
 

 
I Tern nn\yx Hangovxyal` 

Tik. Arta !tryan Sanosyan  
(&nyal 1965, Halep) 

 
#ov[arkavorovfyan pa]tamovnqu ty[i ovnyxav Kiraki 28 
Hoktymbyr, 2012-in, kes=rovan jamu` 12.00-in, Ha3 Avyta-
ranakan Byfel Yky[yxiin me\; A3s t1ovr a5fiv Yky[yxiis 
howivin yv Miaxyal Jo[owin anovnow xavakxovfivn ku 3a3tnynq yv 
Sovrb Hogiin m1ifarovfivnu ku ha3xynq anor harazatnyrovn yv 
hama3n !tryan  yv Sanosyan untaniqnyrovn; 

 
 

 
 

CMO%NANQ  
 

Kataryl ^|anaser_, ^Patanykan Ar2agang_i 
yv ^Lo3s_-i  2012 

Tary]r\ani w8arovmnyru; 
 
 

}NORHAKALOVFIVN  Ter yv Tik. Wardan yv Ar4i Mom8yan unta-
niqin, oronq hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 28 
Հոկտեմբեր, 2012-in, qarozi pa]tamovnqen ytq, irynx ordvo3n` 
Naryki mkrtovfyan ovra1 a5fiv; 
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A%ANX  !ACI  ANHNAR  E  PSAKU 

(Matf. 4. 1-11) 
Ter #isovsi #ordanani gytin me\ anxovxa7 =rhnabyr yv Sovrb 
4or2ovfynen ytq An ov[[ovyxav depi anapat, orpes a5aqylovfyan 
a5a\in =ru; A3dty[ 4or2ovyxav  yryq gl1avor 4or2ovfivnnyrow, minc An 
ku dimagraver himnakan harxovmu, or karyli piti ulla:3 kynax psaku 
a5nyl a5anx 1aci;  
 

Ter #isovs c4or2ovyxav orpeszi Ha3ru Ir Ordvo3n masin a5avyl ban 
imana3, orowhytyv Ha3ru ir hastatovmu yv =rhnovfivnu tova7 e 
Ordiin;  Ter #isovs 4or2ovyxav orpes zi amen sty[7ova7` yrkinqi yv 
yrkri wra3 imana3, fe` #isovs Qristos Ter e; Anor, satana3in wra3 
tara7 3a[fovfyan pat8a5ow a3s=r mynq 3a[fovfyan masin ku 1=sinq;  
 

1. Satanan 4or2yx Ter #isovsu qaru haxi wyra7ylov nivfow;  
A3s k<apaxovxane carin mi\oxa5ovmnyru; An k<imana3 fe` Ter #isovs 
ovni z=rovfivn yv ]arovnakabar k<undovni zA3n; $or2ovfivnu a3n e, or an 
ku m[e Ter #isovsu or Ir z=rovfivnu gor7a7e s1al npatak 
hytapndylow; $or2ovfivnu,  a]1arhi wra3 z=rovfyan i spas dnylu  ce, 
hapa za3n gor7a7yl, bariin;  
 

2. Bar2r  ty[e war i3nalov hamar satanan k<a5a\norde #isovsu yv  
me\byrylow 91-rd sa[mosin 11-12 hamarnyru ku hangstaxne zAnika or 
Astova7 1ostovm ovni irynnyru pahylov; $or2ovfivnu a3sty[ 
jo[owrdakanovfivn 2y5q byrylov marma\u ]o3yl e Ter #isovsi an2in me\, 
zAnika hrahrylow, ylo3fi; Anika ivraqancivr sty[7ova7 mardovn 
1orago3n kariqnyren meku ]y]tyx,  ir karo[akanovfivnu xovxadrylov 



 

ov[iow; Ter #isovsi patas1anu kov ga3 B. +rinax 6.16-en usylow. Qov 
Ter Astova7d c4or2ys;  
 

3. Satanan k<a5a\arke Ter #isovsi kar8 8ambow fagavorovfyan 
hasnylov; Orowhytyv Ter #isovs giter or piti carcarover yv my5ner 
4a5qin hasnyle a5a\; Satanan k<a5a\arke a3s 4a5qu wa3ylylov 
ambo[\ovfyamb a5anx carcaranqnyrov qowen anxnylov; An]ov]t a3s 
piti ynfadrer or Ter #isovs 7a5a3er Satana3in, a3sinqn` s1al 
Tero\,  oru kov5qi pa]tovfyan hamaz=r e; 
 

Myr kyanqin me\ Ter #isovsi Tirovfyne dovrs oryve Tirovfivn uno[ ko[m 
kov5q e; Yv a3spes Ter #isovsi anxovxa7 yryq 4or2ovfivnnyrovn wra3 
tara7 3a[fanakow Anika patrast ku zgar a5aqylovfyan; 
 

