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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՊՊ

ատրիարքական Ս. Աթոռոյս կողմէ 1000-ական տպաքանակով լոյս տեսան
ատրիարքական
Ս. ԱթոռոյսԵՒկողմէԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
1000-ական տպաքանակով
լոյս տեսան
ԵՂԻՎԱՐԴԻ
«ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄՆԵՐ»,
ԵՂԻՎԱՐԴԻ
«ԱԶԳԱՅԻՆ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄՆԵՐ»,
«ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ
ՀՈԳԵՒՈՐ ԵՒ ԵՒ
ԱԶԳԱՅԻՆ
ԴԷՄՔԵՐՈՒ» եւ
«ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆՔ»
«ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ
ՀՈԳԵՒՈՐ
ԵՒ
ԱԶԳԱՅԻՆ
ԴԷՄՔԵՐՈՒ»
եւ
«ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆՔ»
անուամբ գեղատիպ երեք հատորներըֈ
անուամբ«ԱԶԳԱՅԻՆ
գեղատիպ երեք
հատորներըֈ
ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄՆԵՐ» 479 էջերէ բաղկացած
«ԱԶԳԱՅԻՆ
ԵՒ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄՆԵՐ»
479 էջերէ բաղկացած
հատորը լոյս ընծայուեցաւ ազնիւ մեկենասութեամբ Տիար Շահէ Պօյաճեանի,
իր հօր՝ Գէորգ
հատորը
լոյս ընծայուեցաւ
Պօյաճեանի
յիշատակին:ազնիւ մեկենասութեամբ Տիար Շահէ Պօյաճեանի, իր հօր՝ Գէորգ
Պօյաճեանի
յիշատակին: ՀՈԳԵՒՈՐ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԷՄՔԵՐՈՒ» 343 էջերէ բաղկացած
«ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ
«ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ
ՀՈԳԵՒՈՐ
ԵՒՆահանգներու
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԷՄՔԵՐՈՒ»
էջերէ
բաղկացած 90հատորը լոյս ընծայուեցաւ
Միացեալ
Արեւմտեան 343
Թեմի
հաստատման
հատորը
լոյս
ընծայուեցաւ
Միացեալ
Նահանգներու Արեւմտեան
Թեմի
հաստատման
90ամեակի
բարեբաստիկ
առիթով,
կարգադրութեամբ՝
Թեմի բարեջան
առաջնորդ՝
Գերաշնորհ
ամեակի
բարեբաստիկ
առիթով,
կարգադրութեամբ՝
Թեմի
բարեջան
առաջնորդ՝
Գերաշնորհ
Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի եւ մեկենասութեամբ՝ նոյնինքն Արեւմտեան Թեմին:
Տ. Յովնան
Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի
մեկենասութեամբ՝
նոյնինքն
Արեւմտեան
Թեմին:
«ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆՔ»
222 եւ
էջերէ
բաղկացած հատորը
լոյս
ընծայուեցաւ
ազնիւ
«ՄԱՏԵՆԱԽՕՍԱԿԱՆՔ»
222
էջերէ
բաղկացած
հատորը
լոյս
ընծայուեցաւ
ազնիւ
մեկենասութեամբ Տիկին Արփի Մարտիրոսեանի եւ զաւակներուն Կարպիս, Վիգէն եւ Սեւան
մեկենասութեամբ
Տիկին Արփի
Մարտիրոսեանի
զաւակներուն
Կարպիս,եւ
Վիգէն
Մարտիրոսեաններու,
ի յիշատակ
իրենց եւ
սիրեցեալ
ամուսնոյն
հօր՝եւ Սեւան
Յովսէփ
Մարտիրոսեաններու,
ի յիշատակ իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն եւ հօր՝ Յովսէփ
Մարտիրոսեանի:
Մարտիրոսեանի:
Հատորներուն մէջ ամփոփուած են գլխաւորաբար Պատրիարքութեանս
Հատորներուն
մէջառնուած
ամփոփուած
են գլխաւորաբար
պաշտօնաթերթ՝
Սիոնէն
խմբագրականներ
եւ յօդուածներ,Պատրիարքութեանս
որոնք կու գան անգամ
պաշտօնաթերթ՝
Սիոնէն
առնուած
խմբագրականներ
եւ
յօդուածներ,
որոնք
կու
գան անգամու
մը եւս ընթերցողին մտքին ու սրտին առաջ պարզելու իրաւ նկարագիրը իր
ժողովուրդով
մըեկեղեցիով
եւս ընթերցողին
մտքին
ու
սրտին
առաջ
պարզելու
իրաւ
նկարագիրը
իր
ժողովուրդով
ու
մտահոգ հայ հոգեւորականին, բանալով միաժամանակ ընթերցողին աչքերուն
եկեղեցիով
մտահոգ հայ հոգեւորականին,
միաժամանակ
ընթերցողին
աչքերուն
առաջ ժամանակակից
պատմութիւնն ուբանալով
ընթացքը
իրերու, որոնք
կը վերիվայրէին
մեր
առաջ
ժամանակակից
պատմութիւնն
ու
ընթացքը
իրերու,
որոնք
կը
վերիվայրէին
մեր
Ազգային եւ Եկեղեցական կեանքը Սփիւռքէն, Հայրենիքէն եւ մանաւանդ Երուսաղէմէն ներս:
Ազգային
եւ Եկեղեցական
կեանքը
Հայրենիքէն
եւ մանաւանդ
Երուսաղէմէն
ներս:եւ
Սոյն հատորները,
որ ձեւով
մըՍփիւռքէն,
պատմութիւնն
են Սուրբ
Երկրի հայ
բնակչութեան
Սոյն
հատորները,
որ ձեւով
մը պատմութիւնն
են Սուրբ Երկրի
հայ բնակչութեան
եւ
մանաւանդ
վանքաբնակ
ժողովուրդին
- Բ. Համաշխարհային
պատերազմին,
ինչպէս նաեւ
մանաւանդ
վանքաբնակ
ժողովուրդին
Բ.
Համաշխարհային
պատերազմին,
ինչպէս
նաեւ
Պաղեստինի Արաբ-Հրեայ բախումներու ընթացքին - հարազատ արտացոլացումն են
Պաղեստինի
Արաբ-Հրեայ բախումներու
ընթացքին
- հարազատ
արտացոլացումն
են
Եղիվարդի ներաշխարհին,
երբ ան իր ամբողջ
էութեամբ
տէր կը կանգնէր
այս Սրբազան
Եղիվարդի
ներաշխարհին,
երբ իրեն
ան իրսահմանուած
ամբողջ էութեամբ
տէր կը կանգնէրկողմէ:
այս Սրբազան
Հաստատութեան,
որ կարծէք
էր նախախնամութեան
Հաստատութեան, որ կարծէք իրեն սահմանուած էր նախախնամութեան կողմէ:

