
 

ՄարտՄարտՄարտՄարտ

ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ Դ. ԿԻՐԱԿԻ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ Դ. ԿԻՐԱԿԻ 

Ես. Ես. Ես. Ես. 56:156:156:156:1----57:2157:2157:2157:21

FORTHFORTHFORTHFORTH    SUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENTSUNDAY OF GREAT LENT

Isaiah 56:1Isaiah 56:1Isaiah 56:1Isaiah 56:1----57:21;  57:21;  57:21;  57:21;  

«Երկրի վրայ գանձեր մի՛ դիզէք ձեզի, ուր ցեցը եւ ժանգը կ՚ապականեն, ուր 
գողերը պատ կը ծակեն ու կը գողնան: Հապա երկի՛նքը գանձեր դիզեցէք 
ձեզի, ուր ո՛չ ցեցը եւ ո՛չ ժանգը կ՚ապականեն, ու ո՛չ
եւ կը գողնան: Որովհետեւ ձեր գանձը ո՛ւր որ է, ձեր սիրտն ալ հո՛ն պիտի 
ըլլայ»:  ((((Մատթ. 6:19Մատթ. 6:19Մատթ. 6:19Մատթ. 6:19----21)21)21)21) 
 
“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin 
destroy, and where thieves break in and steal.
treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves 
do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. 
(Matthew 6:19Matthew 6:19Matthew 6:19Matthew 6:19----21)21)21)21) 
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Երկրի վրայ գանձեր մի՛ դիզէք ձեզի, ուր ցեցը եւ ժանգը կ՚ապականեն, ուր 

գողերը պատ կը ծակեն ու կը գողնան: Հապա երկի՛նքը գանձեր դիզեցէք 
ձեզի, ուր ո՛չ ցեցը եւ ո՛չ ժանգը կ՚ապականեն, ու ո՛չ գողերը պատ կը ծակեն 
եւ կը գողնան: Որովհետեւ ձեր գանձը ո՛ւր որ է, ձեր սիրտն ալ հո՛ն պիտի 

“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin 
destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yo
treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves 

For where your treasure is, there your heart will be also. 
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THE  SUNDAY OF STEWARTTHE  SUNDAY OF STEWARTTHE  SUNDAY OF STEWARTTHE  SUNDAY OF STEWART    

    

Երկրի վրայ գանձեր մի՛ դիզէք ձեզի, ուր ցեցը եւ ժանգը կ՚ապականեն, ուր 
գողերը պատ կը ծակեն ու կը գողնան: Հապա երկի՛նքը գանձեր դիզեցէք 

գողերը պատ կը ծակեն 
եւ կը գողնան: Որովհետեւ ձեր գանձը ո՛ւր որ է, ձեր սիրտն ալ հո՛ն պիտի 

“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin 
But store up for yourselves 

treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves 
For where your treasure is, there your heart will be also. 
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Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........

Արթուր Սարգսեանի                                        
Երանուհի Լուսինեանի            
Նասըր եւ Րահէլ Շահինեաններու 
Արաքսի Շահինեանի                                        
Սեւան Լուսինեանի                                           
Յակոբ եւ Սիրանոյշ Յարութիւնեաններու
Յարութիւն Յարութիւնեանի
Մարիամ Կէտիկեանի                                       
Մկրտիչ եւ Մինաս Պօղոսեաններու
Արիս Սիանոս Սարգիսեանի
Միսաք Նալպանտեանի                                  
Մունա Նալպանտեանի             
Ատիպա Սամօ                                                    
Նուրճիհան Սամօ                                               
Գոհար Տէր Գէորգեանի                             
Տօքթ. Գրիգոր Տէր Գէորգեանի                  
Բարիք Տիգրանեանի                                    
Եօլանտա Պետրոսեանի                              
Ժիրայր Պետրոսեանի                                 
Նորայր Տէր Գէորգեանի                             
Յակոբ եւ Անահիտ Լիպարեանի              
Սարգիս եւ Հայկուհի Էւրանի                   
Էւրան, Հավլուճեան,Կէտիկեան եւ Տօնիկեան 
The deceased members of Evran, Havloujian, Gedikian & Donikian families

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
Լիպարեան ընտանիք՝Լիպարեան ընտանիք՝Լիպարեան ընտանիք՝Լիպարեան ընտանիք՝

Յակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակինՅակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակինՅակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակինՅակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակին
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin

In loving memory of Hagop & Anahid LibarianIn loving memory of Hagop & Anahid LibarianIn loving memory of Hagop & Anahid LibarianIn loving memory of Hagop & Anahid Libarian
 Altar Flowers provided by
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Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին...........    

        
                                        Artur Sargsyan 

                                    Yeranouhi Lousianian
Նասըր եւ Րահէլ Շահինեաններու                 Naser & Rahel Shahinian

                                        Araxi Shahinian      
                                           Sevan Lousinian 

շ Յարութիւնեաններու   Hagop & Siranoush Harutiounian
Յարութիւն Յարութիւնեանի                            Harutioun Harutiounian

                                       Mariam Gedigian 
Մկրտիչ եւ Մինաս Պօղոսեաններու              Mgrdich & Minas Boghossian
Արիս Սիանոս Սարգիսեանի                          Aris Sianos Sarkisian 

                                    Misak Nalbandian 
                                    Mouna Nalbandian 

                                                    Adiba Samo 
                                               Nourjihan Samo 

Գոհար Տէր Գէորգեանի                                     Kohar Der Kevorkian
Տօքթ. Գրիգոր Տէր Գէորգեանի                         Dr. Krikor Der Kevorkian 
Բարիք Տիգրանեանի                                         Parik Dikranian 

ա Պետրոսեանի                                   Yolanda Bedrossian                       
Ժիրայր Պետրոսեանի                                       Jirayr Bedrossian 

րգեանի                                    Norayr Der Kevorkian
Յակոբ եւ Անահիտ Լիպարեանի                     Hagop & Anahid Libarian
Սարգիս եւ Հայկուհի Էւրանի                          Sarkis & Haygouhi Evran
Էւրան, Հավլուճեան,Կէտիկեան եւ Տօնիկեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Evran, Havloujian, Gedikian & Donikian families

    

Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝ 
Լիպարեան ընտանիք՝Լիպարեան ընտանիք՝Լիպարեան ընտանիք՝Լիպարեան ընտանիք՝    

Յակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակինՅակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակինՅակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակինՅակոբ եւ Անահիտ Լիպարեաններու յիշատակին    
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝ 

""""Flowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the World""""        
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Yeranouhi Lousianian                        
Naser & Rahel Shahinian    

Hagop & Siranoush Harutiounian 
Harutioun Harutiounian 

Mgrdich & Minas Boghossian 
 

Kohar Der Kevorkian 
Dr. Krikor Der Kevorkian  

Yolanda Bedrossian                        

Norayr Der Kevorkian 
Hagop & Anahid Libarian 
Sarkis & Haygouhi Evran 

գերդաստաններու ննջեցելոց 
The deceased members of Evran, Havloujian, Gedikian & Donikian families 

 

are sponsored by 



 

ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿ
 
 Մեծի Պահոց չորրորդ կիրակին կը կոչուի Տնտ
Կիրակի, որովհետեւ այսօր 
Աւետարանը կը պատմէ Անիրաւ Տնտեսին առակը, 
առնուած Ղուկասի Աւետարանէն
 