$or2ovfivnnyru karyli ce argilyl, saka3n s1alu anonx ynfarkovylovn  
yv anonx a5\yv partovo[akan yryvnalovn  me\ e;  
 

Fo[ myr a5aqylovfivnu yv 7a5a3ovfivnu srbagor7ovi 4or2ovfivnnyrov 
dem patyrazmylov yv pa3qarylov oro]ovmow;  
 

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan 
 
KIRAKN+RYA# DPROXI BAXMAN PA}TAMOVNQ  
$a5q kov tanq Astov7o3, or yky[yxiis kirakn=rya3 dproxu ir d5nyru 
baxav yv wyrsksav nor ]r\an mu Kiraki 28 Hoktymbyr, 2012-in; 
$oqriknyr my7 1andawa5ovfyamb nyrka3 gtnovyxan baxman 
pa]tamovnqin, yryq amsovan dadaren ytq; Pa]tamovnqu sksav +r. 
Nazani Mnceryani a5a\nordovfyamb, 4a5abanovfyan yrgyrov 
yrgyxo[ovfyamb yv a[=fqow; Pa]tamovnqi bajinen ytq 4oqriknyr 
dasarannyrov me\ ovnyxan unkyra3in 1a[yrov 7ragir; Pa]tamovnqu 
wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow yv bajanman a[=fqow; 
 
TIKNANX  PA}TAMOVNQNYR  
Coryq]abfi 24 Hoktymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx Tik. Sivzan Abardyan` yrgyxo[ovfyamb, 15-rd sa[mosi 
unfyrxovmow, a[=fqow yv 33-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1a-
dar2abar kardalow; Apa nyrka3axovx hogyvor nivf` ^Tero\u 
Wstahil_ 1oragrow, himnova7` {ovk. 12: 22-32; 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 31 Hoktymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx Tik. Sivzan Abardyan` yrgyxo[ovfyamb yv 95-rd sa[mosi 
unfyrxovmow; Apa ty[i ovnyxav a[=fqi ov bajnykxovfyan pah; 
Nyrkanyr bajnyxin =rhnovfivnnyr, or staxa7 yn irynx a5=rya3 kyanqi 
unfaxqin; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tara-
rovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i ovnyxav 
ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn So[omonyan srahin me\; 
 
Q.|. YRITASARDAX B. !OVMBI PA}TAMOVNQ 
Kiraki 28 Hoktymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx Prn. Pargyv Apa8yan` yrgyxo[ovfyamb, 27-rd sa[mosի 
ընթերցումով yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^Inco:v Mtahogovil, Yrb 
Kyndani #o3su K<apri_ 1oragrow, himnova7` (H5owm. 5.5): Apa 
\anixakannyr dityxin hogyvor yraj]tovfivnnyr pasta5i wra3: 
Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv 
bajanman a[=fqow; 

 
PATANI-ASPYTNYROV PA}TAMOVNQ 
Kiraki 28 Hoktymbyr, 2012-in, pa]tamovnqu andamakan er; 
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryxin` +r. Syvan Qele]yan yv 
patani Lora Palapanyan` yrgyxo[ovfyamb, 150-rd սաղմոսի 
ընթերցումով, a[=fqow yv S. Gra3in hamarnyrov unfyrxovmow; Patani 
My[ri Miqa3elyan nyrka3axovx hogyvor nivf` ^Incpe:s k<undovnis 
unkyrd_ 1oragrow; Patani Lovsine Sazyan novagyx yrkov 
yraj]takan ktornyr da]namovri wra3; Պաշտամունքը վերջ գտաւ 
յայտարարութիւններով, PA. քայլերգով եւ բաժանման աղօթքով:   
 

 
 

M K R T O V Y X A V 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

   Ha3 Avytaranakan Byfel  Yky[yxii  zavaknyren 
  
 

Naryk Mom8yan 
28  Hoktymbyr, 2012 

 

Ku ]norhavorynq mkrtovo[ yry1an  yv 7no[qu` 
Ter yv Tik.  Wardan yv Ar4i Mom8yan untaniqu,  

ma[fylow anonx Astov7o3  ]norhqn  
  ov   pa]tpanovfivnu  

 a3s a5fiv; 



}NORHAKALOVFYAMB STAXA& YNQ 
NOVIRATOVOVFIVNNYR  HOKTYMBYR  AMSOVAN  UNFAXQIN 

²ÜàôÜ Üä²î²Î 
Satagyan untaniq  Yky[yxiin` hngx. Tik. Azatovhi 

Satagyani mahovan  t1ovr a5fiv 
+r. Miwyrna Qe=feqlyan Yky[yxiin 

Ter yv Tik. Wardan Mom8yan Yky[yxiin` irynx ordvo3n` Naryki 
mkrtovfyan ovra1 a5fiv 

T.T. Avytis Afmalyan Yky[yxiin` hngx. Tik. Arta Sanosyani 
mahovan t1ovr a5fiv 

T.T. Sty4an Pa1cy8yan ,, 
T.T. Abik I]1anyan ,, 

T.T. #owhannes Mansovryan ,, 
Tiar *or8 Ciri]yan yv untaniq ,, 
Tik. Lyna Apa8yan yv untaniq ,, 

