
 

Ապրիլ Ապրիլ Ապրիլ Ապրիլ 

ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹ

Ճաշու ԸնթերցուածներՃաշու ԸնթերցուածներՃաշու ԸնթերցուածներՃաշու Ընթերցուածներ
ԵրգԵրգԵրգԵրգ. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1----    2.3: 2.3: 2.3: 2.3: 

    SEVENSEVENSEVENSEVEN

Song of Songs 1:1Song of Songs 1:1Song of Songs 1:1Song of Songs 1:1----2:3; Zechariah 9:92:3; Zechariah 9:92:3; Zechariah 9:92:3; Zechariah 9:9

««««Օրհնեա՜լ    է    այդ
    Երկինքի    մէջ    խաղաղութի՜ւն

"Blessed is the king who comes in the name"Blessed is the king who comes in the name"Blessed is the king who comes in the name"Blessed is the king who comes in the name
“Peace in heaven and glory in the highest!”“Peace in heaven and glory in the highest!”“Peace in heaven and glory in the highest!”“Peace in heaven and glory in the highest!”

Ձեր սիրտերուն մէջ թող թագաւորէ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որուն ալ 
կանչուեցաք՝ մէկ մարմինով, ու շնորհակա՛լ եղէք:
 
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body 
were called to peace. And be thankful. (Col. 3:15)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1

www.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.comwww.TorontoArmenianChurch.com

    
Ապրիլ Ապրիլ Ապրիլ Ապրիլ 9999, 2017 , 2017 , 2017 , 2017 ----    April 9April 9April 9April 9, 2017, 2017, 2017, 2017    

    
ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԵՕԹԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ    

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ     
Ճաշու ԸնթերցուածներՃաշու ԸնթերցուածներՃաշու ԸնթերցուածներՃաշու Ընթերցուածներ 

2.3: 2.3: 2.3: 2.3: ԶքԶքԶքԶք. 9.9. 9.9. 9.9. 9.9----15: 15: 15: 15: ՓպՓպՓպՓպ. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4----7: 7: 7: 7: ՄտՄտՄտՄտ. 20.29. 20.29. 20.29. 20.29----21.1721.1721.1721.17    
    

SEVENSEVENSEVENSEVENTHTHTHTH    SUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENT    
    PALM SUNDAYPALM SUNDAYPALM SUNDAYPALM SUNDAY    
Synaxis ReadingsSynaxis ReadingsSynaxis ReadingsSynaxis Readings    

2:3; Zechariah 9:92:3; Zechariah 9:92:3; Zechariah 9:92:3; Zechariah 9:9----15; Philippians 4:415; Philippians 4:415; Philippians 4:415; Philippians 4:4----7; Matthew 20:297; Matthew 20:297; Matthew 20:297; Matthew 20:29
    

այդ    թագաւորը, , , , որ    կու    գայ    Տէրոջ    անունով....    
խաղաղութի՜ւն, , , , ու    փա՜ռք՝    ամենաբարձր    վայրերուն

    
"Blessed is the king who comes in the name"Blessed is the king who comes in the name"Blessed is the king who comes in the name"Blessed is the king who comes in the name    of the Lord!of the Lord!of the Lord!of the Lord!    

“Peace in heaven and glory in the highest!”“Peace in heaven and glory in the highest!”“Peace in heaven and glory in the highest!”“Peace in heaven and glory in the highest!”    

 
Ձեր սիրտերուն մէջ թող թագաւորէ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որուն ալ 
կանչուեցաք՝ մէկ մարմինով, ու շնորհակա՛լ եղէք: (Կող. 3:15) 

Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body 
were called to peace. And be thankful. (Col. 3:15) 
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7; Matthew 20:297; Matthew 20:297; Matthew 20:297; Matthew 20:29----21:1721:1721:1721:17    

վայրերուն    մէջ»»»»    

Ձեր սիրտերուն մէջ թող թագաւորէ Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որուն ալ 

Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

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

Արիս Սիանոս Սարգիսեանի 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Խորանի Ծաղիկներու 
""""

    ԿԿԿԿարգ մը հաւատացեալնարգ մը հաւատացեալնարգ մը հաւատացեալնարգ մը հաւատացեալն

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin

Altar Flowers provided by
""""

Anonymous Parishioners for Palm SundayAnonymous Parishioners for Palm SundayAnonymous Parishioners for Palm SundayAnonymous Parishioners for Palm Sunday

Rejoice greatly, ORejoice greatly, ORejoice greatly, ORejoice greatly, O    daughter Zion! daughter Zion! daughter Zion! daughter Zion! 
Shout aloud, OShout aloud, OShout aloud, OShout aloud, O    daughter Jerusalem!daughter Jerusalem!daughter Jerusalem!daughter Jerusalem!
Behold, your king comes to you; Behold, your king comes to you; Behold, your king comes to you; Behold, your king comes to you; 
triumphant and victorious is he, triumphant and victorious is he, triumphant and victorious is he, triumphant and victorious is he, 
humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)

 

Թող Ծաղկազարդի 
ինչպէս յաղթականօրէն մտաւ Երուսաղէմ, նոյնպէս ալ մուտք 
գործէ մեր հոգիներէն ներս: Թող ծաղկազարդէ մեզ իր 
յորդազեղ շնորհներով եւ շքեղօրէն թագաւորէ մեր սրտերուն 
վրայ: Թող պայծառակերպէ ու դարձնէ մեզի Իր անուանը, 

փառքի  եւ  անսահման սիրոյն օծուն քնարները: Ամէն:
 

On this Palm Sunday let the Lord 
He victoriously entered Jerusalem
Him bless us with His grace and rule over our hearts. Let Him transfigure us and 
make us the true expressions of His Holy Name, His Grace and His endless Love. 
Amen.  

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

եանի                                        Aris Sianos Sarkis
 

    
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝

Սաթուրի ընտանիքՍաթուրի ընտանիքՍաթուրի ընտանիքՍաթուրի ընտանիք    
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝ 

""""Flowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the World""""        եւեւեւեւ    
արգ մը հաւատացեալնարգ մը հաւատացեալնարգ մը հաւատացեալնարգ մը հաւատացեալներ Ծաղկազարդի տօնին առիթովեր Ծաղկազարդի տօնին առիթովեր Ծաղկազարդի տօնին առիթովեր Ծաղկազարդի տօնին առիթով

  
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponsored by

Satouri FamilySatouri FamilySatouri FamilySatouri Family    
Altar Flowers provided by 
""""Flowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the World""""    andandandand    

Anonymous Parishioners for Palm SundayAnonymous Parishioners for Palm SundayAnonymous Parishioners for Palm SundayAnonymous Parishioners for Palm Sunday    
    

daughter Zion! daughter Zion! daughter Zion! daughter Zion!     
daughter Jerusalem!daughter Jerusalem!daughter Jerusalem!daughter Jerusalem!    

