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  Իմաստ. 7:25-8:4, Զաք. 14:16

Wisdom7:25-8:4, Zech. 

Արդարեւ ինչպէս մարմինը մեռած է առանց հոգիի, այդպէս ալ հաւատքը 
մեռած է առանց գործերու: (Յակոբոս 

For just as the body is dead without the spirit, the faith without deeds is also 
dead. (James 2:26) 
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Արդարեւ ինչպէս մարմինը մեռած է առանց հոգիի, այդպէս ալ հաւատքը 
մեռած է առանց գործերու: (Յակոբոս 2:26) 

For just as the body is dead without the spirit, the faith without deeds is also 
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Մատթ. 16:13-17:13 
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Արդարեւ ինչպէս մարմինը մեռած է առանց հոգիի, այդպէս ալ հաւատքը 

For just as the body is dead without the spirit, the faith without deeds is also 
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ՏՕՆՏՕՆՏՕՆՏՕՆ
    
ԱյսԿիրակիՀայց. Առաք.Եկեղեցին կը տօնէ
տաղաւարի
լեր
Պայծառակերպութեան տօնը, որ 
Առաքելական եկեղեցւոյ հինգ տաղաւ
մէ
Սուրբ Զատիկէն 98 օր յ
Օգոստոս 1
Այլակերպութեան
տաղաւարին
Աստուածութիւնը: Ք
Պայծառակեր

որպէս Քրիստոսի մաքրագործուած
Պայծառակերպութեան տօնը հաստատեց այն ճշմարտութիւնը, թէ Յիսուս 
Աստուծոյ Որդին է: Աստուծոյ պատգամն էր առաքեալներուն եւ ողջ 
աշխարհին. 

«Այս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէքԱյս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէքԱյս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէքԱյս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէք

Մատթէոս, Ղուկաս եւ Մարկոս  աւետարանիչները  կը պատմեն
6, նաև՝ Մատթ. ԺԷ 1-13, Ղուկ. Թ 28
 
««««Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու 
բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները 
փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ 
թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ 
կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: 
կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ 
ԵղիայիԵղիայիԵղիայիԵղիայի», », », », որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: 
Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. 
սիրեսիրեսիրեսիրելի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքլի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքլի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքլի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէք
 
Պայծառակերպութեան տօնին յաջորդող Երկուշաբթի օրը մեռելոց է:
Վարդավառի օրը կ'երգուի 
շարականը, որ սքանչելի գեղեցկութեամբ կը վերապատմէ Այլակերպութեան 
դէպքը: Ամենայն հաւանականութեամբ ան գրած է Սբ. 
Պատմահայրը, 5-րդ դարու

ՏՕՆՏՕՆՏՕՆՏՕՆ    ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆԵԱՆԵԱՆԵԱՆ    
    
ԱյսԿիրակիՀայց. Առաք.Եկեղեցին կը տօնէ
տաղաւարի հինգ տօներէն երրորդը
լերան վրայ Յիսուս 
Պայծառակերպութեան տօնը, որ 
Առաքելական եկեղեցւոյ հինգ տաղաւ
մէկն է: Այս տօնը շարժական է եւ կը հանդիպի 
Սուրբ Զատիկէն 98 օր յետոյ` Յունիս 28
Օգոստոս 1-ը ինկած ժամանակահատուածին: 
Այլակերպութեան կամ Պայծառակերպութեան
տաղաւարին կը տօնենք Յիսուս Քրիստոսի
Աստուածութիւնը: Քրիստոնէական ընկալումով 
Պայծառակերպութեան տօնը կը մեկնաբանուի 

որպէս Քրիստոսի մաքրագործուած-աստուածացած խորհրդանիշ:
Պայծառակերպութեան տօնը հաստատեց այն ճշմարտութիւնը, թէ Յիսուս 
Աստուծոյ Որդին է: Աստուծոյ պատգամն էր առաքեալներուն եւ ողջ 

Այս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէքԱյս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէքԱյս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէքԱյս է իմՍիրելիՈրդիս,Անո՛ր մտիկ ըրէք»: 
    

Մատթէոս, Ղուկաս եւ Մարկոս  աւետարանիչները  կը պատմեն
Ղուկ. Թ 28-36). 

Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յովհաննէսը, հանեց զանոնք Յովհաննէսը, հանեց զանոնք Յովհաննէսը, հանեց զանոնք Յովհաննէսը, հանեց զանոնք 
բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները 
փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ 
թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ 
կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. ««««Ռաբբի՛, լաւ է որ Ռաբբի՛, լաւ է որ Ռաբբի՛, լաւ է որ Ռաբբի՛, լաւ է որ 
կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ 

որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: 
Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. 

լի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքլի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքլի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքլի Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէք»:»:»:»:    

Պայծառակերպութեան տօնին յաջորդող Երկուշաբթի օրը մեռելոց է:
երգուի „Որ ի լերինն այլակերպեալ ցուցեր

արականը, որ սքանչելի գեղեցկութեամբ կը վերապատմէ Այլակերպութեան 
դէպքը: Ամենայն հաւանականութեամբ ան գրած է Սբ. Մովսէ

րդ դարուն:    

2 

ԱյսԿիրակիՀայց. Առաք.Եկեղեցին կը տօնէ 
երրորդը՝ Թափօր 

Քրիստոսի 
Պայծառակերպութեան տօնը, որ Հայ 
Առաքելական եկեղեցւոյ հինգ տաղաւար տօներէն 

եւ կը հանդիպի 
յ` Յունիս 28-էն 

ժամանակահատուածին: 
Պայծառակերպութեան 

Յիսուս Քրիստոսի 
իստոնէական ընկալումով 

պութեան տօնը կը մեկնաբանուի 
ածացած խորհրդանիշ: 

Պայծառակերպութեան տօնը հաստատեց այն ճշմարտութիւնը, թէ Յիսուս 
Աստուծոյ Որդին է: Աստուծոյ պատգամն էր առաքեալներուն եւ ողջ 

