
ÚÆêÜ²Î / HISNAG / ADVENT 
 

 §ÚÇëÝ³Ï¦Á ÛÇëáõÝ ûñ»ñáõ ÙÇçáó ÙÁÝ ¿, áñáõÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿ 

²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõÃ»³Ý ïûÝÁ£ Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ, Ø»Í ä³ÑùÇ ÝÙ³Ý 

å³ñï³¹ñáõ³Í å³Ñù ¿ñª 50 ûñ»ñáõ ï»õáÕáõÃ»³Ùµ, µ³Ûó ³ÛÅÙ 

í»ñ³Íáõ³Í ¿ »ñ»ù ß³µ³Ã³å³Ñù»ñáõ£ ²é³çÇÝ ß³µ³ÃÁ ÏÁ ÏáãáõÇ 

§ÚÇëÝ³Ï³ó ä³Ñù¦, »ñÏñáñ¹Á, áñ ÓÙ»éÝ³ÙáõïÇ å³ÑùÝ ¿, ÏÁ ÏáãáõÇ 

§ê. Ú³ÏáµÇ ä³Ñù¦ »õ »ññáñ¹Á, í»ñçÇÝ ß³µ³ÃÁª §ê. ÌÝÝ¹»³Ý ä³Ñù¦£ 

 ÚáõÝáõ³ñ 6-¿Ý »ï Ñ³ßáõ»Éáí 50 ûñ, ÏÁ Û³Ý·ÇÝù ÜáÛ»Ùµ»ñ 18-

ÇÝ. ³Ýáñ ÙûïÇÏ ÎÇñ³ÏÇÝ ³É ÏþÁÉÉ³Û ÚÇëÝ³ÏÇ ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÁ£ 

 

This is a period of fifty days, which precedes Theophany, and 

formerly, as Great Lent, constituted a period of total fasting. At present, 

aside from the usual Wednesday and Friday fasts, it consists of fasting for 

three weeks: the first week under the designation, Hisnagatz Bahk 

(Quinquagesima or Advent); the second week, the fast of the arrival of the 

winter, is known as the Fast of St. James; and the last week, the Christmas 

fast.  

Counting backwards fifty days from January 6 brings us to 

November 18, the nearest Sunday being Hisnagatz Paregentan which with 

an immovability of seven days, may fall on any day between November 15 

and 21. 

 

  
 

Parishioners who wish Der Hayr to visit and bless their 

home,  please call the church office at (301) 229-8742 or email your 

requests to:   soorpkhatch@verizon.net 
 

            
 

2022 Membership Dues – Parishioners who have not paid their 2022 

Annual Membership dues are encouraged to remit payment. The 

membership fees are $150.00 per adult and $50.00 for each full time 

student, ages 18-26.  These dues are 100 percent tax deductible.   

     
 

  
 

 

 

 

 

ê© Ê²â Ð²Úò© ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòÆ 
SOORP KHATCH ARMENIAN 

APOSTOLIC CHURCH 

    SUNDAY, NOVEMBER 27, 2022     
 

 

 

 

 
 
 

Ò²ÚÜ ²Ò 

ÚÆêÜ²ÎÆ ². ÎÆð²ÎÆ 
 

FIRST SUNDAY OF ADVENT 
 

====================================================================== 

§Ð²Ø²êîºÔ Ð²Ú ¸äðàò¦Æ  

Ú²îàôÎ Ä²Øºð¶àôÂÆôÜ 9:30¬ÆÜ 
 

SPECIAL SERVICE FOR 

HAMASDEGH ARMENIAN SCHOOL  9:30 a.m. 
 

Ս. Պատարագ      Առ. Ժամը 10:30-ին    հեռարձակում 
             

 Divine Liturgy      10:30 a.m.   Live Streamed 

======================================================================= 
 

Soorp Khatch Armenian Apostolic Church 

4906 Flint Drive, Bethesda, MD 20816 

Office Hours: 10:00 a.m-2:00 p.m. 

Phone: (301) 229-8742; Fax: (301) 229-9393 

E-mail: soorpkhatch@verizon.net 

Web Page: www.soorpkhatch.org 

Archpriest Fr. Sarkis Aktavoukian, Pastor 

Home Phone: (301) 977-1863; Cell: (301) 787-5506 

 

DER VOGHORMIA 
 

All   Sick    Parishioners 
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äúÔàê ²è²øº²ÈÆ  

Âºê²ÔàÜÆÎºòÆÜºðàôÜ ¶ð²Ì ²è²æÆÜ Ü²Ø²Î¾Ü 
 

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ (1 © 1 – 10) ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 
 

Մենք՝ Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, կը գրենք ձեզի՝ 

Թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին, որ Հօր Աստուծոյ եւ Տէր Յիսուս 

Քրիստոսի կը պատկանի: Շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի: 

