
CHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTSCHURCH EVENTS    
Oct. 9Oct. 9Oct. 9Oct. 9    Thanksgiving Luncheon Thanksgiving Luncheon Thanksgiving Luncheon Thanksgiving Luncheon following the Divine liturgy at 1:00 

pm in 'Magaros Artinian' Hall. Organized by Armenian 
Family Support Services    

Nov. 6Nov. 6Nov. 6Nov. 6    Women's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual BazaarWomen's Guild Annual Bazaar    
In Magaros Artinian Hall, from 12:30 p.m. to 5:00 p.m

Dec. 4Dec. 4Dec. 4Dec. 4    88th Anniversary 88th Anniversary 88th Anniversary 88th Anniversary of The Establishment Of The Churchof The Establishment Of The Churchof The Establishment Of The Churchof The Establishment Of The Church
Divine Liturgy & Special Requiem Service,
Anniversary Banquet in  'Magaros Artinian' Hall*  
*For thickets and reservations please church office*For thickets and reservations please church office*For thickets and reservations please church office*For thickets and reservations please church office

Every Every Every Every 
Tuesday Tuesday Tuesday Tuesday 
& Friday& Friday& Friday& Friday    

Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church 
Juniors and Seniors 
Starting at 7:00pm    

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 Surpuhi Evran 

Every Every Every Every 
SaturdaySaturdaySaturdaySaturday    

St. Sahag  and St. Mesrop Armenian St. Sahag  and St. Mesrop Armenian St. Sahag  and St. Mesrop Armenian St. Sahag  and St. Mesrop Armenian Saturday School Saturday School Saturday School Saturday School 
take place at our new location-Forest Manor Public School: 
25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4 
We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes 
9:30 am - 1:30pm every Saturday throughout the academic 
year from September 17-June 17. 

Every Every Every Every 
SundaySundaySundaySunday    

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' 
the lower level of our church. 

        Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝
ՏէրՏէրՏէրՏէր    եւեւեւեւ    ՏիկՏիկՏիկՏիկ. . . . ԶաւէնԶաւէնԶաւէնԶաւէն    եւեւեւեւ    ԱնիԱնիԱնիԱնի    Քիւրտեան՝Քիւրտեան՝Քիւրտեան՝Քիւրտեան՝    իիիիրենցրենցրենցրենց    սիրելիներուսիրելիներուսիրելիներուսիրելիներու

յիշատակինյիշատակինյիշատակինյիշատակին    
Խորանի Ծաղիկներու պատրաստում՝

"Ann's Flowers""Ann's Flowers""Ann's Flowers""Ann's Flowers"    

    
    

The Altar Flowers and the Sunday Bulletin  are sponso
Mr. & Mrs. ZavenMr. & Mrs. ZavenMr. & Mrs. ZavenMr. & Mrs. Zaven    & Ani Kurdian& Ani Kurdian& Ani Kurdian& Ani Kurdian    in memory of in memory of in memory of in memory of their loved onestheir loved onestheir loved onestheir loved ones

Altar Flowers provided by 
"Ann's Flowers""Ann's Flowers""Ann's Flowers""Ann's Flowers"    

following the Divine liturgy at 1:00 
pm in 'Magaros Artinian' Hall. Organized by Armenian 

from 12:30 p.m. to 5:00 p.m 
of The Establishment Of The Churchof The Establishment Of The Churchof The Establishment Of The Churchof The Establishment Of The Church    ParishParishParishParish....    

, followed by the   
Hall*   

*For thickets and reservations please church office*For thickets and reservations please church office*For thickets and reservations please church office*For thickets and reservations please church office        at  at  at  at  416416416416----431431431431----3001.3001.3001.3001. 

Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church Sassoun Dance Ensemble Practices at church     

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    

Saturday School Saturday School Saturday School Saturday School  classes 
Forest Manor Public School:  

We offer Eastern and Western Armenian classes. Classes start    
every Saturday throughout the academic 

lasses take place every 
aral Ishkanian' Hall at 

նուիրատու՝ 
սիրելիներուսիրելիներուսիրելիներուսիրելիներու    

աստում՝ 

sponsored by 
their loved onestheir loved onestheir loved onestheir loved ones    

    

    
    

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 9999, 201, 201, 201, 2016666
    

ՀԻՆԳԵՀԻՆԳԵՀԻՆԳԵՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ 
Ճաշու ընթերցուածներ

Ես. ԺԹ.1Ես. ԺԹ.1Ես. ԺԹ.1Ես. ԺԹ.1----11111111, , , , Gal 2:1Gal 2:1Gal 2:1Gal 2:1
    

FIFFIFFIFFIFTH SUNDAY AFTER EXALTATIONTH SUNDAY AFTER EXALTATIONTH SUNDAY AFTER EXALTATIONTH SUNDAY AFTER EXALTATION
Synaxis readings

Is. 19:1Is. 19:1Is. 19:1Is. 19:1----11111111;  ;  ;  ;  Գաղ. Բ. 1Գաղ. Բ. 1Գաղ. Բ. 1Գաղ. Բ. 1----
    

    
Ա՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայԱ՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայԱ՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայԱ՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայ
կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ 
միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: 
Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ 
ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ 
ազգէն ես:ազգէն ես:ազգէն ես:ազգէն ես:
Ձե'զի Ձե'զի Ձե'զի Ձե'զի 
երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, 
ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու 
սորվեցէք, բայց ձերսորվեցէք, բայց ձերսորվեցէք, բայց ձերսորվեցէք, բայց ձեր
ամու'ր պահեցէամու'ր պահեցէամու'ր պահեցէամու'ր պահեցէ
    

Ah one's lAh one's lAh one's lAh one's language:anguage:anguage:anguage:    who who who who would we be without itwould we be without itwould we be without itwould we be without it
faith faith faith faith are tare tare tare the forcehe forcehe forcehe forces, s, s, s, that  that  that  that  define a nation define a nation define a nation define a nation 
to to to to speakspeakspeakspeak    inininin    a a a a foreignforeignforeignforeign    languagelanguagelanguagelanguage    over your mother tongueover your mother tongueover your mother tongueover your mother tongue
faith, how yofaith, how yofaith, how yofaith, how you can say which nation you belong tou can say which nation you belong tou can say which nation you belong tou can say which nation you belong to
our youngour youngour youngour young    ArmenianArmenianArmenianArmenianssss,,,,    go ahead andgo ahead andgo ahead andgo ahead and    learn ten languages, if you wish,learn ten languages, if you wish,learn ten languages, if you wish,learn ten languages, if you wish,
please please please please do do do do not forget to not forget to not forget to not forget to always keep your Armenian language and your always keep your Armenian language and your always keep your Armenian language and your always keep your Armenian language and your 
Christian faith strong.Christian faith strong.Christian faith strong.Christian faith strong.    (Khachadour Abovyan)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, 920 Progress Avenue, TorontoTorontoTorontoToronto
Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431

