որ բնական ճիւղեր են, պիտի պատուաստուին իրենց ձիթե-

նիին վրայ։ 

 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 

(14.13-21) 



 

 

Երբ Յիսուս լսեց, անկէ նաւով անապատ մը գնաց առանձին։ Երբ 

ժողովուրդը լսեց, ոտքով անոր ետեւէն գացին իրենց քաղաքներէն։ 

Երբ դուրս ելաւ, շատ ժողովուրդ տեսնելով խղճաց անոնց վրայ ու 

անոնց հիւանդները բժշկեց։ 

Իրիկունը իր աշակերտները եկան ու ըսին. «Հոս անապատ տեղ մըն 

է եւ ժամանակը ուշացած է. արձակէ ժողովուրդը, որպէս զի գիւղերը 

երթան ու իրենց կերակուր գնեն»։ Յիսուս անոնց ըսաւ. «Հարկ չէ որ ա-

տոնք երթան, դուք տուէք անոնց որ ուտեն»։ Անոնք ալ ըսին. «Հոս ու-

րիշ բան մը չունինք, բայց միայն հինգ նկանակ ու երկու ձուկ»։ Ըսաւ 

անոնց. «Հոս, ինծի բերէք զանոնք»։ Եւ հրաման ըրաւ որ ժողովուրդը 

խոտին վրայ նստեցնեն։ Հինգ նկանակը եւ երկու ձուկը առաւ, դէպի 

երկինք նայելով օրհնեց ու կտրելով նկանակները աշակերտներուն 

տուաւ եւ աշակերտները՝ ժողովուրդին։ Ամէնքը կերան ու կշտացան 

եւ տասներկու կողով լեցուն աւելցած կտորուանքներ վերցուցին։ 

Անոնք որ կերան, հինգ հազարի չափ այր մարդիկ էին, կիներէն եւ 

տղաքներէն զատ։ 

 

ROMAINS 

11.13-24 
Car je parle à vous, Gentils; certes en tant que je suis Apôtre des 

Gentils, je rends honorable mon ministère; [Pour voir] si en quelque 

façon je puis exciter ceux de ma nation à la jalousie, et en sauver 

quelques-uns. Car si leur rejection est la réconciliation du monde, 

quelle sera leur réception sinon une vie d'entre les morts? Or si les 

prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, les 

branches le sont aussi. 

Que si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui 

étais un olivier sauvage, as été enté en leur place, et fait participant de 

la racine et de la graisse de l'olivier; Ne te glorifie pas contre les 

branches; car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais 

c'est la racine qui te porte. Mais tu diras : les branches ont été 

retranchées, afin que j'y fusse enté. C'est bien dit, elles ont été 

retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi : ne 

t'élève [donc] point par orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a point 

épargné les branches naturelles, [prends garde] qu'il ne t'épargne point 

aussi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : la sévérité sur 



 

ceux qui sont tombés; et la bonté envers toi, si tu persévères en sa bonté 

: car autrement tu seras aussi coupé. Et eux-mêmes aussi, s'ils ne 

persistent point dans leur incrédulité, ils seront entés : car Dieu est 

puissant pour les enter de nouveau. Car si tu as été coupé de l'olivier 

qui de sa nature était sauvage, et as été enté contre la nature sur l'olivier 

franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature, seront-ils entés sur 

leur propre olivier? 

 

MATTHIEU 

14.13-21 
 

Et Jésus l'ayant entendu se retira de là dans une nacelle, vers un lieu 

désert, pour y être en particulier ; ce que les troupes ayant appris, elles 

sortirent des villes [voisines], et le suivirent à pied. Et Jésus étant sorti 

vit une grande multitude, et il en fut ému de compassion, et guérit leurs 

malades. 

Et comme il se faisait tard, ses Disciples vinrent à lui, et lui dirent : ce 

lieu est désert, et l'heure est déjà passée ; donne congé à ces troupes, 

afin qu'elles s'en aillent aux bourgades, et qu'elles achètent des vivres. 

Mais Jésus leur dit : ils n'ont pas besoin de s'en aller; donnez-leur vous-

mêmes à manger. Et ils lui dirent : nous n'avons ici que cinq pains et 

deux poissons. Et il leur dit : apportez-les-moi ici. Et après avoir 

commandé aux troupes de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et 

les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit [Dieu]; puis ayant 

rompu les pains, il les donna aux Disciples, et les Disciples aux troupes. 