T.T. Hiqmef Ha88ar ,, 
T.T. *or8 Pivlpivlyan ,, 
Օր. Մարալ Աղաքեան ,, 

Tiar Pyr8 Sanosyan yv untaniq ,, 
T.T. Nyrses !tryan ,, 

Tiar Pyr8 Sanosyan yv untaniq Tiknanxin` hngx. Tik. Arta Sanosyani 
mahovan t1ovr a5fiv 

T.T. Nyrses !tryan ,, 
 

TIKNANX  PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 7 No3ymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx 
Tik. Silwa Mnceryan` yrgyxo[ovfyamb, a5a\in sa[mosi unfyrxovmow, 8-rd 
4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow yv hogyvor 1orhrda-
7ovfivnow` ^!a[a[ovfivn_ 1oragrow, himnova7` $il. 4:7; An andradar2av, fe` 
a]1arh a3s=r petq ovni 1a[a[ovfyan, or ku sksi mardox srtyren; !ndry<nq 
Astov7me, or myz lyxne Ir 1a[a[ovfyamb, orowhytyv An e aku yv a[bivru 
1a[a[ovfyan yv srti andorrovfyan; !orhrda7ovfynen ytq ty[i ovnyxav 
a[=fqi pah; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow 
yv Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv 
hivrasirovfivn So[omonyan srahin me\; 
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Տէ՛ր, Կ՛ուզեմ Տեսնել 
Մարկոս 10:46-52 

Որքա՛ն  վատ իրականութիւն է կուրութիւնը  21-րդ դարու մէջ, շատ աւելի վատ էր 
Տէր Յիսուսի օրերուն: Այսօր կոյր անձ մը նուազագոյն ունի յոյսը՝ ապրելու 
օգտակար կեանք մը յատուկ վերապատրաստութեամբ: Ընկերութեան մէջ, 
մասամբ, հմուտ եւ ստեղծագործ մարդիկ կոյրերն են: Սակայն առաջին դարուն, 
Պաղեստինի մէջ կուրութիւնը կը նշանակէր, թէ՝ անձը ենթակայ է ծայրահեղ 
աղքատութեան, նուազագոյն մուրալու է իր կեանքը ապրելու եւ յարատեւելու, 
ինչպէս նաեւ կախեալ է ուրիշներուն հոգածութենէն եւ ողորմութենէն: Իսկ եթէ 
Ձեր կուրութեան տեսակը մասնաւորապէս՝ ինքնակառավարման ջանք է, ոչ մէկ 
յոյս կարելի կ՛ըլլար բուժման: Հմտութիւնները, որոնք անհրաժեշտ էին դարերու  
ընթացքին, այսօր տակաւին հեռու են մերօրեայ բժշկական գիտելիքներէն: 
 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի գալստեան նշաններէն մէկը, փոքրիկ հրաշք մը պիտի 
ըլլար, թէ կոյրերը իրենց տեսողութիւնը պիտի վերագտնեն: Երբ Յիսուս 
յայտարարեց, թէ Ան Քրիստոսն է եւ ըսաւ. «Տէրոջը  Հոգին իմ վրաս է, վասնզի զիս 
օծեց գերիներուն ազատութիւն եւ կոյրերուն տեսութիւն քարոզելու»: Ղուկաս 4:19 
Կոյր Բարտիմէոսի պատմութիւնը այսօր ցոյց պիտի տայ մեզի, թէ երեք տեսակի 
կուրութիւններ գոյութիւն ունին: Այսօր առիթը պիտի ունենանք մի քանի 
վայրկեաններ մենքզմեզ քննելու: 
 
Առաջին տեսակի կուրութիւնը ներկայացուած է մուրացկանին կողմէն, որ նստած 
էր դէպի Երիքով առաջնորդող ճամբան: Մարկոս աւետարանիչ կ՛ըսէ մեզի, թէ՝ 
անոր անունը Բարտիմէոս էր: Մենք բաւարար  տեղեկութիւն չունինք իր մասին: 
Չենք գիտեր իր տարիքը, իր կուրութեան երկարատեւութիւնը, եւ կամ կուրութեան 
թոյլ տուող պատճառը: Մենք ոչինչ գիտենք իր ընտանիքին, իր բարեկամներուն եւ 