Մատթէոս, Ղուկաս եւ Մարկոս  աւետարանիչները  կը պատմեն(Մարկ. Թ 1-

Յովհաննէսը, հանեց զանոնք Յովհաննէսը, հանեց զանոնք Յովհաննէսը, հանեց զանոնք Յովհաննէսը, հանեց զանոնք 
բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առջեւ: Իր հանդերձները 
փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ 
թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ 

Ռաբբի՛, լաւ է որ Ռաբբի՛, լաւ է որ Ռաբբի՛, լաւ է որ Ռաբբի՛, լաւ է որ 
կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ 

որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: 
Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. Ամպ մը հովանի եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. ««««Ա՛յս է իմ Ա՛յս է իմ Ա՛յս է իմ Ա՛յս է իմ 

Պայծառակերպութեան տօնին յաջորդող Երկուշաբթի օրը մեռելոց է: 
ի լերինն այլակերպեալ ցուցեր…“ 

արականը, որ սքանչելի գեղեցկութեամբ կը վերապատմէ Այլակերպութեան 
Մովսէս Խորենացի 



 

 

ԳԻՏԷ՞ԳԻՏԷ՞ԳԻՏԷ՞ԳԻՏԷ՞ԻԻԻԻՐ ԹԷ.................Ր ԹԷ.................Ր ԹԷ.................Ր ԹԷ.................    
    
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի սահմանումով 
Պայծառակերպութեան Տօնը
կը տօնուէր հայոց տոմարի
օրը, այսինքն՝ Օգոստոս 11-
էր: Աւելիուշ, Մովսէս Բ. Եղիվարդեցի Կաթողիկոսը (574
604) կարգ մը փոփոխութիւններ կատարեց եկեղեցական 
տօնացոյցի մէջ: Անոնց շարքին՝
էն փոխադրուեցաւ Ս. Զատիկէն 14  շաբաթ յետոյ հանդիպող 
Կիրակիին, որովհետեւայս 
կ'ըլլար յաջորդ տաղաւար
Աստուածածնի:  
 
DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............    
 
St. Gregory the Illuminator established the celebration of the Feast of the 
Transfiguration in our church on the first day of the month of Navasart
which was the first day of the Armenian calendar of that time. Later, the Armenian 
church calendar underwent some modifications by Catholicos Movses II 
Yeghivartzi(574-604), and the date of the Transfiguration was changed from 
August 11 to the Sunday, that falls fourteen weeks after the Feast of the 
Resurrection. The date was moved
feast, the Assumption of the Holy Mother of God.

 

 
The Feast of the Transfiguration is one of the five 
feasts of the Armenian 
as Vartavar
“transfiguration” that occurred while Jesus was praying.
Christ’s face shone like 
radiant
John witnessed that event which occurred on mount Tabor. 
Evangelists St. Matthew, St. Mark and St. Luke testify about 
the transfiguration of Jesus in the Gospels (Matt

13; Mark 9:1-12, Luke 9:28-36).

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի սահմանումով 
Տօնը կամ Վարդավառը, նախապէս 

տոմարի Նաւասարդ ամսուայ առաջին 
-ին, որ նաեւ նոր տարուոյ սկիզբն 

Մովսէս Բ. Եղիվարդեցի Կաթողիկոսը (574-
կարգ մը փոփոխութիւններ կատարեց եկեղեցական 

տօնացոյցի մէջ: Անոնց շարքին՝Վարդավառը Օգոստոս 11-
փոխադրուեցաւ Ս. Զատիկէն 14  շաբաթ յետոյ հանդիպող 

այս տաղաւար տօնը շատ մօտ 
դ տաղաւարին՝  Վերափոխումն Ս. 

Gregory the Illuminator established the celebration of the Feast of the 
Transfiguration in our church on the first day of the month of Navasart
which was the first day of the Armenian calendar of that time. Later, the Armenian 
church calendar underwent some modifications by Catholicos Movses II 

604), and the date of the Transfiguration was changed from 
Sunday, that falls fourteen weeks after the Feast of the 

date was moved, because it was too close to another tabernacle 
feast, the Assumption of the Holy Mother of God.    

 

TTTTHE FEAST OF TRANSFIGURATIONHE FEAST OF TRANSFIGURATIONHE FEAST OF TRANSFIGURATIONHE FEAST OF TRANSFIGURATION

he Feast of the Transfiguration is one of the five 
feasts of the Armenian Apostolic Holy Church, also known 

Vartavar. It commemorates the transformation or the 
“transfiguration” that occurred while Jesus was praying.
Christ’s face shone like the sun and his clothes became 
radiant and gleaming white. The Apostles Peter, James and 
John witnessed that event which occurred on mount Tabor. 
Evangelists St. Matthew, St. Mark and St. Luke testify about 
the transfiguration of Jesus in the Gospels (Matt

36). 
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Gregory the Illuminator established the celebration of the Feast of the 
Transfiguration in our church on the first day of the month of Navasart August 11, 
which was the first day of the Armenian calendar of that time. Later, the Armenian 
church calendar underwent some modifications by Catholicos Movses II 

604), and the date of the Transfiguration was changed from 
Sunday, that falls fourteen weeks after the Feast of the 

, because it was too close to another tabernacle 

HE FEAST OF TRANSFIGURATIONHE FEAST OF TRANSFIGURATIONHE FEAST OF TRANSFIGURATIONHE FEAST OF TRANSFIGURATION    

he Feast of the Transfiguration is one of the five dominical 
Holy Church, also known 

It commemorates the transformation or the 
“transfiguration” that occurred while Jesus was praying.  

the sun and his clothes became 
and gleaming white. The Apostles Peter, James and 

John witnessed that event which occurred on mount Tabor. 
Evangelists St. Matthew, St. Mark and St. Luke testify about 
the transfiguration of Jesus in the Gospels (Matthew 17:1-



 

 
""""Six days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him Peter
up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his 
face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. 
appeared to them Moses and Elijah, talking with him. appeared to them Moses and Elijah, talking with him. appeared to them Moses and Elijah, talking with him. appeared to them Moses and Elijah, talking with him. 
“Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one 
for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a 
bright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice sbright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice sbright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice sbright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice s
the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” 
    
The Greek Orthodox and Roman Catholic Churches celebrate the Feast of the 
Transfiguration on August 6th. 
weeks after Easter, which may fall on a Sunday between June 28 and August 1.
following Monday is a Memorial Remembrance day.
 

ԳԻՏԷԳԻՏԷԳԻՏԷԳԻՏԷԻԻԻԻ՞Ր ԹԷ.................՞Ր ԹԷ.................՞Ր ԹԷ.................՞Ր ԹԷ.................    
    

Յիսուս Քրիստոս պայծառակերպուեցաւ
խաչելութենէն առաջ: Ապա
տօնացոյցի մէջ Պայծառակեր
Վարդավառը կը նշուի 
Համբարձումի տօներէն յետոյ
 

Իր հրաշափառ Պայծառակերպութենէ
աշակետներուն. «Այդ տեսիլքը ո՛չ մէկուն պատմեցէք, մինչեւ որ մարդու 
Որդին մեռելներէն յարութիւն առնէ
հայրերը սահմանեցինՏիրոջ Պայծառակերպութիւնըտօնել
եւ Համբարձումի տօներէն յետոյ:
 
DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............DID YOU KNOW?............    
    

The Transfiguration of our Lord occurred before His Resurrection and Ascension,
so why in the church calendar it is 
Ascension? 
 

It is believed, that the church fathers established the feast in that order, because 
after the Transfiguration, Jesus asked His disciples not to talk about 
nature until after His Coming
calendar of Armenian church 
Resurrection and  Ascension.

Six days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him Peter, , , , James and his brother John and led them James and his brother John and led them James and his brother John and led them James and his brother John and led them 
up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his 
face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. face shone like the sun, and his clothes became dazzling white.     

appeared to them Moses and Elijah, talking with him. appeared to them Moses and Elijah, talking with him. appeared to them Moses and Elijah, talking with him. appeared to them Moses and Elijah, talking with him.     ThThThThen Peter said to Jesus, en Peter said to Jesus, en Peter said to Jesus, en Peter said to Jesus, 
“Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one 
for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a 
bright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice sbright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice sbright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice sbright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, “This is my Son, aid, “This is my Son, aid, “This is my Son, aid, “This is my Son, 
the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!”     ((((Matthew 17:1Matthew 17:1Matthew 17:1Matthew 17:1

The Greek Orthodox and Roman Catholic Churches celebrate the Feast of the 
Transfiguration on August 6th. This feast is a movable feast and is celebrated 98 

may fall on a Sunday between June 28 and August 1.
following Monday is a Memorial Remembrance day. 

պայծառակերպուեցաւ Իր 
Ապա ինչո՞ւ Եկեղեցական 

Պայծառակերպութեան տօնը կամ 
 Տիրոջը Յարութեան եւ 

յետոյ: 

Իր հրաշափառ Պայծառակերպութենէն յետոյ Յիսուս հրահանգեց իր 
Այդ տեսիլքը ո՛չ մէկուն պատմեցէք, մինչեւ որ մարդու 

Որդին մեռելներէն յարութիւն առնէ»:Ասոր հիման վրայեկեղեցւոյ 
հայրերը սահմանեցինՏիրոջ Պայծառակերպութիւնըտօնել Յարութեան 
եւ Համբարձումի տօներէն յետոյ:    

Transfiguration of our Lord occurred before His Resurrection and Ascension,
in the church calendar it is celebrated after feasts of Easter and 

It is believed, that the church fathers established the feast in that order, because 
fter the Transfiguration, Jesus asked His disciples not to talk about 

Coming Resurrection. And for that reason, in the Liturgical 
church our Lord’s Transfiguration follows the Feasts of 

Resurrection and  Ascension.    
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James and his brother John and led them James and his brother John and led them James and his brother John and led them James and his brother John and led them 
up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his 

    Suddenly there Suddenly there Suddenly there Suddenly there 
en Peter said to Jesus, en Peter said to Jesus, en Peter said to Jesus, en Peter said to Jesus, 

“Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one “Lord, it is good for us to be here; if you wish, Iwill make three dwellings here, one 
for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a for you, one for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a 

aid, “This is my Son, aid, “This is my Son, aid, “This is my Son, aid, “This is my Son, 
Matthew 17:1Matthew 17:1Matthew 17:1Matthew 17:1----5555))))    

The Greek Orthodox and Roman Catholic Churches celebrate the Feast of the 
is celebrated 98 

may fall on a Sunday between June 28 and August 1.  The 

Յիսուս հրահանգեց իր 
Այդ տեսիլքը ո՛չ մէկուն պատմեցէք, մինչեւ որ մարդու 

հիման վրայեկեղեցւոյ 
Յարութեան 

Transfiguration of our Lord occurred before His Resurrection and Ascension, 
feasts of Easter and 

It is believed, that the church fathers established the feast in that order, because 
fter the Transfiguration, Jesus asked His disciples not to talk about His Divine 

And for that reason, in the Liturgical 
Lord’s Transfiguration follows the Feasts of 



 

ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ 
 

է մինչեւ այսօր: Հայաստանի մէջ ահե
անծանօթ ու յատկապէս երեխաները դո
միմեանց: Այդ օրը մարդիկ 
իրեն վրայ ջուր լեցնողներէն: 
 

Ոմանց կարծիքով Վարդավա
պանէն իջնելուն հետ, իսկ իրար
թռցնելու սովորութիւնները կը յի
մարդկութեան փրկութիւնը: 
 

