
 
 

 
 
 

 
 

    Ty[i k<ovnyna3 Coryq]abfi 5  $ytrovar, 2014-in, a5av=tyan jamu` 
10.00-in, yky[yxiis ^So[omonyan_ srahin me\; 

*Bolor +riordnyr yv tikinnyr hravirova7 yn nyrka3 gtnovylov; 
 

 
CMO%NANQ W*ARYL 

    Myr hogyvor tovrqyru yky[yxiin gan2icin 
 

 
 

CMO%NANQ  
Kataryl ^|anaser_, ^Patanykan Ar2agang_i 
yv ^Lo3s_-i  2013 Tary]r\ani w8arovmnyru; 

 
 
}NORHAKALOVFIVN Abgaryan untaniqin, oronq hivrasiryxin 
yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 26 #ovnovar, 2014-ին, qarozi pa]ta-
movnqen ytq, irynx y[b=r hangovxyal` Tiar #owse4 Abgaryani mahovan 
3i]atakin; 
 
 
 
 
 

    Rev. Haroutune Selimian                                                     القس ھاروتیون سلیمیان
  Church Armenian Evang. Bethel                                              بیت ایل لألرمن البروتستانت   كنیسة 

  Tel. & Fax  4642450                                                                        4642450ھاتف و فاكس  
   -Syria Aleppo                                                                                     سوریة          -حلب 

Howiv` Wyr. #arovfivn  *. Sylimyan 
HA# AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXI 

Hy5a2a3n`  4642450-4467528, Hy5atip` 46073330/3 
Website: www.petel.org, 

Facebook account: Bethel Church: https://www.facebook.com/bethel.church.180/ 
Youtube address: http://www.youtube.com/results?search_query=rev%20haroutune%20selimian&sm=3 

E-mail: hselimian@gmail.com 
Halep-Sovriա 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAV ULLALOV CA$ANI}U 
Matf. 3.1-17 

 
Ter #isovsi npatakadrova7 kyanqu m]tapes hytaqrqrovfivn 
k<arfnxner ]ovr\innyrovn me\; Ir hytyvordnyru yv f]naminyru 
lavapes tpavorova7 ein irmow yv ku 4nt5ein a5ifnyr, harxyr 
talov ^lav_ ullalov masin; 
 
Ter #isovs a3s harxovmnyru =gtagor7yx orpes jo[owovrdu 
dastiarakylov bymaharfak; Anor patas1annyren mynq oc fe ku 
sorwinq mia3n april myr kyanqu npatakadrova7, hapa 
k<andrada5nanq, nayv, fe` incpes npatakadrova7 kyanqu myr 
mardka3in go3akxovfyan me\ hamyra]1ovfivn yv bavararovfivn ku 
3a5a\axne; 
 
#owhannes Mkrtic banali an2navorovfivnn  er hin yv nor ov1tyru 
irarov kapo[; Anor a5aqylovfivnu yv patgamu 3stak er` ^Ter 
#isovsi hamar 8amban patrastyl_;  
 
#owhannesi harxovmin me\ karyvor er ir hanra3in a5aqylovfyan 
hyt kapova7 1ndirnyru; #owhannesi nman 3argova7 margarei mu 
ko[me Ter #isovsi 8anacovmu 3armar ty[ patrastyx Qristosu 
nyrka3axnylov orpes Astov7o3 Ordin; I:nc ku patahi yrb #isovs 
#owhannesen mkrtovylov hamar ku m=tyna3; Matf. 3.14-in me\ ku 
handipinq #owhannesin patas1anin ^In7i petq e or qyzme 



mkrtovim ov dovn in7i:  kov gas _; Ykeq mynqzmyz #owhannesin ty[u 
dnynq; Incpe:s piti zga3inq, havanabar, ]at nman #owhannesin 
zgaxovmnyrovn, fyryvs ]y]tova7 tarakovsanqow; Yfe #owhannes 
inqzinq anarjan sypyx mkrtylov #isovsu, orqan mynq piti zganq 
anarjan` 7a5a3ovfivn byrylov Astov7o3; Saka3n Qristosi 
patas1anu #owhannesi harxovmin, myzi kovta3 1a[a[ovfivn yv 
3o3s; 
 
Astova7 karo[ e myz gor7a7yl ibryv ankatar mardyr myr bolor 
sahmana4akovmnyrovn yv fyrovfivnyrovn me\, myr anxyali 
my[qyrovn yv wiravoranqnyrovn, myr 2a1o[ovfivnnyrovn yv 
wa3ragovfyan me\; Incpe:s karyli e ankataru 7a5a3ovfivn byre 
kataryalin; Inc e myr lav ullalov ca4ani]u; Ardy=:q karo[ ynq 
ca4yl; Fo[ Qristos patas1ane a3s harxovmin yv qic mu 
hytyvinq m=ten #owhannesin yv #isovsin yrk1=sovfyan;  
 