Behold, your king comes to you; Behold, your king comes to you; Behold, your king comes to you; Behold, your king comes to you;     
triumphant and victorious is he, triumphant and victorious is he, triumphant and victorious is he, triumphant and victorious is he,     
humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԱՂՕԹՔԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԱՂՕԹՔԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԱՂՕԹՔԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԱՂՕԹՔ    
Թող Ծաղկազարդի տօնին, Տէրը հաճի եւ ողորմի մեզի, եւ 
ինչպէս յաղթականօրէն մտաւ Երուսաղէմ, նոյնպէս ալ մուտք 
գործէ մեր հոգիներէն ներս: Թող ծաղկազարդէ մեզ իր 
յորդազեղ շնորհներով եւ շքեղօրէն թագաւորէ մեր սրտերուն 
վրայ: Թող պայծառակերպէ ու դարձնէ մեզի Իր անուանը, 

հման սիրոյն օծուն քնարները: Ամէն: 

PALM SUNDAY PALM SUNDAY PALM SUNDAY PALM SUNDAY PRAYERPRAYERPRAYERPRAYER    
On this Palm Sunday let the Lord  be content and have mercy on us. The same way 
He victoriously entered Jerusalem, we pray that he penetrates into our 
Him bless us with His grace and rule over our hearts. Let Him transfigure us and 
make us the true expressions of His Holy Name, His Grace and His endless Love. 
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Aris Sianos Sarkisian 

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 

եր Ծաղկազարդի տօնին առիթովեր Ծաղկազարդի տօնին առիթովեր Ծաղկազարդի տօնին առիթովեր Ծաղկազարդի տօնին առիթով    

are sponsored by 

humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. (Zech. 9:9)    

տօնին, Տէրը հաճի եւ ողորմի մեզի, եւ 
ինչպէս յաղթականօրէն մտաւ Երուսաղէմ, նոյնպէս ալ մուտք 
գործէ մեր հոգիներէն ներս: Թող ծաղկազարդէ մեզ իր 
յորդազեղ շնորհներով եւ շքեղօրէն թագաւորէ մեր սրտերուն 
վրայ: Թող պայծառակերպէ ու դարձնէ մեզի Իր անուանը, 

have mercy on us. The same way 
we pray that he penetrates into our souls. Let 

Him bless us with His grace and rule over our hearts. Let Him transfigure us and 
make us the true expressions of His Holy Name, His Grace and His endless Love. 



 

մանուկներ՝ արմաւենիի եւ ձիթենիի ոստերով Անոր առ
իրենց զգեստները կը փռէին Յիսուսի ճանապարհին: Անոնց հասած էր    
Ղազարոսի յարութեան լուրը ու Յիսուսը  կը դիմաւորէին որպէս Մեսիա, 
Փրկիչ,  բացականչելով. «Ովսաննա՜
գայ Տէրոջը անունով: Ովսաննա՜
Երուսաղէմ մտաւ աւանակի վրայ նստած` որպէս խոնարհութեան նշան: 
 
Ծաղկազարդի առաւօտեան
ուռենիի ոստերը եւ 
աւանդութիւններու համաձայն եկեղեցիէն բերուած խ
փառքի խորհրդանիշ ձիթենիի
իրարու կը դպցնէին եւ կը հաւատային, թէ այդ ճիւղերը իրենց առողջութիւն 
ու յաջողութիւն կը բերեն: Գիւղացիներն ալ   այդ ճիւղերը կը դնէին 
ամբարները՝ հացի առատութեան եւ  գոմերը՝ կենդանիներուն  չար աչքէ 
հեռու պահելու համար: 
              
Ծաղկազարդին կը կատարուի դռնբացէքի արարողութիւն, որ կը 
խորհրդանշէ թէ Յիսուս Քրիստոս մտնելով Վերին Երուսաղէմ, մեզի ալ 
կ'արժանացնէ փրկութեան դուռէն  ներս մտնելու շնորհին: Ծաղկազարդին 
կը յաջորդէ Աւագ շաբաթը, որ իր մէջ  կ'ամփոփէ
վերջին իրողութիւնները` հաս
Ծաղկազարդի նախօրէին` Շաբաթ օրը, կը կատարուի Ծաղկազարդի 
նախատօնակ, եւ կը բացուի Սբ. Խորանին վարագոյրը: Յաջորդ օրը, 
առտուայ ժամերգութենէ յետոյ, Սբ. Պատարագ կը մատուցուի  բաց 
վարագոյրով: Առաւօտեան  պատարագիչ 
ուռենիի եւ արմաւենիի ոստերը եւ անոնք կը բաժնուին ժողովուրդին: 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
է Մանուկներու Օրհնութեան օր:է Մանուկներու Օրհնութեան օր:է Մանուկներու Օրհնութեան օր:է Մանուկներու Օրհնութեան օր:

His Holiness KarekinHis Holiness KarekinHis Holiness KarekinHis Holiness Karekin    II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has 
proclaimed this day as Blessing of the Children.proclaimed this day as Blessing of the Children.proclaimed this day as Blessing of the Children.proclaimed this day as Blessing of the Children.

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԾԱՂԿԱԶԱՐԴԾԱՂԿԱԶԱՐԴԾԱՂԿԱԶԱՐԴ    
 Ապրիլ 9-ին Մեծ պահքի վերջին
Կիրակին Ծաղկազարդ է: Ան կը խոհր
Քրիստոսի յաղթական մուտքը 
(Մատթ. 21.1-11, Մարկ. 11.1-11, Ղուկ. 19.29
Յովհ. 12.12-19): Երբ Յիսուս աւանակի վրայ 
նստած, իր աշակերտներուն հետ Երուսաղէմ 
մտաւ, քաղաքի ժողովուրդը, ծերեր ու 

ենիի եւ ձիթենիի ոստերով Անոր առջեւ ելան: Մարդիկ 
իրենց զգեստները կը փռէին Յիսուսի ճանապարհին: Անոնց հասած էր    
Ղազարոսի յարութեան լուրը ու Յիսուսը  կը դիմաւորէին որպէս Մեսիա, 

Ովսաննա՜ Դաւիթի Որդին: Օրհնեա՜լ
Ովսաննա՜ ամենաբարձր վայրերուն մէջ

Երուսաղէմ մտաւ աւանակի վրայ նստած` որպէս խոնարհութեան նշան: 

առաւօտեան եկեղեցւոյ մէջ կ'օրհնուին ձիթենիի
 կը բաժանուին ժողովուրդին: 

աւանդութիւններու համաձայն եկեղեցիէն բերուած խաղաղութեան
ձիթենիի եւ արմաւենիի օրհնուած ճիւղերը

իրարու կը դպցնէին եւ կը հաւատային, թէ այդ ճիւղերը իրենց առողջութիւն 
ու յաջողութիւն կը բերեն: Գիւղացիներն ալ   այդ ճիւղերը կը դնէին 
ամբարները՝ հացի առատութեան եւ  գոմերը՝ կենդանիներուն  չար աչքէ 

Ծաղկազարդին կը կատարուի դռնբացէքի արարողութիւն, որ կը 
խորհրդանշէ թէ Յիսուս Քրիստոս մտնելով Վերին Երուսաղէմ, մեզի ալ 
կ'արժանացնէ փրկութեան դուռէն  ներս մտնելու շնորհին: Ծաղկազարդին 

Աւագ շաբաթը, որ իր մէջ  կ'ամփոփէ Փրկչին երկրային կեանքի 
վերջին իրողութիւնները` հասցնելով մեզի  Քրիստոսի Յարութեան
Ծաղկազարդի նախօրէին` Շաբաթ օրը, կը կատարուի Ծաղկազարդի 
նախատօնակ, եւ կը բացուի Սբ. Խորանին վարագոյրը: Յաջորդ օրը, 
առտուայ ժամերգութենէ յետոյ, Սբ. Պատարագ կը մատուցուի  բաց 

ոյրով: Առաւօտեան  պատարագիչ հոգեւորականը կ'օրհնէ ձիթենիի
ուռենիի եւ արմաւենիի ոստերը եւ անոնք կը բաժնուին ժողովուրդին: 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ԾաղկազարդըԾաղկազարդըԾաղկազարդըԾաղկազարդը
է Մանուկներու Օրհնութեան օր:է Մանուկներու Օրհնութեան օր:է Մանուկներու Օրհնութեան օր:է Մանուկներու Օրհնութեան օր:    

II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has 
proclaimed this day as Blessing of the Children.proclaimed this day as Blessing of the Children.proclaimed this day as Blessing of the Children.proclaimed this day as Blessing of the Children.    
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վերջին` եօթերորդ 
կը խոհրդանշէ 

 Երուսաղէմ 
Ղուկ. 19.29-40, 

Երբ Յիսուս աւանակի վրայ 
հետ Երուսաղէմ 

մտաւ, քաղաքի ժողովուրդը, ծերեր ու 
ելան: Մարդիկ 

իրենց զգեստները կը փռէին Յիսուսի ճանապարհին: Անոնց հասած էր    
Ղազարոսի յարութեան լուրը ու Յիսուսը  կը դիմաւորէին որպէս Մեսիա, 

Օրհնեա՜լ է ան՝ որ կու 
մէջ»:    Յիսուս 

Երուսաղէմ մտաւ աւանակի վրայ նստած` որպէս խոնարհութեան նշան:  

ձիթենիի կամ 
: Հայկական 

աղաղութեան եւ 
ճիւղերը մարդիկ 

իրարու կը դպցնէին եւ կը հաւատային, թէ այդ ճիւղերը իրենց առողջութիւն 
ու յաջողութիւն կը բերեն: Գիւղացիներն ալ   այդ ճիւղերը կը դնէին 
ամբարները՝ հացի առատութեան եւ  գոմերը՝ կենդանիներուն  չար աչքէ 

Ծաղկազարդին կը կատարուի դռնբացէքի արարողութիւն, որ կը 
խորհրդանշէ թէ Յիսուս Քրիստոս մտնելով Վերին Երուսաղէմ, մեզի ալ 
կ'արժանացնէ փրկութեան դուռէն  ներս մտնելու շնորհին: Ծաղկազարդին 

երկրային կեանքի 
ցնելով մեզի  Քրիստոսի Յարութեան: 

Ծաղկազարդի նախօրէին` Շաբաթ օրը, կը կատարուի Ծաղկազարդի 
նախատօնակ, եւ կը բացուի Սբ. Խորանին վարագոյրը: Յաջորդ օրը, 
առտուայ ժամերգութենէ յետոյ, Սբ. Պատարագ կը մատուցուի  բաց 

հոգեւորականը կ'օրհնէ ձիթենիի, 
ուռենիի եւ արմաւենիի ոստերը եւ անոնք կը բաժնուին ժողովուրդին:  

ԾաղկազարդըԾաղկազարդըԾաղկազարդըԾաղկազարդը    հռչակած  հռչակած  հռչակած  հռչակած  

II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                
This Sunday April 9,  is the last Sunday of  Great Lent, the Palm Sunday.
Sunday, we remember and celebrate 
humbly riding on the foal of a donkey. As Jesus rode into Jerusalem with his 
disciples and followers, people welcomed H
cries of Hosanna (Glory to God!), (Matt. 21, Mark 11, Luke 19:28
19). In commemoration of Lord’s  entry to Jerusalem the Church is decorated 
with palms and olive branches. Later the blessed olive and palm br
distributed to the faithful.    
On Palm  Sunday the Armenian Church holds "Opening of the Doors" (Trnpatsek) 
service, symbolic of our entrance into the heavenly Jerusalem. Palm Sunday 
marks the beginning of Holy Week
happened on the last days of Christ's earthly life. The Holy Week concludes on 
Easter, when we celebrate the miraculous Recreation of our Lord Jesus Christ.

Դռնբացէքի խորհրդաւոր արարողութիւնը Հայ 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ տօնակարգի 
գեղեցկագոյն ծիսական արարողութիւններէն մէկն է: Ան 
կը կատարուի Ծաղկազարդի Կիրակիին կամ 
նորակառոյց եկեղեցիներու բացումի արարողութեան 
ընթացքին: Հոգեզմայլ այս արարողութիւնը խորհրդաւոր 
նախամուտն է Աւագ շաբթուայ Քրիստոսի 
չարչարանքներու

նախապէս կը կատարուէր եկեղեցւոյ դ
գոց վարագոյրի առաջ: Ան
Խորանին առջեւ ծնրադիր
հոգեւորականներու միջեւ
երկնային արքայութիւնը: 
մտնելու պայմանները կ'առաջադրէ
հոգեւորականները կը 
արժանանալ Երկնքի Արքայութեան
Տէր» շարականի երգեցողութեան ընթացքին, կը բացուի  
վարագոյրը, խորհրդանշելով
Քրիստոսի հետ Արքայութիւն

PALM SUNDAYPALM SUNDAYPALM SUNDAYPALM SUNDAY    
                                                                                                                                                                                                                    

is the last Sunday of  Great Lent, the Palm Sunday.
Sunday, we remember and celebrate  Christ’s triumphant entry to Jerusalem,
humbly riding on the foal of a donkey. As Jesus rode into Jerusalem with his 
disciples and followers, people welcomed Him with palms, olive branches and 
cries of Hosanna (Glory to God!), (Matt. 21, Mark 11, Luke 19:28-40, John 12:12
19). In commemoration of Lord’s  entry to Jerusalem the Church is decorated 
with palms and olive branches. Later the blessed olive and palm br

On Palm  Sunday the Armenian Church holds "Opening of the Doors" (Trnpatsek) 
service, symbolic of our entrance into the heavenly Jerusalem. Palm Sunday 

Holy Week, which commemorates the events, that 
happened on the last days of Christ's earthly life. The Holy Week concludes on 
Easter, when we celebrate the miraculous Recreation of our Lord Jesus Christ.