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

    

    
    
6666----    OCTOBER OCTOBER OCTOBER OCTOBER 9999, 201, 201, 201, 2016666        
    

ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ ՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԷՆ ԵՏՔ     
Ճաշու ընթերցուածներ 

Gal 2:1Gal 2:1Gal 2:1Gal 2:1----10;  Mk 12:3510;  Mk 12:3510;  Mk 12:3510;  Mk 12:35----44444444    
    

TH SUNDAY AFTER EXALTATIONTH SUNDAY AFTER EXALTATIONTH SUNDAY AFTER EXALTATIONTH SUNDAY AFTER EXALTATION    
Synaxis readings 

----10, 10, 10, 10, Մարկ. ԺԲ. 35Մարկ. ԺԲ. 35Մարկ. ԺԲ. 35Մարկ. ԺԲ. 35----44444444    
    

Ա՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայԱ՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայԱ՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայԱ՜խ լեզուն. լեզուն որ չըլլայ, , , , մարդ ինչի մարդ ինչի մարդ ինչի մարդ ինչի 
կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ կը նմանի: Ազգը պահողն ու իրար հետ 
միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: միացնողը անոր լեզուն է եւ հաւատքը: 
Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ Եթե լեզուդ փոխես ու հաւատքդ 
ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ ուրանաս, ալ ինչով կրնաս ըսել, թէ որ 
ազգէն ես:ազգէն ես:ազգէն ես:ազգէն ես:     
Ձե'զի Ձե'զի Ձե'զի Ձե'զի կ'ըսեմ, հայոց նորահաս կ'ըսեմ, հայոց նորահաս կ'ըսեմ, հայոց նորահաս կ'ըսեմ, հայոց նորահաս 
երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, երիտասարդներ,ձեր անունին մեռնիմ, 
ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու ձեր արեւուն մատա'ղ, տասը լեզու 
սորվեցէք, բայց ձերսորվեցէք, բայց ձերսորվեցէք, բայց ձերսորվեցէք, բայց ձեր    լեզուն եւ հաւատքը լեզուն եւ հաւատքը լեզուն եւ հաւատքը լեզուն եւ հաւատքը 
ամու'ր պահեցէամու'ր պահեցէամու'ր պահեցէամու'ր պահեցէքքքք: : : : (Խաչատուր Աբովեան)    

would we be without itwould we be without itwould we be without itwould we be without it. . . . TTTThehehehe    language and language and language and language and thethethethe    
define a nation define a nation define a nation define a nation and keep it and keep it and keep it and keep it unifiedunifiedunifiedunified. If you . If you . If you . If you chose chose chose chose 

over your mother tongueover your mother tongueover your mother tongueover your mother tongue    and and and and denydenydenydeny    your your your your 
u can say which nation you belong tou can say which nation you belong tou can say which nation you belong tou can say which nation you belong to. Here is my plea to . Here is my plea to . Here is my plea to . Here is my plea to 

learn ten languages, if you wish,learn ten languages, if you wish,learn ten languages, if you wish,learn ten languages, if you wish,    but but but but 
always keep your Armenian language and your always keep your Armenian language and your always keep your Armenian language and your always keep your Armenian language and your 

(Khachadour Abovyan)    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TorontoTorontoTorontoToronto, O, O, O, ONNNN    M1G 3TM1G 3TM1G 3TM1G 3T1111    
Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431Tel: (416)431----3001     3001     3001     3001         
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ՏՕՆ ՏՕՆ ՏՕՆ ՏՕՆ ՍԲՍԲՍԲՍԲ. ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉԹԱՐԳՄԱՆԻՉ ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐ
 

Ս. Խաչի Դ Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ
տարի Հոկտեմբեր 8-ին Հայ 
Եկեղեցին կը տօնէ Սբ. Թարգմանչանց 
«Տօն Սրբոց Թարգմանչացն մերոց վարդապետ
Մեսրոպ Մաշտոցի, Եղիշէի, Մովսէս
Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր

և Ներսէս Կլայեցիի (Շնորհալի)» :  
Ս. Թարգմանիչներու շնորհիւ նախ Աստուածաշունչ
հայերէնի թարգմանուեցաւ, եւ սոյն թարգմանութիւնը 
կատարեալ էր, որ Ֆրանսացի գիտնական Լա Քրոզը
«Թարգմանութիւններու Թագուհի»: Առաջին նախադասութիւնը
որ թարգմանուած է հայերէն եւ գրուած աստու
նորաստեղծ հայոց տառերով՝ Սողոմոն Իմաստունի
Առակաց»-էն էր.  

««««ՃանաչելՃանաչելՃանաչելՃանաչել    զիմաստութիւնզիմաստութիւնզիմաստութիւնզիմաստութիւն    եւեւեւեւ    զխրատզխրատզխրատզխրատ, , , , իմանալիմանալիմանալիմանալ
հանճարոյ.........հանճարոյ.........հանճարոյ.........հանճարոյ.........»»»»:::: 

Ս. Գրքի թարգմանութեան յաջորդեցին Եկեղեցւոյ Ս
օտար հեղինակներու զանազան աշխատութիւններու
թարգմանութիւնները, որոնցմէ շատերու բնօրինակները 
կորստեան մատնուած են եւ անոնց հայերէն թարգմանութիւնները 
բնագրի արժէք ունին: Հայ Գիրերու գիւտով եւ Աստուածաշունչի 
հայերէն թարգմանութեամբ Հայ եկեղեցին Յունական 
ազդեցութենէ փրկուեցաւ, քրիստոնէական  գիրքերը
թարգմանուեցան,  եկեղեցական ծէսերը հայկականացուեցան
հայ դպրոցներ հիմնուեցան, ինչպէս նաեւ Պարսկաստանի 
իշխանութեան տակ գտնուող Արշակունիներու տկարացած
պաշտօնական գրագրութիւնը Յունարէնէ եւ Ասորեր
դարձաւ:  
 

THE FEAST OF HOLY TRANSLATORSTHE FEAST OF HOLY TRANSLATORSTHE FEAST OF HOLY TRANSLATORSTHE FEAST OF HOLY TRANSLATORS    
On October 8, the Armenian Church commemorates the F
Holy Translators St. Mesrob Mashtots, Yeghishe, Moses of Khoronk, 
philosopher Davit Anhaght, St. Gregory of Narek and St. Nerses the 
Gracious.  
 