#owhannes .. ^In7i petq e or qyzme mkrtovim ov dovn in7i:          
kov gas_;    
 
#isovs .. ^ Fo[ tovr hima, wasn zi a3spes ku wa3yle myzi, or bolor 
ardarovfivnu katarynq_; 
 
Ovsti ka3 3o3s ankatarin hamar yv a5anx Ter #isovsi cka3 
^lav_ yv lavovfivn; Hytyvabar ]arovnakynq srbagor7ovil yv a8il 
Ter #isovs Qristosi gitovfyan yv ]norhqin me\, orpes zi myr me\ 
3a3tnabyrovi lavu ov barin; 

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan  
 
 
Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ 
Kiraki 26 #ovnovar, 2014-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx +r. Syvan }ahpazyan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow, 
sa[mosi unfyrxanovfyamb yv hogyvor patmovfivnow; +rovan 
hogyvor nivfu` ^Ga3fak[ovfivn_, himnova7` A. Kornf, 10.23-33,  
nyrka3axovx` Pat. Simon Ter Sahakyan; An koc ov[[yx 
nyrkanyrovn ga3fak[ovfyan pat8a5 cullalov myr ]r\apatin, 
a3l ullal mi\ox, mardik Ter #isovs Qristosi a5a\nordylov; 

Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv 
bajanman a[=fqow; 
 
TIKNANX  PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 29 #ovnovar, 2014-in, pa]tamovnqu sksav Tik.  %ozin 
Car1utyani  a5a\nordovfyamb, yrgyxo[ovfyamb, 121-rd sa[mosi 
unfyrxovmow, 96-rd sa[mosu 4o1adar2abar kardalow yv 
a[=fqow; +rovan patgamu matovx Tik. Hovri Movsa +[li, nivf 
ovnynalow` ^Syrmnaxanin A5aku_, himnova7` (Mafeos 13:1-23); An 
3i]yx cors tysaki xanova7 syrmyrovn masin` *ambov wra3, 
apa5ajovt ty[yrov wra3, 4ov]yrov me\ yv a[ek ho[i me\; Ir 
patgami avartin an koc ov[[yx nyrkanyrovn nmanylov a[ek ho[i 
me\ xanova7nyrovn, oronq ku lsyn Astov7o3 1=squ, mitq k<a5nyn yv 
ptov[ kov tan; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 
3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i 
ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_ 
srahin me\; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
    Ty[i k<ovnyna3 Coryq]abfi 12  $ytrovar, 2014-in, a5av=tyan jamu` 

10.00-in, yky[yxiis ^So[omonyan_ srahin me\; 
*Bolor +riordnyr yv tikinnyr hravirova7 yn nyrka3 gtnovylov; 

 

 
CMO%NANQ W*ARYL 

    Myr hogyvor tovrqyru yky[yxiin gan2icin 
 

 
 

CMO%NANQ  
Kataryl ^|anaser_, ^Patanykan Ar2agang_i 
yv ^Lo3s_-i  2013 Tary]r\ani w8arovmnyru; 

 
 
}NORHAKALOVFIVN +r. Alina yv Prn. Tiran Wardanyan untaniqin, 
oronq hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 2 $ytrovar, 2014-ին, 
qarozi pa]tamovnqen ytq, irynx 7no[ax 3i]atakin; 
 
 
 
 
 

    Rev. Haroutune Selimian                                                     القس ھاروتیون سلیمیان
  Church Armenian Evang. Bethel                                              بیت ایل لألرمن البروتستانت   كنیسة 

  Tel. & Fax  4642450                                                                        4642450ھاتف و فاكس  
   -Syria Aleppo                                                                                     سوریة          -حلب 

Howiv` Wyr. #arovfivn  *. Sylimyan 
HA# AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXI 

Hy5a2a3n`  4642450-4467528, Hy5atip` 46073330/3 
Website: www.petel.org, 

Facebook account: Bethel Church: https://www.facebook.com/bethel.church.180/ 
Youtube address: http://www.youtube.com/results?search_query=rev%20haroutune%20selimian&sm=3 

E-mail: hselimian@gmail.com 
Halep-Sovriա 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPA%AZINOVFIVN` ASTOV&O# GITOVFYAMB 

(B. Kornf. 10:1-6) 
 

