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Մատթէոս 12:38-45 

 
յն ժամանակ օրէնսգէտներից եւ փարիսեցիներից 
ոմանք նրան պատասխան տուեցին ու ասացին. 
«Վարդապե՛տ, քեզնից մի նշան ենք կամենում 

տեսնել»: Նա պատասխան տուեց նրանց ու ասաց. «Չար եւ 
շնացող ազգը նշան է փնտռում. այլ նշան չի տրուի նրան, 
բայց միայն Յովնան մարգարէի նշանը. որովհետեւ, ինչպէս 
Յովնանը երեք օր ու երեք գիշեր կէտի փորի մէջ էր, 
նոյնպէս եւ մարդու Որդին երկրի ընդերքում՝ երեք օր ու 
երեք գիշեր։ Նինուէի մարդիկ դատաստանի ժամանակ այս 
ազգի դէմ պիտի դուրս գան եւ պիտի դատապարտեն 
նրան, քանի որ նրանք Յովնանի քարոզութեամբ 
ապաշխարեցին. եւ ահաւասիկ այստեղ Յովնանից մեծը 
կայ: 

 Ա

Հարաւի Դշխոն դատաստանի ժամանակ պիտի 
դուրս գայ այս ազգի դէմ եւ պիտի դատապարտի նրան, 
որովհետեւ նա երկրի ծագերից եկաւ լսելու Սողոմոնի 
իմաստութիւնը. եւ ահա այստեղ Սողոմոնից մեծը կայ»: 
«Սակայն պիղծ ոգին դուրս է ելնում մարդուց, շրջում է 
անջրդի վայրերում, հանգիստ է որոնում եւ չի գտնում։ Այն 
ժամանակ ասում է՝ դառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս 
եկայ. եւ գալիս է ու այն գտնում դատարկ՝ մաքրուած ու 
կարգի բերուած։ Այն ժամանակ գնում եւ վերցնում է իր 
հետ իրենից աւելի չար եօթը այլ ոգիներ եւ մտնում 
բնակւում է այնտեղ. եւ այդ մարդու վերջը լինում է աւելի 
վատ, քան առաջ էր. այսպէս պիտի լինի եւ այս չար 
սերնդին»: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Ս. Սահակ Պարթեւ Հայրապետը Ներսէս Մեծ 

կաթողիկոսի որդին էր` Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի տոհմի 
վերջին ներկայացուցիչը: Լինելով կրթուած եւ հմուտ` 
երաժշտական, հռետորական արուեստների, 
իմաստասիրութեան եւ լեզուագիտութեան մէջ, Սահակ 
Պարթեւը մեծ նպաստ է բերել հայ ազգային մշակոյթի 
զարգացմանը, եղել հայոց գրերի ստեղծման ջատագովը, 
Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի հետ դարձել հայ 
դպրութեան ու եկեղեցական մատենագրութեան 
հիմնադիր: 

Ս. Մեսրոպ Մաշտոցը ծնուել է 360 թուականին, 
մանուկ հասակից սովորել յունարէն և պարսկերէն: 
Սկզբում պաշտօնավարել է արքունիքում՝ որպէս արքունի 
դպիր: Սակայն յետոյ թողնելով աշխարհիկ կեանքը, 
դարձել է հոգեւորական՝ ապրելով խիստ ճգնութեամբ: 
Քարոզչութեան ընթացքում Ս. Մեսրոպը զգում է հայ 
տառերի եւ հայագիր Աստուածաշունչ ունենալու 
կարեւորութիւնը: Նա աշակերտների հետ մեկնում է 
Եդեսիա, աստուածային զօրութեամբ յղանում հայոց 
տառերը: 

Տառերի գիւտից յետոյ Ս. Սահակն ու Ս. Մեսրոպը 
սկսում են Աստուածաշնչի թարգմանութիւնը եւ այնպէս 
կատարեալ կերպով են կատարում այն, որ Աստուածաշնչի 
հայերէն թարգմանութիւնը դարեր յետոյ կոչւում է 
«Աստուածաշնչի թարգմանութիւնների թագուհի»: 
Աստուածաշնչից հայերէն թարգմանած առաջին 
նախադասութիւնը «Առակաց» գրքի առաջին 
նախադասութիւնն է. «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, 
իմանալ զբանս հանճարոյ»: Մեսրոպ Մաշտոցը 
վախճանուել է Վաղարշապատում եւ թաղուել Օշական 
գիւղում: Ս. Մեսրոպի դին Օշական տեղափոխելու ողջ 
ճանապարհին նրա վրայ երկնքից լուսէ սիւն է իջել եւ 
ուղեկցել մինչեւ գերեզման: (www.araratian-tem.am): 
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նզի այդ շունչն է ոգին նոր 
կեանք

զիս, 
որուն մէկնակէտը Դուն ես՝ Աստուած յաւիտենական: 

 

 Հովիւ՝ Արժն. Տ. Խաժակ 
Քհնյ. Շ : 

օթքների մէջ յիշել բոլոր 
իւանդներին եւ նեղուցեալներին: 

 

 

 

 
Գրեց՝ Յովնան Արք. Տէրտէրեան 

 
Յարութեան շունչը Քու անսահմանելի 
ուժին մէջ է: Նոր շունչին հաղորդ 
դարձուցիր նաեւ զիս: Դուն ես աղբիւրը 
կենաց: Իմ հոգու մէջ տեսիլք է դարձած 
Յարութեան շունչը, այն դար ած է ջահը իմ 
ողջ էութեան: Յարութեան շունչը դարձուր 
թթխմորը քու հոգեւոր կեանքի, ով 
հաւատացեալ, քա

ին: 
Նորոգող հնութեանց Աստուած իմ անհասանելի. 