These are the fathers of the Armenian Church, who, after the creation 
of the Armenian alphabet, started the translation of the Holy Bible,
religious and other texts from Greek and Assyrian
Armenian, and some have created their own works. 

ՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՎԱՐԴԱՊԵՏՆԵՐՈՒՈՒՈՒՈՒ    

աբաթ օրը, այս 
 Առաքելական 
չանց յիշատակը՝ 

վարդապետաց 
Մովսէս Քերթողի, 

Գրիգոր Նարեկացիի 

Աստուածաշունչ մատեանը 
սոյն թարգմանութիւնը այնքան 

րոզը զայն կոչած  է 
նախադասութիւնը, 

աստուածատուր 
Իմաստունի «Գիրք 

իմանալիմանալիմանալիմանալ    զբանսզբանսզբանսզբանս    

Ս. Հայրերու եւ 
օտար հեղինակներու զանազան աշխատութիւններու հայերէն 

բնօրինակները այսօր 
եւ անոնց հայերէն թարգմանութիւնները 

տուածաշունչի 
Հայ եկեղեցին Յունական 

րքերը հայերէնի 

հայկականացուեցան եւ  
ինչպէս նաեւ Պարսկաստանի 

տկարացած գահի 

սորերէնէ հայերէնի 

    
h commemorates the Feast of the 

Holy Translators St. Mesrob Mashtots, Yeghishe, Moses of Khoronk, 
philosopher Davit Anhaght, St. Gregory of Narek and St. Nerses the 

These are the fathers of the Armenian Church, who, after the creation 
translation of the Holy Bible, 

religious and other texts from Greek and Assyrian sources into 

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ----    REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............

Յովսէփ Գանտահարեանի                  
Նազարէթ Հայրապետեանի                  
Լեւոն Հայրապետեանի                          
Հայկանուշ Միքայէլեանի                      
Անժէլ Միքայէլեանի                               
Հայրապետեան եւ Միքայէլեան գերդաստաններու ննջեցելոց
The deceased members of Hayrabedian & Mikaelian Families

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի 
ողբացեալ  ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփ    ԳանտահարԳանտահարԳանտահարԳանտահար
հարազատներու կողմէ: 

Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for 
late  Hovsep KandahariHovsep KandahariHovsep KandahariHovsep Kandaharianananan by his loved ones.
 
Later their  translation of the Holy Bible was named 
the "Queen of Versions". The first verse translated 
and written in Armenian was from the Book of  
Proverbs of the Old Testament: 
“To know wisdom and instruction; to perceive the “To know wisdom and instruction; to perceive the “To know wisdom and instruction; to perceive the “To know wisdom and instruction; to perceive the 
words of understandingwords of understandingwords of understandingwords of understanding…….…….…….…….”.”.”.”.    
The creation of the Armenian Alphabet generated 
the translations of many religious philosophical and 
scientific books and literature of various auth
books written in their native language disappeared and their translated 
Armenian copies remain and are used as originals. 
 
The work of Holy translators contributed to the spiritual  and cultural 
awakening of Armenia. The schools
national identity of Armenian church 
influences. It marked the beginning of the Golden
literature as well. The translators in the following centuries, 
commemorated during this Feast (St. Gregory of Narek and St. Nerses 
the Gracious), also contributed greatly 
theology, through their numerous hymns,
thoughts and analyses. 

REQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICEREQUIEM SERVICE    
Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............Եւս առաւել յիշեա Տէր զհոգին.............    

                  Hovsep Kandaharian 
                  Nazaret Hayrabedian 

Լեւոն Հայրապետեանի                          Levon Hayrabedian 
Հայկանուշ Միքայէլեանի                      Hayganoush Mikaelian 
Անժէլ Միքայէլեանի                               Angele Mikaelian 
Հայրապետեան եւ Միքայէլեան գերդաստաններու ննջեցելոց 

deceased members of Hayrabedian & Mikaelian Families 

 եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ 
ԳանտահարԳանտահարԳանտահարԳանտահարեանիեանիեանիեանի յիշատակին` իր 

Divine Liturgy coffee & cookies will be served for 
loved ones. 

Later their  translation of the Holy Bible was named 
the "Queen of Versions". The first verse translated 
and written in Armenian was from the Book of  

“To know wisdom and instruction; to perceive the “To know wisdom and instruction; to perceive the “To know wisdom and instruction; to perceive the “To know wisdom and instruction; to perceive the 

The creation of the Armenian Alphabet generated 
the translations of many religious philosophical and 
scientific books and literature of various authors. Some of the  original 
books written in their native language disappeared and their translated 

used as originals.  

contributed to the spiritual  and cultural 
chools were opened and the distinct 

Armenian church was shaped, free of foreign 
t marked the beginning of the Golden Era of Armenian 

. The translators in the following centuries, who are 
St. Gregory of Narek and St. Nerses 

greatly to the core of Armenian church 
hymns, prayers, letters, philosophical 



ՍՍՍՍ. . . . ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ    ((((362362362362----440440440440) Ծնած է Տարօն
քաղաքի Հացեկաց գիւղին մէջ, մօտաւորապէս 362 
թուականին: Շատ լաւ գիտէր յունարէն, 
պարսկերէն, ասորերէն, եւ վրացերէն: Եղած է 
Արքունիքի ատենադպիր, անցած է զինուորական 
ծառայութեան, իսկ 394 թ. դարձած է վանական: 
Աղօթքի պահուն տեսիլքով ստացած է հայերէն 
լեզուի հնչիւններուն լիովին համապատասխանող 
36 նշանագրերու պատկերները, ու ստեղծած է 
Հայոց Այբուբենը: 
MESROB MASHDOTZ (438 ADMESROB MASHDOTZ (438 ADMESROB MASHDOTZ (438 ADMESROB MASHDOTZ (438 AD))))  St. Mesrob was born in the village of 
Hatzegatz in the province of Daron. He was fluent in Greek, Persian, 
Syriac and Georgian.  He served in the Armenian Royal Court, but later, 
he decided to enter the ranks of the clergy. While praying
divine vision, where 36  luminous characters were shown by the hand 
of God. Those letters represented the range of sounds in the Armenian 
Language. He  created the Armenian Alphabet in the year 405. 
 