Unkyrovfivnnyru yv hastatovfivnnyru hamakargyrov yv drovfivnnyrov 
wra3 ku himnavorovin; Ho<n, a]1arhik haskaxo[ovfyamb ga[a-
4ara1=sovfivnnyr ov 1orhovrdnyr k<ullan; Anor hamar, mardox 
unkyrovfyan kyanqin me\, kr=nnyrov 7novnden ytq, kovsakxovfivnnyrov ov 
kazmakyrpovfivnnyrov 7novndin wka3 k<ullanq;  
A]1arhi bolor azgyrov patmovfivnnyrovn me\ mi]t al kr=nqi yv 
qa[aqakan ga[a4ara1=sovfivnnyr ty[i ovnyxa7 yn; Inco:v; Fo[ mia3n 
pytovfivn ullar, mardik hnazandovfivn xovxabyrein anor, yv a3dpisow 
unkyrovfivnu ir a5=rya3 unfaxqu ]arovnaker. saka3n mardu 
1orhovrdnyrov yv ga[a4arnyrov petqu ovni; Karyvoru a3n e, or ardy=q 
y[a7 1orhovrdu Astov7o3 hnazandil ku warjyxne:, fe haka5aki:l;  
Mardik, undhanrapes a3s nivfin ]ovr\ irynx wyrlov7o[akan  
a]1atasirovfivnnyrow ku tarbyrin; Anonq cyn krnar havatal yv 
undovnil, or karg mu mardox nyngamtovfyamb, Astov7o3 1orhovrdnyrovn 
dem gor7o[ 1orhovrdnyr krnan 3a5a\anal; Mynq i:nc petq e unynq 
a3dpisi 1orhovrdnyrov handipylov paraga3in; P=[os a5aqyal 
hingyrord hamarin me\ ho3akap 2yvow k<use. ^Mynq 1orhovrdnyr ku 
qakynq_, a3sinqn` qa[aqakan hamakargyru, mardka3in drova7qnyrov 
1orhovrdnyru, yv Astov7o3 gitovfyan dem hpartaxa7 bolor bar2r 
mitqyru` Qristosin ku hnazandyxnynq; An  baxa3a3t=ren k<use, fe 
Astov7o3 dem y[a7 a3d mardka3in gitovfivnu a3npisi z=rovfyamb mu ku 
qakynq, or anonq anpa3man hnazandin Qristosin; A3l 1=sqow ku 
3a3tarare, fe Astov7o3 z=rovfyan dem a3l z=rovfivn go3ovfivn covni, o<c 
gitovfyan a]1arhi, yv oc al mardka3in mtqi han8arin me\; 



Mna3ovn wyrin z=rovfivnu Astov7o3 gitovfyan z=rovfivnn e. saka3n, 
ovrke: kov ga3 a3d z=rovfivnu, yv incpe:s ku hasni mard arara7in; Mynq, 
yrbymn, ty[vo3n wra3 1orhovrdnyr qakyl k<ovzynq, ba3x ku mo5nanq Ylix 
girqin 14-rd glov1in,  13-rd hamarin me\ ty[ gta7 a3l a3n 1orhovrdu, 
or k<use. ^Yv Mowses k<use jo[owovrdin mi< wa1na<q, spasyxe<q ov tyse<q 
Tero\u 4rkovfivnu, or a3s=r  2yr tysa7 Ygiptaxinyru 3avityan piti 
ctysneq_; P=[os a5aqyal B. Kornfaxisin me\` ^Mynq 1orhovrdnyr ku 
qakynq_, k<use` a5anx spasylov; Mowses Margare, ^Spasyxe<q, tyse<q 
4rkovfyan =ru_ k<use, a3sinqn` yrb 1ndiru 4rkovfyan ku hasni yv 
mardka3in imastovfynen andin, tarbyr bnagava5i hyt kapova7 
k<ulla3` ^piti spasy<nq_;  
Siryliny<r, himnakan harxovmu hytyvyaln e.- Ardy=q ovrke:  piti ga3 
a3d spasylov kam cspasylov astova7a3in gitovfyan a[bivri himu; 
Yfe havataxyalu astova7a3in z=rovfyamb cspa5azinovi, o<c mek 
2yvow krna3 zanika qakyl; Krna3 \anal, 7ragryl, a[=fyl, mitqyr yv 
wi8aknyr na1apatrastyl, ambo[\ hamakarg mu bary4o1o[ yv 
3y[a4o4o[ gor7unfax m]akyl ov hraparakyl, saka3n a3d 1orhovrdnyru 
ci< krnar qandyl yv 8i]d a3d e pataha7u a3s=r Sovriakan Ha3ryniqin;  
Ahavasi<k, a3s=r aryvylqen mincyv aryvmovtq, mi\azga3in yv 
qa[aqakan ampioni wra3` wi8aknyr, hamakargyr yv drova7qnyrs 
qakylov 3a3tararovfivnnyr ty[i k<ovnynan. saka3n, yfe z=rovfivnu 
Astov7me ce<, siryliny<r, o<c mek ban krnas qakyl; Mia<3n Astov7o3 
z=rovfyamb aspa5azinovo[u, zanonq qakylov partakanovfyan teru 
k<ulla3; 
 