նորոգէ նաեւ իմ անձը յաւիտեանս յաւիտենից: Իմ հոգիէն 
բղխում առնող ամէն աղօթքով Քեզի կը դիմեմ, որպէսզի 
նորոգես իմ մէջ հին մարդը, եւ նորին առաջնորդես 

 
 
  

 
Այսօրուայ պատարագիչը Ս. 
Ղեւոնդեանց Առաջնորդանիստ Մայր 
Տաճարի Հոգեւոր

ահբազեանն է
Պատարագիչ Տէր Հօրը խնդրում 

ենք իր ծածուկ աղ
հ
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համար զանգահարէ՛ք 818-861-
3726 հեռախօսահամարով: 

 
 

անքային ժամերին 818-861-3726 

Ը ա  
ն

եւ՝ 
ամայնքային կեանքի ստեղծմանն ու ամրապնդմնաը: 

 

 

Ի յիշատակ Ձեր գերդաստանի հին եւ նոր 
ննջեցելոց, . Խորանը զարդարե ու համար մոմեր ամ 
ծաղիկներ նուիրելը աղեմի սովորութիւն է մեր 
եկեղեցում: Նպատակ ունենալով վերականգնել այս 
գեղեցիկ արեպաշտա ան աւանդոյթը՝ քաջալերում ենք, 
որ Ձեր սրտաբուխ նուիրատւութիւններով մասնաից 
դառնաք: Մանրամասների 

 
 Հոգեհանգստեան կամ այլ առիթներով, եթէ 
ցանկանում էք Պատարագից յետոյ սուրճի եւ անուշեղէնի 
հիւրասիրութիւնը յանձն առնել, զանգահարէ՛ք եկեղեցու 
գրասենեակ աշխատ
հեռախօսահամարով: 
 նկերային անկաշկ նդ մթնոլորտում սուրճի 
պարզ հիւրասիրութիւնը ոչ միայն պաստում է 
հաւատացեալների մտերմութեանը, այլ նա
հ

 
 



 

 
 

 
Matthew 12:38-45 

 
Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, 
“Teacher, we want to see a sign from You.” 
 
But He answered and said to them, “An evil and adulterous 
generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except 
the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was three days and 
three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 
three days and three nights in the heart of the earth. The men of 
Nineveh will rise up in the judgment with this generation and 
condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; and 
indeed a greater than Jonah is here. The queen of the South will 
rise up in the judgment with this generation and condemn it, for 
she came from the ends of the earth to hear the wisdom of 
Solomon; and indeed a greater than Solomon is here. 
 
“When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry 
places, seeking rest, and finds none. Then he says, ‘I will return to 
my house from which I came.’ And when he comes, he 
finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes 
with him seven other spirits more wicked than himself, and they 
enter and dwell there; and the last state of that man is worse than 
the first. So shall it also be with this wicked generation.” 
 
 
 
 
 

Today’s celebrant is Rev. Fr. Khajag 
Shahbazyan, the Pastor of St. Leon Armenian 
Cathedral. 
 
We kindly request Der Hayr to remember all 
the sick and brokenhearted in his liturgical 
prayers. 
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BACKGROUND: St. Mesrob was born in the village of Hatzik in the 
province of Taron. In his early years, he learned both Greek and 
Persian and served in the Armenian Royal Court. Later, he 
decided to enter the ranks of the clergy. With some other young 
men, he went to preach in the province of Koghtn around 395 
A.D. During this period he felt the great need of the Armenian 
people for an alphabet of their own so he petitioned the 
Catholicos Sahag and together they requested the aid of King 
Vramshabouh. 
 
After much research and many travels, Mesrob was able to come 
up with the skeleton of an alphabet. However, it did not meet the 
needs of the Armenian language. According to tradition, while 
meditating in a cave near the village of Palu, the saint had a 
vision in which, the hand of God wrote the alphabet in letters of 
fire. When the Catholicos and the King heard of the revelation 
the Lord granted St. Mesrob, they gave glory to God and 
rejoiced. Immediately after the discovery of the alphabet, the 
Holy Translators worked to translate the Bible. They also opened 
schools to teach the newly discovered alphabet, among whose 
students were the famous translators Yeghisheh, Movses, and 
Tavit.  
 
St. Mesrob was buried in Oshagan in the province of 
Vaspouragan where a beautiful cathedral has been built in his 
honor. One may still go today and offer prayers at the saint’s 
tomb. 
 
St. Mesrob gave the Armenian people the most precious of gifts, 
the Word of God in their own language. He continues to serve as 
an inspi- ration to all generations. Beloved by all, St. Mesrob 
remains a special inspiration to Armenian writers and poets. 
 