անոր անցեալին մասին:Մենք կը ճանչնան զինք իբրեւ թէ՝ Տէր Յիսուս մեծ 
ազդեցութիւն ձգած էր անոր կեանքին մէջ: Ան՝ կոյր Բարտիմէոսն էր: 
Երբ Յիսուս երիքովէն կ՛ելլէր իր աշակերտներուն հետ մէկտեղ, լսեց Բարտիմէոսի 
աղաղակը եւ օգնութեան խնդրանքը: Բարտիմէոս՝ հաւանաբար արդէն դիմած էր 
բոլոր բժիշկներուն եւ հրաշք գործող անձնաւորութիւններուն եւ բոլորը՝ անօգուտ 
եղած էին իրեն համար: Սակայն, այդօր նոյնիսկ,իր  կուրութեան մէջ, ան շատ 
աւելի յստակ տեսաւ Տէր Յիսուսը, քան մարդիկ, որ հոն կը գտնուէին:Ան գիտէր, 
թէ  Տէր Յիսուս կարող էր ազատել զինք իր բանտարկուած եւ խաւար աշխարհէն: 
Ան շատ յստակ տեսաւ այս մէկը: Ուրեմն, առաջին կուրութիւնը ներկայացուած է 
Բարտիմէոսի կողմէ:Այն՝ բառացի կուրութիւն էր: 
 
Երկրորդ տեսակի կուրութիւնը պատմութեան մէջ կը վերաբերի այն մարդոց, որ 
Տէր Յիսուսի կը հետեւէին, այսինքն՝ աշակերտներուն, նախքան Քրիստոսի 
յարութիւնը: Երբ Յիսուս իր ճամբան սկսաւ դէպի Երուսաղէմ, ան Տասներկու 
աշակերտներուն, պատմեց այն սարսափելի արարքին մասին, որ շուտով տեղի 
պիտի ունենար: Այս առաջին անգամը չէր, որ ան կ՛անդրադառնար յառաջիկայ 
դժուարութիւններուն  մասին, որոնք պիտի դիմագրաւէին: Ղուկաս երեք 
անգամներ արձանագրած է, թէ Յիսուս փորձած է զիրենք զգուշացնել: Առաջին 
առիթով Ղուկաս կ՛ըսէ, թէ անոնք բան չհասկցան: Երկրորդ անգամ ան կ՛ըսէ, թէ 
այս բաները պահուած էին անոնցմէ: Երրորդ անգամ ան կ՛արձանագրէ, թէ անոնք 
երբեք չըմբռնեցին այս իրողութիւնը: 
Կուրութիւնը ազդած էր աշակերտներուն վարմունքին: Անոնք փորձեցին այս կոյր 
մուրացկանը հեռացնել Տէր Յիսուսի ներկայութենէն: Չենք գիտեր, ինչու, արդեօք 
գիտակցաբա՞ր:Անոնք ուզեցին նաեւ փոքրիկները զրկել Տէր Յիսուսի 
ներկայութենէն: Մենք կ՛ակնկալենք նման վարմունքներ ընդհանրապէս 
Փարիսեցներէն եւ Սադուկեցիներէն: Սակայն այս վարմունքը կատարողները  Տէր 
Յիսուսի աշակերտներն էին, որ իսկապէս կը սիրէին զինք: Անոնք ունէին 
Ֆիզիքական տեսողութիւն, սակայն չէին տեսներ եւ չէին հասկցած Տէր Յիսուսը: 
Անոնք հոգիով կոյր էին: Անոնք կոյր էին նաեւ իրենց շուրջը պատահած 
դէպքերուն նկատմամբ: 
 
Իսկ երրորդ եւ վերջին տեսակի կուրութիւնը աւելի վատ կուրութիւն է: Ան՝ իմ եւ 
քու կուրութիւնն է: Բարտիմէոսի աչքերը փակուած էին: Աշակերտներէն՝ 
պահուած էին այն գիտելիքները: Սակայն մենք ունինք այդ երկու հարցերը եւ 
տակաւին կը ձախողինք տեսնել կեանքի ամէնարժէքաւոր նուէրը՝ Տէր Յիսուս 
Քրիստոսը: Կեանքը շատ հրաշալի պիտի ըլլայ, երբ մենք մեր աչքերը բանանք: 
Մենք չենք տեսներ օրհնութիւնը մեր ֆիզիքական առողջութեան, մինչեւ ծանր 
հիւանդութիւն մը հարուածէ մեզ: Ետքը կ՛անդրադառնանք, թէ ինչպէս երկար 

ժամանակ թերացած ենք մեր շնորհակալութիւնն ու գոհունակութիւնը յայտնելու 
Հօր Աստուծոյ, մեզի պարգեւած առողջութեան համար: 
Մենք չենք տեսներ կեանքը: Չենք տեսներ մեր շուրջիններուն կարիքները, մենք ալ 
նման ենք Տէր Յիսուսի աշակերտներուն: Մենք բաւական զբաղ ենք մեր 
առօրեայով եւ կը թերանանք մեր շուրջիններուն կարիքները հոգալու: Եւ ամէնէն 
վատը, որ մենք չենք տեսներ Քրիստոսի պատգամը մեզմէ իւրաքանչիւրին համար: 
 