««««Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. 
ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ 
կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ 
ըսաւ անոր. ըսաւ անոր. ըսաւ անոր. ըսաւ անոր. ““““Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը 
տուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալտուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալտուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալտուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալ
““““Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար 
հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ 
հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը: հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը: հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը: հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը: 
Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ 
առաջինիառաջինիառաջինիառաջինին. ն. ն. ն. ““““Դուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջսԴուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջսԴուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջսԴուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջս
մար ձէթմար ձէթմար ձէթմար ձէթ”: ”: ”: ”: Ըսաւ անոր. Ըսաւ անոր. Ըսաւ անոր. Ըսաւ անոր. ““““Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ 
Յետոյ ըսաւ միւսին. Յետոյ ըսաւ միւսին. Յետոյ ըսաւ միւսին. Յետոյ ըսաւ միւսին. ““““Դո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիսԴո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիսԴո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիսԴո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիս
ցորենցորենցորենցորեն”: ”: ”: ”: Ըսաւ անոր. Ըսաւ անոր. Ըսաւ անոր. Ըսաւ անոր. ““““Ա՛ռ մուրհակդ եւ Ա՛ռ մուրհակդ եւ Ա՛ռ մուրհակդ եւ Ա՛ռ մուրհակդ եւ 
Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս 
աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի 
որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. 
որպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններ
մէջմէջմէջմէջ»:»:»:»:    
Այս առակը կ'ուսուցանէ, թէ ինչպէս մեծահարուստը Տնտեսին  իր ունեցածը 
կառավարելու տուած էր, այնպէս ալ մեր Տէր Աստուած մեզի մեր ամբողջ 
ունեցածը  տուած է՝ այս աշխարհիս մէ
Աստուածահաճոյ կեանք վարելու համար: Ու  ինչպէս Տէրը Անիր
Տնտեսը կանչեց ու ըսաւ «
Հայրն ալ մեզմէ հաշիւ պիտի պահանջէ
 

THE SUNDAY OF STEWATHE SUNDAY OF STEWATHE SUNDAY OF STEWATHE SUNDAY OF STEWA
This Sunday is the forth Sunday of Great Lent, the Sunday of S
Giragi).  Today the Parable of Dishonest Manager' is read, which is found only in 
the Gospel of Luke (Luke 16:1
Steward. 

""""Flowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the WorldFlowers of the World""""        
ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻԻԻԻ 

Մեծի Պահոց չորրորդ կիրակին կը կոչուի Տնտեսի 
Կիրակի, որովհետեւ այսօր կարդացուող 
Աւետարանը կը պատմէ Անիրաւ Տնտեսին առակը, 
առնուած Ղուկասի Աւետարանէն (Ղուկաս 16:1-9): 

Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. Հարուստ մարդ մը կար՝ որ տնտես մը ունէր. 
ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ ասիկա ամբաստանուեցաւ անոր առջեւ՝ որպէս թէ 
կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ կը փճացնէ անոր ինչքը: Ուստի կանչեց զայն եւ 

Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը 
տուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալտուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալտուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալտուր, որովհետեւ ա՛լ չես կրնար տնտես ըլլալ”: ”: ”: ”: Տնտեսը ըսաւ ինքնիրեՏնտեսը ըսաւ ինքնիրեՏնտեսը ըսաւ ինքնիրեՏնտեսը ըսաւ ինքնիրե
Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար 

հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ 
հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը: հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը: հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը: հեռացուիմ իմ տնտեսութենէս՝ ընդունին զիս իրենց տունը:     
Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ 

Դուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջսԴուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջսԴուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջսԴուն ո՞րչափ կը պարտիս իմ տիրոջս”: ”: ”: ”: Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. 
Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ Ա՛ռ մուրհակդ, ու շուտո՛վ նստէ՝ ««««յիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւն

Դո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիսԴո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիսԴո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիսԴո՛ւն ո՞րչափ կը պարտիս”: ”: ”: ”: Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. 
Ա՛ռ մուրհակդ եւ Ա՛ռ մուրհակդ եւ Ա՛ռ մուրհակդ եւ Ա՛ռ մուրհակդ եւ ««««ութսո՛ւնութսո՛ւնութսո՛ւնութսո՛ւն» » » » գրէգրէգրէգրէ”: ”: ”: ”:     

գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս 
աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի 
որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. որդիները: Ես ալ կ՚ըսեմ ձեզի. ““““Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, 
որպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններ

Այս առակը կ'ուսուցանէ, թէ ինչպէս մեծահարուստը Տնտեսին  իր ունեցածը 
կառավարելու տուած էր, այնպէս ալ մեր Տէր Աստուած մեզի մեր ամբողջ 

նեցածը  տուած է՝ այս աշխարհիս մէջ բարեգործութիւն ընելու եւ 
Աստուածահաճոյ կեանք վարելու համար: Ու  ինչպէս Տէրը Անիր

«տնտեսութեանդ հաշի'ւը տուր», մեր երկնաւոր 
մեզմէ հաշիւ պիտի պահանջէ՝ իր տուած շնորհներուն համաձայն

THE SUNDAY OF STEWATHE SUNDAY OF STEWATHE SUNDAY OF STEWATHE SUNDAY OF STEWARDRDRDRD    
Sunday is the forth Sunday of Great Lent, the Sunday of Stewart (Dendesi 

rable of Dishonest Manager' is read, which is found only in 
the Gospel of Luke (Luke 16:1-9). This parable is about a rich man and his 

3 

Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը Այս ի՞նչ է՝ որ քու մասիդ կը լսեմ. տնտեսութեանդ հաշի՛ւը 
Տնտեսը ըսաւ ինքնիրեՏնտեսը ըսաւ ինքնիրեՏնտեսը ըսաւ ինքնիրեՏնտեսը ըսաւ ինքնիրեն. ն. ն. ն. 

Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տէրս տնտեսութիւնը կ՚առնէ ինձմէ. չեմ կրնար 
հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ հողագործ ըլլալ՝՝, կ՚ամչնամ մուրալ: Գիտե՛մ ինչ պիտի ընեմ, որպէսզի երբ 

Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ Եւ իրեն կանչելով իր տիրոջ պարտապաններէն իւրաքանչիւրը, ըսաւ 
Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. ““““Հարիւր Հարիւր Հարիւր Հարիւր 

յիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւնյիսո՛ւն» » » » գրէգրէգրէգրէ”: ”: ”: ”: 
Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. Ան ալ ըսաւ. ““““Հարիւր քոռ Հարիւր քոռ Հարիւր քոռ Հարիւր քոռ 

գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս գովեց անիրաւ տնտեսը՝ որ ուշիմութեամբ վարուեցաւ. որովհետեւ այս 
աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի աշխարհի որդիները աւելի՛ ուշիմ են իրենց սերունդին մէջ՝ քան լոյսի 

Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, Բարեկամնե՛ր ըրէք ձեզի անիրաւ մամոնայէն, 
որպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններորպէսզի երբ ան պակսի՝՝, ընդունին ձեզ յաւիտենական բնակարաններու ու ու ու 

Այս առակը կ'ուսուցանէ, թէ ինչպէս մեծահարուստը Տնտեսին  իր ունեցածը 
կառավարելու տուած էր, այնպէս ալ մեր Տէր Աստուած մեզի մեր ամբողջ 

ջ բարեգործութիւն ընելու եւ 
Աստուածահաճոյ կեանք վարելու համար: Ու  ինչպէս Տէրը Անիրաւ 

մեր երկնաւոր 
իր տուած շնորհներուն համաձայն: 

tewart (Dendesi 
rable of Dishonest Manager' is read, which is found only in 

9). This parable is about a rich man and his 



 

“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.
he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of 
your management, because you cannot be manager any longer.’your management, because you cannot be manager any longer.’your management, because you cannot be manager any longer.’your management, because you cannot be manager any longer.’
to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong 
enough to denough to denough to denough to dig, and I’m ashamed to begig, and I’m ashamed to begig, and I’m ashamed to begig, and I’m ashamed to beg
my job here, people will welcome me into their houses.’my job here, people will welcome me into their houses.’my job here, people will welcome me into their houses.’my job here, people will welcome me into their houses.’
of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ 
““““ ‘Nine hundred gallons‘Nine hundred gallons‘Nine hundred gallons‘Nine hundred gallons    of of of of olive oil,’ he replied.olive oil,’ he replied.olive oil,’ he replied.olive oil,’ he replied.

“The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred 
and fifty.’and fifty.’and fifty.’and fifty.’        “Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’
bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take 
your bill and make your bill and make your bill and make your bill and make it eight hundred.’it eight hundred.’it eight hundred.’it eight hundred.’

    “The master commended the dishonest manager “The master commended the dishonest manager “The master commended the dishonest manager “The master commended the dishonest manager 
because he had acted shrewdly. For the people of because he had acted shrewdly. For the people of because he had acted shrewdly. For the people of because he had acted shrewdly. For the people of 
this world are more shrewd in dealing with their this world are more shrewd in dealing with their this world are more shrewd in dealing with their this world are more shrewd in dealing with their 
own kind than are the people of the light.own kind than are the people of the light.own kind than are the people of the light.own kind than are the people of the light.
you, use worldly wealth to gain friends for you, use worldly wealth to gain friends for you, use worldly wealth to gain friends for you, use worldly wealth to gain friends for 
yourselves, so that when it is gone, you will be yourselves, so that when it is gone, you will be yourselves, so that when it is gone, you will be yourselves, so that when it is gone, you will be 
welcomed into eternal dwellings.welcomed into eternal dwellings.welcomed into eternal dwellings.welcomed into eternal dwellings.

