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ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ
Ճաշու Ընթերցուածներ
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ՈՈՈՈւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ 
եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ 
անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան 
պտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծպտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծպտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծպտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծ
համար:համար:համար:համար: (Փիլիպ. 1:9-11) 
 
And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and 
depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and 
blameless for the day of Christ, filled witblameless for the day of Christ, filled witblameless for the day of Christ, filled witblameless for the day of Christ, filled wit
Jesus ChristJesus ChristJesus ChristJesus Christ————to the glory and praise of God.to the glory and praise of God.to the glory and praise of God.to the glory and praise of God.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

Ճաշու Ընթերցուածներ 
Կողոս. Կողոս. Կողոս. Կողոս. 2:82:82:82:8----3:173:173:173:17; ; ; ; Մատթ. Մատթ. Մատթ. Մատթ. 22:3422:3422:3422:34----23:3923:3923:3923:39    

    
SUNDAY OF GREAT LENT: SUNDAY OF GREAT LENT: SUNDAY OF GREAT LENT: SUNDAY OF GREAT LENT: SUNDAY ADVENTSUNDAY ADVENTSUNDAY ADVENTSUNDAY ADVENT

Synaxis Readings  
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ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ 

եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ 
անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան 
պտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծպտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծպտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծպտուղներով Յիսուս Քրիստոսի միջոցով՝ Աստուծոյ փառքին ու գովութեան ոյ փառքին ու գովութեան ոյ փառքին ու գովութեան ոյ փառքին ու գովութեան 

And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and 
depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and 
blameless for the day of Christ, filled witblameless for the day of Christ, filled witblameless for the day of Christ, filled witblameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through h the fruit of righteousness that comes through h the fruit of righteousness that comes through h the fruit of righteousness that comes through 

to the glory and praise of God.to the glory and praise of God.to the glory and praise of God.to the glory and praise of God. (Phil. 1:9-11) 
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ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ`ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ    

SUNDAY ADVENTSUNDAY ADVENTSUNDAY ADVENTSUNDAY ADVENT        

    

ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ ւ սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ 
եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ եւ ամբողջ դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ անկեղծ եւ 
անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, լեցուած արդարութեան 

ոյ փառքին ու գովութեան ոյ փառքին ու գովութեան ոյ փառքին ու գովութեան ոյ փառքին ու գովութեան 

And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and And this is my prayer: that your love may abound more and more in knowledge and 
depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and 

h the fruit of righteousness that comes through h the fruit of righteousness that comes through h the fruit of righteousness that comes through h the fruit of righteousness that comes through 
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Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........
    

2016 թ. Ապրիլեան  պատերազմի զոհուած հայազգի քաջարի հայորդիներու
The brave soldiers who laid their lives during the April war in 2016
Ազնիւ Փարնաքօկլու                               
Սերոբ Սէմիրամիսի                                
Սարգիս եւ Ռօզա Տօքմէճեան
Պետիկեան ընտանիքի ննջեցելոց
Ալէքսան Աւետիս Գասապեանի
Սեդրակ Գասապեանի                            
Կարպիս Շահինեանի                              
Մարինա Անթոսեանի                             
Վերժին Անթոսեանի                                
Քէվըն Թորոսեանի                                   
Սերոբ Միրզաեանսի                                
Վարդուհի Յովհաննիսեանի

    

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշե
ողբացեալներ  ԱզնիԱզնիԱզնիԱզնիւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսիւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսիւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսիւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսի
իրենց հարազատներու կողմէ:
  

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
ParnakogluParnakogluParnakogluParnakoglu    and Serope Semiramisand Serope Semiramisand Serope Semiramisand Serope Semiramis

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Արաքսի Պետիկեանի յիշատակինԱրաքսի Պետիկեանի յիշատակինԱրաքսի Պետիկեանի յիշատակինԱրաքսի Պետիկեանի յիշատակին

Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin

In memory of Araxi BedikianIn memory of Araxi BedikianIn memory of Araxi BedikianIn memory of Araxi Bedikian

 Altar Flowers provided by
""""

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........    

թ. Ապրիլեան  պատերազմի զոհուած հայազգի քաջարի հայորդիներու
The brave soldiers who laid their lives during the April war in 2016 

                               Azniv Parnakoglu 
                                Serope Semiramis 

աններու      Sarkis & Roza Dockmacian 
Պետիկեան ընտանիքի ննջեցելոց        The deceased members of  Bedikian Family
Ալէքսան Աւետիս Գասապեանի           Alexan Avedis Kassabian 

                          Setrak Kasabian 
                     Garbis Shahinian 

                             Marina Antosian 
                                Vergin Antosian 

                                   Kevin Torossian 
                                Serope Mirzaians 

Վարդուհի Յովհաննիսեանի                  Vartouhi Hovhannisian 

.  

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն` 
ւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսիւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսիւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսիւ Փարնաքօկլուի եւ Սերոբ Սէմիրամիսի յիշատակին`

հարազատներու կողմէ: 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late 
and Serope Semiramisand Serope Semiramisand Serope Semiramisand Serope Semiramis     by  their  loved ones.    