Սակայն մեզմէ ամէն մէկը, որ կոյր է ունի  յոյս մը, թէ՝ Տէր Յիսուս եկաւ բժշկելու 
հոգիով կոյրերը: Այս պատահեցաւ Բարտիմէոսի: Պատահեցաւ նաեւ 
աշակերտներուն: Այսօր կրնայ պատահիլ մեզմէ իւրաքանչիւրին կեանքին 
համար: Այսօր, փնտռե՛նք Տէր Յիսուսի ներկայութիւնը մեր կեանքերէն ներս եւ 
ըսենք. «Տէ՛ր, ես կ՛ուզեմ տեսնել»: Ամէն: 

Վեր. Յարութիւն Ճ. Սելիմեան 
 
Q.|. YRITASARDAX A. !OVMBI PA}TAMOVNQ 
Kiraki 4 No3ymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx 
+r. Loris Maqtisi` yrgyxo[ovfyamb, 147-rd sa[mosի ընթերցումով yv 
hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^Te<r Qov Kamqd Ulla3_ 1oragrow: +rovan 
patgamu matovx Pat. Simon Ter Sahakyan, nivf ovnynalow` 
^Barkovfyan Wra3 Tirapytyl_; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3ta-
rarovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; 
 
PATANI - ASPYTNYROV PA}TAMOVNQ 
Kiraki 4 No3ymbyr, 2012-in, Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx 
Prn. Hrac Pcaq8yan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv hogyvor 
1orhrda7ovfivnow, ^Siryl Myr F]naminyru_ 1oragrow, himnova7` 
Matf. 5:43; Apa pataninyr dityxin dastiarakcakan tysayriz mu` 
“Who Moved My Cheese” 1oragrow: Tysayrizi xovxadrovfynen ytq 
pataninyr ovnyxan zro3xi pah; Pa]tamovnqi avartin +r. Nazani 
Mnceryan yzrakaxovx nivfu wyr a5nylow yrkov himnakan ketyr.- 1. 
Astova7a]ovncu` karyvor nkatyl myr a5=rya3in me\ 2. Myr kyanqu 
soworakan 2yvow capril, a3l norovfivnnyr na1a2y5nyl; Պաշտամունքը 
վերջ գտաւ յայտարարութիւններով, PA. քայլերգով եւ բաժանման աղօթքով: 
 
}NORHAKALOVFIVN  Wyr. yv Tik. #arovfivn Sylimyan  untaniqin, oronq 
hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 4 No3եմբեր, 2012-in, qarozi 
pa]tamovnqen ytq, irynx m=r hangovxyal` Tik. Anahis Foro3yan-
Sylimyani mahovan 3i]atakin; 
 



 

 
ÎÆð²ÎÜúðº²Ú  ä²Þî²ØàôÜøÜºð 

       Kirakn=rya3 dprox…………….……………..…...…   Å³ÙÁ` 10:00-ÇÝ 
       A5av=tyan qarozi pa]tamovnq….…………..…..…Å³ÙÁ` 10:00-ÇÝ 
       Patani Aspytnyr ……………………………………Å³ÙÁ` 10:30-ÇÝ 
       Q.|. Yritasardax…………….…………..….…   ….Å³ÙÁ` 12:00-ÇÝ 
         

Þ²´²Â²ØÆæÆ  ä²Þî²ØàôÜøÜºð 
     Tiknanx Miovfivn…………………… Coryq]abfi Å³ÙÁ` 10:00-ÇÝ 
 

 
 
 

CMO%NANQ  
 

Kataryl ^|anaser_, ^Patanykan Ar2agang_i 
yv ^Lo3s_-i  2012 

Tary]r\ani w8arovmnyru; 
 
 

andawa5ovfyamb miasnabar patrastyxin hamy[ unfriqu 

 CMO%NANQ W*ARYL 
            Myr  hogyvor  tovrqyru  yky[yxiin  gan2icin 

 
 
}NORHAKALOVFIVN  A3wazyan  untaniqin, oronq hivrasiryxin 
yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 11 No3եմբեր, 2012-in, qarozi 
pa]tamovnqen ytq, irynx 7no[ax` #owse4 yv Wyrjin A3wazyani 
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  
E-mail: hselimian@gmail.com 

Halep-Sovria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÞÜàðÐ²Î²ÈàôÂÆôÜ   Ú²ÚîÜºÈàô   ÞÆî²Î  
Ð²ÚºòàÔàôÂÆôÜ 

 
 (º÷»ë. 5.19-20) 

 

¶áÑáõÝ³Ï ëÇñï áõÝ»Ý³ÉÁ µ»ñÝÇ í³ñÅáõÃ»Ý¿ ³Ý¹ÇÝ, ëñïÇ ËÝ¹Çñ ¿: 
ê³Ï³ÛÝ, ²ëïáõÍáÛ ËûëùÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÇÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ù¿Ý ³ï»Ý, 
³Ù¿Ý µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ·áÑáõÃÇõÝ ï³É ²ëïáõÍáÛ, ³é³Ýó ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ù¿ç 
ßÝáñÑ³Ï³É »õ »ñ³Ëï³å³ñï ëÇñï áõÝ»Ý³Éáõ Û³ñÙ³ñ Ñ³Û»óáÕáõÃÇõÝÁ:  
 