Jesus used this parable not to condone the behavior of Steward, but rather to 
illustrate qualities, that have a necessary place in the life of everyone: our 
accountability before God. Since we are the stewards of the world, we are 
accountable to our Lord for the use of  talents we were given 
are accountable for the care of all thing
heavenly Father.  

ՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍ
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 

ՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆ

Տնտեսի Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրը, այս տարի Մարտ 18
Առաք. Եկեղեցին կը յիշատակէ
եւ Հայ եկեղեցւոյ նշանաւոր աստուածաբան
Օձնեցի Հայրապետին, Յովհան Որոտնեցի եւ Գրիգոր Տաթեւացի 
վարդապետներուն օրը: 

“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.
he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of 
your management, because you cannot be manager any longer.’your management, because you cannot be manager any longer.’your management, because you cannot be manager any longer.’your management, because you cannot be manager any longer.’        “The manager said “The manager said “The manager said “The manager said 
to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong 

ig, and I’m ashamed to begig, and I’m ashamed to begig, and I’m ashamed to begig, and I’m ashamed to beg————I know what I’ll do so that, when I lose I know what I’ll do so that, when I lose I know what I’ll do so that, when I lose I know what I’ll do so that, when I lose 
my job here, people will welcome me into their houses.’my job here, people will welcome me into their houses.’my job here, people will welcome me into their houses.’my job here, people will welcome me into their houses.’        “So he called in each one “So he called in each one “So he called in each one “So he called in each one 
of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ 

olive oil,’ he replied.olive oil,’ he replied.olive oil,’ he replied.olive oil,’ he replied.    

“The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred 
“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’

bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take bushels of wheat,’ he replied.“He told him, ‘Take 
it eight hundred.’it eight hundred.’it eight hundred.’it eight hundred.’    

“The master commended the dishonest manager “The master commended the dishonest manager “The master commended the dishonest manager “The master commended the dishonest manager 
because he had acted shrewdly. For the people of because he had acted shrewdly. For the people of because he had acted shrewdly. For the people of because he had acted shrewdly. For the people of 
this world are more shrewd in dealing with their this world are more shrewd in dealing with their this world are more shrewd in dealing with their this world are more shrewd in dealing with their 
own kind than are the people of the light.own kind than are the people of the light.own kind than are the people of the light.own kind than are the people of the light.    I tell I tell I tell I tell 
you, use worldly wealth to gain friends for you, use worldly wealth to gain friends for you, use worldly wealth to gain friends for you, use worldly wealth to gain friends for 
yourselves, so that when it is gone, you will be yourselves, so that when it is gone, you will be yourselves, so that when it is gone, you will be yourselves, so that when it is gone, you will be 
welcomed into eternal dwellings.welcomed into eternal dwellings.welcomed into eternal dwellings.welcomed into eternal dwellings.    

used this parable not to condone the behavior of Steward, but rather to 
illustrate qualities, that have a necessary place in the life of everyone: our 

fore God. Since we are the stewards of the world, we are 
accountable to our Lord for the use of  talents we were given to do good. Also we 
are accountable for the care of all thing, that were  entrusted to 

ՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍՍՐԲՈՑՆ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԵՐՈՒՍԱՂԷԱՂԷԱՂԷԱՂԷՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ ՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ ՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ ՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 

ՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆՈՐՈՏՆԵՑՒՈՅՆ ԵՒ ԳՐԻԳՈՐԻ ՏԱԹԵՒԱՑՒՈՅՆ    

Տնտեսի Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրը, այս տարի Մարտ 18
կը յիշատակէ Ս. Յովհաննէս Երուսաղէմի Հայրապետին 

ւոյ նշանաւոր աստուածաբան-եկեղեցականներ
Օձնեցի Հայրապետին, Յովհան Որոտնեցի եւ Գրիգոր Տաթեւացի 

4 

“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.“There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions.    SoSoSoSo     
he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? Give an account of 

“The manager said “The manager said “The manager said “The manager said 
to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong to himself, ‘What shall I do now? My master is taking away my job. I’m not strong 

I know what I’ll do so that, when I lose I know what I’ll do so that, when I lose I know what I’ll do so that, when I lose I know what I’ll do so that, when I lose 
“So he called in each one “So he called in each one “So he called in each one “So he called in each one 

of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ of his master’s debtors. He asked the first, ‘How much do you owe my master?’ 

“The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred “The manager told him, ‘Take your bill, sit down quickly, and make it four hundred 
“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’“Then he asked the second, ‘And how much do you owe?’     ‘A thousand ‘A thousand ‘A thousand ‘A thousand 

used this parable not to condone the behavior of Steward, but rather to 
illustrate qualities, that have a necessary place in the life of everyone: our 

fore God. Since we are the stewards of the world, we are 
to do good. Also we 

entrusted to us by our 

ՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ ՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ ՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ ՄԱՅ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ՍՐԲՈՑ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ՕՁՆԵՑՒՈՅՆ, ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 

    

Տնտեսի Կիրակիին նախորդող Շաբաթ օրը, այս տարի Մարտ 18-ին, Հայց. 
Ս. Յովհաննէս Երուսաղէմի Հայրապետին 

եկեղեցականներ՝ Յովհան 
Օձնեցի Հայրապետին, Յովհան Որոտնեցի եւ Գրիգոր Տաթեւացի 



 

 Ս. Յովհաննէս Երուսաղէմի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Երուսաղէմի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Երուսաղէմի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Երուսաղէմի Հայրապետ
Երուսաղէմի հայրապետին՝ 386 թուականին: 
սրբակենցաղ կեանքով, հարուստ կրօնական գիտելիքներով եւ պերճախօս 
քարոզչութեամբ։ Բարեկամ էր Յովհան Ոսկեբերանի, որ
նամակցէր, երբ վերջինս աքսորի մէջ էր։ Պայքար մ
աղանդաւորներուն ն դէմ. Մահաց

Ս. Յովհաննէս Օձնեցի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Օձնեցի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Օձնեցի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Օձնեցի Հայրապետ
ներկայացնեն որպէս տեսքով յոյժ գե
հասակով, թիկնաւէ
հագն
տքնութեամբ: 

Ազնուական ընտանիքի զաւակ՝ Ս. Յովհաննէս 
Օձնեցի Հայրապետ 
տիրապետութեան ու հալածանքներուն շրջանին
Ծնած է 650
մէջ
Թէոդորոս Քռթենաւո
կաթողիկոսական գահ կը բարձրանայ եւ տասնմէկ 

տարի կը գահակալէ: Հաւաքած ու կազմած է Կանոնագիրքը: Նաեւ 
հեղինակը եղած է բազմաթիւ ճառերու եւ գրութիւններու, որոնք յստակօրէն 
կը պարզեն Հայ Եկեղեցւոյ դաւանական սկզբունքները:
քաշուի ծննդավայրը, ուր խումբ մը վարդապետներու հետ կը
աղօթքի եւ ճգնութեան : 728
յստակ չէ, բայց ժողովուրդը 
Արդվի գիւղի Ս. Յովհաննէս
Ս. Յովհաննէս Կաթողիկոսը իր գործունէ
եւ թէ՛ վարչական ասպարէզներէն ներս, մեծ հռչակ բերաւ
եւ ստացաւ նաեւ Իմաստասէր մականունը:

Ս. Ս. Ս. Ս. Յովհաննէս ՈրոտնեցիՅովհաննէս ՈրոտնեցիՅովհաննէս ՈրոտնեցիՅովհաննէս Որոտնեցի
աոաջին իշխաններու տոհմէն սերուած 
ծնած է 1315 թուականին Սիւնեաց աշխարհի Որոտն գաւառի
գիւղը: Երիտասարդ տարիքէն կը մտնէ եկեղեցական կեանքին մէջ եւ
նուիրուի գիտութեան եւ ուսուցման:
Սիւնիքի Գլաձոր վանքին մէջ, Եսայի Նշ
շունչին տակ: Ապա անոր մահէն ետք՝ 1338
վանքը, ուր կը հիմնէ Տաթեւի համալսարանը

