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ՐԱԳ 
MESSAGE OF FAITH 

 

"My grace is sufficient for you , for My power is made perfect in weakness."  - 2 Corinthians 12:9 
 

The fact that God's power is displayed in weak people should  give us courage. Though we  recognise our 
limitations , we will not congratulate ourselves and rest at  that. Instead, we need to turn to God for our 
effectiveness rather than simply on our own energy, effort or talent . The truth is  that self-sufficiency is a myth 
by  pride and temporary success. Health and wealth can disappear instantly, as can life itself . Rejoice in your 
insufficiency, knowing that  God’s Power is made perfect in weakness. 

On Sunday 15 September, the Armenian 
Church celebrates Khachverats: the Exaltation 
of the Holy Cross. It’s one of the five major 
feasts of the church, and the most important of 
the four feasts of the Holy Cross. 
The Exaltation refers to the True Cross on 
which Christ was crucified, which according 
to Church tradition was ceremoniously 
elevated for veneration on three occasions. It 
was first elevated by St James the Apostle, the 
first Bishop of Jerusalem. 
The second occasion involved the discovery of 
the True Cross after a period of some 300 
years which was authenticated by placing it 
on a dead boy bringing  him to life.  
The third occasion came in the 7th century 
when the Persians had seized the True Cross 
after conquering the city of Jerusalem.  
Leading a coalition of forces, including 
Armenians, the Emperor Heraclius recaptured 
the cross and, en route to Jerusalem, passed 
with it through Armenia, where the cross was 
repeatedly raised up and venerated. 

 

JOIN US FOR HARISSA  (MADAGH) ON KHACHVEJOIN US FOR HARISSA  (MADAGH) ON KHACHVERATSRATS  

Feast of Exaltation of the Holy Cross 

Խաչվերաց    

 

What is the significance of Basil What is the significance of Basil   
on Khachverats?on Khachverats?  

A tradition in the Armenian Church on this feast day is the blessing of 
the  ancient  Armenian meal known as  Harissa which is then distributed 

       as a Madagh meal (’madagh’ literally meaning sacrifice),  
       provided for  everyone  to share  in  thanksgiving  for a 
       blessing received. 
a       Join us after Badarak 

   on the 15th to share  
   in this meal. The 
   Community faithful 
   Who wish to make a  
   donation towards the 
   cost are welcome to 
   do so at the church 
   office. 

In A.D. 326, Queen Helena, mother of Emperor Constantine, travelled to 
Jerusalem to identify the holy places associated with Christ’s life. She 
authenticated the True Cross by placing upon it the body of a recently 
deceased youth, who was miraculously raised to life when he came in 
contact with the formerly discarded cross. According to tradition, the True 
Cross was overgrown with aromatic basil, which is symbolically used in 
the commemoration of the feast day today. 

  

IN AUGUSTIN AUGUST  

Sunday 18 August 
ACLA St Mary’s Day Luncheon 

Sunday 25August 
Very Rev Fr Yeremia Abgaryan 

Parish Pastor 
of Holy Trinity Church 

  

SUPPORT OUR CHURCH YOUTHSUPPORT OUR CHURCH YOUTH  

in celebrating in celebrating   
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Սեպտեմբեր 22, 2019թ.   ՎԱՐԱԳԱՅ  ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ՏՕՆ 
 

Խաչվերացի Տօնէն երկու շաբաթ ետք Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին 
կը նշէ Վարագայ Սուրբ Խաչի տօնը՝ յայտնաբերումը իսկական խաչին, որուն 
վրայ Քրիստոս խաչուեցաւ: Այս տօնը կը գտնենք Հայ Եկեղեցւոյ տօնացոյցին 
մէջ միայն: 
 
Երրորդ դարուն, Սրբուհի Հռիփսիմէ եւ անոր ընկերակից կոյսերը իրենց հետ 
Վարագայ Վանք բերին մասունք մը Սուրբ խաչէն: Վարագայ Վանքը կոյսերուն 
ծառայեց ապաստանարան իրենց կեանքին սպառնացող հալածանքէն: 
Մասունքի վայրը անյայտ մնաց մինչեւ 7րդ դար, երբ Թոդիկ վանականը տեսիլք 
մը ունեցաւ, ուր տեսաւ Վարագայ լերան վրայ 12 սիւներով տաճար մը: 
Տաճարին կեդրոնը կը գտնուէր շողշողացող խաչ մը: Խաչը դանդաղ վար իջաւ 
լերան կատարէն եւ կանգ առաւ Վարագայ Վանքի խորանին վերեւ: Թոդիկ եւ իր 
աշակերտը Յովել փութացին եկեղեցի եւ հաստատեցին թէ տեսիլքը 
յայտնաբերած էր վայրը Սուրբ Խաչի մասունքին, զոր Սրբուհի Հռիփսիմէ 
վստահած էր վանական հոգեւորականներուն: Ներսէս Շինող Կաթողիկոս 
հաստատեց անոր իսկութիւնը եւ հրահանգեց որ Հայ Եկեղեցին մեծարէ Խաչը 
Վարագայ Վանքին, Խաչի տօնէն ետք երրորդ Կիրակի օրը: Այսօր այդ 
մասունքին տեղը անյայտ կը մնայ:    