    
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

ՊետիկեՊետիկեՊետիկեՊետիկեան ընտանիք՝ան ընտանիք՝ան ընտանիք՝ան ընտանիք՝    
Արաքսի Պետիկեանի յիշատակինԱրաքսի Պետիկեանի յիշատակինԱրաքսի Պետիկեանի յիշատակինԱրաքսի Պետիկեանի յիշատակին    

    
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝ 

""""Ken's Flower Ken's Flower Ken's Flower Ken's Flower on Avenueon Avenueon Avenueon Avenue""""        
  

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponsored by
Bedikian FamilyBedikian FamilyBedikian FamilyBedikian Family    

In memory of Araxi BedikianIn memory of Araxi BedikianIn memory of Araxi BedikianIn memory of Araxi Bedikian    
    

Altar Flowers provided by 
""""KeKeKeKen's Flowersn's Flowersn's Flowersn's Flowers    on Avenueon Avenueon Avenueon Avenue""""        
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թ. Ապրիլեան  պատերազմի զոհուած հայազգի քաջարի հայորդիներու 

 
The deceased members of  Bedikian Family 

ղէնի հիւրասիրութիւն` 
յիշատակին`  

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Azniv Azniv Azniv Azniv 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 

are sponsored by 



 

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

Մեծի Պահոց վեցերորդ կիրակին կը կոչուի Գալստեան 
Կիրակի: Այս կիրակին կ'ամփոփէ  Յիսուս Քրիստոսի 
ինչպէս Առաջին Գալստեա
Երկրորդ Գալստեան Խոստումը: Մեր Փրկիչի Առաջին 
Գալուստով՝ Աստուածայայտնութեամբ, մարդկութեան 
առջեւ բացուեցաւ փրկութեան դուռը եւ տրուեցաւ 
փրկութեան ուղիով  առաջնորդուելու հնարաւորութիւնը: 
Իսկ Երկրորդ Գալստեան
Քրիստոսը աշխարհի վախճանին 
փառքով`դատելու ողջերուն ու մեռածներուն
 
Երկրորդ Գալստեան մասին Աւետարանը կ'ըսէ.
տոհմերըտոհմերըտոհմերըտոհմերը    պիտիպիտիպիտիպիտի    հեծեծենհեծեծենհեծեծենհեծեծեն, , , , 
երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    ամպերունամպերունամպերունամպերուն    վրայվրայվրայվրայ, , , , զօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբ
հրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակները    բարձրաձայնբարձրաձայնբարձրաձայնբարձրաձայն
չորսչորսչորսչորս    հովերէնհովերէնհովերէնհովերէն, , , , երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի    մէկմէկմէկմէկ    
 

This Sunday, 
known as
Sunday teaches us about the first Advent of Christ
also symbolizes Promise His Second coming, the 
Second Advent, 
Christian faith
salvation of humankind

opened the door of our salvation and showed us the way to the salvation. In his 
second coming "He is to come with the same body and with the glory of the 
Father to judge the living and the dead" ( 'Procession of Faith'). 
many references dedicated to the Second Advent in the Gospels and Apostolic 
Letters, where our Lord warns us about His return. 
 
We are told to be ready at all times because He will come again for the jud
of sinners, and when the righteous will be able to 
“Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 
He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends 
of the of the of the of the earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ    
    

Մեծի Պահոց վեցերորդ կիրակին կը կոչուի Գալստեան 
Կիրակի: Այս կիրակին կ'ամփոփէ  Յիսուս Քրիստոսի 
ինչպէս Առաջին Գալստեան Խորհուրդը, այնպէս ալ 
Երկրորդ Գալստեան Խոստումը: Մեր Փրկիչի Առաջին 
Գալուստով՝ Աստուածայայտնութեամբ, մարդկութեան 
առջեւ բացուեցաւ փրկութեան դուռը եւ տրուեցաւ 
փրկութեան ուղիով  առաջնորդուելու հնարաւորութիւնը: 
Իսկ Երկրորդ Գալստեան յիշատակութեամբ, վերստին կը  
Քրիստոսը աշխարհի վախճանին «պիտի գայ նոյն մարմինով ու Հօրը 
փառքով`դատելու ողջերուն ու մեռածներուն» («Հաւատոյ հանգանակ

Երկրորդ Գալստեան մասին Աւետարանը կ'ըսէ. ««««ԱյնԱյնԱյնԱյն    ատենատենատենատեն    
, , , , ուուուու    պիտիպիտիպիտիպիտի    տեսնենտեսնենտեսնենտեսնեն    մարդումարդումարդումարդու    Որդին՝Որդին՝Որդին՝Որդին՝
զօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբզօրութեամբ    ուուուու    մեծմեծմեծմեծ    փառքովփառքովփառքովփառքով::::        ԵւԵւԵւԵւ    անանանան    պիտիպիտիպիտիպիտի

բարձրաձայնբարձրաձայնբարձրաձայնբարձրաձայն    փողովփողովփողովփողով, , , , ուուուու    պիտիպիտիպիտիպիտի    հաւաքենհաւաքենհաւաքենհաւաքեն    իրիրիրիր    ընտրեալներըընտրեալներըընտրեալներըընտրեալները
մէկմէկմէկմէկ    ծայրէնծայրէնծայրէնծայրէն    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    միւսմիւսմիւսմիւս    ծայրըծայրըծայրըծայրը» (» (» (» (Մատթ. 24:30):Մատթ. 24:30):Մատթ. 24:30):Մատթ. 24:30):

THE SUNDAY OF ADVENTTHE SUNDAY OF ADVENTTHE SUNDAY OF ADVENTTHE SUNDAY OF ADVENT
 

This Sunday, April 2, is the sixth  Sunday of Great Lent, 
known as  Sunday of Advent (Kalusdyan Giragi).
Sunday teaches us about the first Advent of Christ
also symbolizes Promise His Second coming, the 
Second Advent, which is a fundamental tenet of our 
Christian faith. Christ came to the world for the 
salvation of humankind and by his first coming he 

opened the door of our salvation and showed us the way to the salvation. In his 
He is to come with the same body and with the glory of the 

and the dead" ( 'Procession of Faith'). 
many references dedicated to the Second Advent in the Gospels and Apostolic 
Letters, where our Lord warns us about His return.   