Ս. Յովհաննէս Երուսաղէմի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Երուսաղէմի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Երուսաղէմի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Երուսաղէմի Հայրապետըըըը եղած է յաջորդը Ս. Կիւրեղ 
Երուսաղէմի հայրապետին՝ 386 թուականին: Ան նշանաւոր եղաւ իր 
սրբակենցաղ կեանքով, հարուստ կրօնական գիտելիքներով եւ պերճախօս 

։ Բարեկամ էր Յովհան Ոսկեբերանի, որուն հետ կը 
ս աքսորի մէջ էր։ Պայքար մղեց Պեղա

ն դէմ. Մահացաւ խաղաղ մահով՝ 417 թուականին:

Ս. Յովհաննէս Օձնեցի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Օձնեցի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Օձնեցի ՀայրապետՍ. Յովհաննէս Օձնեցի Հայրապետ: : : : Պատմիչները Ս. Յովհաննէս Օձնեցի
ներկայացնեն որպէս տեսքով յոյժ գեղեցիկ, վայելուչ 
հասակով, թիկնաւէտ անձ մը, որը  կը սիրէր շքեղ 
հագնուիլ, սակայն կ'ապրէր պահքով, աղօթելով եւ 
տքնութեամբ:     

Ազնուական ընտանիքի զաւակ՝ Ս. Յովհաննէս 
Օձնեցի Հայրապետ ապրած է ա
տիրապետութեան ու հալածանքներուն շրջանին

նած է 650-ական թուականներուն, Օձուն գիւղին 
մէջ (Լոռու Մարզ, Հայաստան): Աշակերտած է 
Թէոդորոս Քռթենաւոր վարդապետին: 717
կաթողիկոսական գահ կը բարձրանայ եւ տասնմէկ 
Հաւաքած ու կազմած է Կանոնագիրքը: Նաեւ 

հեղինակը եղած է բազմաթիւ ճառերու եւ գրութիւններու, որոնք յստակօրէն 
կը պարզեն Հայ Եկեղեցւոյ դաւանական սկզբունքները: Իր ծեր տարիքին կը 

ւի ծննդավայրը, ուր խումբ մը վարդապետներու հետ կը
728-ին կը կնքէ իր մահկանացուն: Թա

ստակ չէ, բայց ժողովուրդը Յովհաննէս Օձնեցիի  գերեզմանը կը համարէ
Յովհաննէս՝ վանքը, որ կը կոչուի նաեւ Սրբանէս վանք

Յովհաննէս Կաթողիկոսը իր գործունէութեամբ  փայլեցաւ 
եւ թէ՛ վարչական ասպարէզներէն ներս, մեծ հռչակ բերաւ Հայ Եկեղեցւոյն 
եւ ստացաւ նաեւ Իմաստասէր մականունը: 

Յովհաննէս ՈրոտնեցիՅովհաննէս ՈրոտնեցիՅովհաննէս ՈրոտնեցիՅովհաննէս Որոտնեցինննն ազնուական տոհմի զաւակ էր ՝ 
աոաջին իշխաններու տոհմէն սերուած մեծ    իշխան    Իվանէի

թուականին Սիւնեաց աշխարհի Որոտն գաւառի
Երիտասարդ տարիքէն կը մտնէ եկեղեցական կեանքին մէջ եւ

նուիրուի գիտութեան եւ ուսուցման:    Բարձրագոյն կրթութիւնը կը ստանայ 
վանքին մէջ, Եսայի Նշեցի նշանաւոր վարդապետին 

շունչին տակ: Ապա անոր մահէն ետք՝ 1338-ին, կը փոխադրուի Տաթեւի 
Տաթեւի համալսարանը:    

5 

եղած է յաջորդը Ս. Կիւրեղ 
Ան նշանաւոր եղաւ իր 

սրբակենցաղ կեանքով, հարուստ կրօնական գիտելիքներով եւ պերճախօս 
ուն հետ կը 

ղեց Պեղագեան 
թուականին: 

Պատմիչները Ս. Յովհաննէս Օձնեցին կը 
ղեցիկ, վայելուչ 

տ անձ մը, որը  կը սիրէր շքեղ 
կ'ապրէր պահքով, աղօթելով եւ 

Ազնուական ընտանիքի զաւակ՝ Ս. Յովհաննէս 
րած է արաբական 

տիրապետութեան ու հալածանքներուն շրջանին: 
ական թուականներուն, Օձուն գիւղին 

Աշակերտած է 
ր վարդապետին: 717-ին 

կաթողիկոսական գահ կը բարձրանայ եւ տասնմէկ 
Հաւաքած ու կազմած է Կանոնագիրքը: Նաեւ 

հեղինակը եղած է բազմաթիւ ճառերու եւ գրութիւններու, որոնք յստակօրէն 
Իր ծեր տարիքին կը 

ւի ծննդավայրը, ուր խումբ մը վարդապետներու հետ կը նուիրուի 
Թաղման տեղը 

ի  գերեզմանը կը համարէ 
կը կոչուի նաեւ Սրբանէս վանք:  

 թէ՛ գրական 
Հայ Եկեղեցւոյն 

ր ՝ Սիւնիքի    
ի որդին: Ան 

թուականին Սիւնեաց աշխարհի Որոտն գաւառի Վաղադին 
Երիտասարդ տարիքէն կը մտնէ եկեղեցական կեանքին մէջ եւ կը 

Բարձրագոյն կրթութիւնը կը ստանայ 
եցի նշանաւոր վարդապետին 

ին, կը փոխադրուի Տաթեւի 



 

Ս. Յովհաննէս Որոտնեցի վարդապետ իր կեանքի վերջին եօթը տարիները 
կ’անցընէ Ապրակունեաց վանքին մէջ
թաղուի նոյն վանքին մէջ: Ան իր աշակերտ
կը ձգէ հսկայ գրական աշխատանքներ, որոնց մեծ մասը մեկնութիւններ, 
քարոզներ եւ իմաստասիրական բացատրութիւններ են:

Յովհան Որոտնեցին յայտնի է
մեկնաբանուի իբրեւ «կախեալ

Ս. Գրիգոր ՏաթեւացիՍ. Գրիգոր ՏաթեւացիՍ. Գրիգոր ՏաթեւացիՍ. Գրիգոր Տաթեւացին ն ն ն 
փիլիսոփայ, մանրանկարիչ ու երաժիշտ: Հայ 
Առաքելական եկեղեցւոյ սուրբ հայրերէն եւ 
սուրբ մըն էր:  Գրիգոր ծնած է 1346
նահանգի Վայոց Ձոր գաւառին մէջ: 
ծնողքը, որ կորսնցուցած էին իրենց մանկահասակ 
որդիները, անդադար աղօթելով
խնդրէին՝ դիմելով Ս. 
բարեխօսութեանը: Երբ երեխան աշխարհ եկա
տրուեցաւ մկրտութեան անունը

Վաղ հասակէն Գրիգորը ուսման տուին, եւ ան  
շուտով հմտացաւ Սուրբ Գրքի
ուսումը շարունակեց Տաթեւի վանք
Որոտնեցի նշանաւոր վարդ
որպէս ուխտաւոր Երուսաղէմ գտնուած միջոցին կուսակրօն քահանայ կը 
ձեռնադրուի եւ ապա կը վերադառնայ
ստանայ վարդապետական աստիճաններ
ետք, Գրիգոր կը ստանձնէ Ապրակունեաց վանքի վանահայրութեան 
պաշտօնը, ուր երկու տարի կը մ
եւ կ’ունենայ իր աշակերտները:
մատուցանէ, կ'օրհնէ իր աշակերտներ
հոգին 1410 թուականին: 

Հայ եկեղեցւոյ դաւանանքի պատմութեան ուսումնասիրութեան ա
կարեւոր նշանակութիւն ունի
աշխատութիւնները: Լայն գիտելիքներու եւ գիտութեա
մատուցած մեծ աւանդին համար 
 ժամանակակիցներու կողմէ ստացած է 
որ կը նշանակէ նշանաւոր, մեծահռչակ: 

Ս. Յովհաննէս Որոտնեցի վարդապետ իր կեանքի վերջին եօթը տարիները 
նէ Ապրակունեաց վանքին մէջ: 1388 թուականին կը մահանայ եւ կը 