Վարդավառի տօնին Վարդավառի տօնին Վարդավառի տօնին Վարդավառի տօնին 
ւգրակալներէն մէկուն
միւսին վրայ՝ 
ժամաւորները երբ
համար կը յառաջանային

Վարդավառի սովորութեամբ
կը ցօղէր անոնց գլխուն։ 

    

ՍՍՍՍովորութեան համաձայն՝ Վարդավառի տօնին հաւատացեալները 
ուխտի կ'երթային: Ուխտատեղինե
Կարապետ Եկեղեցին։ Հոս, 
կերուխում կ'ըլլար։ Տղամարդիկ
Իւրաքանչիւրը կը փորձէր
թաթխել։ 
    

ՍՍՍՍովորութիւն
ծաղիկներով
բերքի առատութեան
եկեղեցի կը տանէին՝ 

մարախէն անվնաս մնան: 
    

ԸԸԸԸստ աւանդութեանմինչեւ Վարդավառ խնձոր չ
այսպէս ըսուած` «Խնձորի պաս
կ՛ուտէին Վարդավառին, ինչպէս առաջին խաղողը կ՛ուտէին 

ԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԵԱՆ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հայաստանի գրեթէ բոլոր շրջաններուն մէջ 
Վարդավառի տօնը կը յատկանշուի ջուրի 
խաղերով եւ ամենատարածուած սովորու
միմեանց վրայ ջուր լեցնելն էր, որ պահպանուած 

է մինչեւ այսօր: Հայաստանի մէջ ահել թէ ջահել, կին թէ տղամարդ, ծանօթ թէ 
անծանօթ ու յատկապէս երեխաները դոյլերով եւ սափորներով կը ջրեն 
միմեանց: Այդ օրը մարդիկ ուրախ են, բարեացակամ եւ ոչ ոք չի նեղանար
իրեն վրայ ջուր լեցնողներէն:  

վառը կապուած է Ջրհեղեղի եւ Նոյեան տա
լուն հետ, իսկ իրարու վրայ ջուր թափելու եւ աղաւ

րը կը յիշեցնեն Ջրհեղեղը եւ անոր յաջորդող 
 

Վարդավառի տօնին Վարդավառի տօնին Վարդավառի տօնին Վարդավառի տօնին ԵԵԵԵկեղեցւոյ խորանի երկու
մէկուն վրայ կ'ըլլար Աւետարան մը եւ
 թասով ջուր։ Արարողութեան

երբ Աւետարանը համբուրելու եւ նշխար
յառաջանային դէպի խորան, հոն

սովորութեամբ ձեռքին բռնած ծաղկեփունջը ջուրին

Վարդավառի տօնին հաւատացեալները 
Ուխտատեղիներէն մանաւանդ յայտնի էր ՄշոյՍ

Հոս, հսկայ կաթսաներով մատաղ կ'եփէին
Տղամարդիկ ձիամրցում կը կատարէին

փորձէր իր դիմացինին գլուխը ջուրին 

ովորութիւն էր խաչփունջեր կազմել 
ծաղիկներով եւ ցորենի հասկերով ու նուիրել

առատութեան համար։ Մարդիկ ցորենի հասկեր
եկեղեցի կը տանէին՝ խնդրելով, որ դաշտերը կարկուտէն ու 

մինչեւ Վարդավառ խնձոր չէին ուտեր
Խնձորի պաս» էր: Տարուան առաջին խնձորը 

կ՛ուտէին Վարդավառին, ինչպէս առաջին խաղողը կ՛ուտէին 
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ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐ    

Հայաստանի գրեթէ բոլոր շրջաններուն մէջ 
յատկանշուի ջուրի 

աղերով եւ ամենատարածուած սովորութիւնը 
ցնելն էր, որ պահպանուած 

լ թէ ջահել, կին թէ տղամարդ, ծանօթ թէ 
յլերով եւ սափորներով կը ջրեն 

բարեացակամ եւ ոչ ոք չի նեղանար 

եան տա-
լու եւ աղաւնի 

որ յաջորդող 

երկու մասերո 
եւ նշխար, իսկ 

Արարողութեան աւարտին, 
նշխար ստանալու 
հոն տիրացուն, 

ջուրին թաթխելով 

Վարդավառի տօնին հաւատացեալները 
ՄշոյՍ. 
եփէին, 

կատարէին. 
 մէջ 

 վարդերով, 
նուիրել եկեղեցիին՝   

հասկերը նաեւ 
խնդրելով, որ դաշտերը կարկուտէն ու 

ուտեր, 
արուան առաջին խնձորը 

կ՛ուտէին Վարդավառին, ինչպէս առաջին խաղողը կ՛ուտէին 



 

վերափոխման կամ խաղողօրհնէքի տօնին:
խորոված խնձորն էր: Գիշերը մարդիկ խարոյկ կը վառէին եւ խնձոր կը 
խորովէին: Իսկ Եկեղեցիներու
խնձորներով: 
 
ՇՇՇՇատ հաւատացեալներ կը հաւատային
վրայ կ'իջնէր լոյս մը եւ ո՛վ որ
զգար։ 
 

VARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONS
    
The most popular tradition of Feast of 
pouring water on one another, that is kept till this 
day in all regions of Armenia. 
men and women, and especially children take part in 
pouring pitchers of water at each other and even strangers and
day everyone is expected to be kind and 
or displeased. 

 
On the Feast of Transfiguration, 
by the altar. After the Divine Liturgy, when the faithful came to the 
Altar to kiss the Holy 
faithful. 

 
Releasing the doves is another popular tradition of Vartavar. 
that, the custom of releasing pigeons comes from 
Noah, where Noah released 
Flood had all subsided. 
 

Vartavar was a traditional day of pilgrimage to churches. The most 
popular destination was the Monastery 
the main church was named in honor 
pilgrims celebrated the feast by prayers, playing various traditional 
Armenian games and  singing and dancing.