äûÕáë ³é³ù»³ÉÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÇõÃÁ ³Ûëï»Õ, »ñµ Ï°Áë¿ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ 
Ñá·»õáñ »ñ·»ñáí ·áÑáõÃÇõÝ ïáõ¿ù ²ëïáõÍáÛ, ³Ù¿Ý ³ï»Ý ³Ù¿Ý µ³ÝÇ 
Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝå¿ë ÙÁ ÏÁ ÃáõÇ, Ã¿ª »Ï»Õ»óÇÇ å³ßï³ÙáõÝùÇÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ ËûëÇ, 
ë³Ï³ÛÝ ³Û¹å¿ë ã¿: äûÕáë ³é³ù»³É ÏÁ ËûëÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÇ 
ÙÁ Ù³ëÇÝ, áñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ »Ý Çñ³ñáõ Ñ³Ý¹¿å: ²Ûë ëñïÇ 
Ï»óáõ³ÍùÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿  áõÝ»Ý³É Çµñ»õ  ÙÝ³ÛáõÝ Ï»óáõ³Íù, 
Û³ïÏ³å¿ë §³Ù¿Ý µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ¦:  
 
ÎÁ Ñ³õ³ï³Ù, áñ å³ï³ëË³ÝÁ, Ù»ñ íÇ×³ÏÁ »õ ½²ëïáõ³Í Û³ñÙ³ñ 
Ñ³Û»óáÕáõÃ»³Ùµ ÁÝÏ³É»ÉáõÝ Ù¿çÝ ¿, Ù»ñ íÇ×³ÏÝ»ñáõÝ »õ ²ëïáõÍáÛ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ØÇ³ÛÝ ³ÛÝ ³ï»Ý Ï³ñáÕ åÇïÇ ÁÉÉ³Ýù ·áÑáõÃÇõÝ ï³É 
²ëïáõÍáÛ §³Ù¿Ý ³ï»Ý¦:  
 
²Ûë Ù»ÏÝ³Ï¿ï¿Ý »É³Í ÏÁ Ñ³õ³ï³Ùª Ï³Ý »ñ»ù Ï»óáõ³ÍùÝ»ñ, áñáÝù Ù»½Ù¿ 
ÏÁ Û³÷ßï³Ï»Ý Ù»ñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ: ºñ»ù µ³Ý»ñ, áñáÝù Ñ»éáõ ÏÁ 
å³Ñ»Ý Ù»½ ßÝáñÑ³Ï³É ëÇñï áõÝ»Ý³É¿:  



      
       1.²é³çÇÝ »õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÇõÃÝ ¾ª Ðä²ðîàôÂÆôÜÀ: 

²Ûë ³ÛÝ Ï»óáõ³ÍùÝ ¿, áñ Ï°Áë¿ª §áã  Ù¿ÏÁ ÇÝÍÇ Ó»éù »ñÏ³ñ»ó, ÇÝã áñ áõÝÇÙ 
ÇÝÍÇ ÏÁ å³ñïÇÙ¦: Î°½·³Ýù »õ ÏÁ ËáñÑÇÝù, Ã¿ª ãÏ³Û ÏáÕÙ ÙÁ, áñáõÝ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ßÝáñÑ³Ï³É »õ »ñ³Ëï³å³ñï ÁÉÉ³Éáõ »Ýù: ²Ûë Ñå³ñïáõÃÇõÝÝ 
¿, áñ Ù»½ Ë³ã¿Ý »õ ÷ñÏáõÃ»³Ý Íñ³·Çñ¿Ý ÏÁ Ñ»é³óÝ¿:  
 
2.ºñÏñáñ¹ Ï»óáõ³ÍùÁ, áñ Ù»½ Ñ»éáõ ÏÁ å³Ñ¿ ßÝáñÑ³Ï³É ¹Çñù¿ª 
øÜÜ²¸²î Ðà¶Æ ºô ØÜ²ÚàôÜ ¶²Ü¶²îÜ ¾: ÜÙ³Ý Ï»óáõ³ÍùÇ ï¿ñ 
Ù³ñ¹»ñ, Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ Ñå³ñïáõÃ»³Ý íñ³Û Ï°³õ»ÉóÝ»Ý 
³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕáõÃÇõÝ: ºõ ßÝáñÑ³Ï³É ÁÉÉ³Éáõ Ï»óáõ³ÍùÁ ÏÁ ÷áË³ñÇÝáõÇ 
·³Ý·³ïÝ»ñáõ ß³ñ³ÝÇ:  
 
3.ºñáññ¹ ï»ë³ÏÇ Ï»óáõ³ÍùÁ, áñ Ù»½ ·áÑáõÝ³Ï ëÇñï áõÝ»Ý³É¿  ÏÁ å³ñå¿ª 
²Üî²ð´ºðàôÂÆôÜÜ¾:  
 