We are told to be ready at all times because He will come again for the jud
of sinners, and when the righteous will be able to enter the Kingdom of God. 
“Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 
He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends 

earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26earth to the ends of heaven.” (Mark 13:26----27)27)27)27)    
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յիշատակութեամբ, վերստին կը  յիշենք, թէ 
պիտի գայ նոյն մարմինով ու Հօրը 

Հաւատոյ հանգանակ»):  

    երկրիերկրիերկրիերկրի    բոլորբոլորբոլորբոլոր    
Որդին՝Որդին՝Որդին՝Որդին՝    որորորոր    կուկուկուկու    գայգայգայգայ    

պիտիպիտիպիտիպիտի    ղրկէղրկէղրկէղրկէ    իրիրիրիր    
ընտրեալներըընտրեալներըընտրեալներըընտրեալները    

Մատթ. 24:30):Մատթ. 24:30):Մատթ. 24:30):Մատթ. 24:30):    

THE SUNDAY OF ADVENTTHE SUNDAY OF ADVENTTHE SUNDAY OF ADVENTTHE SUNDAY OF ADVENT  

th  Sunday of Great Lent, 
yan Giragi). This 

Sunday teaches us about the first Advent of Christ and 
also symbolizes Promise His Second coming, the 

which is a fundamental tenet of our 
ame to the world for the 
and by his first coming he 

opened the door of our salvation and showed us the way to the salvation. In his 
He is to come with the same body and with the glory of the 

and the dead" ( 'Procession of Faith').  We can find 
many references dedicated to the Second Advent in the Gospels and Apostolic 

We are told to be ready at all times because He will come again for the judgment 
the Kingdom of God. 

“Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. “Then people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. 
He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends He will send out his angels and gather his elect from the four winds, from the ends 



 

ԱՄԱՄԱՄԱՄ

Արեւելքէն մինչեւ արեւմուտք՝
Տէ՜ր, որովհետեւ  բարեգութ
տիեզերքը կը դաւանի 
բարեգթութեամբդ ընդունէ՛
պաշտպանութիւնդ ընծայէ
արդար ես, եւ թող փառաւորուի՛
Իսկ մենք արժանի ըլլանք պատուիրանիդ
օրհներգելու եւ փառաւորելու
Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
 

From East to West we glorify You 
universe professes Your mighty 
mercifulness and protect us, as You are just and may Your holy name be forever 
glorified. And we shall follow
the Father, the Son and the Holy Spirit now and always and unto the ages of ages. 
Amen.     
 

ՍՍՍՍ. . . . ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊ

Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին 
Մուտն ի Վիրապ»-ը կը տօնէ Մեծ Պահքի վեցերորդ Կիրակիին նախորդող 
Շաբաթ օրը: Անոր  յիշատակին նուիրուած միւս երկու տօներն են՝ Ելն ի 
Վիրապէն (Հոգեգալստեան երկրորդ 
Գիւտ Նշխարաց  (Հոգեգալստեան չորրորդ 
օրը): 
 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայոց առաջին Եպիսկոպոսապետը ծնած  է 239 թ.՝ 
Սուրէն Պարթեւ աշխարհիկ անունով: Հայրը՝ 
Արշակունիներու թագաւորական գերդաստանէն էր: Հրապուրուած 
Պարսից Սասանեան Արտաշիր արքայի խոստումներով՝ 
Արշակունի ներկայանալով Հայաստան կուգայ՝ նպատակ ունենալով 
Խոսրով թագաւորին սպաննելու: Շահելով Խոսրովին վստահութիւնը՝ 

    
ԱՄԱՄԱՄԱՄԷԷԷԷՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔՆՕՐԵԱՅ ԱՂՕԹՔ        

    
արեւմուտք՝ բոլորը կ’օրհնեն Քեզ, 

բարեգութ Թագաւոր ես, եւ ամբողջ 
 Քու ահեղ անունդ: Քու 

ընդունէ՛ մեր սաղմոսերգութիւնը, Քու 
ընծայէ մեզի՝ տկարներուս, Դուն՝ որ 
փառաւորուի՛ ամենասուրբ անունդ: 

պատուիրանիդ մէջ մնալու, եւ 
փառաւորելու քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ 

յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն: 

DAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYERDAILY PRAYER    
 

om East to West we glorify You  Lord, For You are a merciful King and the 
mighty name. Please receive our prayers with Your 

mercifulness and protect us, as You are just and may Your holy name be forever 
shall follow Your commandments and praise and 

the Father, the Son and the Holy Spirit now and always and unto the ages of ages. 

    
ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ՄՈՒՏՆ Ի ՎԻՐԱՊ    

    
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին «Գրիգոր Լուսաւորչի 

ը կը տօնէ Մեծ Պահքի վեցերորդ Կիրակիին նախորդող 
Շաբաթ օրը: Անոր  յիշատակին նուիրուած միւս երկու տօներն են՝ Ելն ի 

տեան երկրորդ Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրը) եւ  
Գիւտ Նշխարաց  (Հոգեգալստեան չորրորդ Կիրակիին նախորդող 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայոց առաջին Եպիսկոպոսապետը ծնած  է 239 թ.՝ 
աշխարհիկ անունով: Հայրը՝ Անակ Պարթեւը 

շակունիներու թագաւորական գերդաստանէն էր: Հրապուրուած 
Պարսից Սասանեան Արտաշիր արքայի խոստումներով՝ Անակ հալածեալ 

ներկայանալով Հայաստան կուգայ՝ նպատակ ունենալով 
Խոսրով թագաւորին սպաննելու: Շահելով Խոսրովին վստահութիւնը՝ 
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Lord, For You are a merciful King and the 
Please receive our prayers with Your 

mercifulness and protect us, as You are just and may Your holy name be forever 
praise and glorify You 

the Father, the Son and the Holy Spirit now and always and unto the ages of ages. 

