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Արդարեւ խաչին քարոզչութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ որ 

կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ 

զօրութիւնն է: (Ա Կորնթ. 1.18) 

 

For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but 

to us who are being saved it is the power of God. (1 Cor. 1:18) 

 

 

http://www.torontoarmenianchurch.com/


                                                           

ՏՕՆ ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ 

 
Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին Վերացման Սուրբ 

Խաչի Եօթերորդ Կիրակին, այս տարի Հոկտեմբեր 28-ին, կը տօնէ 

Գիւտ Խաչը։ Եկեղեցական տօնացոյցին մէջ Գիւտ Խաչի տօնը Սուրբ 

Խաչին նուիրուած 4 տօներէն վերջինն է, սակայն առաջին տօնն է,  

որ սահմանուած է եկեղեցւոյ կողմէ: Գողգոթա Յիսուս Քրիստոսի 

Խաչելութենէ եւ Անոր Յարութենէ ետք, Տիրոջ դատարկ գերեզմանն 

ու Խաչը քրիստոնեաներու համար յատուկ  յարգանքի ու հոգա-

տարութեան առարկայ դարձան: Տիրոջը համբարձումէն յետոյ, 

Փրկչին խաչը հրեաները կը պահեն՝ զայն թաղելով հողին տակ:  

313 թ. Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր (305-337 թթ.) Միլանի հրո-

վարտակով, քրիստոնեաները կը ստանան իրենց կրօնը  ազատօրէն 

դաւանելու հնարաւորութիւն: Կոստանդին կայսրին մայրը՝ Հեղինէ 

Թագուհին բարեպաշտ քրիստոնեայ էր:  327 թ ան կը ծրագրէ 

ուխտագնացութիւն դէպի Երուսաղէմ՝ Սուրբ Տեղերը այցելելու եւ 

նաեւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչափայտը գտնելու։ 

Երբ Երուսաղէմ կը հասնի, իր հարցուփորձերուն հետեւանքով կը 

գտնէ Յուդա անունով  հրեայ մը, որ հրեական գրաւոր աւան-

դութիւններէն գիտէր խաչերու թաղման տեղը: Ան դժկամօրէն ցոյց 

կուտայ Խաչափայտին տեղը: Հեղինէի հրահանգով աշխա-

տաւորներու մեծ բազմութիւն մը կը սկսին փորել եւ աղբերու տակէն 

կը հանեն երեք խաչերը:  

Որպէսզի գտնեն բուն խաչափայտը, կը կեցնեն նոր մեռեալ պատա-

նիի մը մահուան թափօրը եւ անոր  անշունչ մարմինը խաչերուն 

վրայ կը դնեն ։ Առաջինին եւ երկրորդին ոչինչ կ՚ըլլայ, իսկ երրորդին 

պատանին կը կենդանանայ։ Այսպէսով կը գտնեն Տիրոջ Խաչա-

փայտը։ Տէրոջը խաչափայտի հրաշքը տեսնելով՝ հրեայ Յուդան ալ 

կ'ընդունի քրիստոնէութիւնը եւ կը դառնայ Երուսաղէմի Կիւրեղ 

եպիսկոպոսը: 

Այս առիթով Քրիստոսի իսկական խաչափայտէն փոքրիկ կտոր-

ներ` մասունքներ կը տրուին զանազան եկեղեցիներու, իսկ բուն 

խաչը կը պահուի Երուսաղէմի մէջ: Հետագային, երբ կը կառուցուի 

Ս. Յարութեան տաճարը, խաչը կը փոխադրուի հոն, ուր մեծ 

ակնածանքով կը պահուի` որպէս սրբութիւն սրբոց: 

 

 



  

Donations to Holy Trinity Armenian Church (Oct 21,26 2018) 

Նուիրատուութիւններ` Ս. Երրորդութիւն  Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 

 
In Memory of their loved one’s by 
Hratch & Shoushig Minassian 

Sasun Musliyan 

Harout Makdessian 

Armen Boudagian 

Haigo Darren Derian 

Verjin Hekimian 

 

