
CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    
July 4July 4July 4July 4----29292929    Summer Language Training Program for adults and childrenSummer Language Training Program for adults and childrenSummer Language Training Program for adults and childrenSummer Language Training Program for adults and children    

Monday- Friday ESL 9:00am-11:30am and Western 
Armenian 11:30-2:30pm, at Don Valley Junior High School 
For more information please call the church office at 416-
431-3001 or  416-839-0566 

August 14August 14August 14August 14    The The The The Feast of Feast of Feast of Feast of Assumption ofAssumption ofAssumption ofAssumption of        St. St. St. St. MaryMaryMaryMary    
 Following the Divine Liturgy Outdoor Blessing of Grapes 
Service and Family Barbeque 
*If you wish to donate grapes on the occasion of the 
Assumption of St. Mary, please call the Church Office 
before Friday, August 12, 2016. 

    

ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ ՄԵՌԵԼՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՈՒԱՅ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ 
ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ    

Պայծառակերպութեան Տաղաւար տօնին 
յաջորդող Երկուշաբթի օրը, Յուլիս 3-ին,  
Մեռելոց ՅիշատակիՄեռելոց ՅիշատակիՄեռելոց ՅիշատակիՄեռելոց Յիշատակի օր է եւ հաւատացեալները 
կ'այցելեն իրենց ննջեցեալ հարազատներու 
շիրիմները աղօթքի համար: Այդ օրը 
առաւօտեան ժամը 10:30-ին,  Արժ. Տէր Զարեհ Ա. 

Քհնյ. Զարգարեան պիտի ըլլայ Եորք Գերեզմանատուն՝ 
Հոգեհանգստեան Պաշտoն կատարելու եւ անհատական 
գերեզմանները օրհնելու: 
 

MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE MEMORIAL DAY GRAVE BLESSING JULY 3BLESSING JULY 3BLESSING JULY 3BLESSING JULY 3    
Following the Feast of Transfiguration, on Monday July 3rd  is a  
Memorial Memorial Memorial Memorial     Day or Remembrance of the Dead.  Day or Remembrance of the Dead.  Day or Remembrance of the Dead.  Day or Remembrance of the Dead.  The faithful visit the 
cemeteries to honour their departed loved ones. On that day at 10:30 am 
Rev. . . . Fr. Zareh Zargarian will be at the    York Cemetery for a Requiem 
Service and individual grave blessing.  
 

Ս.Ս.Ս.Ս.    Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝        
Մի ոմն՝ իր հարազատներու յիշատակին 

Խորանի Ծաղիկները՝    "Ken's on Avenue Rd."Ken's on Avenue Rd."Ken's on Avenue Rd."Ken's on Avenue Rd." Ծաղկանոց    

    
TTTThe Altar Flowers and the Sunday Bulletihe Altar Flowers and the Sunday Bulletihe Altar Flowers and the Sunday Bulletihe Altar Flowers and the Sunday Bulletinnnn    are are are are sponsosponsosponsosponsored by red by red by red by     

Anonymous in memory of their loved ones 
Altar Flowers by "Ken's on AvKen's on AvKen's on AvKen's on Avenue Rd.enue Rd.enue Rd.enue Rd."""" 

    

 
    
    

ՅՈՒԼԻՍՅՈՒԼԻՍՅՈՒԼԻՍՅՈՒԼԻՍ    ----    JulyJulyJulyJuly    3333, 201, 201, 201, 2016666    
    

ՏՕՆՏՕՆՏՕՆՏՕՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ     
ՏԵԱՌՆՏԵԱՌՆՏԵԱՌՆՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ    

Ճաշու ընթերցուածնՃաշու ընթերցուածնՃաշու ընթերցուածնՃաշու ընթերցուածն    
  Իմսատ. 7:25-8:4, Զաք. 14:16-21, Ա.Յովհ. 1:1-7, Մատթ. 16:13-17:13 

 

FEAST OF THE TRANSFIGURATION  

OF OUR LORD    JESUS CHRISTJESUS CHRISTJESUS CHRISTJESUS CHRIST    
    

Synaxis  readingsSynaxis  readingsSynaxis  readingsSynaxis  readings                                                                                                                                            
Wisdom7:25-8:4, Zech. 14:16-21, 1 John 1:1-7, Mt 16:13-17:13                          