Գրիգոր Լուսաւորչի 
ը կը տօնէ Մեծ Պահքի վեցերորդ Կիրակիին նախորդող 

Շաբաթ օրը: Անոր  յիշատակին նուիրուած միւս երկու տօներն են՝ Ելն ի 
աբաթ օրը) եւ  

իրակիին նախորդող Շաբաթ 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայոց առաջին Եպիսկոպոսապետը ծնած  է 239 թ.՝ 
Անակ Պարթեւը 

շակունիներու թագաւորական գերդաստանէն էր: Հրապուրուած 
Անակ հալածեալ 

ներկայանալով Հայաստան կուգայ՝ նպատակ ունենալով 
Խոսրով թագաւորին սպաննելու: Շահելով Խոսրովին վստահութիւնը՝ 



 

արքունիք ծառայութեան կը մտնէ
համար ալ իր ամբողջ ընտանիքը կը 

Գրիգորը, որ կը նշանակուի Արքունի 
եկած էր  քարոզչական առաքելութեամբ եւ թագաւորին ծառայութեան 
մտած էր՝ իր ընտանիքի վրայէն 
 
Նոյն տարին, Տրդատ Եկեղեաց
Անահիտի մեհեանին մէջ
կռապաշտական զոհաբերութիւ
ի պատիւ Անահիտի: Գրիգոր 
մատուցանել ըսելով. «Աստուծոյ
որեւէ մէկուն տալ» (Ագաթանգե
քրիստոնեայ ըլլալը կը բացայայտուի: 
 
Տրդատ ապարդիւն կը փորձէ իր սիրելի զինակցին յորդորներով 
քրիստոնէութենէ ետ դարձնել: Տրդատ 
անմարդկային տանջանքներու կ'ենթարկէ:(Գրիգոր Տաթեւացիի 
մեկնութեամբ, այդ 12 չարչա
չարչարակից դարձուցին): Տեսնելով, որ Գրիգոր 
հաւատքին մէջ եւ նաեւ կը բացայայտուի, թէ Գրիգորը արքայասպան 
Անակին  որդին է, Տրդատ թագաւորը զայն 
մահապարտներու գուբը կը նետէ, ուր շուր
 
Յետագային  (V դ.)հոն կը կառուցուի  Խոր Վիրապի վանքը եւ կը 
հաստատուի միաբանութիւն, որ կը դառնայ ոչ միայն համազգա
սրբավայր այլ նաեւ կրթամշակու
 

արքունիք ծառայութեան կը մտնէ եւ կը յաջողի թագաւորին սպաննել, որու 
համար ալ իր ամբողջ ընտանիքը կը պատժուի: Միայն իր մանուկ զաւակը 

կը փրկուի դայեակ Սոփիայի կողմէ, զոր կը 
անոր կը փախցնէ Կեսարիա: Հոն ան կը 
մկրտուի քրիստոնեայ՝ Գրիգոր անունով 
(արթուն, հսկող) եւ կը ստանայ քրիստոնէական 
դաստիարակութիւն ու բարձրագոյն կրթութիւն: 
Գրիգոր կ'ամուսնանայ եւ կ'ունենայ երկու 
զաւակ՝ Վրթանէս  եւ Արիստակէս:  
        
 287-ին  Հռովմէական բանակի աջակցութեամբ 
պարսիկները յաղթելով՝ Հայոց Տրդատ Գ 
թագաւորը (Խոսրով թագաւորի որդին) կը 
վերադառնայ Հայաստան: Անոր հետ էր 

Գրիգորը, որ կը նշանակուի Արքունի Դիւանապետ: Գրիգոր Հայաստան 
եկած էր  քարոզչական առաքելութեամբ եւ թագաւորին ծառայութեան 

վրայէն իր հօրը գործած մեղքը մաքրելու համար: 

Եկեղեաց գաւառի Երիզա աւանին 
մէջ տօնախմբել իր տարած յաղթանակը

զոհաբերութիւններ ու արարողութիւններ կատարու
Գրիգոր մերժեց Անահիտ Դիցուհիին երկրպագութիւն 

Աստուծոյ պատիւն ու պաշտամունքը
Ագաթանգեղոս, Հայոց Պատմութիւն): Հոս իր 

քրիստոնեայ ըլլալը կը բացայայտուի:  

րդատ ապարդիւն կը փորձէ իր սիրելի զինակցին յորդորներով 
քրիստոնէութենէ ետ դարձնել: Տրդատ չի յաջողելով՝ Գրիգորը
անմարդկային տանջանքներու կ'ենթարկէ:(Գրիգոր Տաթեւացիի 
մեկնութեամբ, այդ 12 չարչարանքները անոր Քրիստոսի 12 առաքեալներու 
չարչարակից դարձուցին): Տեսնելով, որ Գրիգոր հաստատ 
հաւատքին մէջ եւ նաեւ կը բացայայտուի, թէ Գրիգորը արքայասպան 
Անակին  որդին է, Տրդատ թագաւորը զայն Արտաշատի արքունի բանտի 
մահապարտներու գուբը կը նետէ, ուր շուրջ 14 տարի կը մնայ:  

դ.)հոն կը կառուցուի  Խոր Վիրապի վանքը եւ կը 
հաստատուի միաբանութիւն, որ կը դառնայ ոչ միայն համազգա
սրբավայր այլ նաեւ կրթամշակութային եւ գրչութեան կեդրոն: 
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եւ կը յաջողի թագաւորին սպաննել, որու 
ի: Միայն իր մանուկ զաւակը 

ակ Սոփիայի կողմէ, զոր կը 
Կեսարիա: Հոն ան կը 

մկրտուի քրիստոնեայ՝ Գրիգոր անունով 
ստանայ քրիստոնէական 

ւն ու բարձրագոյն կրթութիւն: 
Գրիգոր կ'ամուսնանայ եւ կ'ունենայ երկու 

 