 
On the Feast of Transfiguration, Armenians
from colorfulfield flowers,especially
They would also bring wheat spikes to church and pray for the 

վերափոխման կամ խաղողօրհնէքի տօնին:Իսկ տօնի ծիսական ուտեստը 
խորոված խնձորն էր: Գիշերը մարդիկ խարոյկ կը վառէին եւ խնձոր կը 

Եկեղեցիներու դռները կը զարդարէին վարդերով եւ 

հաւատային թէ Վարդավառին, բոլոր
որ այդ լոյսը տեսնէր, իր ուխտը ընդունուած

VARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONS 

The most popular tradition of Feast of Vartavar is 
pouring water on one another, that is kept till this 
day in all regions of Armenia. Today, old and young, 
men and women, and especially children take part in 

water at each other and even strangers and bystan
y everyone is expected to be kind and friendly, and no one should

On the Feast of Transfiguration, a pot of water was places in the church 
fter the Divine Liturgy, when the faithful came to the 

Holy Bible, the celebrant priest sprinkled water on 

Releasing the doves is another popular tradition of Vartavar. It is believed 
that, the custom of releasing pigeons comes from the biblical story about 

 a dove to determine whether the waters of the 

Vartavar was a traditional day of pilgrimage to churches. The most 
popular destination was the Monastery of Sourp of Moush, 

main church was named in honor of St. John the Ba
celebrated the feast by prayers, playing various traditional 

Armenian games and  singing and dancing. 

On the Feast of Transfiguration, Armenians used to weave crosses 
especially red roses to decorate churches

They would also bring wheat spikes to church and pray for the 
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ծիսական ուտեստը 
խորոված խնձորն էր: Գիշերը մարդիկ խարոյկ կը վառէին եւ խնձոր կը 

դռները կը զարդարէին վարդերով եւ 

բոլոր սուրբերու 
ընդունուած կը 

bystanders’. On this 
should fell offended 

a pot of water was places in the church 
fter the Divine Liturgy, when the faithful came to the 

Bible, the celebrant priest sprinkled water on 

It is believed 
the biblical story about 

a dove to determine whether the waters of the 

Vartavar was a traditional day of pilgrimage to churches. The most 
of Moush, where 

John the Baptist.The 
celebrated the feast by prayers, playing various traditional 

crosses 
churches. 

They would also bring wheat spikes to church and pray for the 



 

favorable whether for their crops and for the successful harvest.
 

According to tradition, just the way people would have the first 
taste of the grape’s harvest on the Feast of Assumption of St. Mary, 
the apple harvest would be tasted for the first time during the 
of Transfiguration.

Vartavar. Faithful also decorated the church doors with roses and apples.
    
Many faithful believe that according
Transfiguration, heavenly light
witnesses it will have his most
    
 

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Յուլիս 23-ին Պայծառակերպութեան 

Ալվարդ,Ալվարդ,Ալվարդ,Ալվարդ,Զարվարդ, Զարվարդ, Զարվարդ, Զարվարդ, ԼուսվարդԼուսվարդԼուսվարդԼուսվարդ
ՎարդուհիՎարդուհիՎարդուհիՎարդուհի,   ,   ,   ,   ՎարդՎարդՎարդՎարդ,  ,  ,  ,  ՎարդանոյշՎարդանոյշՎարդանոյշՎարդանոյշ

ՎարսենիկՎարսենիկՎարսենիկՎարսենիկ

Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ անունները կրող 
մեր եղբայրներն ու քոյրերը՝ ստանալու Ա

ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ

OnJuly 23 we celebrate  the Feast of Transfiguration 
following names are celebrated:

Alvart, Alvart, Alvart, Alvart, Zarvart, Zarvart, Zarvart, Zarvart, 
Sirvart, Sirvart, Sirvart, Sirvart, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, 

Following the divine Liturgy, all our 
are invited to receive blessings at the Altar.

    

favorable whether for their crops and for the successful harvest. 

According to tradition, just the way people would have the first 
taste of the grape’s harvest on the Feast of Assumption of St. Mary, 
the apple harvest would be tasted for the first time during the 
of Transfiguration. Grilled apples were the traditio

Vartavar. Faithful also decorated the church doors with roses and apples.

Many faithful believe that according to tradition, on the night
light descends onthe tombs of the saints and

have his most sacred dreams fulfilled.      

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ----    CELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMES    
    

Պայծառակերպութեան տօնի առիթով տօնելի անուններն են`
 

ԼուսվարդԼուսվարդԼուսվարդԼուսվարդ, , , , ՆուՆուՆուՆուարդ,Պայծառարդ,Պայծառարդ,Պայծառարդ,Պայծառ,  ,  ,  ,  Պատրիկ,  Պատրիկ,  Պատրիկ,  Պատրիկ,  ՌօզաՌօզաՌօզաՌօզա
ՎարդանոյշՎարդանոյշՎարդանոյշՎարդանոյշ, , , , ՎարդենիՎարդենիՎարդենիՎարդենի,  ,  ,  ,  ՎարդերեսՎարդերեսՎարդերեսՎարդերես, , , , ՎարդիթերՎարդիթերՎարդիթերՎարդիթեր

ՎարսենիկՎարսենիկՎարսենիկՎարսենիկ,,,,ՎարդավառՎարդավառՎարդավառՎարդավառ,  ,  ,  ,  Վարդգէս,  Վարդգէս,  Վարդգէս,  Վարդգէս,      
    

Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ անունները կրող 
այրներն ու քոյրերը՝ ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը:

    
ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ    ԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'Ք    

    

 
 

we celebrate  the Feast of Transfiguration and on this occasion the  
following names are celebrated: 

 
Zarvart, Zarvart, Zarvart, Zarvart, Lousvart,Nvart,Lousvart,Nvart,Lousvart,Nvart,Lousvart,Nvart,BBBBayzar, ayzar, ayzar, ayzar, Patrick, Rosa, Rose, Patrick, Rosa, Rose, Patrick, Rosa, Rose, Patrick, Rosa, Rose, 

Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, 
Vardkes Vardkes Vardkes Vardkes     

    
Following the divine Liturgy, all our sisters and brothers, whose name day is today, 
are invited to receive blessings at the Altar. 
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According to tradition, just the way people would have the first 
taste of the grape’s harvest on the Feast of Assumption of St. Mary, 
the apple harvest would be tasted for the first time during the Feast 

Grilled apples were the traditional food of 
Vartavar. Faithful also decorated the church doors with roses and apples. 

night of Feast of 
saints and whoever 

առիթով տօնելի անուններն են` 

ՌօզաՌօզաՌօզաՌօզա, , , , ՍիրվարդՍիրվարդՍիրվարդՍիրվարդ,  ,  ,  ,  
ՎարդիթերՎարդիթերՎարդիթերՎարդիթեր, , , , 

Յաւարտ Ս. Պատարագի սիրով կը հրաւիրենք վերոյիշեալ անունները կրող 
ստուծոյ օրհնութիւնը: 

and on this occasion the  

Patrick, Rosa, Rose, Patrick, Rosa, Rose, Patrick, Rosa, Rose, Patrick, Rosa, Rose,     
Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Varsenig, Vardavar, Vardavar, Vardavar, Vardavar, 

sisters and brothers, whose name day is today, 



 

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................    
Նոյի ագռաւ եւ Նոյի աղաւ
ժողովուրդի խօսակցական 
խօսքեր՝ իրենց իւրայատուկ իմաստներով: 
Նոյի ագռաւ կը կանչեն այն մարդուն, որ
գործ ընելու, եւ անիկա գացած է ու չէ վերադարձած կամ ալ 
շատ կ'ուշանայ (այս մարդը Նոյի ագռաւ
Նոյի աղաւնի կը կանչե
մարդուն: 
 
DID YOU DID YOU DID YOU DID YOU KNOW?...............KNOW?...............KNOW?...............KNOW?...............    
Noah’s raven and Noah’s dove became idioms in Armenian 
distinct meanings, that are based on the Bible story about Noah and flood (Genesis 
9:6-12).  If a somebody is sent to complete a 
long to return or does not return at all is called Noah’s raven. And the person that 
brings a good news is called Noah’s dove

    
ՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻՆՆՆՆ

Վարդավառի նախընթաց նաւակատիքի օրը, 
այս տարի Յունիս 22-ին,Յիշատակ Տապանակի Յիշատակ Տապանակի Յիշատակ Տապանակի Յիշատակ Տապանակի 
Հնոյ եւ Հնոյ եւ Հնոյ եւ Հնոյ եւ Տօն Տօն Տօն Տօն ՆորոյՆորոյՆորոյՆորոյս Սրբոյ Եկեղեցւոյսս Սրբոյ Եկեղեցւոյսս Սրբոյ Եկեղեցւոյսս Սրբոյ Եկեղեցւոյս
Ուխտի տապանակը 
ամենանուիրական սրբութիւնն էր
ու Աստուծոյ ժողովուրդի միջեւ կնքուած ուխտի 
առարկայական նշանը: Ու
դրուած էր Տասնաբանեայ պատուիրաններու 
մանանայով լի ոսկեայ սափորը եւ Ահարոնի 
Իմաստունի շրջանին տապանակը կը 
Երուսաղէմի Տաճարի Սրբութեան Սրբոց կոչուած ն
տարին մէկ անգամ քահանայապետը կրնար 
դարուն Բաբելոնի կողմէ Երուսաղէմի կործանման ժամանակ
Տապանակը անյայտացաւ
պատահեցաւ տապանակին

Հին տապանակը նախատիպն էր Նոր ուխտի,որ 
տօնն ալ նուիրուած է Հին ու Նոր ուխտի հաստատումին՝ որպէս
լրացնելու յիշատակութիւն

աղաւնի արտայայտութիւնները մեր 
խօսակցական լեզուի մէջ դարձած են թեւաւոր 

իրենց իւրայատուկ իմաստներով:  
են այն մարդուն, որ ղրկուած է որեւէ 

եւ անիկա գացած է ու չէ վերադարձած կամ ալ 
ուշանայ (այս մարդը Նոյի ագռաւ դարձաւ):  

չեն աւետաբեր, լաւ լուր բերող 

and Noah’s dove became idioms in Armenian language with 
based on the Bible story about Noah and flood (Genesis 

is sent to complete a task or to do something
not return at all is called Noah’s raven. And the person that 

called Noah’s dove 

ՆՆՆՆ    ՀՆՈՅ ԵՒ ՀՆՈՅ ԵՒ ՀՆՈՅ ԵՒ ՀՆՈՅ ԵՒ ՏՕՆ ՏՕՆ ՏՕՆ ՏՕՆ ՆՈՐՈՅՆՈՐՈՅՆՈՐՈՅՆՈՐՈՅՍ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍՍ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍՍ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍՍ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ
Յուլիս 22, 2017Յուլիս 22, 2017Յուլիս 22, 2017Յուլիս 22, 2017 

Վարդավառի նախընթաց նաւակատիքի օրը, 
Յիշատակ Տապանակի Յիշատակ Տապանակի Յիշատակ Տապանակի Յիշատակ Տապանակի 

ս Սրբոյ Եկեղեցւոյսս Սրբոյ Եկեղեցւոյսս Սրբոյ Եկեղեցւոյսս Սրբոյ Եկեղեցւոյսօրն է: 
Ուխտի տապանակը Հին Կտակարանի 
ամենանուիրական սրբութիւնն էր եւ Աստուծոյ 
ու Աստուծոյ ժողովուրդի միջեւ կնքուած ուխտի 

