
ԲՈՒՐՎԱՌ -բուրվառ – censer 

 

Հնչում PRONUNCIATION: 

Poor-var   

 

Իմաստ  

Ս. Պատարագի եւ խորհրդակատարութիւններու ընթացքին գործածուող 

բուրման վառարան. անուշահոտութեան համար գործածուող փոքր անօթ 

որուն վրայ քիչ մը կրակ եւ վրան խունկ կը դրուի խնկարկութեան 

համար: 

MEANING 

Poorvar is the container in which incense is burned during worship services in 

church (censer).  

 

Ստուգաբանութիւն  

(Գոյական) - երկու վանկերէ կազմուած բուրվառ  բարդ բառին առաջին 

վանկը բուր բոյր բառն է որ կը նշանակէ անուշ հոտ: Իսկ վառ  բառը 

ծագում ունի վառել (այրել) բայէն: Բուրվառ բառը կը կոչուի նաեւ 

խնկանոց` երբ տեղ մը հաստատուն կը դրուի: Բուրվառակիր (բուրվառը 

ընող սարկաւագ)- ին տուած շարժումներով խունկը կ’այրի ու կը բուրէ: 

Բուրվառը կը կախուի երեք շղթաներով որ վերէն կը միանան ուրկէ կը 

բռնուի, եւ յարմար է շարժական կերպով բացուելու եւ գոցուելու: Խունկը 

խէժն է որ կ’առնուի բուրաւէտ ծառերէ: 

ETYMOLOGY 

(noun): comprised of two syllables, the first syllable poor derives from the noun 

puyr meaning fragrance, scent. The second syllable var means lit by fire. The 

deacon is the officer charged with censing. The censer is suspended by three 

chains that meet at the top where it is held. The incense is a gum from fragrant 

trees.  
 

Գործածութիւն  

https://vemkar.us/wp-content/uploads/2018/04/Poorvar.a4m.m4a


Արարողութիւններու ընթացքին, սարկաւագէն զատ, հադիսադիրն ալ, 

ժամարարն ալ, կարգավարն ալ բուրվառով խնկարկութիւններ կ’ընեն, 

գլխաւորապէս թափօրներու առթիւ:  
Ծիսական Բառարան 

        Մաղաքիա Արք. Օրմանեան 

 

USAGE 

When the priest approaches you, he will offer incense with the poorvar 

(censer). You should say, “Remember me, too, before the immortal Lamb of 

God”. You should kiss the bejeweled cross that the priest holds in his hand as 

you make the sign of the cross. When you say these words, you are quoting St. 

John the Baptist, who recognized Jesus as the “Lamb of God,” the innocent gift 

of God to be offered up for the purpose of reconciling sinful humanity with 

God [John 1:29,36]. You are essentially asking the celebrant to pray for you 

when he goes back up to the altar and stands in the presence of Jesus Christ in 

the Eucharistic bread and wine.  
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