ին  Հռովմէական բանակի աջակցութեամբ 
պարսիկները յաղթելով՝ Հայոց Տրդատ Գ 
թագաւորը (Խոսրով թագաւորի որդին) կը 
վերադառնայ Հայաստան: Անոր հետ էր  նաեւ 

Դիւանապետ: Գրիգոր Հայաստան 
եկած էր  քարոզչական առաքելութեամբ եւ թագաւորին ծառայութեան 

մաքրելու համար:  

 մօտ ուզեց 
յաղթանակը, եւ 

կատարուեցան 
Անահիտ Դիցուհիին երկրպագութիւն 

պաշտամունքը  կարելի չէ 
Պատմութիւն): Հոս իր 

րդատ ապարդիւն կը փորձէ իր սիրելի զինակցին յորդորներով 
Գրիգորը 12 

անմարդկային տանջանքներու կ'ենթարկէ:(Գրիգոր Տաթեւացիի 
րանքները անոր Քրիստոսի 12 առաքեալներու 

 կը մնայ իր 
հաւատքին մէջ եւ նաեւ կը բացայայտուի, թէ Գրիգորը արքայասպան 

Արտաշատի արքունի բանտի 
 

դ.)հոն կը կառուցուի  Խոր Վիրապի վանքը եւ կը 
հաստատուի միաբանութիւն, որ կը դառնայ ոչ միայն համազգային 

 



 

ST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PIST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PIST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PIST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PI
    
The Armenian Church observes
Committing to the Pit' on the Saturday  prior to the 
Sixth Sunday of Great Lent,  the Sund
this year April 1.  This is the first of three 
celebrations in  Armenian church commemorated 
to  St. Gregory the Illuminator. 
Coming out from the Pit; and Discovery of his 
remains.  
 
The founder of Armenian Church 
born in 239 AD and was the 
With the encouragement of Sasanid  Persians
false pretence of seeking protection
Khosrov I. He succeeded in his plan, but in retaliation the Armenian nobles slain  
his family. Anak's Son Gregory was saved by his nanny Sophia and 
to Caesarea. Here he  was raised and educated in a Christian manner under the 
guidance of Christian Father Phirmilianos. He got married and 
Aristakes, who succeeded him as Catholicos and attended the Council of Nicea, 
and Vertanes, who later succeeded his brother as Catholicos.
    
When Khosrov's son King Trdat came of age, with the supp
Emperor Diocletian he went back to Armenia to reclaim his father's throne. 
Gregory was Trdat's secretary
as a way of cleansing his family 
spread Christianity in Armenia.
capital, Vagharshapat, Trdat
Gregory refused to take part in the sacrifices. Instead, he confessed his Christian 
faith. Later his true identity was revea
Trdat's father . Gregory was subjected to
denounce his faith. As a result, he was thrown into a pit, where he stayed for 1
years. 
He was consecrated the first Catholicos of th
Holy See of the Armenian Church Etchmiadzin in accordance with a vision he 
had of Christ descending on that spot in AD

 

ST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PIST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PIST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PIST. GREGORY IS COMMITTED TO THE PITTTT    

The Armenian Church observes 'St. Gregory's 
on the Saturday  prior to the 

Sixth Sunday of Great Lent,  the Sunday of Advent, 
.  This is the first of three 

celebrations in  Armenian church commemorated 
to  St. Gregory the Illuminator. The other two are: 

from the Pit; and Discovery of his 

er of Armenian Church  St. Gregory was 
the son of Anak Parthian (Պարթեւ)  of noble descent. 

With the encouragement of Sasanid  Persians Anak moved to Armenia
protection, but his true intention was assassinate  

. He succeeded in his plan, but in retaliation the Armenian nobles slain  
his family. Anak's Son Gregory was saved by his nanny Sophia and 
to Caesarea. Here he  was raised and educated in a Christian manner under the 

stian Father Phirmilianos. He got married and had two sons, 
Aristakes, who succeeded him as Catholicos and attended the Council of Nicea, 
and Vertanes, who later succeeded his brother as Catholicos. 

When Khosrov's son King Trdat came of age, with the support of  Roman 
Emperor Diocletian he went back to Armenia to reclaim his father's throne. 
Gregory was Trdat's secretary, that came to serve the Armenian King Tirdates III, 
as a way of cleansing his family from his father's sin and with the mission to 

Armenia. In honor of his triumphal return to Armenia's 
capital, Vagharshapat, Trdates ordered sacrifices to the pagan goddess Anahit. 
Gregory refused to take part in the sacrifices. Instead, he confessed his Christian 

Later his true identity was revealed as the son of Anak, who had murdered 
was subjected to  twelve inhumane tortures, 

denounce his faith. As a result, he was thrown into a pit, where he stayed for 1

He was consecrated the first Catholicos of the Armenian Church and founded the 
Holy See of the Armenian Church Etchmiadzin in accordance with a vision he 
had of Christ descending on that spot in AD 303. 
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of noble descent. 
Anak moved to Armenia, under the 

assassinate  King 
. He succeeded in his plan, but in retaliation the Armenian nobles slain  

his family. Anak's Son Gregory was saved by his nanny Sophia and they escaped 
to Caesarea. Here he  was raised and educated in a Christian manner under the 

had two sons, 
Aristakes, who succeeded him as Catholicos and attended the Council of Nicea, 

ort of  Roman 
Emperor Diocletian he went back to Armenia to reclaim his father's throne. 

, that came to serve the Armenian King Tirdates III, 
and with the mission to 

In honor of his triumphal return to Armenia's 
ordered sacrifices to the pagan goddess Anahit. 