ւխտի Տապանակի մէջ 
էր Տասնաբանեայ պատուիրաններու քարէտախտակները, 

սափորը եւ Ահարոնի ծաղկած գաւազանը: 
տապանակը կը բերուի Սողոմոնի կառուցած  

Տաճարի Սրբութեան Սրբոց կոչուած ներքին բաժինը, ուր միայն 
կ անգամ քահանայապետը կրնար ներսմտնել: 

կողմէ Երուսաղէմի կործանման ժամանակ
Տապանակը անյայտացաւ եւ որեւէ յիշատակութիւն չ
պատահեցաւ տապանակին:  

Հին տապանակը նախատիպն էր Նոր ուխտի,որ  է՝ Քրիստոսի եկեղեցին, եւ 
լ նուիրուած է Հին ու Նոր ուխտի հաստատումին՝ որպէս

լրացնելու յիշատակութիւն:  
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language with their 
based on the Bible story about Noah and flood (Genesis 

do something and takes too 
not return at all is called Noah’s raven. And the person that 

Ս ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍՍ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍՍ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍՍ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ    

տախտակները, 
գաւազանը: Սողոմոն 

բերուի Սողոմոնի կառուցած  
երքին բաժինը, ուր միայն 

լ: Մ.Թ.Ա. 6-րդ 
կողմէ Երուսաղէմի կործանման ժամանակ,Ուխտի 

եւ որեւէ յիշատակութիւն չկայ թէ ինչ 

է՝ Քրիստոսի եկեղեցին, եւ 
լ նուիրուած է Հին ու Նոր ուխտի հաստատումին՝ որպէս մէկը միւսին 
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ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ....................    
Ուխտի Տապանակի մասին վերջին յիշատակութիւնը կը 
գտնենքԱստուածաշունչի վերջին գիրքին մէջ՝ Յովհաննէս 
Առաքեալի տեսիլքի հիման վրայ գրուած  Յայտնութեան գիրքէն.  
«Եւ Աստուծոյ տաճարը բացուեցաւ երկինքի մէջ. անոր ուխտին 
տապանակը երեւցաւ իր տաճարին մէջ, ու եղան փայլակներ, 
ձայներ, որոտումներ, երկրաշարժ եւ խոշոր կարկուտ»:(Յայտն. 
11:19) 
    
DID YOU KNOW?...............DID YOU KNOW?...............DID YOU KNOW?...............DID YOU KNOW?...............    
The last mention about the Ark of Covenant can be found in the last 
book of the Holy Bible: The Book of Revelations, that is based on the 
vision of St. John the Apostle: 
“Then God’s temple in heaven was opened, and within his temple was 
seen the ark of his covenant. And there came flashes of lightning, 
rumblings, peals of thunder, an earthquake and a severe 
hailstorm”.(Revel. 11:19) 
    

COMMEMORATION OF THE ARK OF THE COVENANT ANDCOMMEMORATION OF THE ARK OF THE COVENANT ANDCOMMEMORATION OF THE ARK OF THE COVENANT ANDCOMMEMORATION OF THE ARK OF THE COVENANT AND    
FEAST OF THE NEW HOLY CHURCHFEAST OF THE NEW HOLY CHURCHFEAST OF THE NEW HOLY CHURCHFEAST OF THE NEW HOLY CHURCH    

(July 22, 2017)(July 22, 2017)(July 22, 2017)(July 22, 2017)    
 

On the Navagadig day of Vartavar, the 
Armenian church celebrates the feast in 
commemoration of the old Ark, as well as a 
feast of the new Holy Church. The Ark (of the 
Covenant) was the sanctuary in the Old 
Testament which symbolized the Divine 

Presence, and included the stone tablet of Ten Commandments, a golden pot full of 
manna (the food God fed to the Israelites during their travels in the desert), and 
Aaron's blossoming rod. From the time s of Moses Jews took the ark of covenant 
with them everywhere they went leading their way. Solomon placed it in his 
newly-built temple. The Ark was kept in the inner section known as the Holy of 
Holies, which only the high priest could enter. In 587 BC, 
the Babylonians destroyed and looted Jerusalem and Solomon's Temple and the Ark 
of Covenant disappeared. There is no record of what became of the Ark. The 
temple that was built after the captivity did not have the Ark in it. 



 

 
The feast of the Ark signifies the Old Covenant, precursor and example of the New
covenant, which is Christ's Church.
together underscores the perp
beginning, and that is why the Old Testament is accepted as part of the Holy 
Scriptures and recognized as a preamble to the New Testament. The hymn 
designated for this day proclaims: 
church with wisdom O, Father of Wisdom, who revealed to Moses upon Sinai
    

ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ

Պայծառակերպութեան Տաղաւար տօնին յաջորդող Երկուշաբթի 
օրը, Յուլիս 24-ին,  
կ'այցելեն իրենց ննջեցեալ հարազ
համար: Մեռելոց Յիշատակի օրը, 

շիրիմներու անհատական օրհնութեան համար
ԳերեզմանատանԳերեզմանատանԳերեզմանատանԳերեզմանատան մէջ
հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 416

 
MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE 

Following the Feast of Transfiguration, o
Remembrance of the Dead.  Remembrance of the Dead.  Remembrance of the Dead.  Remembrance of the Dead.  
departed loved ones.If you wish to request 
loved ones on Memorial Day, please call the church office at 416
July 22. 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
Սիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներՍիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներՍիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներՍիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներ

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by
SimonSimonSimonSimoniiii

The feast of the Ark signifies the Old Covenant, precursor and example of the New
, which is Christ's Church. Celebrating the old and the new testaments 

the perpetuity of the church. The church existed from the 
why the Old Testament is accepted as part of the Holy 

Scriptures and recognized as a preamble to the New Testament. The hymn 
designated for this day proclaims: “Who from the beginning established your 
church with wisdom O, Father of Wisdom, who revealed to Moses upon Sinai

ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ
((((Յուլիս 24, 2017)Յուլիս 24, 2017)Յուլիս 24, 2017)Յուլիս 24, 2017)    

    
    