Louma 
Ella Sarkissian-Hakubian 

Krikor Ozsogomonyan 

 
Altar Flowers 
Diana Bogosyan 

 
General 
Seren Daiello 

 

Sunday School 
Yesai Libarian 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Մանրամասնութեանց համար հեռաձայնել 

 Առաջնորդարան.- 514-276-9474 

Կամ Տ. Կոմիտաս Քահանային.-514-885 0175 

 

For details please call the Diocese at 514-276-9474 

Or Rev. Fr. Komitas at 514-885 0175 

Registration Deadline – November 30, 2018 
 

 



 

    ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ-REQՍIEM SERVICE     
 Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին 

Բրշ. Տօքթ. Աւետիս 

Սրկ.Պօղոսեանի 

Կրէկէրի Տիրատուրի 

Լուսիկ Քէնարէքիի 

Յովհաննէս Մուրադեան 

Մկրտիչ եւ Հռիփսիմէ 

Գասապեան 

Գէորգ եւ Քաթրին Այտընօանլու 

Անդրանիկ Գասապեան 

Մինաս եւ Արմաւենի 

Չաթալպաշեան 

Համայն Գասպարեան, 

Հաճըպօղոսեան եւ 

Մաքսուտեան ընտանիքներու 

ննջեցեալներուն 

Dr. Avedis Bogosyan 

Gregory Diradour 

Luosig Kenareky 

Hovhannes Mouradyan 

Mgerdich &Hripsime Kassabian 

Kevork & Catherine 

Aydenoghlu 

Antranig Kassabian 

Minas & Armaveni 

Chatalbashian 

All deceased members of 

Kassabian, Hadjeboghosian & 

Maksoudian Families 

 
 

 
 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 

Տիկին Տիանա Պօղոսեան 

Ի յիշատակ՝ 
Ողբացեալ Բրշ. Տօքթ. Աւետիս Սրկ.Պօղոսեանի 

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում 

«Ann’s» Ծաղկանոց 

                                           
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by 

Mrs. Diana Bogosyan 

In loving memory of 
Late  Dr. Avedis Bogosyan 

Altar Flowers provided by 

« Ann’s» Flowers 

 



 

DISCOVERY OF THE HOLY CROSS 

 
This year, on  Sunday  October 28th,  the  Armenian Apostolic 

Church celebrates one of the four feasts dedicated to the Holy 

Cross the Feast of Discovery of the Holy Cross. Even though, this 

is the last feast in the Church Calendar dedicated to the Cross, 

but it was the first one to be established by our church fathers. 

The feast signifies the discovery of all three of the crosses of 

Golgotha—our Lord's and the other two, on which the criminals 

were crucified. Following the Ascension of our Lord, he crosses 

were buried. 

In 327 A.C., Empress Helena, the mother of Emperor 

Constantine, commissioned an army to find the true cross.  After 

long searches, they found a man named Judas, who knew the 

place of the burial of three crosses, based on Jewish scriptures. 

Judas was very reluctant to help. Later he showed the place of 

our Lord’s buried Cross, which was found with two others  in 

Golgotha Jerusalem, buried in a rubble heap (on Golgotha). To 

find out on which of these three crosses our Lord Jesus Christ 

was crucified,   the body of a deceased young man was taken from 

a passing funeral procession and placed before each cross.  The 

man miraculously came to life on the cross of our Savior, which 

was accepted as the one and True Cross. After Judas witnessed  

this miracle, he accepted Christianity and became the  Bishop 

Cyril of Jerusalem. After the discovery of the Holy Cross,  Helena 

renovated the Holy Places of Jerusalem and built the Church of 

Holy Sepluchre, where the Lord’s cross was installed.  

According to tradition, the True Cross was overgrown with 

aromatic basil and that is why the cross in Armenian Church is 

shaped as a blossoming cross and is called the Tzaghkads Khatch 

(Ծաղկած Խաչ). The Armenian cross often features leaves, 

wheat and grapes flaring from its base; which is meant to 

emphasize its life-giving character. 