    
ԴՌՆԲԱՑԷՔԴՌՆԲԱՑԷՔԴՌՆԲԱՑԷՔԴՌՆԲԱՑԷՔ    

    
Դռնբացէքի խորհրդաւոր արարողութիւնը Հայ 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ տօնակարգի 
գեղեցկագոյն ծիսական արարողութիւններէն մէկն է: Ան 
կը կատարուի Ծաղկազարդի Կիրակիին կամ 
նորակառոյց եկեղեցիներու բացումի արարողութեան 
ընթացքին: Հոգեզմայլ այս արարողութիւնը խորհրդաւոր 

ախամուտն է Աւագ շաբթուայ Քրիստոսի 
չարչարանքներուն: Ան կը կոչուի «Դռնաբացէք

խապէս կը կատարուէր եկեղեցւոյ դռներու առջեւ, իսկ այժմ՝ Ս. Խորանի 
Ան կը կատարուի երկխօսութեան 

ծնրադիր եւ վարագոյրի միւս կողմը
միջեւ: Վարագուրուած Խորանը կը խորհրդանշէ

: Խորանի առջեւի հոգեւորականը Արքայութիւն
կ'առաջադրէ, իսկ վարագոյրի առջեւ 

կը խորհրդանշեն ժողովուրդը, որ կը փորձէ
Արքայութեան:  «Զողորմութեան քո զդուռն բաց մեզ 

շարականի երգեցողութեան ընթացքին, կը բացուի  
վարագոյրը, խորհրդանշելով մեղաւոր մարդկութեան զղջումը եւ 

հետ Արքայութիւն մտնելը:   
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is the last Sunday of  Great Lent, the Palm Sunday.    On Palm 
Christ’s triumphant entry to Jerusalem, 

humbly riding on the foal of a donkey. As Jesus rode into Jerusalem with his 
im with palms, olive branches and 

40, John 12:12-
19). In commemoration of Lord’s  entry to Jerusalem the Church is decorated 
with palms and olive branches. Later the blessed olive and palm branches are 

On Palm  Sunday the Armenian Church holds "Opening of the Doors" (Trnpatsek) 
service, symbolic of our entrance into the heavenly Jerusalem. Palm Sunday 

, which commemorates the events, that 
happened on the last days of Christ's earthly life. The Holy Week concludes on 
Easter, when we celebrate the miraculous Recreation of our Lord Jesus Christ. 

Դռնբացէքի խորհրդաւոր արարողութիւնը Հայ 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ տօնակարգի 
գեղեցկագոյն ծիսական արարողութիւններէն մէկն է: Ան 
կը կատարուի Ծաղկազարդի Կիրակիին կամ 
նորակառոյց եկեղեցիներու բացումի արարողութեան 
ընթացքին: Հոգեզմայլ այս արարողութիւնը խորհրդաւոր 

ախամուտն է Աւագ շաբթուայ Քրիստոսի 
Դռնաբացէք», որ  

ռներու առջեւ, իսկ այժմ՝ Ս. Խորանի 
 ձեւով՝ փակ 

կողմը գտնուող 
խորհրդանշէ 
Արքայութիւն 

վարագոյրի առջեւ ծնրադիր 
որ կը փորձէ 

Զողորմութեան քո զդուռն բաց մեզ 
շարականի երգեցողութեան ընթացքին, կը բացուի  խորանի 

մեղաւոր մարդկութեան զղջումը եւ 



 

OPENING OF THE DOORS CEREMONYOPENING OF THE DOORS CEREMONYOPENING OF THE DOORS CEREMONYOPENING OF THE DOORS CEREMONY

On Palm Sunday the faithful gather at 
ceremony. This service is unique to the Armenian Church. It symbolizes the 
opening of the gates to the Kingdom of God. The Ceremony is performed in a 
form of a dialogue. The priest kneels in the front of the closed curtain ask
compassionate forgiveness on behalf of the Faithful. The priest behind the curtain 
(in front of the Altar) presents the conditions to enter the Heavenly Kingdom. 
The Curtain is opened with the 
Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings 
of light together with your saints. of light together with your saints. of light together with your saints. of light together with your saints. 
The opening of the Curtain symbolizes the opening of gates of Kingdom to 
repenting mankind through Jesus Christ.

ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ
    

Ծաղկազարդով կը վերջանայ
Մեծ Պահքին տրուած անուն է
է, որովհետև հին ժամանակ 
քառասունօրեայ ծոմապահութեան, 
ապաշխարութեան եւ աղօթքի շրջանին
մինչև ճաշու ժամն ալ ծոմ
սահմանափակուելով միայն
հրաժարելով: Պահքի առաջին 40 օրերը կը խորհդանշեն
Յիսուս Քրիստոսի փորձութիւնները: Պահեցողութիւնը չընդհատելով՝ 
քառասունօրեայ պահքին 
շրջան մը եւս, որ է Աւագ Շաբաթը: 
 

On Palm Sunday the AGHUHATSK or Great Lent ends. 
sometimes refers to the  Lent as 
in the early years of church, the  Lenten traditions hardly
consumption of any food besides bread and salt. Over time, Lenten rules have 
changed to allow other food, as long as it  did not derive from animals (meat, 
milk, dairy, eggs etc.), with the exception of h
fasting, are permitted  to consume only v
fasting continues throughout t
and concludes on Easter Eve. 

OPENING OF THE DOORS CEREMONYOPENING OF THE DOORS CEREMONYOPENING OF THE DOORS CEREMONYOPENING OF THE DOORS CEREMONY    
    ((((DrnbatsekDrnbatsekDrnbatsekDrnbatsek))))   

e faithful gather at сhurch for the Opening of the Doors 
ceremony. This service is unique to the Armenian Church. It symbolizes the 
opening of the gates to the Kingdom of God. The Ceremony is performed in a 
form of a dialogue. The priest kneels in the front of the closed curtain ask
compassionate forgiveness on behalf of the Faithful. The priest behind the curtain 
(in front of the Altar) presents the conditions to enter the Heavenly Kingdom. 
The Curtain is opened with the Hymn “Open to us Lord, the gate of Thy mercy”:
Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings 
of light together with your saints. of light together with your saints. of light together with your saints. of light together with your saints.     
The opening of the Curtain symbolizes the opening of gates of Kingdom to 
repenting mankind through Jesus Christ. 