Պայծառակերպութեան Տաղաւար տօնին յաջորդող Երկուշաբթի 
ին,  Մեռելոց Մեռելոց Մեռելոց Մեռելոց ՅիշատակիՅիշատակիՅիշատակիՅիշատակի օր է եւ հաւատացեալները 

կ'այցելեն իրենց ննջեցեալ հարազատներու շիրիմները աղօթքի 
համար: Մեռելոց Յիշատակի օրը, ձեր ննջեցեալ հարազատներու 

շիրիմներու անհատական օրհնութեան համար
մէջ, հաճեցէք նախապէս(մինչեւ Յուլիս 22

հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակ՝ 416-431-3001 թիւին: 

MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE BLESSING BLESSING BLESSING BLESSING     
JULY JULY JULY JULY 24, 201724, 201724, 201724, 2017    

    

Following the Feast of Transfiguration, on Monday July24th is a Memorial Day or Memorial Day or Memorial Day or Memorial Day or 
Remembrance of the Dead.  Remembrance of the Dead.  Remembrance of the Dead.  Remembrance of the Dead.  The faithful visit the cemeteries to honour their 

If you wish to request a graveside blessing for your departed 
loved ones on Memorial Day, please call the church office at 416-

    

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 
Սիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներՍիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներՍիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներՍիմոնյան եւ Չախմախեան ընտանիքներ    

Խորանի Ծաղիկները՝  
""""Flowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the World"""" 

 
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by

iiiian and Chakhmakhyan familiesan and Chakhmakhyan familiesan and Chakhmakhyan familiesan and Chakhmakhyan families    
Altar Flowers by 

""""Flowers of the World"Flowers of the World"Flowers of the World"Flowers of the World" 
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The feast of the Ark signifies the Old Covenant, precursor and example of the New 
Celebrating the old and the new testaments 

he church existed from the 
why the Old Testament is accepted as part of the Holy 

Scriptures and recognized as a preamble to the New Testament. The hymn 
beginning established your 

church with wisdom O, Father of Wisdom, who revealed to Moses upon Sinai”. 

ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ    

Պայծառակերպութեան Տաղաւար տօնին յաջորդող Երկուշաբթի 
օր է եւ հաւատացեալները 

ատներու շիրիմները աղօթքի 
եր ննջեցեալ հարազատներու 

շիրիմներու անհատական օրհնութեան համար,Եորք Եորք Եորք Եորք 
հաճեցէք նախապէս(մինչեւ Յուլիս 22-ը)  

թիւին:  

Memorial Day or Memorial Day or Memorial Day or Memorial Day or 
visit the cemeteries to honour their 

your departed 
-431-3001 by 

 

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by 



 

    

    
REMINDERREMINDERREMINDERREMINDER

    
 HTAC Parish Council would like to thank all our 
members for your continuous financial and moral 
support. We encourage our existing members to 
consider renewing their HTAC
membership for the year 2017, we thank 
kindly ask you to pay your membership dues for the year 2017 prior to the Annual 
Membership Meeting ($70.00 for adults and $30.00 for students 18years and older). 
Thank you. 
 
The parishioners, who are interested in 
Trinity Armenian Church,  are encouraged to approach the Parish Council 
members in the church lobby on Sundays to obtain the membership application or  
contact the church office during the week at 416

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says
Kreesdos

Christ is revealed amongst us.

The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  
Orhnyal eh haydnootyoonun

Blessed is the revelation of Christ
 
 
 

ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ 

ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ
oրհնութիւննորաիբերանիմ

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth

REMINDERREMINDERREMINDERREMINDER    

HTAC Parish Council would like to thank all our 
continuous financial and moral 

support. We encourage our existing members to 
their HTAC Membership. If you have already renewed your 

membership for the year 2017, we thank you for your contribution. Otherwise, we 
kindly ask you to pay your membership dues for the year 2017 prior to the Annual 

0.00 for adults and $30.00 for students 18years and older). 

The parishioners, who are interested in becoming  a dues paying memberbecoming  a dues paying memberbecoming  a dues paying memberbecoming  a dues paying member
Trinity Armenian Church,  are encouraged to approach the Parish Council 
members in the church lobby on Sundays to obtain the membership application or  
contact the church office during the week at 416-431-3001.    

 
 

 

THE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACETHE KISS OF PEACE    
    

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says:  Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ    
Kreesdos ee mech mer haydnetsav    

Christ is revealed amongst us. 

    
The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  The RECEIVER says:  Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի

Orhnyal eh haydnootyoonun Kreesdosee    
Blessed is the revelation of Christ    

    
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK    

ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ 
ԱՌԱՋԱՌԱՋԱՌԱՋԱՌԱՋ    

    
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ, յամենայնժամ, 

րհնութիւննորաիբերանիմ: 
Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

peran eem.  
at all times. His praise shall be at all times in my mouth
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Membership. If you have already renewed your 
you for your contribution. Otherwise, we 

kindly ask you to pay your membership dues for the year 2017 prior to the Annual 
0.00 for adults and $30.00 for students 18years and older). 

becoming  a dues paying memberbecoming  a dues paying memberbecoming  a dues paying memberbecoming  a dues paying member of Holy 
Trinity Armenian Church,  are encouraged to approach the Parish Council 
members in the church lobby on Sundays to obtain the membership application or  

    

Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի 

    
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

at all times. His praise shall be at all times in my mouth. 
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WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE 
LITURGYLITURGYLITURGYLITURGY    

ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ    
    

YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:YOU SAY:    
Յիշեսցէ Տէր զամենայն Պատարագս քո: 
Heeshestzeh Der zamenayn Badarakus koh.    
May the Lord remember all your offerings. 

 
THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS:     

Տացէ քեզ Տէր ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս 
քո ի բարիս նա կատարեսցէ: 

Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus 
koh ee parees na gadarsestseh.    

May the Lord grant you according to your own heart,  
and fulfill all your counsel in goodness.(Psalm 20:4) 
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