ՍՍՍՍ. . . . ԵՂԻՇԷԵՂԻՇԷԵՂԻՇԷԵՂԻՇԷ    ՊԱՏՄԻՉՊԱՏՄԻՉՊԱՏՄԻՉՊԱՏՄԻՉ    (410(410(410(410----    470470470470) Հայ 
Վարդապետ եւ աշակերտ Ս. Սահակ Պարթեւի
Մեսրոպ Մաշտոցի: 434-441 
Աղեքսանդրիոյ մէջ ապա կը վերադառնայ 
Հայաստան եւ կը ծառայէ Վարդան Մամիկոնեանին,
որպէս զինուոր եւ դպրապետ: Կը մասնակցի 450
451 Վարդանանց պատերազմին: Ապա 
զինուորական ասպարէզն ու աշխարհական

կեանքը եւ կը դառնայ մենակեաց: Կը ճգնի Մոկաց լեռներուն մէջ 
եւ Տէրոջմէ կը ստանայ բժշկութեան շնորհը: Յայտնի 
աշխատութիւններէն են  «Վարդանի և Հայոց Պատերազմի
եւ «Արարածոց Մեկնութիւնը»:        
YEGHISHEHYEGHISHEHYEGHISHEHYEGHISHEH (410(410(410(410----    470470470470)  was one of the most renowned of the students 
of St. Sahag and St. Mesrob and served as secretary to St. Vartan. He 
wrote the great history of the 'Battle of Vartanantz'. After the Battle of 
Avarayr in 450, he retired to the mountains. He 
was also graced with the power of healing.  
    
ՍՍՍՍ. . . . ՄՈՎՍԷՍՄՈՎՍԷՍՄՈՎՍԷՍՄՈՎՍԷՍ    ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410ԽՈՐԵՆԱՑԻ (410----490) 490) 490) 490) Հայ մեծ 
պատմիչ, Պատմահայր եւ Քերթողահայր, 
ծնած է Տարօն գաւառի Խորոնք գիւղը: Եղած է 

Տարօն 
362 

, 
վրացերէն: Եղած է 

րական 
ծառայութեան, իսկ 394 թ. դարձած է վանական: 

հայերէն 
 

պատկերները, ու ստեղծած է 

St. Mesrob was born in the village of 
Hatzegatz in the province of Daron. He was fluent in Greek, Persian, 
Syriac and Georgian.  He served in the Armenian Royal Court, but later, 

praying, he had a 
were shown by the hand 
sounds in the Armenian 

Language. He  created the Armenian Alphabet in the year 405.  

 մեծ պատմիչ,  
Պարթեւի եւ Ս. 

441 կ’ուսանի 
ապա կը վերադառնայ 

Մամիկոնեանին, 
Կը մասնակցի 450-

Ապա կը լքէ 
ասպարէզն ու աշխարհական 

մենակեաց: Կը ճգնի Մոկաց լեռներուն մէջ 
եւ Տէրոջմէ կը ստանայ բժշկութեան շնորհը: Յայտնի 

Պատերազմի Մասին» 

was one of the most renowned of the students 
Mesrob and served as secretary to St. Vartan. He 

wrote the great history of the 'Battle of Vartanantz'. After the Battle of 

աշակերտը Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի
Ան զբաղած է թարգմանութեամբ
տօներուն նուիրուած բազմաթիւ
պատկառելի տարիքին Սահակ Բագրատունիի
«Հայոց Պատմութիւն» աշխատութիւնը
ժողովուրդի հին պատմութեան կարեւոր սկզբնաղբիւրը:
MOVSES OF KHORONK  MOVSES OF KHORONK  MOVSES OF KHORONK  MOVSES OF KHORONK  (410(410(410(410----490)490)490)490)
was also one of the important students of St. Sahag and St. Mesrob
was born in the village of Khoronk,  Daron province.  He had written 
many works and church hymns poems, orations, and chants. At a later 
age, by the request of Sahag Bagradouni,  he started to write his most 
prominent work   "History of Armenia", whic
facts and events starting from  the beginnings of the Armenian nation 
till his day.  
 

    ՍՍՍՍ. . . . ԴԱՒԻԹԴԱՒԻԹԴԱՒԻԹԴԱՒԻԹ    ԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹ
մեծ իմաստասէր, 
գիւղին մէջ: Իր ուսումը
մէջ: Եղած է աշակերտը 
Հրապարակային 
իր յաղթանակներուն
տիտղոսը:  
DAVID THE INVINCIBLEDAVID THE INVINCIBLEDAVID THE INVINCIBLEDAVID THE INVINCIBLE
Movses and   received his higher education in centers 

outside Armenia, particularly in Alexandria
of Invincible because of his brilliance in philosophy. He translated the 
works of Plato and Aristotle and is also noted for a number of 
commentaries and ecclesiastical writings.
 
ՍՍՍՍ. . . . ԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐ        ՆԱՐԵԿԱՑԻՆԱՐԵԿԱՑԻՆԱՐԵԿԱՑԻՆԱՐԵԿԱՑԻ    (951(951(951(951----    
Առաքելական Եկեղեցւոյ 
սուրբերէն, բանաստեղծ, երաժիշտ
Կ'ենթադրուի, որ ծնունդով եղած 
Վասպուրական աշխարհի Ռշտունեաց 
գաւառի Նարեկ գիւղէն: Իբրեւ կուսակրօն 
հոգեւորական, Կրթութիւն ստացած է 
հռչակաւոր Նարեկավանքի դպրոցը՝ վա
նահայր եւ ուսուցչապետ 
Նարեկացիի խնամակալութեան ներքոյ: 
Անոր ամենէն աւելի ծանօթ ստեղծագործութիւնը 

Մաշտոցի եւ Ս. Սահակ Պարթեւի:  
թարգմանութեամբ եւ  գրած է եկեղեցական  

բազմաթիւ շարականներ: Արդէն 
Բագրատունիի խնդրանքով կը գրէ 

աշխատութիւնը, որը դարձաւ մեր 
կարեւոր սկզբնաղբիւրը: 

490)490)490)490), The father of Armenian history, 
was also one of the important students of St. Sahag and St. Mesrob. He 
was born in the village of Khoronk,  Daron province.  He had written 
many works and church hymns poems, orations, and chants. At a later 
age, by the request of Sahag Bagradouni,  he started to write his most 
prominent work   "History of Armenia", which contains the historical 
facts and events starting from  the beginnings of the Armenian nation 

ԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹԱՆՅԱՂԹ    ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ (475(475(475(475----550550550550))))    Հայ 
, ծնած է Հարք գաւառի Ներքին 

ուսումը ստացած է Աղեքսանդրիոյ 
Եղած է աշակերտը Մովսէս Խորենացիի: 

 փիլիսոփայական  վէճերու մէջ 
յաղթանակներուն համար ստացած է Անյաղթ 

DAVID THE INVINCIBLEDAVID THE INVINCIBLEDAVID THE INVINCIBLEDAVID THE INVINCIBLE,    (475(475(475(475----550550550550))))     was a student of 
received his higher education in centers 

Alexandria where he received the title 
of Invincible because of his brilliance in philosophy. He translated the 
works of Plato and Aristotle and is also noted for a number of 

ntaries and ecclesiastical writings. 