    
ՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆՊԱՀՔԻ ՄԱՍԻՆ    

վերջանայ ԱՂՈՒՀԱՑՔ-ը, որ  
տրուած անուն է: Աղուհացք ըսուած 

հին ժամանակ մարդիկ այդ 
քառասունօրեայ ծոմապահութեան, 
ապաշխարութեան եւ աղօթքի շրջանին միայն աղ ու հաց կ'ուտէին ու նաեւ

ծոմ կը պահէին:  Յետագային ան 
սահմանափակուելով միայն կենդանական ծագում ունեցող ուտելիքներէ

ի առաջին 40 օրերը կը խորհդանշեն, անապատի մէջ 
ս Քրիստոսի փորձութիւնները: Պահեցողութիւնը չընդհատելով՝ 

քառասունօրեայ պահքին անմիջապէս կը յաջորդէ մէկ շաբթուայ պահքի
շրջան մը եւս, որ է Աւագ Շաբաթը:  

ABOUT FASTINGABOUT FASTINGABOUT FASTINGABOUT FASTING    
On Palm Sunday the AGHUHATSK or Great Lent ends. The Armenian Church 
sometimes refers to the  Lent as Aghouhatzk, meaning "salt and bread"
n the early years of church, the  Lenten traditions hardly permitted the 

consumption of any food besides bread and salt. Over time, Lenten rules have 
changed to allow other food, as long as it  did not derive from animals (meat, 
milk, dairy, eggs etc.), with the exception of honey. Nowadays  people, who are 

permitted  to consume only vegan food. Without interruption, the 
fasting continues throughout the Holy Week during which the fasting continues 
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for the Opening of the Doors 
ceremony. This service is unique to the Armenian Church. It symbolizes the 
opening of the gates to the Kingdom of God. The Ceremony is performed in a 
form of a dialogue. The priest kneels in the front of the closed curtain asks for 
compassionate forgiveness on behalf of the Faithful. The priest behind the curtain 
(in front of the Altar) presents the conditions to enter the Heavenly Kingdom. 

“Open to us Lord, the gate of Thy mercy”: 
Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings Open to us the gate of Thy mercy, O Lord, and make us worthy of your dwellings 

The opening of the Curtain symbolizes the opening of gates of Kingdom to 

կ'ուտէին ու նաեւ 
Յետագային ան մեղմացաւ՝ 

ուտելիքներէ 
անապատի մէջ 

ս Քրիստոսի փորձութիւնները: Պահեցողութիւնը չընդհատելով՝ այս 
կը յաջորդէ մէկ շաբթուայ պահքի 

The Armenian Church 
, meaning "salt and bread", because 

permitted the 
consumption of any food besides bread and salt. Over time, Lenten rules have 
changed to allow other food, as long as it  did not derive from animals (meat, 

Nowadays  people, who are 
egan food. Without interruption, the 

he Holy Week during which the fasting continues 



 

ՅԻՇԱՏԱԿՅԻՇԱՏԱԿՅԻՇԱՏԱԿՅԻՇԱՏԱԿ

Ղազարոսի յարութեան յիշատակութեամբ
մէջ մեր իսկ յարութեան յոյսը: Տակաւին, այս յիշատակութիւնը առիթ մըն է 
իւրաքաչիւր քրիստոնեայ հաւատացեալին համար, զգաստանալու եւ 
քրիստոնավայել կեանք ապրելու, պատրաստ ըլլալով յարութեան:

Ստեփանոս Քահանայ Մանդինեանցը, իր՝ 
Հայաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցւոյ
Ղազարոսի Յարութեան յիշ
մեզի կը սորվեցնէ Քրիստոսի աստուածային զօրութիւն
կու տայ։ Նաեւ, անոնք որոնք մեղքի մէջ մեռած էին, ցոյց կու տայ, թէ 
ժամանակը հասած է արդէն այդ 

REMEMBREMEMBREMEMBREMEMBRANCE OF THE RAISING OF LAZARUSRANCE OF THE RAISING OF LAZARUSRANCE OF THE RAISING OF LAZARUSRANCE OF THE RAISING OF LAZARUS

On Eve of Palm Sunday,  this year April 8, the Armenian Apostolic Church 
commemorates the Remembrance of
Christ  raised Lazarus from the dead after he had lain in the grave for four days 
(John 11:1-46) 

In triumph and joy the Church bears witness to the power of Christ over death 
and exalts Him as King before enteri
Holy Week.  The Remembrance of Raising of Lazarus foreshadows both the 
impending death of Christ and His Resurrection. It also gives 
Resurrection of the Dead at his second coming.

A hymn traditionally sung on Saturday evening (eve of Palm Sunday) says: “With 
the raising of Lazarus by which the dead were given hope, the descendants of 
Adam were also raised….” 

ՅԻՇԱՏԱԿՅԻՇԱՏԱԿՅԻՇԱՏԱԿՅԻՇԱՏԱԿ    ՂԱԶԱՐՈՍԻՂԱԶԱՐՈՍԻՂԱԶԱՐՈՍԻՂԱԶԱՐՈՍԻ    ՅԱՐՈՒԹԵԱՆՅԱՐՈՒԹԵԱՆՅԱՐՈՒԹԵԱՆՅԱՐՈՒԹԵԱՆ    
    

 Ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ 
Տօնացոյցի՝ Ծաղկազարդին նախորդող 
Շաբաթ օրը, Ղազարոսի յարութեան 
յիշատակութեան օրն է,  երբ Յիսուս 
չորսօրեայ մեռելին յարութիւն տուաւ: 
(Ղազարոսի յարութեան մասին կարդալ 
Յովհ. 11:1- 46) 

Ղազարոսի յարութեան յիշատակութեամբ, մենք կը վերահաստատենք մեր 
մէջ մեր իսկ յարութեան յոյսը: Տակաւին, այս յիշատակութիւնը առիթ մըն է 
իւրաքաչիւր քրիստոնեայ հաւատացեալին համար, զգաստանալու եւ 
քրիստոնավայել կեանք ապրելու, պատրաստ ըլլալով յարութեան:

Ստեփանոս Քահանայ Մանդինեանցը, իր՝ «Աստուածպաշտութիւն 
յաստանեայց Ուղղափառ Եկեղեցւոյ» գիրքին մէջ, կը սորվեցնէ 

Յարութեան յիշատակութեան մասին. «Այս յիշատակութիւնը 
մեզի կը սորվեցնէ Քրիստոսի աստուածային զօրութիւնը եւ յարութեան յոյս 