²ÝÓ ÙÁ Áë³Í ¿ §ºÃ¿ »ñÏÇÝùÇ ³ëïÕ»ñÁ ï³ñÇÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ¹áõñë  ·³ÛÇÝ, 
åÇïÇ áõ½¿ÇÝù ³ÙµáÕç ·Çß»ñÁ ¹áõñë ÙÝ³É »õ ¹Çï»É ½³ÝáÝù: ê³Ï³ÛÝ, 
³ÝáÝù ³Ù¿Ý ·Çß»ñ ³Û¹ï»Õ »Ý, ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñª Ù»Ýù ÁÝï»É³óáõÙÇ 
Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝÁ ½³ñ·³óáõóÇÝù¦: Æëñ³Û¿ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ·³Ý·³ï¿ñ 
áõï»ÉÇù ãáõÝ»Ý³ÉáõÝ  Ñ³Ù³ñ »õ ²ëïáõ³Í Ññ³ß³÷³é Ï»ñåáí §Ù³Ý³Ý³¦ 
ï»Õ³óáõó »ñÏÇÝùÝ¿Ý, áñ ³ßË³ñÑÇ »ñ»ëÁ É»óÝ¿ ³Ù¿Ý ûñ, µ³óÇ ß³µ³Ã 
ûñáõÁÝ¿: ê³Ï³ÛÝ Û»ïáÛ ³ÝáÝó ·³Ý·³ïÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ, áñáíÑ»ï»õ 
³Ù¿Ý ûñ ÝáÛÝ µ³ÝÁ ÏÁ ×³ß³Ï¿ÇÝ: ²ëïáõÍáÛ Ññ³ß³·áñÍáõÃÇõÝÁ ÏÁ 
í³Û»É¿ÇÝ ³Ù¿Ý ûñ »õ ï³Ï³õÇÝ ·áÑáõÝ³Ï ëÇñï ãáõÝ¿ÇÝ: ²ÝáÝó áõÝ»ó³Í 
Ñå³ñïáõÃ»³Ý, ³Ýï³ñµ»ñáõÃ»³Ý »õ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý Ñá·ÇÇÝ µ»ñáõÙáí, 
áã Ù¿Ï ³ï»Ý åÇïÇ ëáñí¿ÇÝ ßÝáñÑ³Ï³É ÁÉÉ³É ²ëïáõÍÙ¿, ²Ýáñ ïáõ³Í µáÉáñ 
µ³ñáõÃ»³ÝÁ ÷áË³ñ¿Ý:  
 
Ü³ÛÇÝù Ù»ñ ßáõñçÁ »õ Çñ³å³ßï Ñ³Û»óáÕáõÃ»³Ùµ ¹Çï»Ýù ²ëïáõÍáÛª Ù»½Ç 
ïáõ³Í µáÉáñ µ³ñáõÃ»³ÝÁ ÷áË³ñ¿Ý ÇÝã µ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿  Ñ³ïáõó³Ý»É »Ã¿  áã 
ßÝáñÑ³Ï³É ëÇñï »õ »ñ³Ëï³å³ñï Ñá·Ç:  

ì»ñ. Ú³ñáõÃÇõÝ  Ö. ê»ÉÇÙ»³Ý 
 
Q.|. YRITASARDAX B. !OVMBI PA}TAMOVNQ 
Kiraki 11 No3ymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx +r. Syvan Qele]yan` yrgyxo[ovfyamb yv hogyvor 
1orhrda7ovfivnow` ^April, Astov7o3 Kamqin Ha8yli_ 1oragrow: 

+rovan patgamu matovx Tik. Sivzan Abardyan, nyrka3axnylow` 
Q.|. hogyvor 7ragrin (Astov7o3 Spa5azinovfivnu) yrrord nivfu, 
kydronanalow` Y4ys. 6:14 hamarin wra3` ^Ovsti 2yr ty[u 
ka3nyxeq, me\qyrnid 8]martovfyamb amraxnylow ov ardarovfyan 
zrahu hagnylov_; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, 
Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; 
 
PATANI - ASPYTNYROV PA}TAMOVNQ 
Kiraki 11 No3ymbyr, 2012-in, Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx +r. Maria Aki]yan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv 
hogyvor 1orhrda7ovfivnow; Apa ty[i ovnyxav a[=fqi yv 
bajnykxovfyan pah; Պաշտամունքը վերջ գտաւ յայտարարու-
թիւններով, PA. քայլերգով եւ բաժանման աղօթքով: Avartin ty[i 
ovnyxav ha[ordakxakan pah So[omonyan srahin me\; 
 