Siryliny<r, Astov7o3 patrasta7 7ragirin dimax, a]1arhi 
patrasta7 7ragiru ]at 8[8im e yv tkar; Astov7o3 7ragiru, mna3ovn 
kyrpow, 3a[fakan dovrs yka7 7ragir e; Mynq, Astov7o3 bnovfyan 
ha[ordakix ullalow, yfe ovzynq myr kyanqin me\ 3a[fakan dovrs gal. 
ovrymn myr bnovfyan wra3 Astov7o3 a5aqinovfivnnyren piti avylxnynq, 
yv myr patyrazmnyru` myr bnovfivnu barylavylov patyrazmu piti 
ulla3, yv oc fe` ovri] hamakargyrov dem patyrazm hraparakylu; 
Siryli< havataxyalnyr, ovrymn yrb Astova7 myr bnovfivnu 
kyrparana4o1e yv barylave, ov mynq srbagor7ovylov 4or2a5ovfivnu 
stananq. a3n jam zinova7 k<ullanq` =tar yv tarbyr bnovfivnnyrov dem 
pa3qarylov;  
Yke<q , galiq =ryrovn, Astov7o3 1=sqin hraverow yv Anor gitovfyamb 
pa3qari<nq, orowhytyv pa3qaru sovrb e, astova7a3in kocovmi yv 
mardovn bnovfivnu barylavylov pa3qar e;  
 

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan 

Հ.Հ.Գլխաւոր Հիւպատոս Տիար Կարէն Գրիգորեանի Այցը Վեր. 
Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանին 

Երկուշաբթի 27 Յունուար, 2014-ին, Հ.Հ. Գլխաւոր Հիւպատոս Տիար Կարէն 
Գրիգորեան պաշտօնապէս այցելեց Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն 
Սելիմեան, Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի Գրասենեակին մէջ: 
Այցելութեան հիմնական նպատակն էր փոխանցել Հ.Հ. Վսեմաշուք 
Նախագահի կողմէ շնորհաւորագիր եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի կողմէ ուղղուած Օրհնութեան Գիր Հայ Աւետարանական 
Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանին: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



   
A{+FQ 

YKY{YXINYROV MIOVFYAN HAMAR 
 

Na1agahovfyamb` 
 
 

 

^Միթէ Քրիստոս Բաժնուա՞ծ է_;  (Ա. Կորնթ.  1:13)  
 

Kiraki  16 $ytrovar, 2014, k.y. jamu 4.00-in 
Ha3 Avytaranakan  Byfel Yky[yxiin me\;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
}NORHAKALOVFIVN  Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Ապաճեան untaniqin, oronq 
hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 9 $ytrovar, 2014-ին, qarozi 
pa]tamovnqen ytq; 
 
 
 
 

    Rev. Haroutune Selimian                                                     القس ھاروتیون سلیمیان
  Church Armenian Evang. Bethel                                              بیت ایل لألرمن البروتستانت   كنیسة 

  Tel. & Fax  4642450                                                                        4642450ھاتف و فاكس  
   -Syria Aleppo                                                                                     سوریة          -حلب 

Howiv` Wyr. #arovfivn  *. Sylimyan 
HA# AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXI 

Hy5a2a3n`  4642450-4467528, Hy5atip` 46073330/3 
Website: www.petel.org, 

Facebook account: Bethel Church: https://www.facebook.com/bethel.church.180/ 
Youtube address: http://www.youtube.com/results?search_query=rev%20haroutune%20selimian&sm=3 

E-mail: hselimian@gmail.com 
Halep-Sovriա 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
HARXOVMNYR  WA{OVAN  MASIN 

 

({ovk. 21.1-8) 
 

Atynn er or a]akyrtnyru sksein harxovm harxnyl; A3d sksav ty[i tal 
a[qat orbyvariin ta8ar movtq gor7ylow yv matovxa7 un7a3a-
byrovmow ({ovk. 21. 1-4): 
 

Ba[datylow harovst mardovn novernyrovn, a3s kno\ yrkov lovman ann]an 
er, saka3n Ter #isovs usav, or ^an boloren avyli tovav_; Orbyvariin 
un7a3abyrovmu ku nyrka3axner myr a5avylago3n ovnyxa7u noviryl yv oc 
novazago3nu; 
!=squ ku wyrabyri myr talov ]arja5ifin yv ca4in; Astova7 ku tysne 
myr tova7 bajinen andin; An, nayv ku tysne` hamymatovfivn; Mardyr 
ku tysnyn inc or trovyxav, saka3n Astova7 ku tysne inc or mnax myr 
m=t myr i]1anovfyan yv sy4akanovfyan tak, orme ku datovi yv ku 
ca4ovi myr byryliq noverin yv anor ]arja5ifin paraganyru;  
Unkyraban mu usa7 e` ^Mynq aprovst ku ]inynq myr staxa7ow, saka3n 
kyanq ku kyrtynq myr tova7ow_; 
Ter #isovs 2gyx ta8aru yv 2ifynyax ly5u bar2araxav, ovrty[ 
Pytros, #akobos yv #owhannes harx tovin;  
1. Y:rb ta8aru piti qakovi; 
2. I:nc piti ullan galstyan n]annyru; 
3. I:nc piti ulla3 jamanaki wyr\avorovfyan n]anu; 
 