1003)1003)1003)1003)----    Հայ 
մեծագոյն 
երաժիշտ: 

Կ'ենթադրուի, որ ծնունդով եղած է 
Վասպուրական աշխարհի Ռշտունեաց 

կուսակրօն 
Կրթութիւն ստացած է 

հռչակաւոր Նարեկավանքի դպրոցը՝ վա- 
ուսուցչապետ Անանիա 

խնամակալութեան ներքոյ: 
ստեղծագործութիւնը  «Մատեան 



Ողբերգութեան» է, որ աւելի ծանօթ է իբր «Նարեկ
Անցեալ տարի Ապրիլ 12-ին Հայոց Ցեղասպանութեան
տարելիցին նուիրուած Ս. Պատարագի ընթացքին 
Ֆրանցիսկոս Պապը Ս. Գրիգոր Նարեկացիին հ
Տիեզերական Եկեղեցւոյ Վարդապետ: 
GREGORY OF NAREG (950GREGORY OF NAREG (950GREGORY OF NAREG (950GREGORY OF NAREG (950----1010 AD)1010 AD)1010 AD)1010 AD)    Born in the town
where he received his education under the guidance of his father, 
Khosrov Antzevatzi, and from Anania Vartabed, Abbot of Nareg 
Monastery. At an early age, he and his two brothers entered the 
monastic life. He wrote a number of famous letters, sharagans, 
odes, melodies,but his masterpiece is his 'Book of Lamentations' also 
known as  'Nareg' where his universal genius is displayed. 
Last year on April 12,  during the Mass in commemoration of  the 100th 
Anniversary of  Armenian Genocide, Pope Francis proclaimed Saint 
Gregory of Narek a Doctor of the Universal Church. 
 
    ՍՍՍՍ. . . . ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ    ((((1102110211021102----1173 1173 1173 1173 ))))    ----Ներսէս

հայրապետը ծնած է Ծոփաց նահանգի Անձիտ 
գաւառին Ծովք ամրոցը 1102
Ապիրատ Պահլաւունիի ընտանիքին
ծոռն էր Գրիգոր Մագիստրոսի։ Ան
ստացած է Շուղրիի Սեւ լերան Կարմիր
եւ Հռոմկլայի մէջ (Կիլիկիոյ մայրաքաղաք
1166 թ. ձեռնադրուած է Կաթողիկոս: Կեանքի 
վերջին շրջանին միշտ
բերդաքաղաքին մէջ ապրած է
ստացած է Կլայեցի անունը։ Ներսէս

հայրապետը մահացած է  1173 թուականին։ Իր
շարականներէն ու աղօթքներէն են «Առաւօտ Լուսոյ
Խորին», « Հաւատով Խոստովանիմ» եւ այլ նշանաւոր գործեր:
NERSES SHNORHALI ( (1102NERSES SHNORHALI ( (1102NERSES SHNORHALI ( (1102NERSES SHNORHALI ( (1102----1173)1173)1173)1173)    St. Nerses was born in 1102 in 
Cilicia, to the noble father Abirad Bahlavouni. He was the great 
grandson of  the great church writer, Krikor Magistros. He studied in 
Garmir (Red) Monastery and was ordained at 18 years of age by his 
brother, Catholicos Krikor III Balavouni in the City of Hromgla( Capital 
of Cilicia). By the age of thirty, he was consecrated a bishop and in 1166 
was ordained as Catholicos. St. Nerses Shnorali, who is also called 
Nersess Glayetsi,  has written prayers, hymns and theological 
encyclicals.     

Նարեկ» աղօթագիրք: 
ասպանութեան 100-ամեայ 

Ս. Պատարագի ընթացքին  Հռոմի 
Ֆրանցիսկոս Պապը Ս. Գրիգոր Նարեկացիին հռչակեց 

town of Nareg, 
where he received his education under the guidance of his father, 
Khosrov Antzevatzi, and from Anania Vartabed, Abbot of Nareg 
Monastery. At an early age, he and his two brothers entered the 
monastic life. He wrote a number of famous letters, sharagans, treasures, 

Book of Lamentations' also 
known as  'Nareg' where his universal genius is displayed.  

year on April 12,  during the Mass in commemoration of  the 100th 
cis proclaimed Saint 

Ներսէս Շնորհալի 
Ծոփաց նահանգի Անձիտ 

1102-ին, իշխան 
ընտանիքին մէջ եւ 

Մագիստրոսի։ Ան ուսում 
Կարմիր վանքի 
մայրաքաղաք): 

թ. ձեռնադրուած է Կաթողիկոս: Կեանքի 
իշտ Հռոմկլայ 

բերդաքաղաքին մէջ ապրած է, ուրկէ ալ 
անունը։ Ներսէս Շնորհալի 

թուականին։ Իր հիասքանչ 
Լուսոյ» «Խորհուրդ 

եւ այլ նշանաւոր գործեր: 
St. Nerses was born in 1102 in 
Bahlavouni. He was the great 

grandson of  the great church writer, Krikor Magistros. He studied in 
Garmir (Red) Monastery and was ordained at 18 years of age by his 
brother, Catholicos Krikor III Balavouni in the City of Hromgla( Capital 

e age of thirty, he was consecrated a bishop and in 1166 
St. Nerses Shnorali, who is also called 

Nersess Glayetsi,  has written prayers, hymns and theological 

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ .........ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ .........ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ .........ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ .........    
    