  Մեր աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք ձեզ եւ անդադար 

ձեզի համար գոհութիւն կը մատուցանենք Աստուծոյ: Հօր Աստուծոյ 

առջեւ միշտ կը յիշենք՝ թէ ի՛նչպէս կեանքի կը վերածէք ձեր 

հաւատքը, սէրէն մղուած կը ծառայէք ուրիշներուն, եւ մեր Տիրոջ 

Յիսուս Քրիստոսի յուսալով՝ նեղութիւններու կը համբերէք: 

 Եղբայրնե՛ր, գիտէք թէ Աստուած ձեզ սիրեց եւ ընտրեց, 

որովհետեւ մեր քարոզութեամբ Աստուած իր Աւետարանը յայտնեց 

ձեզի՝ ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, այսինքն՝ Սուրբ 

Հոգիին ներգործութեամբ, եւ կատարեալ վստահութիւն ներշնչեց 

ձեզի: Դուք լաւ գիտէք, թէ ձեր մէջ ի՛նչպէս ապրեցանք, ձեզի 

օրինակ ըլլալու համար: Մեզի նմանելով՝ դուք Տիրոջ նմանած 

եղաք, քանի որ՝ հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն, Սուրբ 

Հոգիին պարգեւած ուրախութեամբ ընդունեցիք մեր քարոզութիւնը, 

եւ ձեր այս ընթացքով օրինակ եղաք Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի 

բոլոր հաւատացեալներուն: Արդարեւ, դուք ձեր օրինակով Տիրոջ 

խօսքը հռչակեցիք ո՛չ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ, այլեւ 

ամէն տեղ ուր Աստուծոյ վրայ ունեցած ձեր հաւատքին համբաւը 

տարածուեցաւ: Այնպէս որ, այլեւս ո՛չ պէտքը կը զգանք բան մը 

աւելցնելու, ո՛չ ալ մենք մեզ ներկայացնելու, որովհետեւ ո՛ւր որ 

երթանք՝ մարդիկ իրենք մեր մասին կը պատմեն, թէ ի՛նչպէս ձեզի 

եկանք, ի՛նչպէս դուք կուռքերը ձգելով Աստուծոյ դարձաք՝ 

կենդանի եւ ճշմարիտ Աստուծոյ ծառայելու համար, եւ թէ ի՛նչպէս 

կը սպասէք որ երկինքէն վերստին գայ Աստուծոյ Որդին՝ Յիսուսը, 

որ Աստուած մեռելներէն յարուցանեց, եւ որ մեզ պիտի փրկէ գալիք 

բարկութենէն : 
 

 

ÚÆêàôê øðÆêîàêÆ ²ôºî²ð²Ü¾Ü 

Àêî ÔàôÎ²êÆ 
 

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ (12 © 13 – 31) ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 
 

Ժողովուրդէն մէկը Յիսուսի ըսաւ. 

– Վարդապե՛տ, ըսէ՛ եղբօրս, որ մեր հօր ձգած ժառանգութենէն 

իմ բաժինս տայ ինծի: 

Յիսուս պատասխանեց. 

– Ո՛վ մարդ, ո՞վ զիս դատաւոր կամ իրաւունքի բաժանարար 

կարգեց ձեր վրայ: 

Ապա դառնալով ժողովուրդին, շարունակեց. 

– Նայեցէք եւ զգուշացէ՛ք ագահութեան բոլոր տեսակներէն, 

որովհետեւ մարդու մը կեանքը կախեալ չէ՛ իր ամբարած 

հարստութենէն: 

Յիսուս անոնց առակ մըն ալ խօսեցաւ եւ ըսաւ. 

– Հարուստ մարդ մը կար, որուն արտերը առատ բերք տուին: 

Անիկա կը մտածէր ու կ’ըսէր. «Ի՞նչ ընելու եմ, որովհետեւ հունձքս 

ամբարելու համար շտեմարաններուս մէջ տեղ չմնաց: Այո՛, գիտե՛մ ինչ 

պիտի ընեմ: Պիտի քակեմ շտեմարաններս, աւելի ընդարձակները 

պիտի շինեմ եւ հոն ամբարեմ ցորենս եւ ամբողջ բերքերս: Ապա ես 

ինծի պիտի ըսեմ.- Ով մարդ, քանի որ երկար տարիներու համար 

ամբարած հարստութիւն ունիս, հանգիստ ըրէ. կե՛ր, խմէ՛ եւ վայելէ՛»: 

Բայց Աստուած ըսաւ իրեն. «Անմիտ մարդ, այս գիշեր իսկ հոգիդ քեզմէ 

պիտի առնեն. որո՞ւն պիտի մնայ պատրաստածդ»: 

Եւ Յիսուս եզրակացուց. 

– Նոյնն է պարագան բոլոր անոնց, որոնք միայն իրենց 

անձերուն համար հարստութիւն կը դիզեն, փոխանակ Աստուծոյ աչքին 

հարստանալու: 

  Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. 