Myr Tero\  patas1anu k<am4o4ovi lyran qarozow;  
Mitq pahynq, fe` a3s patgamu trova7 er hryanyrovn, hrya3i mu ko[me, 
hrya3 jo[owovrdin apaga3in masin; Cna3a7 Astov7o3 jo[owovrdin 



masin kan a3lazan baxatrovfivnnyr, saka3n ]y]tavorovmu 
Yrovsa[emin, hryanyrovn yv ta8arin  wra3  e;  
Culla3 or 3a4]takovinq apaga3i mtahogovfivnnyrow yv har-
xadrovfivnnyrow yv mo5nanq nyrka3in myzme aknkalova7 qristoneakan 
kynxa[u yv havatqi arta3a3tovfivnu; 

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan 
 

Հայ Դպրոցի Եւ Հայ Աւետ. Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի  90 Ամեակին 
ուիրուած ՍեմինարՆ 

Սուրիոյ Հայ Աւետ. Կրթական Խորհուրդի եւ կազմակերպութեամբ՝ Հայ Աւետ. Բեթէլ 
Երկրդ. Վարժարանի Հայագիտական Ամպիոնի տեղի ունեցաւ հայ դպրոցի եւ Հ.Ա.Բ.Ե. 
Վարժարանի 90 ամեակի նուիրուած սեմինար մը, Ուրբաթ 7 Փետրուար  2014ին, ժամը 
1:00-ին վարժաարանիս Փօլատեան սրահէն ներս: Սեմինարին իրենց մասնակցութիւնը 
բերին  7-8-9-10-11րդ կարգի աշակերտութիւնը, Տնօրէնութիւնը եւ ուսուցչակազմը:  Օրուան 
հանդիսավարուհին էր՝ Տիկ. Թիթառ Չօրպաճեան-Պալիօզեան: Սոյն միջոցառումի 
ընթացքին Տիկ. Լուսին Ապաճեան-Չիլաբոշեան ներկայացուց պատմական ակնարկով հայ 
դպրոցի պատմութեան զարգացման գործընթացը: Նիւթի մատուցման ընթացքին սահիկի 
ցուցադրութեամբ աշակերտները ծանօթացան հայ մշակոյթի զարգացման մէջ կարեւոր դեր 
կատարած դպրոցներուն՝ սկսեալ Մ.Մաշտոցի հիմնած առաջին դպրոցէն մինչեւ մեր 
օրերը: Առ այդ, յաջորդ հանգրուանով աշակերտները եւ ուսուցչակազմը խմբային զրոյցով 
քննարկեցին՝ դպրոցի առաքելութիւնը ընդհանրապէս, իսկ հայկական դպրոցը՝ մաս-
նաւորապէս: Ապա, Հայ Աւետ Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի հիմնադրման 90 
տարիներու պատմութիւնը մատուցեց տիկ. Ազնիւ Ստեփանեան-Արապաճեան: Աւարտին, 
Համայնքապետ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան իր սրտի խօսքը ուղղեց 
աշակերտներուն ըսելով. «Մեր գործունէութիւններուն ընդմէջէն  պէտք է միշտ կարեւորել 
հայ լեզուն եւ մշակոյթը: Սուրիացի արաբ ազնիւ ժողովուրդին հետ թէեւ միաձուլելու ենք 
մեր յոյզերն ու յոյսերը, սակայն ոչ ի խնդիր մեր մայրենիին նկատմամբ: Մենք, որպէս 
անհատներ, ապրելով սփիւռքի տարբեր ցամաքամասերու վրայ պէտք է կարեւորենք 
հայապահպանումը: Հայապահպանման գաղափարը ոչ միայն մեր գրիչներու հարուածին 
տակ լոզունք դարձնել է, այլ  միտք եւ փիլիսոփայութիւն է, որ   պէտք է մեր էութենական 
խառնուածքին մաս կազմէ»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ 
ԳԻՐԻ ԵՒ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԻ 