Ս. Գիրքը միայն հայերը  
«Աստուածաշունչ» կ'անուանեն:
գիրերու գիւտէն յետոյ Ս. Սահակ 
Պարթեւի եւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի 
առաջնորդութեամբ Ս. Գիրքը առաջին 
անգամ թարգմանուեցաւ հայերէնի,  Ս. Թարգմանիչները 
զանիկա «Աստուածաշունչ Մատեան
ընտրութեան հիմքը Ս. Պօղոս առաքեալի 
«ԱստԱստԱստԱստուուուուծոծոծոծոյյյյ    շշշշուուուունչնչնչնչով գրով գրով գրով գրուուուուած ամէած ամէած ամէած ամէն գիրք օն գիրք օն գիրք օն գիրք օ
հանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութեհանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութեհանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութեհանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութե
համար, որպհամար, որպհամար, որպհամար, որպէէէէսսսսզի կատարեզի կատարեզի կատարեզի կատարեալ ալ ալ ալ 
պատրաստ` բոլոր բարի գործերուպատրաստ` բոլոր բարի գործերուպատրաստ` բոլոր բարի գործերուպատրաստ` բոլոր բարի գործերու    

Այլ ազգերը Ս. Գիրքը կը կոչեն Բիբլիա՝ յունարէն 
բառէն, որ կը նշանակէ գիրքեր: Հոս գիրք բառի յ
գործածուի, քանզի թէեւ ըլլալով
բաղկացած է 66 առանձին գիրքերէ:

DID YOU KNOW?.....DID YOU KNOW?.....DID YOU KNOW?.....DID YOU KNOW?.....    
    
The Bible is called 'Asdvadzashounch' (
Armenian. This name was given to the Bible by  Holy Translators, 
right after it was translated into Armenian
following passage from the Bible: 
""""All Scripture is GodAll Scripture is GodAll Scripture is GodAll Scripture is God----breathed and is useful for teaching, rebuking, breathed and is useful for teaching, rebuking, breathed and is useful for teaching, rebuking, breathed and is useful for teaching, rebuking, 
correcting and correcting and correcting and correcting and training in righteousness, so that the servant of Godtraining in righteousness, so that the servant of Godtraining in righteousness, so that the servant of Godtraining in righteousness, so that the servant of God
be thoroughly equipped for every good work"be thoroughly equipped for every good work"be thoroughly equipped for every good work"be thoroughly equipped for every good work"
Following the invention of the Armenian alphabet, 
Bartev, Mesrop Mashtots and  a group of translators 
years of collective work to finish the 
In other languages Asdvadzashounch
name is derived from the Greek word
plural form of word book was used, because even though the  Holy 
Bible is one book, but it consists of the collection of 
by prophets, kings, apostles…  

 

Ս. Գիրքը միայն հայերը  
կ'անուանեն:    Երբ 

յ Ս. Սահակ 
Մաշտոցի 

առաջնորդութեամբ Ս. Գիրքը առաջին 
ցաւ հայերէնի,  Ս. Թարգմանիչները 

Մատեան» կոչեցին: Այս անունի 
ութեան հիմքը Ս. Պօղոս առաքեալի  խօսքը հանդիսացաւ.  

ն գիրք օն գիրք օն գիրք օն գիրք օգտակար է ուսուցման, գտակար է ուսուցման, գտակար է ուսուցման, գտակար է ուսուցման, 
հանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութեհանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութեհանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութեհանդիմանութեան, ուղղելու եւ արդարութեան մեջ խրատելուան մեջ խրատելուան մեջ խրատելուան մեջ խրատելուն ն ն ն 

ալ ալ ալ ալ ըլլայըլլայըլլայըլլայ    ԱստԱստԱստԱստուուուուծոծոծոծոյ մարդը եւ յ մարդը եւ յ մարդը եւ յ մարդը եւ 
    համարհամարհամարհամար»»»» (Բ Տիմ. 3. 16-17): 

կոչեն Բիբլիա՝ յունարէն «Տա Բիբլիա» 
նշանակէ գիրքեր: Հոս գիրք բառի յոգնակին կը 

թէեւ ըլլալով մէկ գիրք` Աստուածաշունչը 
առանձին գիրքերէ: 

is called 'Asdvadzashounch' (God-breathed) only in 
Armenian. This name was given to the Bible by  Holy Translators, 
right after it was translated into Armenian, and was inspired by the 

breathed and is useful for teaching, rebuking, breathed and is useful for teaching, rebuking, breathed and is useful for teaching, rebuking, breathed and is useful for teaching, rebuking, 
training in righteousness, so that the servant of Godtraining in righteousness, so that the servant of Godtraining in righteousness, so that the servant of Godtraining in righteousness, so that the servant of God may may may may 

be thoroughly equipped for every good work"be thoroughly equipped for every good work"be thoroughly equipped for every good work"be thoroughly equipped for every good work" (2 Timothy 3:16-17) 
menian alphabet,  it took Sahak 

group of translators more than twenty 
work to finish the full translation of Holy Bible.   

In other languages Asdvadzashounch is called the Holy Bible. This 
is derived from the Greek word 'ta biblia', meaning books. The 

plural form of word book was used, because even though the  Holy 
the collection of 66 books, written 



 Հոկտեմբեր 8-ին Հայաստանեայց 
Առաքելական Ս. Եկեղեցին կը 
տօնախմբէ Սրբոց Թարգմանչաց 
յիշատակը: Այդ առիթով Արագածոտնի 
թեմի առաջնորդանիստ Օշականի 
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցւոյ մէջ 
կը մատուցուի ուխտի Սուրբ Պատարագ: 
Մայր աթոռի տեղեկատուական համակարգին համաձայն
օրը, աւանդութեան համաձայն Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 
Մատենադարանի պահոցէն դուրս կը բերուի եւ Օշական կը 
տարուի երկու հարիւր տարիներէ աւելի Աշտարակի սրբութիւն 
հանդիսացող Շուխոնց Ս. Աւետարանը, որպէսզի ուխտաւոր 
հայորդիները հնարաւորութիւն ունենան  հաղորդակից դառ
հրաշագործ Աւետարանին: Շուխոնց ձեռագիր  Աւետարանը 
գրուած է 1669 թ. Էսֆահանի Նոր Ջուղայի  Ս. Ամենափրկիչ 
վանքի կրօնաւոր Բարսեղի ձեռքով եւ Խոջա Մանասի 
պատուէրով: Ս. Գիրքը նկարազարդ է եւ ունի տասներեք 
մանրանկար: 1750-60 թ. Ս. Գիրքն արդէն կը գտնուէր Աշտարա
եւ կը պատկանէր Շուխեան գերդաստանին, որոնք  1873 թ. զայն 
նուիրաբերեցին Աշտարակի Ս. Ամենափրկիչ եկեղեցւոյն: Ս. 
Աւետարանը երկար տարիներ հանգրուանած է Ս. Ամենափրկիչ 
եւ Ս. Կարմրաւոր եկեղեցիներու մէջ եւ կոչուած 
Աւետարան: 20-րդ  դարու առաջին կէսին Աշտ
շրջակայքի եկեղեցիներէն պետութեան կողմէ  հաւ
գիրքերու հետ ան տեղափոխոխուած  է Մ. Մաշտոցի անուան 
Մատենադարան: ( Source: http://www.yotverk.am) 
 