Gregory refused to take part in the sacrifices. Instead, he confessed his Christian 
the son of Anak, who had murdered 

twelve inhumane tortures, but did not 
denounce his faith. As a result, he was thrown into a pit, where he stayed for 14 

e Armenian Church and founded the 
Holy See of the Armenian Church Etchmiadzin in accordance with a vision he 



 

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Ապրիլ 1-ին Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Մուտն Ի Վիրապ
տօնելի անուններն են

ԳրիգորԳրիգորԳրիգորԳրիգոր

ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ

On  April ,  is the Feast 
 on this occasion the  following names are celebrated:

KKKKrikor, Gregory, Greg, Krikor, Gregory, Greg, Krikor, Gregory, Greg, Krikor, Gregory, Greg, K
    

 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ

Արագած լերան վրայ
սին  աոաջին 
Վարդան Արեւելցի իր
Կանթեղի մասին
1737—1751 թթ
կաթողիկոսները։
Վարդան Վարդապետը կը խօսին
յատկանիշներու մասին
 

աաաա) ) ) ) կանթեղըկանթեղըկանթեղըկանթեղը    կախուածկախուածկախուածկախուած    էէէէ    աոանցաոանցաոանցաոանց
բբբբ) ) ) )     անորանորանորանոր    մէջմէջմէջմէջ    իւղիիւղիիւղիիւղի    փոխարէփոխարէփոխարէփոխարէնննն
գգգգ) ) ) ) կանթեղնկանթեղնկանթեղնկանթեղն    աաաայսյսյսյս    անմարանմարանմարանմար    էէէէ    եւ պիտիեւ պիտիեւ պիտիեւ պիտի
            ԳալուստըԳալուստըԳալուստըԳալուստը    եւեւեւեւ    ԱհեղԱհեղԱհեղԱհեղ    ԴատաստանըԴատաստանըԴատաստանըԴատաստանը
դդդդ) ) ) )     կանթեղիկանթեղիկանթեղիկանթեղի    լոյսըլոյսըլոյսըլոյսը    տեսածտեսածտեսածտեսած    ենենենեն
    

«Հարցում եւ Պատասխան»-
կողմէ Հայոց աշխարհին
մատենագրութեան մէջ առաջին անձը, որ տեսած է
Կանթեղը,  յայտնի է Գրիգոր
Վարդապետը կ'ըսէ, թէ Գրիգոր
ջին կէսին եւ  եղած է Սաղմոսավանքի
անունը ստացած է տեսնելով 

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

Գրիգոր Լուսաւորչի Մուտն Ի Վիրապ տօնի 
տօնելի անուններն են` 

 
ԳրիգորԳրիգորԳրիգորԳրիգոր, , , , ԿրէկըրիԿրէկըրիԿրէկըրիԿրէկըրի, , , , ԿրէկԿրէկԿրէկԿրէկ, , , , ՔըրքՔըրքՔըրքՔըրք, , , , ԳԳԳԳօօօօգօգօգօգօ        

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

    

 
 

east of St. Gregory's Commitment to the Pit
on this occasion the  following names are celebrated: 

 
rikor, Gregory, Greg, Krikor, Gregory, Greg, Krikor, Gregory, Greg, Krikor, Gregory, Greg, Kiiiirk, Kokork, Kokork, Kokork, Koko 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ    ԿԱՆԹԵՂԿԱՆԹԵՂԿԱՆԹԵՂԿԱՆԹԵՂԸԸԸԸ    
    

Արագած լերան վրայ առանց պարան կախուած կանթեղի
 վկայութիւնը տուած է  18-րդ դարու

Արեւելցի իր «Աշխարհացոյց» աշխատութե
մասին գրած են նաև Ղազար Ա Ջահկեցի

թթ.) և Սիմէոն Ա Երեւանցի (կթղ. 1763
կաթողիկոսները։ Թէ՛ Ղ. Ջահկեցին, թէ՛ Գ.Երեւանցին

Վարդապետը կը խօսին Լուսաւորչի կանթեղին
ատկանիշներու մասին. 

աոանցաոանցաոանցաոանց    պարանիպարանիպարանիպարանի;;;;    
նննն    ԼուսաւորչիԼուսաւորչիԼուսաւորչիԼուսաւորչի    արցունքներնարցունքներնարցունքներնարցունքներն    ենենենեն    լեցուածլեցուածլեցուածլեցուած

եւ պիտիեւ պիտիեւ պիտիեւ պիտի    վառուիվառուիվառուիվառուի    մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    ԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդ
ԴատաստանըԴատաստանըԴատաստանըԴատաստանը; ; ; ;     

ենենենեն    եւեւեւեւ    կրնանկրնանկրնանկրնան    տեսնետեսնետեսնետեսնելլլլ    միայնմիայնմիայնմիայն    արդարարդարարդարարդար    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ

-ի համաձայն Լուսաւորիչի Կանթեղը
աշխարհին պարգեւած շնորհներէն մին 

մատենագրութեան մէջ առաջին անձը, որ տեսած է Լուսաւորիչի 
Գրիգոր Ականատես անունով: Անոր մասին

Գրիգոր Ականատեսը ապրած է 13-րդ դարու
Սաղմոսավանքի առաջնորդը: Ան Ականատես 
ով կանթեղի լոյսը։ 
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 առիթով 

ory's Commitment to the Pit and 
 

կանթեղի մա-
դարու հեղինակ 

աշխատութեան մէջ։ 
կեցի (Կթղ.` 

. 1763-1780թթ.) 
Երեւանցին եւ թէ'  

կանթեղին չորս 

լեցուածլեցուածլեցուածլեցուած;;;;    
ԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդ                    

մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ։։։։    

ի համաձայն Լուսաւորիչի Կանթեղը Աստուծոյ  
 է: Հայոց 

Լուսաւորիչի 
մասին Վարդան 

դարու առա-
Ականատես 



 

94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY
CHANGE OF DATE NOTIFICATIONCHANGE OF DATE NOTIFICATIONCHANGE OF DATE NOTIFICATIONCHANGE OF DATE NOTIFICATION

Յարգարժան անդամներ,    
    

Ս.Ե.Հ.Ա. եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ Ծխական 
Խորհուրդը այսու կը տեղեկացնեն ձեզ, որ 94
Ժողովի նոր թուականը նշանակուած է 

Կիրակի, Կիրակի, Կիրակի, Կիրակի, 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Dear HTAC members,    

    

The Pastor and the Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church would 
like to inform you  that the 
moved to                                      

We thank you in advance for your understanding in this regard.
 