ՄԷՋ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԲԵԹԵԼ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅ ԵՐՑՈՒՄԸՆԹ 
Կիրակի, 2 փետրուար 2014-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան Հալէպի գլխաւոր 
հիւպատոս Մեծարգոյ Տիար Կարէն Գրիգորեան Հայ Աւետարանական Բեթէլ 
եկեղեցւոյ մէջ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ Համայնքապետ 
Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանին յանձնեց Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. 
Կաթողիկոսի Հայրապետական կոնդակը եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Սերժ Սարգսեանի շնորհաւորական ուղերձը ուղղուած Սուրիա-
հայութեան:Արդարեւ, վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանի կողմէ ընթերցուեցաւ 
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի ԳԻՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ 
ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆԱՑ ԱՌ ՊԱՇՏՕՆԷՈՒԹԻՒՆՆ ԵՒ ՍԱՆՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՎԱՐԺԱՐԱՆԱՑ ՈՐ Ի ՍԻՐԻԱ խորագիրը կրող Հայրապետական կոնդակը: Ամենայն 
հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս հայրապետական օրհնութեան գիրով իր 
շնորհաւորութիւններն ու բարեմաղթանքները ուղղեց սուրիահայ համայնքի հոգեւոր 
առաջնորդներուն, աշխարհիկ ու հոգեւոր սպասաւորներուն, համայնքային պաշտօ-
նէութեան, ազգային վարժարաններու տեսչական եւ ուսուցչական կազմերուն, 
սաներուն եւ համայն սուրիահայութեան: Վեհափառ հայրապետը իր գնահատանքը 
յայտնեց հայորդիներուն, որոնք հակառակ դժուար իրավիճակին, առկայ վտանգ-
ներուն, անորոշութեան ու փորձութիւններու պայմաններուն, կը շարունակեն 
արթուն պահել իրենց հոգեւոր ու ազգային կեանքը եւ զօրաւոր` նա-
խանձախնդրութիւնը` մասնաւորաբար նոր սերունդին նկատմամբ հայեցի կրթու-
թեան ու դաստիարակութեան երախտարժան գործը: Վերապատուելի Յարութիւն 
Սելիմեանի երկրորդ ընթերցումը Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Սերժ 
Սարգսեանի ուղերձն էր, ուր Նախագահ Սարգիսեան ջերմօրէն շնորհաւորելով հայ-
կական դպրոցներու ուսուցչական կազմերուն ներկայացուցիչներն ու սաները, 
համոզմունք կը յայտնէ, որ բարեկամ Սուրիոյ մէջ մօտ ապագային պիտի տիրէ 
սպասուած խաղաղութիւնը, կայունութիւնը եւ ազգային համերաշխութիւնը` ընդ-
գըծելով, որ թէ՛ Հայաստանը, եւ թէ՛ համայն հայութիւնը կ՛աջակցին եւ պիտի աջակ-
ցին սուրիահայերուն` վերագտնելու խաղաղութիւնը եւ պահպանելու իրենց 
օճախները: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIKNANX  PA}TAMOVNQNYR  
Coryq]abfi 5 $ytrovar, 2014-in, pa]tamovnqu sksav Tik.  Kivlen 
Ser1=]yani a5a\nordovfyamb, yrgyxo[ovfyamb, 16-rd sa[mosi 
unfyrxovmow, 19-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow, 
a[=fqow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow ^Qalyl Astov7o3 Hyt_; Apa 
tikinnyr` Sivzan Abardyan, Wardovhi Foro3yan, Famar A3wazyan, 
Nora Hyqimyan, Alis Saryan, %ozin Car1utyan, Syda Anov]yan, 
S=si Filpyan yv Lovsi Ter Sahakyan bajnykxyxan =rhnovfivnnyr, or 
staxa7 yn irynx a5=rya3 kyanqi unfaxqin; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; 
Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn 
^So[omonyan_ srahin me\; 
 

Coryq]abfi 12 $ytrovar, 2014-in, pa]tamovnqu sksav Tik.  Liza 
Qe]i]yani a5a\nordovfyamb, yrgyxo[ovfyamb, 145-rd sa[mosi 
unfyrxovmow, 27-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow yv 
a[=fqow; +rovan patgamu matovx Wyr. Yovse/ *appovr, himnova7` 
(#owh. 2:1-11); An andradar2av cors ketyrov 1. Ter #isovsu hraviryl myr 
srtyrovn, kyanqyrovn yv tanu me\ 2. Patovyl Ter #isovsu 3. #isovsi 
tanil myr bolor harxyru 4. Mi]t patrast ullal 7a5a3ylov Ter 
#isovsi Qristosi, orowhytyv myr 7a5a3ovfyan undme\en mardik krnan 
hra]qnyr tysnyl yv 4rkovil; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novira-
havaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin 
ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_ 
srahin me\; 
 