 



 

 

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ... 

 
Երեք խաչերու հետ միասին Գողգոթայի վրայ գտնուեցաւ 

նաեւ  Պիղատոսի հրամանով Յիսուսի գլխավերեւը ամ-

րացուած եռալեզու տախտակը: Ահա թէ ինչ կ'ըսէ Աստ-

ւածաշունչը այդ տախտակին մասին. «Տախտակի վրայ 

եբրայերէն, յունարէն ու լատիներէն լեզուներով գրուած էր 

«Յիսուս Նազովրեցի՝ Հրեաներուն թագաւորը»: Հրեա-

ներուն քահանայապետները ըսին Պիղատոսի. «Մի՛ գրեր. 

“Հրեաներուն թագաւորը”, հապա գրէ՛ թէ ի՛նք ըսաւ. 

“Հրեաներուն թագաւորն եմ”»: Սակայն Պիղատոս պա-

տասխանեց. «Ի՛նչ որ գրեցի՝ գրեցի՛»: (Յովհ. 16:19-22) 

 DID YOU KNOW?... 

With three crosses on Golgotha (Cavalry) was also discovered 

the trilingual sign prepared by the order of Pontus Pilate, that 

was fastened on the Cross of our Lord. Here is the Bible 

reference: "It read: Jesus of Nazareth, the King of the Jews.* Many 

of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified 

was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin 

and Greek. The chief priests of the Jews protested to Pilate, “Do 

not write ‘The King of the Jews,’ but that this man claimed to be 

king of the Jews.” Pilate answered, “What I have written, I have 

written.” (John 16:19-22) 
 

*In many Christian icons the sign has JNRI written on it. It is the acronym 

of Latin  "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum" (Jesus of Nazareth, the King of 
the Jews). 

 

 It was around the 11th century that the crucifix appeared  (a 

representation of a cross with a figure of Jesus Christ on it), a form 

of the cross never adopted by the Armenian Church. We continue 

to emphasize, in the spirit of the Early Church, the cross as a 

symbol of redemption by focusing on Risen Christ and His divine 

nature. 

 

http://biblehub.com/john/19-22.htm


ՍՈՒՐԲ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ 

 

 Սուրբ  Յովհաննէս Ոսկեբերանը, ընդհան-

րական եկեղեցւոյ տասներկու վարդա-

պետներէն մէկն է: Ծնած է  347թ. Անտիոք, 

ազնուական ու բարեպաշտ ընտանիքի մը 

մէջ, եւ ազգութեամբ ասորի է: Հայրը 

մահացած է, երբ ան տակաւին մանուկ էր:  Իր 

կրթութիւնը ստացած է Աթէնքի մէջ եւ ուսանած իր ժամանակի 

հռչակաւոր հռետոր եւ ճարտասան Լիբանիոսի մօտ: Դեռ 

երիտասարդ հասակէն փափաքած է նուիրուիլ Աստուծոյ եւ 

ապրիլ ճգնաւորի կեանքով, բայց մօրը խնդրանքով չէ հեռացած 

տունէն: Մօրը մահէն յետոյ միայն կ'առանձնանայ ու կը ճգնի 

շուրջ 6 տարի: 

380 թուականին կը ձեռնադրուի սարկաւագ: 386 թուականին,  

Փլաբիանոս հայրապետի  ձեռամբ կը ձեռնադրուի   քահանայ:  

Երբ  կը վախճանի Կ.Պոլսոյ Նեկտարիոս պատրիարքը, Արկա-

դիոս կայսեր պատուէրով՝ 398 թ. Յովհաննէս Ոսկեբերանը կը 

բերուի Կոստանդնուպոլիս եւ իր կամքին հակառակ կը 

ձեռնադրուի  Կ. Պոլսոյ Պարտրիարք:   