ոյն վանքին մէջ: Ան իր աշակերտ Գրիգոր Տաթեւացիի միջոցաւ, 
կը ձգէ հսկայ գրական աշխատանքներ, որոնց մեծ մասը մեկնութիւններ, 
քարոզներ եւ իմաստասիրական բացատրութիւններ են: 

յայտնի էր նաեւ Կախիկ մականունով, որ կը 
կախեալ ի սէրն Աստուծոյ»:  

ն ն ն ն  յայտնի աստուածաբան էր, մանկավարժ,
փիլիսոփայ, մանրանկարիչ ու երաժիշտ: Հայ 

ղեցւոյ սուրբ հայրերէն եւ տօնելի 
Գրիգոր ծնած է 1346-ին, Սիւնեաց 

որ գաւառին մէջ:  Իր բարեպաշտ 
ած էին իրենց մանկահասակ 
աղօթելով՝ Տիրոջմէ զաւակ կը 

խնդրէին՝ դիմելով Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի 
րբ երեխան աշխարհ եկաւ, անոր 

անունը՝ Գրիգոր: 

Վաղ հասակէն Գրիգորը ուսման տուին, եւ ան  
Սուրբ Գրքի գիտութեան մէջ: Ապա  

Տաթեւի վանքի մէջ՝ աշակերտելով 
Որոտնեցի նշանաւոր վարդապետին: 25 տարեկանին, իր ուսուց

որ Երուսաղէմ գտնուած միջոցին կուսակրօն քահանայ կը 
ձեռնադրուի եւ ապա կը վերադառնայ Տաթեւի վանք: Տարիներ ետք, ան կը
ստանայ վարդապետական աստիճաններ: Յովհաննէս Որոտնեցիի մա

կը ստանձնէ Ապրակունեաց վանքի վանահայրութեան 
պաշտօնը, ուր երկու տարի կը մնայ եւ ապա կը վերադառնայ Տաթեւի վանք 

աշակերտները: Մահէն առաջ  Ս. Գրիգոր պատարագ
իր աշակերտներն եւ խաղաղութեամբ կ'

դաւանանքի պատմութեան ուսումնասիրութեան ա
կարեւոր նշանակութիւն ունին անոր “ Գիրք հարցմանց “ եւ “ Ոսկեփորիկ 

այն գիտելիքներու եւ գիտութեան զարգացման մէջ 
անդին համար Գրիգոր            Տաթեւացին

ժամանակակիցներու կողմէ ստացած է ««««եռամեծեռամեծեռամեծեռամեծ»»»» պատուաւոր տիտղոսը, 
նշանաւոր, մեծահռչակ:  
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Ս. Յովհաննէս Որոտնեցի վարդապետ իր կեանքի վերջին եօթը տարիները 
թուականին կը մահանայ եւ կը 

Տաթեւացիի միջոցաւ, 
կը ձգէ հսկայ գրական աշխատանքներ, որոնց մեծ մասը մեկնութիւններ, 

ունով, որ կը 

այտնի աստուածաբան էր, մանկավարժ, 

 Յովհաննէս 
ապետին: 25 տարեկանին, իր ուսուցչին հետ 

որ Երուսաղէմ գտնուած միջոցին կուսակրօն քահանայ կը 
Տարիներ ետք, ան կը 

Յովհաննէս Որոտնեցիի մահէն 
կը ստանձնէ Ապրակունեաց վանքի վանահայրութեան 

նայ եւ ապա կը վերադառնայ Տաթեւի վանք 
պատարագ կը 

կ'աւանդէ իր 

դաւանանքի պատմութեան ուսումնասիրութեան առումով 
Ոսկեփորիկ “ 

ն զարգացման մէջ 
Տաթեւացին իր 

պատուաւոր տիտղոսը, 



 

COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. 
JOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN ANDJOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN ANDJOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN ANDJOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN AND

ST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEV

On the third Saturday of Great Lent
Church commemorates St. John the Patriarch of Jerusalem, as well as Armenian 
Patriarch St. John of Otzoon, and famous Christian scholars St. John of Vorotan 
and St. Gregory of Datev. 

    St. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of Jerusalem
(386-417). He grew up with the monks at the monastery of Nitria (Egypt) where 
he learned about Christianity and the teachings of Origen. He 
his keen intellect and for being a great orator and a defender of Christianity 
through his sermons.          

    St. St. St. St. Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)
from 717 to 728, which was a period when Armenia was 
under Arab rule. 
in the village of Odzun in Tashirk province of Greater 
Armenia (now Lori Province, Armenia) in 650 AC. He was 
described as
himself in luxurious vestments
praying
hagiographer he 
brilliance, hence his
 
As the
pressures from Arabs and 
councils in Dvin and Manazkert (Manzikert) to discuss 
doctrinal and other important matters of the Church.  His 
book  'Canons of the Armenians' is the first 
collection in volumes containing ecclesiastical canons and 

laws. He was the author of many theological works, wrote sermons and sharakans 
(hymns). 
 
 St. Hovhannes of Odzun passed away in 728 AC and was buried  near the church 
of Srbanes (St. Hovhannes) in the village of Ardvi, near Odzun.
 

COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. 
JOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN ANDJOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN ANDJOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN ANDJOHN OF OTZOON, ST. JOHN OF VOROTAN AND    

ST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEVST. GREGORY OF DATEV    
    

Great Lent, this year March 18,  the Armenian Apostolic
St. John the Patriarch of Jerusalem, as well as Armenian 

Patriarch St. John of Otzoon, and famous Christian scholars St. John of Vorotan 

St. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of JerusalemSt. John, Patriarch of Jerusalem, succeeded St. Cyril as Patriarch of Jerusalem 
417). He grew up with the monks at the monastery of Nitria (Egypt) where 

he learned about Christianity and the teachings of Origen. He is remembered 
for being a great orator and a defender of Christianity 

Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon)Hovhan Odznetsi (St. John of Odzoon) was catholicos 
from 717 to 728, which was a period when Armenia was 
under Arab rule. He was from a noble family and  was born 
in the village of Odzun in Tashirk province of Greater 
Armenia (now Lori Province, Armenia) in 650 AC. He was 
described as being very handsome looking, tall, 
himself in luxurious vestments, but lived by fasting, 
praying  and  lead  an ascetic lifestyle. According to 
hagiographer he possessed both spiritual 
brilliance, hence his nickname 'Philosopher'. 

As the Catholicos, St. John managed to withstand the 
pressures from Arabs and Byzantine. He also convened 
councils in Dvin and Manazkert (Manzikert) to discuss 
doctrinal and other important matters of the Church.  His 
book  'Canons of the Armenians' is the first 
collection in volumes containing ecclesiastical canons and 

the author of many theological works, wrote sermons and sharakans 

St. Hovhannes of Odzun passed away in 728 AC and was buried  near the church 
of Srbanes (St. Hovhannes) in the village of Ardvi, near Odzun.  
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COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. COMMEMORATION OF  ST. JOHN THE PATRIARCH OF JERUSALEM,  ST. 
    

the Armenian Apostolic 
St. John the Patriarch of Jerusalem, as well as Armenian 

Patriarch St. John of Otzoon, and famous Christian scholars St. John of Vorotan 

, succeeded St. Cyril as Patriarch of Jerusalem 
417). He grew up with the monks at the monastery of Nitria (Egypt) where 

is remembered  for 
for being a great orator and a defender of Christianity 

was catholicos 
from 717 to 728, which was a period when Armenia was 

noble family and  was born 
in the village of Odzun in Tashirk province of Greater 
Armenia (now Lori Province, Armenia) in 650 AC. He was 

very handsome looking, tall, presented 
, but lived by fasting, 

lead  an ascetic lifestyle. According to 
both spiritual and mental 

 

Catholicos, St. John managed to withstand the 
He also convened 

councils in Dvin and Manazkert (Manzikert) to discuss 
doctrinal and other important matters of the Church.  His 
book  'Canons of the Armenians' is the first Armenian 
collection in volumes containing ecclesiastical canons and 

the author of many theological works, wrote sermons and sharakans 

St. Hovhannes of Odzun passed away in 728 AC and was buried  near the church 



 

Hovhan Vorodnetsi (St. John of OrodnHovhan Vorodnetsi (St. John of OrodnHovhan Vorodnetsi (St. John of OrodnHovhan Vorodnetsi (St. John of Orodn
St. John of Vorotan, or Hovan Vorotnetsi, was a renowned 
theologian, philosopher and scholar. He was the son of 
Noble Ivané of Syunik. 
at the monasteries of Klatzor and Datev. 
  