Reminder: Reminder: Reminder: Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all 
our members for your continuous financial an
support. We encourage our existing members to 
consider paying annual Membership dues for the year 
2017 ($70.00 for adults and $30.00 for students 18years 
and older). 
 
 

New Members:New Members:New Members:New Members:  The parishioners interested in becoming a dues paying member 
of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish 
Council members in the church lobby, and for additional information contact the 
church office during the week at (416)431

Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for your 
table in our "Lenten Kitchen" section and we would like to 
ask our parishioners to share their recipes with us. If you are 
interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, 

please call the church office at 416

    
94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY94th ANNUAL MEMBERSHIP ASSEMBLY    

CHANGE OF DATE NOTIFICATIONCHANGE OF DATE NOTIFICATIONCHANGE OF DATE NOTIFICATIONCHANGE OF DATE NOTIFICATION    
    

Ս.Ե.Հ.Ա. եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ Ծխական 
սու կը տեղեկացնեն ձեզ, որ 94-րդ Տարեկան Անդամական 

Ժողովի նոր թուականը նշանակուած է  
Կիրակի, Կիրակի, Կիրակի, Կիրակի, Մայիս 7, 2017Մայիս 7, 2017Մայիս 7, 2017Մայիս 7, 2017----ին:ին:ին:ին:    

    

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

The Pastor and the Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church would 
like to inform you  that the 94th Annual Membership Assembly date has been 

                                       
Sunday May 7, 2017.Sunday May 7, 2017.Sunday May 7, 2017.Sunday May 7, 2017. 

We thank you in advance for your understanding in this regard.    
 

HTAC Parish Council would like to thank all 
our members for your continuous financial and moral 
support. We encourage our existing members to 

Membership dues for the year 
0.00 for adults and $30.00 for students 18years 

The parishioners interested in becoming a dues paying member 
y Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish 

Council members in the church lobby, and for additional information contact the 
church office during the week at (416)431-3001.    

    
    

    

LLLLENTEN RECIPES FROM ENTEN RECIPES FROM ENTEN RECIPES FROM ENTEN RECIPES FROM YOUR HOMEYOUR HOMEYOUR HOMEYOUR HOME
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for your 
table in our "Lenten Kitchen" section and we would like to 
ask our parishioners to share their recipes with us. If you are 
interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, 

please call the church office at 416-431-3001 ext. 222 to submit.     
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Տարեկան Անդամական 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    

The Pastor and the Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church would 
Assembly date has been 

The parishioners interested in becoming a dues paying member 
y Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish 

Council members in the church lobby, and for additional information contact the 

YOUR HOMEYOUR HOMEYOUR HOMEYOUR HOME    
Every Sunday of the Lent we will have a new recipe for your 
table in our "Lenten Kitchen" section and we would like to 
ask our parishioners to share their recipes with us. If you are 
interested to see your special recipe in our Sunday Bulletin, 



 

During the Great Lent  the Christian world  is
self reflection. As the Lenten diet is based on strictly vegan dishes, we thought 
this section will provide a great opportunity to share some Lenten recipes with 
our parishioners. Please note that each recipe is  modifie
cook and feel free to make changes based on your own preferences. 
 

 

ROASTED PEPPER AND PASTA SALADROASTED PEPPER AND PASTA SALADROASTED PEPPER AND PASTA SALADROASTED PEPPER AND PASTA SALAD

IngredientsIngredientsIngredientsIngredients    

1. 300 gr.  pasta (your choice of any tube or shaped pasta) 
2. 1 cup of roasted red bell peppers

roasted pepper or broil them 
3. 2 small zucchinis, sliced (
4. 1 cup of baby spinach 
5. 3/4 cup pitted calamata
6. 1/2 cup chopped roasted 
7. 1/3 cup olive oil  
8. 3 tbsp lemon juice 
9. 3 tablespoons of chopped 

green onions  
10.  salt and black pepper to taste
11. 1/2 tsp. dried oregano (optional)

DirectionsDirectionsDirectionsDirections    

1. Cook the pasta according to the package directions
the big mixing bowl. 

2. Heat the broiler. Brush t
sides until light brown.

3. Add the peppers, zucchini
and  salt to the pasta and toss 

4. In a small bowl mix the olive oil, lemon juice
and pour it over the salad. 

    

LLLLENTEN ENTEN ENTEN ENTEN KITCHENKITCHENKITCHENKITCHEN    
    

During the Great Lent  the Christian world  is entering the season of fasting and 
self reflection. As the Lenten diet is based on strictly vegan dishes, we thought 
this section will provide a great opportunity to share some Lenten recipes with 
our parishioners. Please note that each recipe is  modified to suit the taste of the 
cook and feel free to make changes based on your own preferences.  