։ Նաեւ, անոնք որոնք մեղքի մէջ մեռած էին, ցոյց կու տայ, թէ 
ժամանակը հասած է արդէն այդ վիճակէն յարութիւն առնելու»:

    

RANCE OF THE RAISING OF LAZARUSRANCE OF THE RAISING OF LAZARUSRANCE OF THE RAISING OF LAZARUSRANCE OF THE RAISING OF LAZARUS    

On Eve of Palm Sunday,  this year April 8, the Armenian Apostolic Church 
commemorates the Remembrance of the Raising of Lazarus, when our Lord Jesus 
Christ  raised Lazarus from the dead after he had lain in the grave for four days 

In triumph and joy the Church bears witness to the power of Christ over death 
and exalts Him as King before entering the most solemn week of the year, the 
Holy Week.  The Remembrance of Raising of Lazarus foreshadows both the 
impending death of Christ and His Resurrection. It also gives 
Resurrection of the Dead at his second coming. 

ung on Saturday evening (eve of Palm Sunday) says: “With 
the raising of Lazarus by which the dead were given hope, the descendants of 
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Ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ 
Տօնացոյցի՝ Ծաղկազարդին նախորդող 

Ղազարոսի յարութեան 
յիշատակութեան օրն է,  երբ Յիսուս 
չորսօրեայ մեռելին յարութիւն տուաւ: 

ւթեան մասին կարդալ 

ը վերահաստատենք մեր 
մէջ մեր իսկ յարութեան յոյսը: Տակաւին, այս յիշատակութիւնը առիթ մըն է 
իւրաքաչիւր քրիստոնեայ հաւատացեալին համար, զգաստանալու եւ 
քրիստոնավայել կեանք ապրելու, պատրաստ ըլլալով յարութեան: 

Աստուածպաշտութիւն 
գիրքին մէջ, կը սորվեցնէ 

Այս յիշատակութիւնը 
ը եւ յարութեան յոյս 

։ Նաեւ, անոնք որոնք մեղքի մէջ մեռած էին, ցոյց կու տայ, թէ 
»: 

On Eve of Palm Sunday,  this year April 8, the Armenian Apostolic Church 
the Raising of Lazarus, when our Lord Jesus 

Christ  raised Lazarus from the dead after he had lain in the grave for four days 

In triumph and joy the Church bears witness to the power of Christ over death 
ng the most solemn week of the year, the 

Holy Week.  The Remembrance of Raising of Lazarus foreshadows both the 
impending death of Christ and His Resurrection. It also gives us a hope of 

ung on Saturday evening (eve of Palm Sunday) says: “With 
the raising of Lazarus by which the dead were given hope, the descendants of 



 

 
The The The The Holy WeekHoly WeekHoly WeekHoly Week is the high point of the Christian Calendar, commemorating 
most important events of Our Lord’s earthly life 
days, Christ’s passions, His Death and Resurrection.
observes Holy Week and  Easter at the same time as the Roman Catholic and 
other western churches that use
Council of Nicaea to determine the date of the movable feast of Easter. 
Each day of Holy Week is called Holy and it is given a new sense and parabolic 
meaning because of the special daily readings p

Holy Week starts with the Jesus' triumphant entry into Jerusalem on 
SundaySundaySundaySunday, which is described in all four of the Gospels
Temple of Jerusalem (Mat. 21.12

• HOLY MONDAYHOLY MONDAYHOLY MONDAYHOLY MONDAY. The gospel readings of the day 
Withered Barren Fig Tree'Withered Barren Fig Tree'Withered Barren Fig Tree'Withered Barren Fig Tree'
symbolizes human good deeds and virtues and we must be aware  
without deeds is useless.” 

 
• HOLY TUESDAYHOLY TUESDAYHOLY TUESDAYHOLY TUESDAY is dedicated to the 

25:1-13). The sacrament of the day implies that by the fruits of our virtues and 
good deeds we must be spiritually ready for the second coming of Christ. 
Gospel message of the day is: “Watch, for you do not know either the day or 
the hour in which the Lord comes” (Matthew 25:13)

 
• On On On On HOLY WEDNESDAY HOLY WEDNESDAY HOLY WEDNESDAY HOLY WEDNESDAY 

the church commemorates the 
anointment and betrayal anointment and betrayal anointment and betrayal anointment and betrayal 
Jesus Christ.  A .  A .  A .  A woman came to Jesus 
with a precious ointment and poured 
it on His head, preparing Him  
burial (Matthew 26:6-13)
of anointment was followed by the 
betrayal of Jesus by Judah (Matthew 
26:14-16.     

    
• HOLY THURSDAYHOLY THURSDAYHOLY THURSDAYHOLY THURSDAY    ((((the last supper, institution ofthe last supper, institution ofthe last supper, institution ofthe last supper, institution of

Communion, washing of the feet)Communion, washing of the feet)Communion, washing of the feet)Communion, washing of the feet)

THE HOLY WEEKTHE HOLY WEEKTHE HOLY WEEKTHE HOLY WEEK    

is the high point of the Christian Calendar, commemorating 
important events of Our Lord’s earthly life – the teachings of the last seven 

days, Christ’s passions, His Death and Resurrection. The Armenian
Easter at the same time as the Roman Catholic and 

other western churches that use the Gregorian calendar and the formula of the 
Council of Nicaea to determine the date of the movable feast of Easter. 

is called Holy and it is given a new sense and parabolic 
meaning because of the special daily readings particular to each of the weekdays.

Holy Week starts with the Jesus' triumphant entry into Jerusalem on 
, which is described in all four of the Gospels and the purification of the 

(Mat. 21.12-17, Mar. 11.15-19, Luk. 19.45-48, Jn. 2.13

. The gospel readings of the day focus on the    'P'P'P'P
Withered Barren Fig Tree'Withered Barren Fig Tree'Withered Barren Fig Tree'Withered Barren Fig Tree' (Mat. 21.18-22, Mar. 11.12-14, 20-
symbolizes human good deeds and virtues and we must be aware  

” (James 2:20). 

edicated to the 'Parable of the 'Parable of the 'Parable of the 'Parable of the Ten VTen VTen VTen Virginsirginsirginsirgins
13). The sacrament of the day implies that by the fruits of our virtues and 

good deeds we must be spiritually ready for the second coming of Christ. 
sage of the day is: “Watch, for you do not know either the day or 

the hour in which the Lord comes” (Matthew 25:13)  

HOLY WEDNESDAY HOLY WEDNESDAY HOLY WEDNESDAY HOLY WEDNESDAY     On this day 
the church commemorates the 
anointment and betrayal anointment and betrayal anointment and betrayal anointment and betrayal of our Lord 

woman came to Jesus 
with a precious ointment and poured 
it on His head, preparing Him  for 

13). This event 
of anointment was followed by the 
betrayal of Jesus by Judah (Matthew 

the last supper, institution ofthe last supper, institution ofthe last supper, institution ofthe last supper, institution of    the sacrament of Holy the sacrament of Holy the sacrament of Holy the sacrament of Holy 
Communion, washing of the feet)Communion, washing of the feet)Communion, washing of the feet)Communion, washing of the feet): : : :      In the morning on Holy Thursday, the 
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is the high point of the Christian Calendar, commemorating the 
the teachings of the last seven 

The Armenian Church 
Easter at the same time as the Roman Catholic and 

the Gregorian calendar and the formula of the 
Council of Nicaea to determine the date of the movable feast of Easter.  

is called Holy and it is given a new sense and parabolic 
to each of the weekdays. 