 
«Ճշմա՛րտապէս կ'ըսեմ ձեզի. “Եթէ մանանեխի հատիկի չափ 
հաւատք ունենաք, պիտի ըսէք այս լերան. "Փոխադրուէ՛ ասկէ հոն", 
ու պիտի փոխադրուի, եւ ոչինչ անկարելի պիտի ըլլայ ձեզի 
համար....”:                                                                        (Մատթ. 17:20)  
 
'For truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you will 
say to this mountain, “Move from here to there”, and it will move.....    
                                                                                           (Matthew 17:20)    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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ՏՕՆՏՕՆՏՕՆՏՕՆ    ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆԵԱՆԵԱՆԵԱՆ    

    
Այս Կիրակի Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը տօնէ 
տաղաւարի հինգ տօներէն երրորդը՝ Յիսուս 
Քրիստոսի Պայծառակերպութեան տօնը։ Ս. Ծննդեան 
եւ Աստուածայայտնութեան տաղաւարին կը տօնենք 
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի մարդեղութիւնը, Սուրբ 
Զատիկին՝ Անոր մեռելներէն Յարութիւնը, որով մեզի 

նոր կեանք պարգեւեց։ Իսկ Այլակերպութեան կամ 
Պայծառակերպութեան տաղաւարին կը  տօնենք Իր Աստուածութիւնը։ 
Պայծառակերպութեան տօնը հաստատեց այն ճշմարտութիւնը, թէ 
Յիսուս Աստուծոյ Որդին է: Աստուծոյ պատգամն էր առաքեալներուն եւ 
ողջ աշխարհին. 

«Այս է Այս է Այս է Այս է     իմիմիմիմ    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի    Որդիս,Որդիս,Որդիս,Որդիս,    Անո՛ր մտիկ ըրէքԱնո՛ր մտիկ ըրէքԱնո՛ր մտիկ ըրէքԱնո՛ր մտիկ ըրէք»:    
 Պայծառակերպութեան Տօնը կամ Վարդավառը, հեթանոսական հին 
շրջաններուն կը տօնուէր հայոց տոմարի Նավասարդ ամսուայ առաջին 
օրը, այսինքն՝ Օգոստոս 11-ին, որ նաեւ նոր տարույ սկիզբն էր: Աւելի 
ուշ, Քրիստոնէական եկեղեցին Վարդավառը յայտարարած է Թաբոր 
լեռան վրայ Յիսուս Քրիստոսի պայծառակերպութեան երեւոյթին 
նուիրուած տօն:  
Մատթէոս, Ղուկաս եւ Մարկոս  աւետարանիչները  կը պատմեն, թէ 
ինչպէս.    ««««Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յովհաննէսը, Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յովհաննէսը, Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յովհաննէսը, Յիսուս առաւ իրեն հետ Պետրոսը, Յակոբոսն ու Յովհաննէսը, 
հանեց զանոնք բարձր լեռ մը՝ հանեց զանոնք բարձր լեռ մը՝ հանեց զանոնք բարձր լեռ մը՝ հանեց զանոնք բարձր լեռ մը՝ առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց առանձին, եւ այլակերպեցաւ անոնց 
առջեւ: Իր հանդերձները փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի առջեւ: Իր հանդերձները փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի առջեւ: Իր հանդերձները փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի առջեւ: Իր հանդերձները փայլուն, չափազանց ճերմակ եղան՝ ձիւնի 
պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: պէս, այնպէս որ երկրի վրայ ո՛չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմկցնել: 
Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: Ու Եղիա Մովսէսի հետ երեւցաւ անոնց եւ կը խօսակցէին Յիսուսի հետ: 
Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. Ապա Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. ««««Ռաբբի՛, լաւ էՌաբբի՛, լաւ էՌաբբի՛, լաւ էՌաբբի՛, լաւ է    որ կենանք հոս եւ շինենք որ կենանք հոս եւ շինենք որ կենանք հոս եւ շինենք որ կենանք հոս եւ շինենք 
երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ Եղիայիերեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ Եղիայիերեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ Եղիայիերեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ Եղիայի», », », », որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: Ամպ մը հովանի չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: Ամպ մը հովանի չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: Ամպ մը հովանի չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսի, քանի որ զարհուրած էին: Ամպ մը հովանի 
եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. եղաւ անոնց վրայ, եւ ձայն մը եկաւ ամպէն՝ ըսելով. ««««Ա՛յս է իմ սիրելի Ա՛յս է իմ սիրելի Ա՛յս է իմ սիրելի Ա՛յս է իմ սիրելի 
Որդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքՈրդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքՈրդիս, անո՛ր մտիկ ըրէքՈրդիս, անո՛ր մտիկ ըրէք» » » » (Մարկ. Թ 1(Մարկ. Թ 1(Մարկ. Թ 1(Մարկ. Թ 1----6666, , , , նաև՝ Մատթ. ԺԷ 1նաև՝ Մատթ. ԺԷ 1նաև՝ Մատթ. ԺԷ 1նաև՝ Մատթ. ԺԷ 1----13, 13, 13, 13, Ղուկ. Թ Ղուկ. Թ Ղուկ. Թ Ղուկ. Թ 
28282828----36):36):36):36):    
Հայ եկեղեցին Քրիստոսի Պայծառակերպութիւնը կը տօնի Ս. Յարու-
թեան տօնէն  98 օր յետոյ, որ կը հանդիպի Յունիս 28-էն մինչեւ 