Et ils en mangèrent tous, et furent rassasiés, et ils remportèrent du reste 

des pièces de pain douze corbeilles pleines. Or ceux qui avaient mangé 

étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les 

petits enfants. 

֍ 
 



 

 Եւ անոնք, որ կերան, մօտ հինգ հազար հոգի էին՝ չհաշուած 

կանանց եւ երեխաները » (Մատթ․ 14:15-21): 

Սիրելիներ, մեր Տէրը Իր երեք տարուան քարոզչութեանց ըն-

թացքին բազմահարիւր բժշկութիւններու կողքին, քանի մը հը-

րաշքներ կատարեց։ Յիշենք Իր առաջին հրաշքը Կանա քաղաքի 

հարսանիքին ժամանակ, երբ գինին վերջացաւ եւ Իր մօր խընդ-

րանքովը Ան ջուրը գինիի փոխեց, երկրորդը՝ Հայրոսի տասներ-

կուամեայ աղջկան յարութիւնը, երրորդը՝ Իր մեռած բարեկամ 

Ղազարոսի յարութիւնը, ծովին վրայով քալելը, փոթորիկին 

հանդարտեցումը եւ այլն։  

Աւետարանիչի այս պատմութիւնը Յիսուսի հրաշքներէն մէկն է։ 

Ըստ անոր Բեթսայիդայի անապատին մէջ մէկ օրուայ ընթացքին 

առաւօտէն մինչև երեկոյ հինգ հազար հոգի հաւաքուած էին լսե-

լու Յիսուսի քարոզութիւնները ու տեսնելու համար Անոր բժշկու-

թիւնները։ Ժողովուրդը շտապէն իր հետ ուտելիք չէր վերցուցած։ 

Այս նկատի ունենալով առաքեալները Յիսուսի ուշադրութեան կը 

յանձնեն եւ կը խնդրեն, որ Ան ժողովուրդին ազատ արձակէ, որ-

պէսզի երթան գիւղերը եւ ուտելու բան կարողնան գնել իրենց հա-

մար, քանի որ մօտ էր նաեւ գիշերը։  

Յիսուս անոնց կը յորդորէ, որ իրենք կերակրեն ժողովուրդին։ 

Առաքեալները կը զարմանան, որովհետեւ իրենց Վարդապետը 

շատ լաւ գիտէր, որ իրենք աղքատ էին եւ հնարաւորութիւն 

չունէին այդքան մարդու ուտելիք ապահովել։ Յիսուսի խնդրան-

քին համաձայն Անոր մօտ կը բերեն հինգ գարիի հաց եւ երկու 

ձուկ։ Մեր Տէրը կը նայի դէպի երկինք, կ'աղօթէ եւ կ'օրհնէ հացն ու 

ձուկը, որմէ ետք առաքեալներուն կը հրամայէ բաժնել խումբ-

խումբ նստած ժողովուրդին։  

Հոգեւոր Հովիւի Պատգամը  
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Աւետարանիչը կ'ըսէ․ «Ամէնը կերան ու յագեցան։ եւ տասներկու 