 

Կիրակի 8 Սեպտեմբեր 
 

Սուրբ Կոյս Մարիամի ծնունդն 
Աննայէն  
 
Կիրակի 15 Սեպտեմբեր 
 

Սուրբ Խաչվերաց 
Անդաստանի արարողութիւն: 
Աւանդական Հերիսան (մատաղը) 
պիտի օրհնուի ապա հրամցուի 
հաւատացեալներուն: Բոլոր անոնք 
որոնք կը փափաքին մատաղին 
պատրաստութեան ծախսին 
մասնակցիլ, բարեհաճին կապ 
հաստատել եկեղեցւոյ գրասենեակին 
հետ հեռ. 94198056  
 
Կիրակի 29 Սեպտեմբեր 
 

Տօն Վարագայ Սուրբ Խաչի 

 

Կիրակի 18 Օգոստոս  
 

Տօն Վերափոխումն Սուրբ 
Աստուածածնի 
Պատրագեց Արժ Տէր Նորայր Աւագ 
Քահանայ Բաթանեան, որուն յաջորդեց 
Սուրբ Աստուածածնի Ճաշկերոյթ 
Էտկարեան Սրահին մէջ, 
կազմակերպութեամբ Եկեղեցւոյ Տիկնանց 
Յանձնախումբին: Ճաշի ընթացքին 
երգերով ելոյթ ունեցաւ Եկեղեցւոյ 
Երիտասարդական Երգչախումբը 
 
Կիրակի 25 Օգոստոս 
 

Պատարագեց եւ քարոզեց  
Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովիւ Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա 
Վարդապետ Աբգարեան 
 
Տարեկան Հոգեհանգիստ ի յիշատակ 
Սիտնիի Առաքելական Եկեղեցւոյ 
հիմնադիրներուն, հոգեւոր հայրերուն եւ 
բարերարներուն: 

 

Խաչվերացի տօնին առիթով ի՞նչ է Ռեհանին նշանակութիւնը 
ՔԵ 326 թուականին, երբ 300 տարի ետք գտնուեցաւ Իսկական Խաչը, 
Հէլէնա թագուհին, Կոնստանդին կայսեր մայրը, այցելեց Երուսաղէմ եւ 
բոլոր այն սուրբ վայրերը, որոնք կ'առնչուէին Քրիստոսի կեանքին հետ: 

Ան կրցաւ փաստել թէ Իսկական Խաչն այդ էր, անոր վրայ դնելով նորոգ 
հանգուցեալ երիտասարդի մը մարմինը, որ հրաշքով կեանք  

առաւ երբ մարմինը դպաւ խաչին: Ըստ աւանդութեան,  
Իսկական Խաչը աճած էր Ռեհանի բուրմունքով: Այսօր 

Ռեհանը այդ իմաստով կը գործածուի երբ նշուի  
Խաչվերացի տօնը: 

                                  Զօրաւիգ կանգնինք մեր Եկեղեցւոյ Երիտասարդութեան  
 

ՄԵՐ ՎԱՐՊԵՏԸ՝ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ 
 Ոգեկոչում Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակին, անոր 

կեանքին եւ Հայ մշակոյթին իր բերած նպաստին:   
Համերգ կազմակերպուած մեր երիտասարդներուն կողմէ 

որ կը ներառէ երգ, պար եւ թատրոն:  
 

Կիրակի 29 Սեպտեմբերին կ.ե. ժամը 5ին  
Զէնիթ Թատերասրահին մէջ Չացուուտ 

 

Տոմսերու արժէք $30/ Զեղչեալ՝ $20 

Հեռաձայնել Լիւսի Ամիրզայեանի 0414242322 ~ եկեղեցւոյ գրասենեակ 94198056  