He dedicated most of his efforts toward the 
the orthodox faith, and against the attempt to merge the 
Armenian Church with the Latin Church. He wrote 
commentaries on the Gospel of John and the epistles of St. 
Paul.    Over the years of his ext
the theological seminary of  Datev. He was  numerous 

philosophical works, sermons and commentaries, most of which were edited and 
duplicated by his great student St. 
 
    Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)
in the province of Vayots  Tsor, is perhaps the best 
known of the four. His pious parents, who lost their 
young children, incessantly prayed God to send 
them another child, asking the intercession of St. 
Gregory the Illuminator before Lord. When the 
child was born, he was given a baptismal name  
Gregory.  
 
At seven years old Gregory began his education and 
soon excelled in his knowledge of Scripture. He 
continued his education in the Tatev monastery and
Vorodnetsi. He was a brilliant scholar
Greek philosophers extensively. He is regarded to be
of the Armenian Church. His most famous work is the Book of Questions (
Hartsmants), which examines questions of faith.
 
 To this day generations of scholars and theologians study the literary heritage of 
Saint John of Tatev. Few of his numerous works have survived 
Questions", "Vosceporik", Summer and Winter volumes of "Book of Sermons", 
numerous commentaries, and ot
the saint. 
  

Hovhan Vorodnetsi (St. John of OrodnHovhan Vorodnetsi (St. John of OrodnHovhan Vorodnetsi (St. John of OrodnHovhan Vorodnetsi (St. John of Orodni)i)i)i) was born in 1315. 
t. John of Vorotan, or Hovan Vorotnetsi, was a renowned 

theologian, philosopher and scholar. He was the son of 
Noble Ivané of Syunik. Following his ordination he served 

monasteries of Klatzor and Datev.  

He dedicated most of his efforts toward the  preservation of 
the orthodox faith, and against the attempt to merge the 
Armenian Church with the Latin Church. He wrote 
commentaries on the Gospel of John and the epistles of St. 

Over the years of his extensive work St. John founded 
the theological seminary of  Datev. He was  numerous 

philosophical works, sermons and commentaries, most of which were edited and 
duplicated by his great student St. Gregory of Tatev.    

Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev)Krikor Datevatsi (St. Gregory of Datev), born in 1346 
Tsor, is perhaps the best 

. His pious parents, who lost their 
young children, incessantly prayed God to send 
them another child, asking the intercession of St. 
Gregory the Illuminator before Lord. When the 
child was born, he was given a baptismal name  

Gregory began his education and 
soon excelled in his knowledge of Scripture. He 
continued his education in the Tatev monastery and was the student of

He was a brilliant scholar, knew Latin fluently and had studied the 
Greek philosophers extensively. He is regarded to be one of  the greatest teacher
of the Armenian Church. His most famous work is the Book of Questions (

), which examines questions of faith. 

s day generations of scholars and theologians study the literary heritage of 
Saint John of Tatev. Few of his numerous works have survived - 
Questions", "Vosceporik", Summer and Winter volumes of "Book of Sermons", 
numerous commentaries, and other writings, as well as two Gospels illustrated by 
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was born in 1315. 
t. John of Vorotan, or Hovan Vorotnetsi, was a renowned 

theologian, philosopher and scholar. He was the son of 
Following his ordination he served 

preservation of 
the orthodox faith, and against the attempt to merge the 
Armenian Church with the Latin Church. He wrote 
commentaries on the Gospel of John and the epistles of St. 

ensive work St. John founded 
the theological seminary of  Datev. He was  numerous 

philosophical works, sermons and commentaries, most of which were edited and 

student of St. John 
knew Latin fluently and had studied the 

the greatest teachers 
of the Armenian Church. His most famous work is the Book of Questions (Kirk 

s day generations of scholars and theologians study the literary heritage of 
 "The Book of 

Questions", "Vosceporik", Summer and Winter volumes of "Book of Sermons", 
her writings, as well as two Gospels illustrated by 
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Ս. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՁՆԵՑԻԻ (ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ)  ԿԵԱՆՔԷՆ    
 

Պատմութեան մէջ յայտնի է արաբական Օմար Բ Խալիֆին 
Օձնեցիի այցելութեան միջադէպը: Օմար ամիրապետը 
լսած էր Հայոց կաթողիկոսի գեղեցկութեան եւ 
փառաւորութեան մասին եւ ցանկութիւնը ունեցաւ անոր 
հետ անձամբ հանդիպելու: Ս. Յովհաննէս Իմաստասէրը 
Դամասկոսի մէջ խալիֆին ներկայացաւ շքեղ  զգեստներով 
զարդարուած: Օմար Բ. յայտնի էր որպէս պարզասէր եւ 
ճոխութիւն չհանդուրժող անձ մը: Տեսնելով շքեղատեսք 
Հայոց Կաթողոկոսին ըսաւ, թէ ինք լսած է, որ  Յիսուս 
Քրիստոս հեզ, խոնարհ, պարկեշտ ու ճոխութենէ հեռու 
կեանք վարած է ու հին քրիստոնեայ առաջնորդներն ալ 

ժուժկալ կեանք վարած են: Ուստի ինչպէս է, որ անոնց հետեւորդը 
այսպիսի շքեղութեամբ կը ներկայանայ: Կաթողիկոսը կը պատասխանէ, 
որ այս արտաքին շքեղութիւնը մարդոց վրայ ազդեցութիւն ունենալու 
համար է, որովհետեւ ժողովուրդը եւ խալիֆը ինքն ալ արտաքին 
նշաններուն ուշադրութիւն կ'ընեն: Ապա կը խնդրէ, որ խալիֆը հրամայէ 
բոլոր պալատկաններուն հեռանալ: Երբ կը մնան միայն ինքն ու խալիֆը  
Օձնեցին կը հանէ իր ճոխ հանդերձները, եւ անոնց տակ ամիրապետը կը 
տեսնէ Կաթողիկոսի կոշտ կտnրէ պատրաստուած խարազնազգեստը: 
Արաբ խալիֆը կը հմայուի անոր առաքինութեամբ, եւ կը խոստանայ 
Կաթողոկոսի բոլոր խնդրանքները կատարել:  
 
Օձնեցիի խնդրանքով Հայ եկեղեցւոյ հարկերը կը պակսեցուին, կը 
դադրեցնեն քրիստոնեաները բռնութեամբ հաւատուրաց ընելու փորձերը, 
քրիստոնեաները ազատօրէն կը դաւանեն իրենց կրօնը: Նաեւ ազատ 
արձակուելով հայրենիք կը վերադառնան խալիֆի դէմ ապստամբութեան 
մասնակից Նախիջեւանի եւ Խրամի նախարարները, որոնք իրենց 
հողատիրական իրաւունքները ետ ստանալու հնարաւորութիւն կը 
ստանան:  
 

ABOUT ST JOHN OF ODZUNABOUT ST JOHN OF ODZUNABOUT ST JOHN OF ODZUNABOUT ST JOHN OF ODZUN    
The majestic appearance of the Armenian bishop was the subject of both 
admiration. When the rumour about John reached the Caliph Omar II himself, 
who invited Odznetsi to his palace. The Caliph asked why the Armenian 
Patriarch’s vestments were so luxurious as opposed to modest garments of 
Christ and His disciples. The saint replied that he dresses like that,  in order to 



 

appear respectable in the eyes of the people. At 
Omar the clothes form a very rough material 
vestments, which tormented his 
great awe and reverence toward his guest and
He asked Caliph to     stop forced conversions, 
and to let Christians freely 

 Միջինք անունը տրուած է Մեծ 
Պահքը կիսող օրուան: Սովորաբար,
Միջինքը կ'իյնայ Անիրաւ Տնտե
Կիրակիէն յետոյ,  Մեծ Պահքի 
չորրորդ Չորեքշաբթի օրը կամ 24
րդ օրը, որ այս տարի Մարտ 2
է: Միջինքը կրօնական յատուկ 
իմաստ չունի, բայց Մ
սկսեալ՝ եկեղեցական տօնացոյցի 
Խաղաղական ժամերգութեան 
աւարտին՝ կ'երգուի Ստեղի 
շարականը: Յիշատակելի է, որ Միջինքին Պահքը չի ընդհատուի
 