սակառ լիքը կտորտանքներու մնացորդներ աւելցան։ Եւ անոնք, 

որ կերան, մօտ հինգ հազար հոգի էին՝ չհաշուած կանանց եւ 

երեխաները» ։  Թէ ինչպէս տեղի ունեցաւ հինգ հազար հոգիի ու-

տելիքով ապահովուիլը հինգ հացով եւ երկու ձկով, չորս Աւետա-

րանիչներուն մօտ բացատրութեան ոչ մէկ բառ չենք գտներ, որ-

պէսզի այդ փաստին վրայ հիմնուելով կարողանանք հրաշքին 

ձեւը բացատրել։  

Ըստ ոմանց Յիսուսի ձեռքին մէջ հացն ու ձուկը երբեք չպակսե-

ցան, այլ քանի անգամ, որ առաքեալները իրենց զամբիւղները 

դատարկելով Անոր մօտ վերադարձան, միշտ պէտք եղածը ստա-

ցան Յիսուսէն ու տարին եւ բաժնեցին ժողովուրդին։  Ուրիշները 

կ'ըսեն, թէ առաքեալներուն զամբիւղներուն մէջ դրուած քիչ մը 

հացը եւ կտոր մը ձուկը բազմացան ու անոնք որքան իրենց ձեռքե-

րը անոնց մէջ մտցուցին, միշտ բաշխելու որեւէ բան մը գտան եւ այլն։  

Հաւանականը առաջինն է այն պատճառով, որ Աւետարանի 

պատմութեան մէջ յիշուած զամբիւղներուն դատարկուիլը, նորէն 

լեցուիլը եւ ուտելիքի աւելնալը։ Հոգեւոր իմաստով հացը այստեղ 

կը խորհրդանշէ Աստուծոյ խօսքը, որ աստուածային անսպառ 

սնունդ է իւրաքանչիւրիս համար, եթէ լսենք, իրագործենք եւ 

օգտուինք անկէ։  

Յիսուսի հրաշքներուն եւ բժշկութիւններուն նպատակը մէկ էր, 

մարդոց ցոյց տալ, որ այդ բոլորը կը կատարէ ոչ թէ Իր, այլ միայն 

Հայր Աստուծոյ փառքին համար։  
 

Մենք ալ իբրեւ Քրիստոսի հետեւողներ, իբրեւ հայ քրիստոնեա-

ներ, պէտք է մեր բոլոր գործերը, նուիրումը, ծառայութիւնը, սէրն 

ու հաւատքը, ամէն ինչ կատարենք միայն Աստուծոյ փառքին հա-

մար։ Աստուած տուած է կեանք մը, ոը Անոր կողմէ մեզի ընծայ-

ւած ամենաթանկագին պարգեւն է, կեանք, որ պարտաւոր ենք 

լեցնելու իմաստութեամբ, արդարութեամբ, բարի, արդար եւ ա-

ռաքինի գործերով, խոնարհութեամբ ու համեստութեամբ։ Ամէն։                                                             

 

Օրհնութեամբ՝ 
Տ. Դաւիթ Քհնյ. Մարգարեան 

  



 

  

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱՑՈՅՑ 

ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ  ՇԱԲԹՈՒԱՆ 
 

Յուլիս–  Juillet 
 

22, Երկուշաբթի – Ա օր Վարդավառի պահոց: 

Lundi 22 –  1er jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

23, Երեքշաբթի – Բ օր Վարդավառի պահոց: 

Mardi 23 – 2ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

24, Չորեքշաբթի – Գ օր Վարդավառի պահոց: 

Mercredi  24–  3ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

25, Հինգշաբթի – Դ օր Վարդավառի պահոց: 

Jeudi 25– 4ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

26,  Ուրբաթ – Ե օր Վարդավառի պահոց: 

Vendredi 26 –  5ème jour du Jeûne de la Transfiguratioan. 

27, Շաբաթ– Յիշատակ Տապանակին հնոյ 

եւ տօն նորոյս Սրբոյ Եկեղեցւոյ: 

Samedi 27 –Commémoration de l’ancienne Arche 

et Fête de la Sainte Église naissante.  

 
 

 

ՇԱԲԹՈՒԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆԸ 
 

«Քեզ հեռու պահէ մարդոց հետ շատ խօսելէ, որպէսզի կարողա-

նաս գոնէ քիչ մը զրուցել Աստուծոյ հետ»: 

Շենուտա Գ պատրիարք 
 

Զղջումը, աղօթքը, ապաշխարութիւնը անբաժան պէտք է ըլլան 

պահեցողութենէն, քանի որ ասոնք են հիմնական պայմանները, 

ուր կը գործէ Աստուծոյ բուժիչ ու քաւիչ զօրութիւնը: 

Շնորհք պատրիարք Գալուստեան 



 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔԸ 
 

 

 

ԱՂՕԹՔ ՆԱԽՔԱՆ ՔՆԱՆԱԼԸ 
 

Բարերար Տէր, 

որ քու մեծ գթութեամբ յաւիտենական հանգիստը 

պատրաստեցիր առաքինութեամբ վաստակածներուն համար, 

եւ քաղցր ձայնով քեզի կանչեցիր 

մեղքով ծանրաբեռնուածներն ու տառապողները։ 

Շնորհէ՛, Տէր, որ մենք եւս 

անխռով խաղաղութեամբ անցընենք այս գիշերը, 

եւ մեղքերու ծանրութենէն յոգնածներս 

քու ողորմութեամբդ հանգստացուր, 

եւ արժանի ըրէ մշտնջենաւոր հանգիստին, 

բոլոր սուրբերուն հետ միասին։ 

Եւ տուր որ շնորհակալութիւն յայտնենք ու փառաւորենք քեզ՝ 

Հօրը եւ Սուրբ Հոգիին հետ միասին․ 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից․ ամէն։ 