Իր Հայրապետութեան ընթացքին շատերը դարձի կը բերէ, բայց 

նաեւ հակառակորդներ կ'ունեայ, մասնաւորապէս արքու-

նական յոռի բարքերը յանդիմանելու պատճառով: Իր 

թշնամիներու սադրանքով 403 թուականին ան կ’աքսորուի 

Բութանիա,  բայց ժողովուրդի պահանջով արքունիքը շուտով 

ետ կը բերէ հայրապետը: 404 թուականին Ս. Յովհաննէս 

Ոսկեբերանը դարձեալ կ’աքսորուի այս անգամ Փոքր Հայքի 

Կոկիսոն քաղաքը: Աւելի ուշ կ'աքսորուի Պոնտոս, բայց չդի-

մանալով ճանապարհի դժուարութիւններուն՝ դեռ 

աքորաավայր չհասած կը մահանայ 407 թուականին: 438թ. 

Սուրբին մարմինը մեծ հանդիսութեամբ կը բերուի եւ կ’ամ-

փոփուի Կ. Պոլսոյ Ս. Առաքելոց եկեղեցւոյ մէջ: 

Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Յովհաննէս Ոսկեբերանի 

յիշատակը կը տօնէ, նախ՝ Տասներկու վարդապետներու 

շարքին` Խաչվերացի Զ. Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը, 

ապա, առանձին` Խաչվերացի Է. Կիրակիին յաջորդող 

շաբթուայ մէջ, այս տարի Նոյեմբեր 1-ին: Ս. Յովհաննէս 

Ոսկեբերանի աշխատութիւնները հայերէնի թարգմանուած են 

իր կենդանութեան օրով: 



 

 

 

Holy Trinity Armenian Church & Barev Centre’s Events 

Every 

Tue.& Fri 

Sassoun Dance practice -14 + Seniors group 

From 8:00 PM to 10:00 PM. 

Every 

Tuesday 

or Friday  

Sassoun Dance Ensemble Practices - Juniors group   
11-13 year old, every Tuesday from 7:00 PM to 8:00 PM. 
8-10 year old, every Friday from 7:00 PM to 8:00 PM. 

Every 

Saturday 

St. Sahag and St. Mesrop Armenian Saturday School  

At Forest Manor Public School - 25 Forest Manor, 

Toronto. 

Sunday 

School  

Every Sunday from 10:30am-12:45pm in “Maral 

Ishkanian” Hall at the lower level of our church. 

Sunday 
Oct. 28, 

2018 

Տարեկան Տօնավաճառ- Annual Bazar 

Կէսօրէ ետք ժամը 12։00-էն 16։00, եկեղեցւոյս 

«Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ. 

Saturday 

Nov. 16, 

2018 

Ladie’s Christmas Party- Խրախճանքի երեկոյ 

«Լարա» ճաշարանին մէջ, երեկոյեան ժամը 7։30-ին. 

Tickets $50  -  12 and under: $30 

Nov. 25 

to Dec. 2 

 

 

Zaven Khachikyan’s Photo Exhibition & Sale  

From «Kars» to «Karsh»,  

Nov. 25 at 1:30 PM. at M. Ishkhanian Hall. 

-A conversation with the artist, same day at 2:30 PM. 

-Visiting hours from 10:00 AM to 4:00 PM 

Saturday, 

Dec. 1, 

2018 

At 7:30 PM 

 

Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ծուխի 

հիմնադրութեան 90-Ամեակի նուիրուած Պաշտօ-

նական Ճաշկերոյթ, «Մ. Արթինեան» սրահէն ներս. 

Տոմսի սակ՝  $75. 

 

90th Anniversary of Holy Trinity Armenian Church 

Celebration Banquet at M. Artinian Hall. Tickets $75. 

Sunday 

Dec. 2, 

2018 

Ս. Պատարագ՝ նուիրուած Սբ. Երրորդութիւն Հայց. 

Առաք. Եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 90-ամեակին: 

Divine Liturgy for 90th Anniversary of Holy Trinity 

Armenian  Church's establishment. 