Holy Week starts with the Jesus' triumphant entry into Jerusalem on Palm Palm Palm Palm 
and the purification of the 

48, Jn. 2.13-22).  

'P'P'P'Parablearablearablearable    Of The Of The Of The Of The 
25). The fruit 

symbolizes human good deeds and virtues and we must be aware  “that faith 

irginsirginsirginsirgins'''' (Matthew 
13). The sacrament of the day implies that by the fruits of our virtues and 

good deeds we must be spiritually ready for the second coming of Christ.   The 
sage of the day is: “Watch, for you do not know either the day or 

the sacrament of Holy the sacrament of Holy the sacrament of Holy the sacrament of Holy 
n the morning on Holy Thursday, the 



 

Divine Liturgy is celebrated commemorating the establishment of the 
Sacrament of Communion during the Last Supper
to disciples: "Take, eat, this is my body." He also took wine and gave it to them 
to drink, saying "Drink this is my blood of the New 
Covenant. Do this in remembrance of me." (Matt. 
26:26-30, Mark 14:22-26, Luke 22:15

 
                        Washing of the feet:Washing of the feet:Washing of the feet:Washing of the feet:  In the evening on

Thursday, the service of the Washing of the Feet 
takes place. After the Last Supper Jesus kneeled 
before His disciples and washed their feet then 
wiped them with the towel that was tied around His 
waist. This was an example of modesty and 
humility. The use of oil (
service of  Washing of the Feet symbolizes the 
precious ointment poured by the woman on Jesus. 
After the service blessed oil

 
• Late in the evening of HOLY THURSDAY HOLY THURSDAY HOLY THURSDAY HOLY THURSDAY 

or all night vigilor all night vigilor all night vigilor all night vigil takes place, which 
Friday. During the night of Khavaroom
Gospel which reflect the prayer of Jesus in the garden of Gethsemane, the 
betrayal of Judah, the commitment of Jesus to the crowd, His standing before 
Ann and Caiaphas, His being struck and mocked, Peter’s three denials an
regret.  

 
The service begins with twelve candles lit on the altar. One of them is placed in 

the center and symbolizes Christ. There is also one standing out among other 
candles. It is black and stands for Judah. After each Gospel reading one candle 
is put out – one from each side, until in the end only one candle remains. 
Then all the lights are turned off in the church and “Glory to God in the 
highest” (“Park ee Bardzuns”) is sung. After the last words of this song the 
lights are turned back on. Putting 
apostles who escaped and the single burning candle in the center stands for 
Christ who was left alone.

 
• GOOD FRIDAYGOOD FRIDAYGOOD FRIDAYGOOD FRIDAY (The crucifixion and burial of the Lord) The crucifixion and burial of the Lord) The crucifixion and burial of the Lord) The crucifixion and burial of the Lord) 

and sad day for Christians. It co
crucifixion, death and burial of our Lord. (Matt. 27:32

Divine Liturgy is celebrated commemorating the establishment of the 
Sacrament of Communion during the Last Supper.  Jesus took bread and said 

"Take, eat, this is my body." He also took wine and gave it to them 
to drink, saying "Drink this is my blood of the New 
Covenant. Do this in remembrance of me." (Matt. 

26, Luke 22:15-20). 

In the evening on Holy 
Thursday, the service of the Washing of the Feet 
takes place. After the Last Supper Jesus kneeled 
before His disciples and washed their feet then 
wiped them with the towel that was tied around His 
waist. This was an example of modesty and 

e of oil (butter) during the church 
service of  Washing of the Feet symbolizes the 
precious ointment poured by the woman on Jesus. 
After the service blessed oil (butter) is distributed to the faithful.

HOLY THURSDAY HOLY THURSDAY HOLY THURSDAY HOLY THURSDAY the service of Khavaroom (darkness) Khavaroom (darkness) Khavaroom (darkness) Khavaroom (darkness) 
takes place, which refers to the sacrament of Holy 

During the night of Khavaroom seven passages are read from the 
Gospel which reflect the prayer of Jesus in the garden of Gethsemane, the 
betrayal of Judah, the commitment of Jesus to the crowd, His standing before 
Ann and Caiaphas, His being struck and mocked, Peter’s three denials an

The service begins with twelve candles lit on the altar. One of them is placed in 
the center and symbolizes Christ. There is also one standing out among other 
candles. It is black and stands for Judah. After each Gospel reading one candle 

one from each side, until in the end only one candle remains. 
Then all the lights are turned off in the church and “Glory to God in the 
highest” (“Park ee Bardzuns”) is sung. After the last words of this song the 
lights are turned back on. Putting out the lights of  the candles symbolizes the 
apostles who escaped and the single burning candle in the center stands for 
Christ who was left alone. 

The crucifixion and burial of the Lord) The crucifixion and burial of the Lord) The crucifixion and burial of the Lord) The crucifixion and burial of the Lord)  is the most solemn 
and sad day for Christians. It commemorates the unspeakable suffering, 
crucifixion, death and burial of our Lord. (Matt. 27:32-51, Mark 15:21

8 

Divine Liturgy is celebrated commemorating the establishment of the 
Jesus took bread and said 

"Take, eat, this is my body." He also took wine and gave it to them 

is distributed to the faithful.  

Khavaroom (darkness) Khavaroom (darkness) Khavaroom (darkness) Khavaroom (darkness) 
refers to the sacrament of Holy 
seven passages are read from the 

Gospel which reflect the prayer of Jesus in the garden of Gethsemane, the 
betrayal of Judah, the commitment of Jesus to the crowd, His standing before 
Ann and Caiaphas, His being struck and mocked, Peter’s three denials and 

The service begins with twelve candles lit on the altar. One of them is placed in 
the center and symbolizes Christ. There is also one standing out among other 
candles. It is black and stands for Judah. After each Gospel reading one candle 

one from each side, until in the end only one candle remains. 
Then all the lights are turned off in the church and “Glory to God in the 
highest” (“Park ee Bardzuns”) is sung. After the last words of this song the 

out the lights of  the candles symbolizes the 
apostles who escaped and the single burning candle in the center stands for 

is the most solemn 
mmemorates the unspeakable suffering, 

51, Mark 15:21-47, 



 

Luke 23:26-56, John 19:17
crucified Jesus Christ is adorned with flowers and thick branches of everg
trees with the participation of the faithful.
Friday morning and remains there until Saturday midday of Holy Week. A 
blessed and consecrated cross wrapped in white linen is put in the wreathed 
tomb symbolizing our Lord J
tomb (Matthew 27:59, Mark 15:46, Luke 23:53, John 19:40). Two candles are 
lit symbolizing the angels.
 