HAPPY BIRTHDAY YEREVANHAPPY BIRTHDAY YEREVANHAPPY BIRTHDAY YEREVANHAPPY BIRTHDAY YEREVAN
On Saturday,  October 8 the capital city of our 
motherland Armenia-Yerevan celebrate
anniversary of its  establishment entitled “Yerevan
of the Sun.” Various cultural programs and 

performances will take place throughout the 12 districts of 
Due to the  April war, this year's celebrations will be m
compared to previous years. Instead, part of the funds, intended for 
organizing this event, will be allocated to support a social program to 
help 2798 low income families and the families of military service men 
and veterans.  

Մայր աթոռի տեղեկատուական համակարգին համաձայն, նոյն 
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 

եւ Օշական կը 
ւր տարիներէ աւելի Աշտարակի սրբութիւն 

հանդիսացող Շուխոնց Ս. Աւետարանը, որպէսզի ուխտաւոր 
հայորդիները հնարաւորութիւն ունենան  հաղորդակից դառնալու 

Շուխոնց ձեռագիր  Աւետարանը 
Ջուղայի  Ս. Ամենափրկիչ 

ղի ձեռքով եւ Խոջա Մանասի 
պատուէրով: Ս. Գիրքը նկարազարդ է եւ ունի տասներեք 

նուէր Աշտարակ 
որոնք  1873 թ. զայն 

եկեղեցւոյն: Ս. 
երկար տարիներ հանգրուանած է Ս. Ամենափրկիչ 

եւ կոչուած է  Շուխոնց 
առաջին կէսին Աշտարակի ու 

կեղեցիներէն պետութեան կողմէ  հաւաքուած միւս 
տեղափոխոխուած  է Մ. Մաշտոցի անուան 

HAPPY BIRTHDAY YEREVANHAPPY BIRTHDAY YEREVANHAPPY BIRTHDAY YEREVANHAPPY BIRTHDAY YEREVAN    
On Saturday,  October 8 the capital city of our 

celebrated the 2798 
anniversary of its  establishment entitled “Yerevan-City 

programs and  
the 12 districts of Yerevan.  

celebrations will be more modest 
art of the funds, intended for 

will be allocated to support a social program to 
families and the families of military service men 

ՈՒԱԽՈՒԱԽՈՒԱԽՈՒԱԽ    ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
HAPPY THANKSGIVING HAPPY THANKSGIVING HAPPY THANKSGIVING HAPPY THANKSGIVING 

 

Give thanks to the Give thanks to the Give thanks to the Give thanks to the LordLordLordLord, for he is good; his love endures forever., for he is good; his love endures forever., for he is good; his love endures forever., for he is good; his love endures forever.
                                                                                                 
 
Thanksgiving in Canada is celebrated on the second Monday of 
October, this year October 10, and it 
is an official statutory holiday - 
except for the Atlantic provinces 
(New Brunswick, Newfoundland 
and Labrador, Nova Scotia, and 
Prince Edward Island). However, in 
those provinces federally regulated 
institutions do observe 
Thanksgiving. In the US, Thanksgiving is celebrated on the fourth 
Thursday in November. The families celebrate Than
special dinner with the family and friends
for everything they have been blessed with

Thanksgiving in Canada actually goes back to 1578 in Newfoundland, 
when explorer Martin Frobisher held a ceremony of gratitude for 
surviving the journey from Europe. Americans, led by the Puritans a
the Mayflower, didn’t begin their annual tradition until 1621 
later. 

The first Thanksgiving holiday was held in Canada in April 1872, to 
celebrate the recovery of the Prince of Wales and future King Edward 
VII from a serious illness.  

Over the years this holiday was celebrated on different dates, mainly  in 
October and November. In fact, Canada didn’t actually settle on a 
Thanksgiving Day until 1957, when Parliament finally fixed the date as 
the second Monday of October,  to be "A Day of Thank
Almighty God for the bountiful harvest with which Canada has been 
blessed".   
 
''''Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for 
this is God’s will for you in Christ Jesusthis is God’s will for you in Christ Jesusthis is God’s will for you in Christ Jesusthis is God’s will for you in Christ Jesus
 
 

ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ    ՕՐՕՐՕՐՕՐ        
HAPPY THANKSGIVING HAPPY THANKSGIVING HAPPY THANKSGIVING HAPPY THANKSGIVING     

, for he is good; his love endures forever., for he is good; his love endures forever., for he is good; his love endures forever., for he is good; his love endures forever.    
                                                                                                 (Psalm 118:1) 

Thanksgiving in Canada is celebrated on the second Monday of 
October, this year October 10, and it 

 
the Atlantic provinces 

(New Brunswick, Newfoundland 
and Labrador, Nova Scotia, and 

er, in 
erally regulated 

do observe 
. In the US, Thanksgiving is celebrated on the fourth 

Thursday in November. The families celebrate Thanksgiving with a 
family and friends, giving their thanks to God 

for everything they have been blessed with.  

Thanksgiving in Canada actually goes back to 1578 in Newfoundland, 
when explorer Martin Frobisher held a ceremony of gratitude for 
surviving the journey from Europe. Americans, led by the Puritans and 
the Mayflower, didn’t begin their annual tradition until 1621 – 43 years 

The first Thanksgiving holiday was held in Canada in April 1872, to 
celebrate the recovery of the Prince of Wales and future King Edward 

e years this holiday was celebrated on different dates, mainly  in 
October and November. In fact, Canada didn’t actually settle on a 
Thanksgiving Day until 1957, when Parliament finally fixed the date as 

to be "A Day of Thanksgiving to 
Almighty God for the bountiful harvest with which Canada has been 

Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for 
this is God’s will for you in Christ Jesusthis is God’s will for you in Christ Jesusthis is God’s will for you in Christ Jesusthis is God’s will for you in Christ Jesus''''....((((1 Tess. 1 Tess. 1 Tess. 1 Tess. 5:165:165:165:16----17)17)17)17)    