ROASTED PEPPER AND PASTA SALADROASTED PEPPER AND PASTA SALADROASTED PEPPER AND PASTA SALADROASTED PEPPER AND PASTA SALAD    

(your choice of any tube or shaped pasta)  
bell peppers cut in strips (you may use the store bought 

or broil them yourself) 
d (semicircle)  

 
calamata olives  

chopped roasted walnuts 

chopped fresh parsley leaves and 

to taste 
1/2 tsp. dried oregano (optional) 

ding to the package directions, drain and return it to 

Brush the zucchini slices with olive oil and broil
. 

ucchini, olives, baby spinach, walnuts, onions
to the pasta and toss well. 

the olive oil, lemon juice, the black pepper
our it over the salad. Mix well to combine. 

ԲԲԲԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ    
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entering the season of fasting and 
self reflection. As the Lenten diet is based on strictly vegan dishes, we thought 
this section will provide a great opportunity to share some Lenten recipes with 

d to suit the taste of the 
 

(you may use the store bought 

and return it to 

with olive oil and broil on both 

onions, parsley 

the black pepper, oregano 
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Tuesdays & Tuesdays & Tuesdays & Tuesdays & 
FridaysFridaysFridaysFridays    

Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church 
Juniors and Seniors

Every Every Every Every 
TuesdayTuesdayTuesdayTuesday    

Bible Study Sessions in English aBible Study Sessions in English aBible Study Sessions in English aBible Study Sessions in English a
Led by Deacon Darious Gumushdjian 

Every Every Every Every 
ThursdayThursdayThursdayThursday    

Bible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 am
Led by Miss SurpuhiEvran

Every Every Every Every 
SaturdaySaturdaySaturdaySaturday    

St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool 
classes take place at 
25 Forest25 Forest25 Forest25 Forest    Manor, Toronto, ON, M2J 1M4Manor, Toronto, ON, M2J 1M4Manor, Toronto, ON, M2J 1M4Manor, Toronto, ON, M2J 1M4
Eastern and Western Armenian classes start from 9:30
From September to June

Every SundayEvery SundayEvery SundayEvery Sunday    Sunday School Sunday School Sunday School Sunday School 
Throughout the academic year the classes take place every Sunday 
from 10:30am
level of our church.

Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու, 
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու 
համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 

գրասենեակ՝ 416-431-3001 
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն:

Parishioners, who would like to donate altar flowers in memory of their loved 
ones or for a special occasion, please contact the church office at 416
222 or chose a week on a calendar at the Donation table in the church lobby.
 

Reminder: Reminder: Reminder: Reminder: HTAC Parish Council would like to thank all our 
members for your continuous financial and moral support. We 
encourage our existing members to consider paying a
Membership dues for the year 2017 ($
$30.00 for students 18years and older).
 

New Members:New Members:New Members:New Members:  The parishioners interested in becoming a dues paying member of 
Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish Council 
members in the church lobby
office during the week at (416)431

CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    
Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church     
Juniors and Seniors, Starting at 7:00pm 
Bible Study Sessions in English aBible Study Sessions in English aBible Study Sessions in English aBible Study Sessions in English at 8:00pmt 8:00pmt 8:00pmt 8:00pm    
Led by Deacon Darious Gumushdjian  
Bible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 amBible study Sessions in Armenian at 10:30 am    
Led by Miss SurpuhiEvran 
St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool 
classes take place at Forest Manor Public School: 

Manor, Toronto, ON, M2J 1M4Manor, Toronto, ON, M2J 1M4Manor, Toronto, ON, M2J 1M4Manor, Toronto, ON, M2J 1M4 
Eastern and Western Armenian classes start from 9:30
From September to June. 
Sunday School Sunday School Sunday School Sunday School     
Throughout the academic year the classes take place every Sunday 
from 10:30am-12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall 
level of our church.    

 

ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ    
Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու, 
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու 
համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 

3001 կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն  
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյցէն: 

    

ALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR FLOWERS    
Parishioners, who would like to donate altar flowers in memory of their loved 
ones or for a special occasion, please contact the church office at 416

a calendar at the Donation table in the church lobby.
 

HTAC Parish Council would like to thank all our 
members for your continuous financial and moral support. We 
encourage our existing members to consider paying annual 

year 2017 ($70.00 for adults and 
$30.00 for students 18years and older). 

The parishioners interested in becoming a dues paying member of 
Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish Council 
members in the church lobby, and for additional information contact the church 
office during the week at (416)431-3001.    
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St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool St. Sahag  and St. Mesrop Armenian SaturdaySchool  

Eastern and Western Armenian classes start from 9:30-1:30pm 

Throughout the academic year the classes take place every Sunday 
12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower 

Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու, 
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու 
համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 

ի օրերուն  

Parishioners, who would like to donate altar flowers in memory of their loved 
ones or for a special occasion, please contact the church office at 416-431-3001 ext 

a calendar at the Donation table in the church lobby. 

The parishioners interested in becoming a dues paying member of 
Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish Council 

, and for additional information contact the church 



 

The GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER saysThe GIVER says
Kreesdos ee mech mer haydnetsav

Christ is revealed amongst us.

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

Blessed is the revelation of Christ
 
 
 

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 

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

Յիշեսցէ 
Heeshestzeh Der zamen
May the Lord remember all your offerings.

THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: THE PRIEST ANSWERS: 
Տացէ քեզ Տէր ըստ

քո 
Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus

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

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 

Օրհնեցից ըզ Տէր
oրհնութիւն

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

 

  

 

 

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    

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:    
 Տէր զամենայն Պատարագս քո: 

shestzeh Der zamenayn Badarakus koh.    
May the Lord remember all your offerings. 

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

ըստ սրտի քում եւ զամենայն խորհուրդս
 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) 

    
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    

Տէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, 
րհնութիւն նորա ի բերան իմ: 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 
peran eem.  

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

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 

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    

խորհուրդս 

Datseh kez Der usd srdee koom yev zamenayn khorhoortus 

May the Lord grant you according to your own heart,  
 

    
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 

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