}NORHAKALOVFIVN  Տիկ. Ar4i Zapovnyan untaniqin, or hivrasiryx 
yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 16 $ytrovar, 2014-ին, qarozi 
pa]tamovnqen ytq, ir ordvo3n` *or8 Zapovnyani a[\ik zavakow 
=rhnovylovn ovra1 a5ifow; 
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Ð²ô²îøÆ  ÆÜøÜ²ä²Þîä²ÜàôÂÆôÜ 
 
§î³Ï³õÇÝ ³ñÇõÝ Ã³÷»Éáõ ã³÷ å³ï»ñ³½Ù»Éáí Ñ³Ï³é³Ï ãÏ»ó³ù Ù»ÕùÇÝ¦:                                                                                       

(ºµñ. 12.4) 
 

ì³ñ¹³Ý³Ýó ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ ëÏë³õ 449 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, 
»ñµ  Ð³Û»ñÁ  ëÏë³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÉ ä³ñëÏ³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ó»éÝ³ñÏ³Í 
Ñ³Û³çÇÝç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù: î»ë³Ï³õáñ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÙÇ 
ÙÇçáóÝ»ñáõ ¹ÇÙ»óÇÝ Ð³Û»ñ. ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý »õ 
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý: öáË û·ÝáõÃ»³Ý ¹³ßÇÝùÝ»ñ ÏÝù»óÇÝ íñ³óÇÝ»ñáõ »õ 
³Õáõ³ÝÝ»ñáõ  »õ ³ÛÉ ¹ñ³óÇ  ³½·»ñáõ Ñ»ï:  
 
êå³ñ³å»ï ì³ñ¹³Ý Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ §²ëïáõ³Í  ¿, áñ Ù»½Ç 
åÇïÇ ³å³Ñáí¿  Ù»ñ Û³ÕÃáõÃÇõÝÁ, áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý 
å³ßïå³Ý »Ýù¦: 451 Ã.–Ç Ø³ÛÇëÇ 25-Ç ·Çß»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ 
å³ßï³ÙáõÝù Ï°áõÝ»Ý³Ûª êáõñµ Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝ ÏÁ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ »õ Ø³ÛÇë 
26-Ç ³é³õûïáõÝ Í³Ûñ Ïáõ ï³Û ³åëï³ÙµáõÃ»³Ý »ñÏ³ñ³Ù»³Û å³Ûù³ñÁ áñ 
ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ  ÙÇÝã»õ Ù»ñ   ûñ»ñÁ: 
 
ì³ñ¹³Ý³Ýó ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ç³Ýù ¿ñ, áñù³Ý »õ 
Ñ»ñáë³Ï³Ý, ù³ç³ñÇ å³Ûù³ñ: ä³Ûù³ñ ¿ñ ³õ³ñ³Ûñ¿Ý ÍÝ³Í, ³Ûëûñáõ³Ý Ñ»ï 
³Õ»ñëáõ³Í,  í³ëÝ øñÇëïáëÇ, í³ëÝ Ð³Ûñ»Ý»³ó:  
²Ûëûñ »ñµ Ñ³ñ³½³ïûñ¿Ý »õ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ýûñ¿Ý ÏÁ ¹Çï»Ýù Ù»ñ ßáõñçÁ, ÏÁ 
ï»ëÝ»Ýù, Ã¿ª Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ýù Ï³ñ»õáñ ¹Çñù»ñ Ù»ñ Ý»ñÏ³ÛÇÝ 
Ù¿çª ÇÝãåÇëÇÝ ¿, Ñ³õ³ïùÇ Ñ³ëï³ï ÑÇÙ»ñ,  µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, íëï³ÑáõÃÇõÝ, 
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝ, ³ëïáõ³Íå³ßïáõÃÇõÝ: 
²ëïáõÍáÛ ËûëùÇÝ Ù¿ç ëáõñ å³Ûù³ñÇ ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝ Ï³Û: ä³Ûù³ñª áñ ÙÕáõ»Éáõ  
¿ Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ùµ: ä³Ûù³ñª áñ ÙÕ»Éáõ »Ý ³ÝáÝù áñáÝù Ï°áõ½»Ý ÙÝ³É ³ÛÝ 



µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÝ íñ³Û, áñáÝù Ýáõ³×»óÇÝ Ù»ñ ³Ýó»³ÉÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ: ä³Ûù³ñª áñ 
ÙÕ»Éáõ »Ýù Ù»½ Çñ³ñÙ¿ µ³Å³ÝáÕª ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý »õ ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý 
»ñ»õáÛÃÝ»ñáõ ¹¿Ù: ä³Ûù³ñª áñ ÙÕ»Éáõ »Ýù Ù»ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ 
Ù¿ÏáõÃÇõÝÁ íï³Ý·áÕ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹¿Ù: ä³Ûù³ñª Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ »õ 
øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ³õ³Ý¹Á, Ù³ñ¹Á  »õ Çñ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ çÉ³ïáÕ  ³½¹³ÏÝ»ñáõÝ 
¹¿Ù:  
Ð³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ ³Ûëå¿ë ÁëÇÝ: ²ñù³Û, ³É ³Û¹ µ³ÝÇÝ Ù³ëÇÝ Ù»½Ç ÙÇ 
ËûëÇñ, í³ëÝ ½Ç áã Ù¿Ï µ³Ý ÏñÝ³Û Ë³Ëï»É »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³õ³ïùÁª áñ Ù³ñ¹áóÙ¿ 
ßÇÝáõ³Í Ï³Ù ³ñ»·³ÏÇÝ ïáõñùÁ ã¿, ³ÛÉ Ñ³ëï³ïáõÝ ëÇõÝÁª áñ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ 
²ëïáõÍáÛ ½ûñáõÃ»³Ùµª ³Ýß³ñÅ  í¿ÙÇ íñ³Û, ½áñ áã »ñÏÇñÁ »õ áã »ñÏÇÝùÁ 
ÏñÝ³Ý Ë³Ëï»É, áõñ ÙÝ³ó áñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Ù³ñ¹Á ÛáËáñï³Û ³Ýáñ Û³ÕÃ»Éáõ: 
àõñ»ÙÝ ÇÝã áñ Ï°áõ½»ë Áñ¿. å³ïñ³ëï »Ýù µáÉáñ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ  »õ ÝáÛÝÇëÏ 
Ù³Ñáõ³Ý:   
ì³ñ¹³ÝÇ ßáõñç Ñ³õ³ùáõ³Í ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ, ÅáÕáíáõñ¹Á  »õ Ý³Ë³-
ñ³ñÝ»ñÁ: ²Ýáñ ßáõñç Ñ³õ³ùáõ³Í áõ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í ¿ÇÝ, ê³Ñ³ÏÇ áõ Ø³ßïáóÇ 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó ù³ñá½Ý»ñáí áïùÇ ÏÁ Ñ³Ý¿ÇÝ µáÉáñÁ: ºõ 
áñáíÑ»ï»õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ù ¿ÇÝ áõ Ù¿Ï ×³Ï³ï, ³Ñ³ ß³ï ³Ý·³ÙÝ»ñ ÏÁ 
Ï³ñ¹³Ýù, Ã¿ª §Ð³ÛÏ³Ï³Ý  ÷áùñÇÏ ½ûñ³·áõÝ¹Á å³ïñ³ëï ¿ ×³Ï³ï³Ù³ñï 
ï³Éáõ ÃÇõáí Çñ»ÝóÙ¿ ³õ»ÉÇ ·»ñ³½³Ýó  ÃßÝ³ÙÇÇÝ  áõÅ»ñáõ ¹¿Ù¦: ÂÇõáí ùÇã, 
µ³Ûó ÙÇ³ëÝ³Ï³Ù áõ Ù¿Ï  ×³Ï³ï:   
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Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQNYR 
Kiraki 2 $YTROVAR, 2014-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx Prn. Hrac Pcaq8yan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv sa[mosi 
unfyrxanovfyamb; Apa Paronnyr` Wrej Krpo3yan yv Mowses 
Sfanpovlyan nyrka3axovxin hogyvor nivfyr; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; 
 
Kiraki 9 $YTROVAR, 2014-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv sa[mosi unfyrxanovfyamb; 
+rovan patgamu matovx Tik. Hovri Movsa +[li, ^|anqi Me\ 
Fovlasirt Cullal_, himnova7` H5owm. 12:11; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; 

 
A{+FQ YKY{YXINYROV MIOVFYAN HAMAR 

Kiraki 16  Փետրուար, 2014-in, kes=re ytq jamu` 4:00-in, Ha3 yryq 
Hama3nqapytyrov na1agahovfyamb ty[i ovnyxav A[=fq yky[yxinyrov 

Miovfyan hamar, Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxiin me\; Pa]tamovnqi 
a5a\nordovfivnu kataryx Wyr. Syrob Mkrticyan` 122.1-9 sa[mosi 
unfyrxovmow; A[=fqi miabanovfyan pa]tamovnqu k<undgrker yrkov 
bajinnyr` Yryko3yan jamyrgovfivn, yky[yxinyrov Miovfyan hamar 
a[yrsanq; A3s tarovan bnaban hamaru himnova7 er` (A. Kornf. 1:1-13); 
Apa Ha3 yryq Hama3nqapytyr` Wyrapatovyli #arovfivn Sylimyan, 
Arhiapativ` Ter Pytros Arq. Miriafyan yv Gyra]norh` Ter }ahan S. 
Ypiskopos Sargisyan matovxin patgam a3s a5fiv; Pa]tamovnqu 
wyr\ gtav Ha3 Yryq Hama3nqapytyrov a5aqylakan =rhnovfyan 
a[=fqow; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