• Հայ ժողովուրդը ունեցած է Միջինքի գեղեցիկ սովորութիւններ, որ  

համեմուած էին պահքի համադամ ճաշերով եւ զուռնա դհոլի նուագով: 
Այդ օրը տանտիկինները պահոց բաղարջ կը շինէին եւ մէջը խաչ կամ 
մետաղեայ դրամ կը դնէին: Երեկոյեան բոլոր ընտանիքը կը հաւաքուէր եւ 
բաղարջը ներկաներու թիւով կը բաժնուէր: Որուն որ բաժին իյնար խաչը 
կամ մետաղադրամը, այդ տարի շատ յաջող տարի կ'ունենար:
 

• Հայաստանի կարգ մը շրջաններու մէջ կը թխուէր կուտապը: Կուտապը 
պատրաստելու համար ալիւրը կը շաղեն ձէթով, խմորի գունդերը 
գրտնակով կը տափակցնեն ե
լուբիա, բակլայ, սոխ կամ այլ բանջարեղէն, ապա զայն կը ծա
բոլորակաձեւ կամ ձուաձեւ եւ կը թխեն թոնիրի մէջ: Երբ կուտապը 
պատրաստ ըլլայ, հարսերն ու աղջիկները իրենց բաժինները կ՛առնեն եւ 
իրենց հարեւան ընկերուհիներուն հետ կ՛
Այդ օրը ոչ մէկ հասակաւոր կին կամ կեսուր կ՛ընկերանայ անոնց: 
Միջինքի այդ ազատութիւնը բացառիկ առիթ մըն էր, որ մտերիմ 

appear respectable in the eyes of the people. At the same time he showed to 
the clothes form a very rough material  he was wearing under his rich 

which tormented his body. Seeing this, the Caliph was filed with
great awe and reverence toward his guest and promised to grant his wishes.  

forced conversions, to lower the taxes from  
to let Christians freely practice their religion. 

    
ՄԻՋԻՆՔՄԻՋԻՆՔՄԻՋԻՆՔՄԻՋԻՆՔ    

Միջինք անունը տրուած է Մեծ 
Պահքը կիսող օրուան: Սովորաբար,  

Անիրաւ Տնտեսի 
Մեծ Պահքի 

չորրորդ Չորեքշաբթի օրը կամ 24-
րդ օրը, որ այս տարի Մարտ 22-ին 

կրօնական յատուկ 
իմաստ չունի, բայց Միջինքէն 
սկսեալ՝ եկեղեցական տօնացոյցի 
Խաղաղական ժամերգութեան 
աւարտին՝ կ'երգուի Ստեղի 
շարականը: Յիշատակելի է, որ Միջինքին Պահքը չի ընդհատուի

Հայ ժողովուրդը ունեցած է Միջինքի գեղեցիկ սովորութիւններ, որ  
համեմուած էին պահքի համադամ ճաշերով եւ զուռնա դհոլի նուագով: 
Այդ օրը տանտիկինները պահոց բաղարջ կը շինէին եւ մէջը խաչ կամ 
մետաղեայ դրամ կը դնէին: Երեկոյեան բոլոր ընտանիքը կը հաւաքուէր եւ 
բաղարջը ներկաներու թիւով կը բաժնուէր: Որուն որ բաժին իյնար խաչը 
կամ մետաղադրամը, այդ տարի շատ յաջող տարի կ'ունենար:

Հայաստանի կարգ մը շրջաններու մէջ կը թխուէր կուտապը: Կուտապը 
պատրաստելու համար ալիւրը կը շաղեն ձէթով, խմորի գունդերը 
գրտնակով կը տափակցնեն եւ իւրաքանչիւր գունդի մէջ կը դնեն խաշած 
լուբիա, բակլայ, սոխ կամ այլ բանջարեղէն, ապա զայն կը ծա
բոլորակաձեւ կամ ձուաձեւ եւ կը թխեն թոնիրի մէջ: Երբ կուտապը 
պատրաստ ըլլայ, հարսերն ու աղջիկները իրենց բաժինները կ՛առնեն եւ 
իրենց հարեւան ընկերուհիներուն հետ կ՛երթան կանաչապատ տեղ մը: 
Այդ օրը ոչ մէկ հասակաւոր կին կամ կեսուր կ՛ընկերանայ անոնց: 
Միջինքի այդ ազատութիւնը բացառիկ առիթ մըն էր, որ մտերիմ 
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the same time he showed to 
he was wearing under his rich 

body. Seeing this, the Caliph was filed with 
promised to grant his wishes.   
to lower the taxes from  church  

շարականը: Յիշատակելի է, որ Միջինքին Պահքը չի ընդհատուիր:  

Հայ ժողովուրդը ունեցած է Միջինքի գեղեցիկ սովորութիւններ, որ  
համեմուած էին պահքի համադամ ճաշերով եւ զուռնա դհոլի նուագով: 
Այդ օրը տանտիկինները պահոց բաղարջ կը շինէին եւ մէջը խաչ կամ 
մետաղեայ դրամ կը դնէին: Երեկոյեան բոլոր ընտանիքը կը հաւաքուէր եւ 
բաղարջը ներկաներու թիւով կը բաժնուէր: Որուն որ բաժին իյնար խաչը 
կամ մետաղադրամը, այդ տարի շատ յաջող տարի կ'ունենար: 

Հայաստանի կարգ մը շրջաններու մէջ կը թխուէր կուտապը: Կուտապը 
պատրաստելու համար ալիւրը կը շաղեն ձէթով, խմորի գունդերը 

ւ իւրաքանչիւր գունդի մէջ կը դնեն խաշած 
լուբիա, բակլայ, սոխ կամ այլ բանջարեղէն, ապա զայն կը ծալլեն 
բոլորակաձեւ կամ ձուաձեւ եւ կը թխեն թոնիրի մէջ: Երբ կուտապը 
պատրաստ ըլլայ, հարսերն ու աղջիկները իրենց բաժինները կ՛առնեն եւ 

երթան կանաչապատ տեղ մը: 
Այդ օրը ոչ մէկ հասակաւոր կին կամ կեսուր կ՛ընկերանայ անոնց: 
Միջինքի այդ ազատութիւնը բացառիկ առիթ մըն էր, որ մտերիմ 



 

ընկերուհիները իրարու հետ խօսին իրենց ընտանեկան 
դժուարութիւններու մասին:

• Մեծ պահքի 23-րդ օրը եկեղեցիին մէջ կը շինուէր լ
մէջ կը լեցնէին ջուր ու ձէթ եւ եղեգնեայ
կը վառէին մինչեւ լուսաբաց: Առաւօտեան լիճքի ջուրը կը բաժնէին եւ կը 
խառնէին բաղարջի խմորին հետ: Այդ բաղարջը կը կոչուէր միջունք, 
միջնաբաղջ, կլոճ: 
 

• Ընտանիքներուն սովորութիւն է եղած, որ նշանուած տղաները կամ 
տղայի ընտանիքի անդամները նուէրներ ուղարկեն հարսնցուին:
 

• Դարալագեազի մէջ սովորութիւն էր, որ Միջինքէն ետք եկող Գր. 
Լուսաւորիչի օրը (Մուտն ի Վիրապ) նորահարսին կեսուրը կը հրաւիրէր 
իր տան բարեկամ կիները, հարսին մայրն 
զանազան ուտեստեղէն պատրաստելով` կ'երթային կանաչազարդ 
դաշտերը զբօսնելու: Այս զբօսանքին անունը գեաշտ էր:

MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)
    

 The Median day of Great Lent 
Great Lent, which falls on  the Wednesday following 
the forth Sunday of Lent, the Sunday of the Steward 
(this year March 22). This means the Great Lent is Half 
way past.  
 
The Median Day of Lent does not have a religious 
meaning and therefore is not celebrated by a special 
service. However,  from this day
Stegh are included in the Peace Service.
 
According to Armenian folk traditions the Median Day 
of Great Lent was celebrated with music and traditional Lenten dishe
during Mijink the Lent was not broken. 
 
On that day the housewives made a special Lenten pastry  and put a coin or a 
cross in it. In the evening of Mijink, when the whole family gathered together, 
every member of the family would get a piece of t
coin, would have a prosperous year ahead.
 