St. Sahag was the last male descendant of St. Gregory and the son 
of St. Nersess the Great. He was born in 346 A.D. and educated, 
like his forefathers, in Caesarea and Constantinople. He was 
married and had one daughter, Sahaganoush, who became the 



 

 
 

mother of the famous Armenian national hero, St. Vartan 
Mamigonian. 
St. Sahag became Catholicos in 387 during a period of political 
tragedies for the tiny kingdom of Armenia. He became one of the 
longest reigning heads of the Armenian Church, remaining in 
office for fifty years. He was a great scholar and spoke fluently the 
international languages of the time: Greek, Persian, and Syriac. 
The literary achievements of St. Sahag and St. Mesrob are 
inseparable. Together they worked to teach the Armenian 
alphabet, author and translate vast amounts of Armenian religious 
literature, establish schools and churches, train priests, and spread 
the gospel. 
 
St. Sahag himself made revisions in the newly-translated version 
of the Bible by comparing it with a better text brought from 
Constantinople by his students. He compiled the Book of Prayers, 
the Divine Liturgy, and the Book of Rituals, he also wrote a few 
sharagans, and translated works by other church fathers. 
 
LESSON: What is it that you like to read the most? (TV schedules, 
sports pages, comics, books or stories, etc.) Imagine what it would 
be like if you couldn’t read. A lot of fun, a lot of information 
would be missing from your life. Now imagine what it would be 
like for a whole country. That’s the way it was for Armenians 
before the saints that we remember today, Sts. Sahag & Mesrob, 
came along. Armenians had the Armenian language, but there was 
no alphabet, no letters, that went with it. So they could speak 
Armenian to each other, but when it came to writing something 
down, or reading from a book, they had to do it in another 
language.  
 
Do you know what the very first book they translated was? It was 
the Bible. Everyone was anxious to learn the new alphabet and to 
translate books and write new ones in Armenian. So much was 
done during this time that it’s called “The Golden Age” of 
Armenian writing, meaning that it was the best time ever. 
 
Sts. Sahag and Mesrob gave the best gift they could have to the 
Armenian nation and to the church. The alphabet they gave us and 
the books they gave us are a treasure. Not a treasure like a chest of 



 

 
 

gold left by a pirate, but even better. A treasure of reading and 
writing in our own language. A treasure that’s alive, that has 
helped educate the Armenian people for hundreds of years. 
 
Why did Sts. Sahag and Mesrob do all this? You can tell they were 
smart men. They could have gone into a business and made lots 
and lots of money and had very easy lives. Instead, they went into 
the priesthood, and spent their whole lives teaching and writing. 
The answer is in today’s gospel reading. They believed the 
greatest treasure anyone could have was the heavenly treasure of 
knowing Jesus. They used the God-given Armenian alphabet to 
help lead the Armenian people closer to Jesus, so that they too 
might come to know the love of our Savior. 
 
We, too, have a choice in what we will do with our lives. We can 
choose to spend our time making treasure for ourselves on earth. 
We might enjoy it for a few years, but we will certainly lose it. Or 
we can work, like St. Sahag and St. Mesrob, for treasure that is in 
the church, treasure that is in heaven, where we will have it, and 
keep it, and enjoy it, forever. 
 
 

 
By Archbishop Hovnan Derderian 

 
 The breath of the resurrection is in your 
ineffable power. You have allowed me to 
know this new breath, O Lord. You are the 
fountain of life.  The breath of the 
resurrection has become a vision in my 
soul; it has become the torch of my entire 
being.  Make the breath of the resurrection 

the yeast of your spiritual life, O faithful, for it is that breath the 
new life of the soul.  
 
Renewer of the old, O Inscrutable God; renew also my person 
forever and ever.  Every prayer emanating from my soul beseeches 
you to renew the old person in me and lead me to the new person, 
the core of which is you, O Eternal God.  
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ne way to celebrate the life of a loved family member or a 
friend is to donate either altar flowers or candles for the 
Divine Liturgy. 

 
Donations may be made by individuals or families for 
various occasions, such as name days, birthdays, anniversaries 
or on the occasion of a Requiem Service (Hokehankist). To donate 
Altar Flowers and/or Candles, please call the Church at 818-861-
3726.  

O 

 
 
 
 

he Fellowship Hour is the time after Divine Liturgy each 
week when our parish serves coffee, tea, and snacks to the 
faithful. This is a wonderful time when attendees can relax 

together, catch up, and meet new people. It's also a great time for 
families to connect. 

T 
 
In the past, we have relied on our devoted Ladies Society to host 
the Fellowship Hour, week in and week out. 
 
Now, we are asking out parishioners to lend a helping hand and 
host one Sunday Fellowship hour during the year. This small 
gesture will bring you and your family closer to the church and the 
people you attend church with, and it will enrich everyone's 
experience. Please, call the Church Office at 818-861-3726. 
 
 
 

FOR EMERGENCIES, CONTACT 
FR. KHAJAG SHAHBAZYAN 

AT (818) 445-5016. 

 
 
 
 