Օգոստոս 1-ը: Պայծառակերպութեան տօնին 
յաջորդող Երկուշաբթի օրը մեռելոց է: 
Վարդավառի օրը կը երգուի „Որ ի լերինն 
այլակերպեալ ցուցեր…“ Շարականը, որ սքանչելի 
գեղեցկութեամբ կը վերապատմէ Այլակերպութեան 
դէպքը: Ամենայն հաւանականութեամբ ան գրած է 
Սբ. Մովսէս Խորենացի Պատմահայրը, 5-րդ դարին:    

    

THE FEAST OF THE FEAST OF THE FEAST OF THE FEAST OF TRANSFIGURATIONTRANSFIGURATIONTRANSFIGURATIONTRANSFIGURATION    
 
The Feast of the Transfiguration is one of the five dominical feasts of the 
Armenian apostolic Holy Church, also known as Vartavar. It 
commemorates the transformation or the “transfiguration” that occurred 
while Jesus was praying.  Christ’s face shone like the sun and his clothes 
became a radiant and gleaming white. The Apostles Peter, James and John 
witnessed that event which occurred on mount Tabor. Evangelists St. 
Matthew, St. Mark and St. Luke testify about the transfiguration of Jesus 
in the Gospels (Matthew 17:1-13; Mark 9:1-12, Luke 9:28-36). 
""""Six days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him PeterSix days later, Jesus took with him Peter, , , , James and his brother John and James and his brother John and James and his brother John and James and his brother John and 
led them up a high mountain, by themselves. And he was transfigured led them up a high mountain, by themselves. And he was transfigured led them up a high mountain, by themselves. And he was transfigured led them up a high mountain, by themselves. And he was transfigured 
before them, and his face shone like the sun, and his clothes became before them, and his face shone like the sun, and his clothes became before them, and his face shone like the sun, and his clothes became before them, and his face shone like the sun, and his clothes became 
dazzling white. dazzling white. dazzling white. dazzling white.     Suddenly there aSuddenly there aSuddenly there aSuddenly there appeared to them Moses and Elijah, ppeared to them Moses and Elijah, ppeared to them Moses and Elijah, ppeared to them Moses and Elijah, 
talking with him. talking with him. talking with him. talking with him.     Then Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be Then Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be Then Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be Then Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be 
here; if you wish, Ihere; if you wish, Ihere; if you wish, Ihere; if you wish, I    will make three dwellings here, one for you, one for will make three dwellings here, one for you, one for will make three dwellings here, one for you, one for will make three dwellings here, one for you, one for 
Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a brigMoses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a brigMoses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a brigMoses, and one for Elijah.” While he was still speaking, suddenly a bright ht ht ht 
cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, “This is my cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, “This is my cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, “This is my cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, “This is my 
Son, the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” Son, the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” Son, the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” Son, the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!”         ((((Matthew Matthew Matthew Matthew 
17:117:117:117:1----5555))))    
The Greek Orthodox and Roman Catholic Churches celebrate the Feast of 
the Transfiguration on August 6th. Saint Gregory the Illuminator 
established the celebration of the Feast of the Transfiguration in our 
church on the first day of the month of Navasart, which corresponds to 
the first day of the Armenian calendar year, August 11. Later, the 
Armenian calendar underwent modification by Catholicos Movses II, 
Yeghivartzi, and the date of the Transfiguration was also changed, because 
it was too close to another tabernacle feast the Assumption of the Holy 
Mother of God. From August 11 it was moved to a Sunday fourteen weeks 
or 98 days after the Feast of the Resurrection. This feast is a movable feast 
and may fall on a Sunday between June 28 and August 1.  The following 
Monday is a Memorial Remembrance day. 