ընկերուհիները իրարու հետ խօսին իրենց ընտանեկան 
դժուարութիւններու մասին: 

րդ օրը եկեղեցիին մէջ կը շինուէր լիճք, կոնքի (տաշտ) մը 
էջ կը լեցնէին ջուր ու ձէթ եւ եղեգնեայ խաչի մէջ պատրոյգը լիճքին մէջ 

կը վառէին մինչեւ լուսաբաց: Առաւօտեան լիճքի ջուրը կը բաժնէին եւ կը 
խառնէին բաղարջի խմորին հետ: Այդ բաղարջը կը կոչուէր միջունք, 

սովորութիւն է եղած, որ նշանուած տղաները կամ 
տղայի ընտանիքի անդամները նուէրներ ուղարկեն հարսնցուին:

Դարալագեազի մէջ սովորութիւն էր, որ Միջինքէն ետք եկող Գր. 
Լուսաւորիչի օրը (Մուտն ի Վիրապ) նորահարսին կեսուրը կը հրաւիրէր 
իր տան բարեկամ կիները, հարսին մայրն ու անոր բարեկամ կիները եւ 
զանազան ուտեստեղէն պատրաստելով` կ'երթային կանաչազարդ 
դաշտերը զբօսնելու: Այս զբօսանքին անունը գեաշտ էր: 

    
MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)MEDIAN DAY OF GREAT LENT (Mijink)    

    
The Median day of Great Lent is  the 24th day of the 
Great Lent, which falls on  the Wednesday following 
the forth Sunday of Lent, the Sunday of the Steward 

). This means the Great Lent is Half 

The Median Day of Lent does not have a religious 
therefore is not celebrated by a special 

service. However,  from this day on, the hymns of 
Stegh are included in the Peace Service.  

According to Armenian folk traditions the Median Day 
of Great Lent was celebrated with music and traditional Lenten dishe
during Mijink the Lent was not broken.  

On that day the housewives made a special Lenten pastry  and put a coin or a 
cross in it. In the evening of Mijink, when the whole family gathered together, 
every member of the family would get a piece of that pastry. Whoever got the 
coin, would have a prosperous year ahead. 
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ընկերուհիները իրարու հետ խօսին իրենց ընտանեկան 

իճք, կոնքի (տաշտ) մը 
խաչի մէջ պատրոյգը լիճքին մէջ 

կը վառէին մինչեւ լուսաբաց: Առաւօտեան լիճքի ջուրը կը բաժնէին եւ կը 
խառնէին բաղարջի խմորին հետ: Այդ բաղարջը կը կոչուէր միջունք, 

սովորութիւն է եղած, որ նշանուած տղաները կամ 
տղայի ընտանիքի անդամները նուէրներ ուղարկեն հարսնցուին: 

Դարալագեազի մէջ սովորութիւն էր, որ Միջինքէն ետք եկող Գր. 
Լուսաւորիչի օրը (Մուտն ի Վիրապ) նորահարսին կեսուրը կը հրաւիրէր 

ու անոր բարեկամ կիները եւ 
զանազան ուտեստեղէն պատրաստելով` կ'երթային կանաչազարդ 

of Great Lent was celebrated with music and traditional Lenten dishes, since 

On that day the housewives made a special Lenten pastry  and put a coin or a 
cross in it. In the evening of Mijink, when the whole family gathered together, 

hat pastry. Whoever got the 



 

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 այ
տեղեկացնեն ձեզ, որ 94
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 
 
 

 

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 ($
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 i
office during the week at (416)431

LLLLENTEN RECIPES FROM YOUR HOMEENTEN RECIPES FROM YOUR HOMEENTEN RECIPES FROM YOUR HOMEENTEN RECIPES FROM YOUR 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

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 Խորհուրդը այ
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 consider paying 

Membership dues for the 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.    

    

ENTEN RECIPES FROM YOUR HOMEENTEN RECIPES FROM YOUR HOMEENTEN RECIPES FROM YOUR HOMEENTEN RECIPES FROM YOUR 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, 

the church office at 416-431-3001 ext. 222 to submit.     
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Ս.Ե.Հ.Ա. եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ Ծխական Խորհուրդը այսու կը 
Տարեկան Անդամական Ժողովի նոր 

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

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 Council 

nformation contact the church 

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 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
parishioners. Please note that each recipe is 
and feel free to make changes based on your own preferences. 

GRAPE GRAPE GRAPE GRAPE 
IngredientsIngredientsIngredientsIngredients     

• 1 cup of Italian style rice
• 2 large onions finely chopped 
• 0.5 cup extra virgin olive oil
• 1 cup chopped parsley 
• 1 cup chopped dill weed
• 1/2 cup chopped walnuts
• 1 tbsp dried mint 
• 1 tbsp Tomato paste 
• 1 tbsp red pepper paste
• 1/2 teaspoon cayenne pepper
• 1 clove of garlic, minced
• 3 tbsp lemon juice 
• Salt and pepper to taste
• Grape leaves ('Yergat', 'Orlando' brands)

PreparationPreparationPreparationPreparation    
• Wash rice and soak in water for 0.5 hour. Drain and put 
• Fry the onions in oil until onions are transparent

mint, tomato paste and the red pepper paste. Stir well and fry for another 7
10 minutes, stirring constantly.

• Add the fried mixture to rice.
garlic, lemon juice, salt and pepper. Mix ev

• Place one teaspoon of filling in each grape leaf, then roll up
bottom of the pot with grape leaves. Arra
Add enough water to covers 
from opening.  Cover the p
down the heat and cook for  an

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 

rovide a great opportunity to share some Lenten recipes
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.  

    
GRAPE GRAPE GRAPE GRAPE LENTEN LENTEN LENTEN LENTEN LEAF DOLMALEAF DOLMALEAF DOLMALEAF DOLMA    

of Italian style rice 
2 large onions finely chopped  

cup extra virgin olive oil 
 

1 cup chopped dill weed 
1/2 cup chopped walnuts 

1 tbsp red pepper paste 
1/2 teaspoon cayenne pepper 

garlic, minced 

Salt and pepper to taste 
'Orlando' brands) 

Wash rice and soak in water for 0.5 hour. Drain and put on the mixing bowl.
until onions are transparent. Add cayenne pepper, dried 

mint, tomato paste and the red pepper paste. Stir well and fry for another 7
10 minutes, stirring constantly. 
Add the fried mixture to rice. Put in the chopped parsley, dill weed, walnuts, 
garlic, lemon juice, salt and pepper. Mix everything well. 
Place one teaspoon of filling in each grape leaf, then roll up the leaf. Line the 

with grape leaves. Arrange the rolled Dolmas in the pot 
to covers  Dolmas. Put a plate on domas to prevent them  

Cover the pot and bring to boil. Once it starts to boil, turn 
down the heat and cook for  an hour.  Serve it  as an appetizer

ԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿԲԱՐԻ ԱԽՈՐԺԱԿ    
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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 

rovide a great opportunity to share some Lenten recipes with our 
modified to suit the taste of the cook 

the mixing bowl. 
cayenne pepper, dried 

mint, tomato paste and the red pepper paste. Stir well and fry for another 7-

Put in the chopped parsley, dill weed, walnuts, 

the leaf. Line the 
nge the rolled Dolmas in the pot . 

to prevent them  
ot and bring to boil. Once it starts to boil, turn 

as an appetizer 
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Tuesdays & Tuesdays & Tuesdays & Tuesdays & 
FridaysFridaysFridaysFridays    

SassounSassounSassounSassoun    Dance Ensemble Practices at church Dance Ensemble Practices at church Dance Ensemble Practices at church 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, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, 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 
համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 

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

Parishioners, who would like to donate altar flower
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, and for additional information contact the church 
office during the week at (416)431

CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    

Dance Ensemble Practices at church Dance Ensemble Practices at church Dance Ensemble Practices at church Dance Ensemble Practices at church     
Juniors and Seniorsշ 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, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M425 Forest Manor, 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
222 or chose a week on 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 
Membership dues for the 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, 
յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու 

համար  ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ 
կամ ընտրեցէք Կիրակի օրերուն  

s in memory of their loved 
ones or for a special occasion, please contact the church office at 416-431-3001 ext 
222 or chose a week on 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 
members in the church lobby, 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 
 
 
 

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 gadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart, 
and fulfill all your 

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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Օրհնեալ է 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. 