Գիրերու գիւտէն յետոյ Ս. Մեսրոպ 
Մաշտոցը Ամարասի վանքին
Արցախի առաջին դպրոցը: Ամարասի 
վանքը կը գտնուի Արցախի Մարտունի 
շրջանի Մաճկալաշէն գիւղին մօտ, Խազազ 

եւ Լուսաւորիչ սարերու միջեւ: Ամարասի վանքի եկեղեցին 
հիմնած է Գրիգոր Ա ԼուսաւԳրիգոր Ա ԼուսաւԳրիգոր Ա ԼուսաւԳրիգոր Ա Լուսաւորիչըորիչըորիչըորիչը Դ դարու ս
ամփոփուած է Աղվանքի մէջ քրիստոնէութիւն
ընթացքին նահատակուած Գրիգորիսը՝ U. Գրիգոր Լուսաւորիչի
թոռը: 489-ին Վաչագան Գ Բարեպաշտ թագաւՎաչագան Գ Բարեպաշտ թագաւՎաչագան Գ Բարեպաշտ թագաւՎաչագան Գ Բարեպաշտ թագաւորը,որը,որը,որը,
Գրիգորիսի արդէն մոռացուած գերեզմանի տեղը, վրան 
կը կառուցէ: Ե դարէն ի վեր՝ Ամարասի վանքը շնորհիւ իր 
անընդմէջ գործող դպրոցի  մնաց որպէս կրօ
մշակութային կեդրոն: 1992-ին Ամարասի վանքը վերաբացուեցաւ 
որպէս Արցախի թեմի գործող վանք:  

 

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 2016 ($60.00 for adults and $30.00 for students 18years and older) 
at their earliest convenience. 
 
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
3001.    

 
    

ON LEAVING THE SANCTUARY ON LEAVING THE SANCTUARY ON LEAVING THE SANCTUARY ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAKAFTER BADARAKAFTER BADARAKAFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ

    
Օրհնեցից ըզՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ, oրհնութիւն

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.

Գիրերու գիւտէն յետոյ Ս. Մեսրոպ 
Ամարասի վանքին  մէջ բացած է 

Արցախի առաջին դպրոցը: Ամարասի 
Արցախի Մարտունի 

ն գիւղին մօտ, Խազազ 
Ամարասի վանքի եկեղեցին 

Դ դարու սկիզբը: Հոն 
քրիստոնէութիւն տարածելու 

Գրիգոր Լուսաւորիչի 
որը,որը,որը,որը, գտնելով 

ն մոռացուած գերեզմանի տեղը, վրան մատուռմատուռմատուռմատուռ 
դարէն ի վեր՝ Ամարասի վանքը շնորհիւ իր 

մնաց որպէս կրօնական եւ 
ին Ամարասի վանքը վերաբացուեցաւ 

($60.00 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-

AFTER BADARAKAFTER BADARAKAFTER BADARAKAFTER BADARAK        
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ ԱՌԱՋ    

րհնութիւն նորա ի 

Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee 

praise shall be at all times in my mouth. 

ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
Կը գոհանանք Քեզմէ, Տէ՛ր Աստուած մեր, որ Քու երեւելի 
լոյսով ուրախացուցիր Քու բոլոր արարածներդ. Քու 
պատուիրաններու իմանալի լոյսով լուսաւորեցիր
անոնց, որոնք կը հաւատան Քեզի: Զօրացու'ր նաեւ եւ մեզ, 
Տէր՛, պահելու Քու պատուիրաններն 
ժամ, որպէսզի լուսաւորուած միտքով միշտ Քու 
կամքդ կատարենք եւ գալիք բարիքներուն հասնինք բոլոր 
սուրբերուն հետ` մեր Տէր եւ Փրկիչ
շնորհով ու մարդասիրութեամբ, Որուն կը վայելէ փառք, 
իշխանութիւն  եւ պատիւ այժմ եւ միշտ և յաւիտեանս 
յաւիտենից. Ամէն: 
 

THANKSGIVINGTHANKSGIVINGTHANKSGIVINGTHANKSGIVING
We thank you, Lord our God, that 
exhilarated  all Your creatures, and w
commandments You enlightened all 
strength, O Lord, to keep Your commandments
so with our  enlightened minds we may fulfill Your will,
the coming good things along with all
humanity of our Lord and Savior Jesus Christ
glory, power and honor, now and always

    

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION
    

During the General Confession you can either join those who 
come forward and kneel before the Altar or stay where you are. 
When you receive the Holy Communion cross yourself and say 
'megha Asdoodzoh' (I sinned against God). It is recommended, as 
St. Paul says, that ladies should cover their heads as a sign of 
modesty (1 Cor. 11:5). 

    

ALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR FLOWERSALTAR FLOWERS

Parishioners, who would like to donate altar flowers 
memory of their loved ones or for a special occasion, please 

contact the church office at 416
week on a calendar at the Donation table in the church lobby.

 

ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ    ԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔԱՂՕԹՔ    
Կը գոհանանք Քեզմէ, Տէ՛ր Աստուած մեր, որ Քու երեւելի 

Քու բոլոր արարածներդ. Քու 
պատուիրաններու իմանալի լոյսով լուսաւորեցիր բոլոր 
անոնց, որոնք կը հաւատան Քեզի: Զօրացու'ր նաեւ եւ մեզ, 

պատուիրաններն այսօր եւ ամենայն 
ժամ, որպէսզի լուսաւորուած միտքով միշտ Քու 

կատարենք եւ գալիք բարիքներուն հասնինք բոլոր 
սուրբերուն հետ` մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի 
շնորհով ու մարդասիրութեամբ, Որուն կը վայելէ փառք, 

եւ պատիւ այժմ եւ միշտ և յաւիտեանս 

THANKSGIVINGTHANKSGIVINGTHANKSGIVINGTHANKSGIVING    PRAYERPRAYERPRAYERPRAYER    
that with Your glorious light you 

, and with the concievable light of Your 
 those, who believe in You. Give us 

commandments today and all the time, 
minds we may fulfill Your will, and may attain 

with all thy saints by the grace and 
Savior Jesus Christ, to Whom  is befitting 

always and forever and ever. Amen.    

DURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSIONDURING THE CONFESSION    
    

During the General Confession you can either join those who 
come forward and kneel before the Altar or stay where you are. 

Communion cross yourself and say 
'megha Asdoodzoh' (I sinned against God). It is recommended, as 
St. Paul says, that ladies should cover their heads as a sign of 

    

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 416-431-3001 ext 222 or chose a 
week on a calendar at the Donation table in the church lobby. 