– Ահա թէ ինչո՛ւ կ’ըսեմ ձեզի.- Մի՛ մտահոգուիք ձեր կեանքին 

համար՝ թէ ի՛նչ պիտի ուտէք, եւ ո՛չ ալ ձեր մարմինին համար՝ թէ ի՛նչ 

պիտի հագնիք: Որովհետեւ կեանքը աւելի կարեւոր է քան ուտելիքը, եւ 

մարմինը աւելի կարեւոր՝ քան հագուստը: Դիտեցէ՛ք ագռաւները, 

որոնք ո՛չ կը 

սերմանեն, ո՛չ կը հնձեն, ո՛չ շտեմարաններ եւ ո՛չ ալ ամբարներ 

ունին, սակայն Աստուած կը կերակրէ զանոնք: Իսկ պիտի չկերակրէ՞ 

ձեզ, դուք՝ որ իր աչքին թռչուններէն գերազանց էք: Մտահոգուիլը 

կանգունով մը կ’երկարէ՞ ձեր հասակը: Եթէ նուազագոյն բանը չէք 

կրնար ընել, ինչո՞ւ ուրեմն ուրիշ բաներով կը մտահոգուիք: Դիտեցէք 

եւ տեսէք թէ ի՛նչպէս կ’աճի դաշտի շուշանը: Ո՛չ կ’աշխատի, ո՛չ կը 

հիւսէ: Հաւատացէք, որ նոյնիսկ Սողոմոն իր ամբողջ փառքին մէջ 

անոնցմէ մէկուն պէս գեղեցիկ չկրցաւ հագնիլ: Եթէ Աստուած այդպէս 

աղուոր կը հագցնէ խոտը՝ որ այսօր դաշտին մէջ է եւ վաղը կրակը 

պիտի նետուի, ձեզ աւելի լաւ պիտի չհագցնէ՞, թերահաւատնե՛ր: 

Հետեւաբար, մի՛ մտահոգուիք ո՛չ ձեր ուտելիքով եւ ո՛չ ալ ձեր 

խմելիքով, եւ մի՛ մտատանջէք դուք ձեզ, որովհետեւ ասոնք բոլորը 

հեթանոսներուն յատուկ են: Ձեր Հայրը գիտէ որ այդ բոլորին պէտք 

ունիք: Այլ, ուզեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ, եւ Աստուած այդ 

բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի։ 



    SCRIPTURES READINGS     
I THESSALONIANS 1:1-10 

 

Paul, Silvanus, and Timothy, 

To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord 

Jesus Christ: 

Grace to you and peace. 

We always give thanks to God for all of you and mention you in 

our prayers, constantly remembering before our God and Father your 

work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord 

Jesus Christ. For we know, brothers and sisters beloved by God, that he 

has chosen you, because our message of the gospel came to you not in 

word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full 

conviction; just as you know what kind of persons we proved to be 

among you for your sake. And you became imitators of us and of the 

Lord, for in spite of persecution you received the word with joy inspired 

by the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in 

Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has sounded forth 

from you not only in Macedonia and Achaia, but in every place your 

faith in God has become known, so that we have no need to speak about 

it. For the people of those regions report about us what kind of welcome 

we had among you, and how you turned to God from idols, to serve a 

living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he 

raised from the dead—Jesus, who rescues us from the wrath that is 

coming. 
 

 

  
 

      2022 FEASTS 
 

December 3 Saint Thaddeus and Saint Bartholomew 

December 17 Saint Hagop (James) of Nisibis 

December 24 Saints David the Prophet & Holy Apostle James 

December 26 Saint Stephen the Protomartyr 

December 27 Saints Peter and Saint Paul 

December 29 The Holy Apostle James & John the Evangelist 

 

 

 

 

 

    SCRIPTURES READINGS     
LUKE 12:13-31 

 

Someone in the crowd said to him, “Teacher, tell my brother to 

divide the family inheritance with me.” But he said to him, “Friend, who 

set me to be a judge or arbitrator over you?” And he said to them, “Take 

care! Be on your guard against all kinds of greed; for one’s life does not 

consist in the abundance of possessions.” Then he told them a parable: 

“The land of a rich man produced abundantly. And he thought to himself, 

‘What should I do, for I have no place to store my crops?’ Then he said, ‘I 

will do this: I will pull down my barns and build larger ones, and there I 

will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you 

have ample goods laid up for many years; relax, eat, drink, be merry.’ But 

God said to him, ‘You fool! This very night your life is being demanded of 

you. And the things you have prepared, whose will they be?’ So it is with 

those who store up treasures for themselves but are not rich toward God.” 

 He said to his disciples, “Therefore I tell you, do not worry about 

your life, what you will eat, or about your body, what you will wear. For 

life is more than food, and the body more than clothing. Consider the 

ravens: they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, 

and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds! 

And can any of you by worrying add a single hour to your span of life? If 

then you are not able to do so small a thing as that, why do you worry 

about the rest? Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor 

spin; yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one 

of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today 

and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe 

you—you of little faith! And do not keep striving for what you are to eat 

and what you are to drink, and do not keep worrying. For it is the nations 

of the world that strive after all these things, and your Father knows that 

you need them. Instead, strive for his kingdom, and these things will be 

given to you as well. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