(Շարունակելի) 

 

PRIÈRE AVANT DE S’ENDORMIR 
 

Dieu bienveillant, toi qui, dans ta grande tendresse, as préparé le 

repos éternel pour ceux qui ont travaillé vertueusement; toi qui 

as appelé à toi de ta douce voix ceux qui sont fatigues ou sont 

accablés du poids des lourds péchés, en leur promettant le repos, 

accorde-nous aussi, Seigneur, de passer cette nuit sans trouble et 

dans la paix; et ceux qui ont travaillé, protège-les du poids des 

fautes, par ta miséricorde; et rends nous dignes du repos éternel 

parmi tous tes saints; et en te rendant grâce, nous te glorifierons, 

avec le Père et l’Esprit Saint, maintenant et pour l’éternité de 

l’éternité. Amen. 

(à suivre) 
  



 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

ԿԻՐԱԿԻ, 21 Յուլիս 2019 
 

 
 

 

Օրդ. Շուշան Արոյեանի, 

Տ. եւ Տիկ. Արա Միհրան Արոյեանի եւ զաւակներուն՝ 

Սօֆիայի եւ Քրիսթօֆըր Ներսէսի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

ՍԻՐԱՆՈՅՇ ՄԱՂԱՔԵԱՆ ԱՐՈՅԵԱՆԻ 

(SIRANOUSH MAGHAKIAN AROYAN) 
Մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 

եւ իրենց սիրեցեալ հօր եւ մեծ հօր՝ 

ՆԵՐՍԷՍ ԱՐՈՅԵԱՆԻ (NERSES AROYAN) 
Մահուան 11-րդ տարելիցին առիթով 

Ինչպէս նաեւ 

ՔԷՇԻՇԵԱՆ, ՄԱՂԱՔԵԱՆ, ԱՐՈՅԵԱՆ ԵՒ ԿԱՐԻՔԵԱՆ 
Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց հոգիներուն ի հանգիստ 

 

 

 

 

Պրն. Շահէն Մեսրոպեանի, 

Վանեսա Մեսրոպեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ մօր եւ մեծ մօր՝ 

ԼՈՒՍԻ ՄԱՏԱԹԵԱՆԻ (LUCIE MADATIAN) 
Մահուան 3-րդ տարելիցին առիթով 

      



 

 

 

 

 

Տ. եւ Տիկ. Սամուէլ եւ Վերժին Գայթանճեանի եւ զաւակներուն, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իրենց սիրեցեալ հօր, մեծ հօր, մեծ ծնողաց եւ հարազատներուն՝ 

ՆԵՐՍԷՍ ՍԷՓԷԹՃԵԱՆԻ (NERSES SEPETJIAN) 
Մահուան 6-րդ տարելիցին առիթով 

ԵՒ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԵՒ ՎԵՐԺԻՆ ՍԷՓԷԹՃԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(HAYRABED & VERJINE SEPETJIAN) 

ՄԱՆՈՒԿ ԵՒ ԷԼՄԱՍՏ ՊԱԼԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(MANOUG & ELMASD BALIAN) 

ՄԱՐԻ ԵՒ ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՊԱԼԵԱՆՆԵՐՈՒ 

(MARIE & VARTOUHIE BALIAN) 
Հոգիներուն ի հանգիստ 

 

 

 

 
 

Տիկ. Սօնիա Թըրնամեանի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

իր սիրեցեալ մօր՝ 

ՄԱՐԿԱՐԷԹ ՊԱԼԻ ԹԸՐՆԱՄԵԱՆԻ 

(MARGUERITE BALI TERNAMIAN) 
Հոգւոյն ի հանգիստ 

  

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդը 

Ողբացեալ ՎԵՐՈՆԻՔԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ 

Մահուան տխուր առիթով 

Իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն 

Հանգուցեալի բոլոր պարագաներուն, աղօթելով առ Աստուած, 

որ անոր հոգին Երկնային Արքայութեան արժանանայ: 



 



 

  



 

 



 

    



 

 