Even though the Transfiguration of our Lord occurred before His 
Resurrection and Ascension, in the church calendar it is celebrated after  
feasts of Easter and Ascension. It is believed, that the church fathers 
established the feast in that order, because after the Transfiguration, Jesus 
asked His disciples not to talk about His Divine nature until after His 
coming Resurrection.    



ՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹՊԱՅԾԱՌԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆԵԱՆԵԱՆԵԱՆ    ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՏՕՆԻ/ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ 
ԱՒԱՆԴԱՒԱՆԴԱՒԱՆԴԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ    

    
ՍՍՍՍովորութեան համաձայն՝ ուխտի կ'երթային, 
մանաւանդ Մշոյ Ս. Կարապետ Եկեղեցին։ 
Ուխտաւոր մանուկներուն մազերը կը կտրէին, հսկայ 
կաթսաներով մատաղ կ'եփէին, կերուխում կ'ըլլար։ 
Տղամարդիկ ձիամրցում կը կատարէին. 
իւրաքանչիւրը կը փորձէր իր դիմացինին գլուխը 
ջուրին մէջ թաթխել։ Կիներ եւ աղջիկներ ճօճախաչ 

կոչուող մրցումը կը կատարէին:      
                            
 ՍՍՍՍովորութիւն էր խաչ փունջեր կազմել վարդերով, 
ծաղիկներով   եւ ցորենի հասկերով ու նուիրել եկեղեցիին՝ 
 բերքի առատութեան համար եւ կամ նուիրել սիրած 
անձերու։ 

    
ԸԸԸԸստ աւանդութեան` ինչպէս որ առաջին խաղողը 
խաղողօրհնէքին կ'ուտենք, նոյնպէս ալ հին 
ժամանակ, մինչեւ առ աջ ի ն խն ձ ո ր ը  

Վարդավառին կ'ուտեին։  

 

ՇՇՇՇատ հայ հաւատացեալներ կը հաւատային թէ 
Վարդավառին, բոլոր սուրբերու վրայ կ'իջնէր լոյս մը եւ ո՛վ 
որ այդ լոյսը տեսնէր, իր ուխտը ընդունուած կը զգար։        
                          

ԵԵԵԵկեղեցւոյ խորանի երկու մասերու գրակալներէն մէկուն 
վրայ կ'ըլլար Աւետարան մը եւ նշխարհ, իսկ միւսին վրայ՝ 
թասով ջուր։ Արարողութեան աւարտին, ժամաւորները 
երբ Աւետարանը համբուրելու եւ նշխարհ ստանալու 
համար կը յառաջանային դէպի խորան, հոն տիրացուն, 
Վարդավառի սովորութեամբ ձեռքին բռնած 

ծաղկեփունջը ջուրին թաթխելով կը ցօղէր անոնց գլխուն։ 

 

ԻԻԻԻրարու վրայ ջուր թափել կը նշանակէր ջուրերու 
առատութիւն եւ իղձերու իրականացում։ Հարսերը իրենց 
կեսուրներուն վրայ գաղտնի ջուր կը թափէին, որպէս սիրոյ եւ 
միասնականութեան արտայայտութիւն։ Ուրախութեան, 
խնդուքի պատկերներ կը ներկայացնէին, աղաւնի կը թռցնէին 
կենսունակութեան նպատակով: 

  VARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONSVARTAVAR TRADITIONS 
    
 According to    tradition, descending from the Ark which had 
landed on Mount AraratMount AraratMount AraratMount Ararat  after the flood, Noah orders his sons 
to spray water at each other in the memory of the flood. 
Vartavar also was one of the pagan feasts of the Armenia before 
Christianity. After the adoption of Christianity this  holiday 
had some changes and nowadays it is celebrated as part of the 
Feast of Transfiguration of our Lord Jesus Christ.  However, the 
practice of sprinkling water on each other has been handed 
down to us  and during the festivities of Vartavar children, old 
people, men, and women pour pitchers of water on each other.  