According to tradition, in the afternoon of Holy Saturday, three hours before 
the eve of Resurrection the 
the flowers and branches to the faithful.

 
• ON HOLY SATURDAYON HOLY SATURDAYON HOLY SATURDAYON HOLY SATURDAY

celebrations begin in anticipation 
of the promised triumph of our 
Lord over death on the third day, 
Easter Sunday. The Armenian 
Church holds a special Candlemas, 
or Lighting of the Lights 
(Chrakaluyts), Divine Liturgy on 
Easter Eve. Easter (Zatik, 
Harutyun) celebrates the 
Resurrection of our Lord and the hope of eternal life for all who believe in 
him. The Feast of Resurrection or Easter 
Church calendar and the climax of the Holy Week and Lent.

 

Աւագ շաբաթուայ բոլոր օրերը, ինչպէս Մեծ Պահքի Կիրակիները, ունեն 
իրենց յատուկ խորհուրդներ

Աւագ շաբթուայ օրերը կը կոչ

ԱԱԱԱււււագ ագ ագ ագ ԵրկուշաբթիԵրկուշաբթիԵրկուշաբթիԵրկուշաբթի - Կ'ընթերցուի 

ԱԱԱԱււււագ Երեքշաբթիագ Երեքշաբթիագ Երեքշաբթիագ Երեքշաբթի - Տասը կոյսերու յիշատակութի

ԱԱԱԱււււագ Չորեքշաբթիագ Չորեքշաբթիագ Չորեքշաբթիագ Չորեքշաբթի - Տիրոջ օ

56, John 19:17-42). On Good Friday a symbolic tomb of the 
crucified Jesus Christ is adorned with flowers and thick branches of everg
trees with the participation of the faithful.  It is placed in the church on 
Friday morning and remains there until Saturday midday of Holy Week. A 
blessed and consecrated cross wrapped in white linen is put in the wreathed 
tomb symbolizing our Lord Jesus Christ who was wrapped and laid in the 
tomb (Matthew 27:59, Mark 15:46, Luke 23:53, John 19:40). Two candles are 
lit symbolizing the angels.  

According to tradition, in the afternoon of Holy Saturday, three hours before 
the eve of Resurrection the clergymen undo the wreathed tomb and distribute 
the flowers and branches to the faithful.  

ON HOLY SATURDAYON HOLY SATURDAYON HOLY SATURDAYON HOLY SATURDAY, joyous 
celebrations begin in anticipation 
of the promised triumph of our 
Lord over death on the third day, 
Easter Sunday. The Armenian 

ds a special Candlemas, 
or Lighting of the Lights 
(Chrakaluyts), Divine Liturgy on 
Easter Eve. Easter (Zatik, 
Harutyun) celebrates the 
Resurrection of our Lord and the hope of eternal life for all who believe in 

. The Feast of Resurrection or Easter  is the high point of the Armenian 
Church calendar and the climax of the Holy Week and Lent. 

ԱՒԱԳ ԱՒԱԳ ԱՒԱԳ ԱՒԱԳ ՇՇՇՇԱԲԱԹԱԲԱԹԱԲԱԹԱԲԱԹ    

ուայ բոլոր օրերը, ինչպէս Մեծ Պահքի Կիրակիները, ունեն 
ատուկ խորհուրդներն ու արարողությունները: 

կը կոչուին. 

Կ'ընթերցուի «Անպտուղ Թզենիի» առակը  

Տասը կոյսերու յիշատակութիւն 

Տիրոջ օծումը եւ մատնութիւնը 
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On Good Friday a symbolic tomb of the 
crucified Jesus Christ is adorned with flowers and thick branches of evergreen 

It is placed in the church on 
Friday morning and remains there until Saturday midday of Holy Week. A 
blessed and consecrated cross wrapped in white linen is put in the wreathed 

esus Christ who was wrapped and laid in the 
tomb (Matthew 27:59, Mark 15:46, Luke 23:53, John 19:40). Two candles are 

According to tradition, in the afternoon of Holy Saturday, three hours before 
clergymen undo the wreathed tomb and distribute 

Resurrection of our Lord and the hope of eternal life for all who believe in 
the high point of the Armenian 

ուայ բոլոր օրերը, ինչպէս Մեծ Պահքի Կիրակիները, ունեն 

 



 

ԱԱԱԱււււագ Հինգշաբթիագ Հինգշաբթիագ Հինգշաբթիագ Հինգշաբթի - Վերջին ընթրիք՝ Սբ. Հաղորդութ
խորհրուդի հաստատում, երեկոյ
Խաւարումի 

ԱԱԱԱււււագ Ուրբաթագ Ուրբաթագ Ուրբաթագ Ուրբաթ - Մեր Տիրոջ 
խաչելութեան յիշատակութի

ԱԱԱԱււււագ Շաբաթագ Շաբաթագ Շաբաթագ Շաբաթ - Սուրբ Զատ

 
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, Մայիս 7, 2017Կիրակի, Մայիս 7, 2017Կիրակի, Մայիս 7, 2017Կիրակի, Մայիս 7, 2017

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
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 under
 

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 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 informa
church office during the week at (416)431

Վերջին ընթրիք՝ Սբ. Հաղորդութեան 
հաստատում, երեկոյեան կարգ Ոտնալուայի, ապա՝ կարգ 

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի չարչարանքներու եւ 
յիշատակութիւն 

Սուրբ Զատկուայ Ճրագալոյց 

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, Մայիս 7, 2017Կիրակի, Մայիս 7, 2017Կիրակի, Մայիս 7, 2017Կիրակի, Մայիս 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 
and $30.00 for students 18years 

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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եան կարգ Ոտնալուայի, ապա՝ կարգ 

րչարանքներու եւ 

Տարեկան Անդամական 

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

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

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

tion contact the 
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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 at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pm
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 Forest Manor, 25 Forest Manor, 25 Forest Manor, 25 Forest Manor, 
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 at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 8:00pmBible Study Sessions in English at 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: 
25 Forest Manor, 25 Forest Manor, 25 Forest Manor, 25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4Toronto, ON, M2J 1M4Toronto, ON, M2J 1M4Toronto, 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 
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: 

Heeshestzeh 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. 