 
It  is  believed that, the custom of releasing pigeons also 

comes from Noah's releasing a dove to determine whether 
the waters of the Flood  had all subsided, that later became 

tradition. 
 
Vartavar was a traditional day of pilgrimage to churches 
named in honor of John the Baptist. The most popular 
destination was the Monastery of  Sourp Garabed of Moush, 
whose main church was named in honor of  St. John the Baptist. 

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

VARTAVAR FEST 2016VARTAVAR FEST 2016VARTAVAR FEST 2016VARTAVAR FEST 2016    
This year, for the third time, the Youth Clubs 
Federation (FYCA) is organizing the ’Vardavar 
International Festival. This Educational  Cultural 
festival will take place on July 3rd. in Garni and  Geghard.  
In Geghard the participants will attend the Divine Liturgy, the Church 
ceremony of Vardavar, the blessing ceremony of the youth and the 
blessing ceremony of the Offerings. Later, everyone will head to  Garni to 
be part of Vardavar festivities, traditional dances and performances. There 
will be Vardavar themed pavilions, that represent  different regions, their 
traditional food and handmade crafts. Everyone present will  have an 
opportunity to participate in the ceremony of pouring water. 



 

ՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐՏՕՆԵԼԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ----    CELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMESCELEBRATED NAMES    
Յուլիս 3-ին Պայծառակերպութեան տօնի առիթով տօնելի 

անուններն են` 
Ալվարդ,Ալվարդ,Ալվարդ,Ալվարդ,            ԶԶԶԶուուուուարարարարթթթթ,   ,   ,   ,   ՎարդուհիՎարդուհիՎարդուհիՎարդուհի,   ՎարդՎարդՎարդՎարդ,  ՎարդանոյշՎարդանոյշՎարդանոյշՎարդանոյշ, ՎարդենիՎարդենիՎարդենիՎարդենի,  

ՎարդերեսՎարդերեսՎարդերեսՎարդերես, ՎարդիթերՎարդիթերՎարդիթերՎարդիթեր, ՎարսենիկՎարսենիկՎարսենիկՎարսենիկ,  ԼուսվարդԼուսվարդԼուսվարդԼուսվարդ, ՊայծառՊայծառՊայծառՊայծառ,  
Պատրիկ,Պատրիկ,Պատրիկ,Պատրիկ,  ՌօզաՌօզաՌօզաՌօզա,    ՍիրվարդՍիրվարդՍիրվարդՍիրվարդ,        ՆուարդՆուարդՆուարդՆուարդ,,,,    ՎարդավառՎարդավառՎարդավառՎարդավառ,  Վարդգէս,Վարդգէս,Վարդգէս,Վարդգէս,          

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

Աստուծոյ օրհնութիւնը: 
ՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎՁԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ    ԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'ՔԱՊՐԻ'Ք    

 
On  July 3  we celebrate  the Feast of Transfiguration and on this 

occasion the  following names are celebrated: 
Alvart, Zvart, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Alvart, Zvart, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Alvart, Zvart, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, Alvart, Zvart, Vartouhi, Vart, Vartanoush, Varteni, Varteres, Vartiter, 

Varsenig, LousVarsenig, LousVarsenig, LousVarsenig, Lousvart, Payzar, Patrickvart, Payzar, Patrickvart, Payzar, Patrickvart, Payzar, Patrick,,,,    RosaRosaRosaRosa,,,,    Rose, Rose, Rose, Rose,     
Sirvart, Nvart, Vardavar, VardkesSirvart, Nvart, Vardavar, VardkesSirvart, Nvart, Vardavar, VardkesSirvart, Nvart, Vardavar, Vardkes        

Following the divine Liturgy, all our sisters and brothers, whose name 
day is today, are invited to receive blessings at the Altar. 
 

ԱՂՕԹՔ 

Տէ՛ր, Յիսուս Քրիստոս, Քու անունովդ, Սուրբ Հոգիիդ 
զօրութեամբ եւ Հայր Աստուծոյ փառքին համար կը 
խնդրեմ քեզմէ. ներէ ինծի, իմ բոլոր մեղքերս, որոնք 
քեզի եւ մարդոց դէմ գործեցի: Յատկապէս ներէ՛, իմ 
վախկոտութեանս, գանգատներուս, անձնասիրու-
թեանս եւ միւս թերութիւններուս համար: Եվ 
շնորհակալութիւն կը յայտնեմ քեզի Տէ՛ր, Քու 
ներողամտութեանդ, խաղաղութեանդ և սիրոյդ համար: 

Ո՛վ գթած ու ողորմած Յիսուս, ես քեզի կը վստահիմ: Ամէն:  

PRAYER 

Lord Jesus Christ, in Your Holy name, with power of  Holy Spirit 

and for Glory of God our  Father, I pray to  You. Please  forgive all 

my sins against You and others. Especially forgive for not trusting 

you enough to overcome my fears, for complaining, for being 

selfish and for my other shortcomings and help me prevail over 

them. And I thank You O Lord, for Your forgiveness, peace and 

love. Gracious and merciful Jesus, I trust in You. Amen. 

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

 
On the navagadik day preceding Vartavar, the Armenian church 
celebrates the  a feast in commemoration of the old Ark, as well as a feast 
of the new Holy Church. The Ark (of the Covenant) was the sanctuary in 
the Old Testament which symbolized the Divine Presence, and included 
the tablet of the Ten Commandments, a pot full of manna, the food God 
fed to the Israelites during their travels in the desert, and Aaron's 
blossoming rod. The Ark was kept in the inner section known as the Holy 
of Holies, which only the high priest could enter. Solomon placed it in his 
newly-built temple, from which it disappeared when Jerusalem was 
looted  by Nebuchadnezzar. The temple built after the captivity did not 
have an ark. The feast of the Ark signifies the Old Covenant, precursor 
and example of the New, which is Christ's Church. Celebrating the old 
and the new testaments together underscores the perpetuity of the 
church. the church existed from the beginning, and that  is why the Old 
Testament is accepted as part of the Holy Scriptures and recognized as a 
preamble to the New Testament. The hymn designated for this day 
proclaims: “ Who from the beginning established your church with 
wisdom O, Father of Wisdom, who revealed to Moses upon Sinai. 

    
ՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻ ՀՆՈՅ ՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻ ՀՆՈՅ ՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻ ՀՆՈՅ ՅԻՇԱՏԱԿ ՏԱՊԱՆԱԿԻ ՀՆՈՅ ԵՒԵՒԵՒԵՒ    ՆՈՐՈՅ ՈՒԽՏԻՆՈՐՈՅ ՈՒԽՏԻՆՈՐՈՅ ՈՒԽՏԻՆՈՐՈՅ ՈՒԽՏԻ    

Յուլիս 2, 2016Յուլիս 2, 2016Յուլիս 2, 2016Յուլիս 2, 2016  

Վարդավառի նախընթաց նաւակատիքի օրը (Յունիսի 27-էն Յուլիս 
31-ը), այս տարի Յունիս 2-ին,  Յիշատակ Տապանակի Հնոյ եւ Նորոյ 
Ուխտի յիշատակն է: Ուխտի տապանակը հրեաներու 
ամենանուիրական սրբութիւնն էր, որ կը պարունակէր 
Տասնաբանեայ պատուիրաններու տախտակները, մանանայով լի 
սափորը եւ Ահարոնի զարդարուած գաւազանը: Մովսէսի շրջանէն 
մինեւ Սողոմոն Իմաստունը տապանակը կը պահուէր Տաճարի 
Սրբութեան Սրբոց կոչուած ներքին բաժինը, ուր միայն տարին մեկ 
անգամ քահանայապետը կրնար մտնիլ: Ուխտի տապանակի 
յիշատակությունը վերջին անգամ կը հանդիպէ Սողոմոնի օրով. զոր 
ան զետեղած էր նորաշէն Տաճարին մէջ: Երուսաղէմի կործանունի 
ընթացքին  Տապանակը անյայտացաւ: Հին տապանակը 
նախատիպն էր Նոր ուխտի,որ  է՝ Քրիստոսի եկեղեցին, եւ տօնն էլ 
նուիրուած է Հին ու Նոր ուխտի հաստատումին՝ որպէս մէկը միւսին 
լրացնելու յիշատակին:  