TIKNANX  PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 14 No3ymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nor-
dovfivnu kataryx Tik. Sivzan Abardyan` yrgyxo[ovfyamb, 100-rd 
sa[mosi unfyrxovmow, 91-rd sa[mosu 4o1adar2abar kardalow yv 
hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^Yrbyq mi< 3ovsahatir_ 1oragrow, 
himnova7` Matf. 15:21; An andradar2av havatqi z=rovfyan 
masin, fe` havataxyalu kancova7 e 3aratyvovfyamb a[=fylov yv 
havatqow Tero\u kamqin hnazandylov; !orhrda7ovfynen ytq ty[i 
ovnyxav a[=fqi pah; Apa Tik. Famar A3wazyan bajnyx 
wka3ovfivn; 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 21  No3ymbyr, 2012-in, 
 a5av=tyan jamu` 10.00-in,  

Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii Սողոմոնեան srahin me\; 
 

*Bolor +riordnyr yv tikinnyr hravirova7 yn nyrka3 gtnovylov; 



“Lead us not into Temptation” Matthew 6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծեց՝ Նայիրի Միքայէլեան 
7-րդ կարգ 

 
 
}NORHAKALOVFIVN  Ter yv Tik. Sty4an Pa1cy8yan  untaniqin, oronq 
hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 18 No3եմբեր, 2012-in, qarozi 
pa]tamovnqen ytq; 
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OVRI}U  NA!APATIV  SYPYL 

($il. 2.3) 
 

Srti yv mtqi 1a[a[ovfivnu i:nc banyrov mekty[ovmow ku 3a5a\ana3 
yv y:rb ku korsnxnynq zanika; Tysovfivnnyr bazmafiv yn a3s 
ov[[ovfyamb; Omanq ku 1orhin, fe` mard inq karo[ e 1a[a[ovfivn 
3a5a\axnyl ir srtin yv mtqin me\; Ovri]nyr ku havatan, fe` 
barynpast pa3mannyrov 3a5a\axovmow ku go3ana3; Saka3n, 
Astov7o3 1=squ kov ga3 usylov, fe` srti 1a[a[ovfivn ovnynal i 
hy8ovks myz ]r\apato[ kaxovfyan, Ter #isovs Qristosi hyt no3n 
mitqu ovnynalow e; Osky[en hamaru` ^Ban mu grg5ovfivnow kam 
snapar7ovfivnow m<i uneq, hapa 1onarhovfivnow mekzmek @yr an2en 
lav sypyxeq_ ($il. 2.3) 8i]d ov[in ku bana3 myr a5\yv a3s nivfin 
1orhrda7ovfyan unfaxqin; 
$ilippyxis a5a\in glov1in me\ ku handipinq` ^a5a\ Qristos_ 
mtqin, $il. 2-rd glov1in me\, ^Ytqu ovri]nyr_; Yv a3s karyli ce 
gor7i wyra7yl yfe yrbyq ^1onarhovfyan_ n]anakovfivnu yv 
haskaxo[ovfivnu lavapes umb5na7 cullanq; 
!onarh an2u a3n ce or ir an2in masin wat k<zga3 kam novast 
wyrabyrmovnq k<ovnyna3, hapa ir an2in masin baxar2ak ci mta7yr; 
!onarhovfivnu ]norhq mun e trova7 Astov7me, yrb imanas fe ovnis` 
arden ku korsnxnys;  
8]marit 1onarh an2u inqzinq ku 8ancna3 yv k<undovni ^H5owm. 12.3_ 
yv ir an2u 7a5a3ovfyan me\ ku dne ^unkyrin_ hamar; 
}arovnakabar, Ter #isovs Qristosi an2in ynfarkovo[ mitqu 
an2novrax 7a5a3ovfyan patrast ullalov e. ^.. ov myz` 2yr 
7a5anyru #isovsin hamar_ (B. Kornf. 4.5); 
 



Hytyvabar, yfe a5aqyalin kocin hnazandylow miyvno3n mitqu 
ovnynalov \anqin me\ hastatovn kynanq, avyli hy]t piti ulla3; 
Havaqabar, myr havaqakan mitqn ov 7ragirnyru ynfaka3yxnynq 
Ter #isovs Qristosi mtqin ov kamqin; A3spes` yky[yxin ku wyragtne 
ir ovra1ovfivnn ov kargapahovfivnu ir 7a5a3ovfyan ov wka3ovfyan 
kyanqin me\;  

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan 
 

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ ՏԻԿ. ԱՆԻ ԱՅՆԻԼԵԱՆ -ՉՈԼԱԳԵԱՆԻ 
Կիրակի 18  Նոյեմբեր, 2012, եղաւ այն յատուկ եւ հրճուալի օրը, մեծարանքի 
ընդունելութիւն սարքելու այն արժանաւոր ու նուիրեալ անձին, յանձին՝ Տիկ. 
Անի Այնիլեան-Չոլագեանի (Տնօրէնուհի Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի), իր 
34 ամեայ անխոնջ ու անձնուրաց ծառայութեան համար իբրեւ Տնօրէն 
Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի: Յայտագիրը սկսաւ Տիկ. Սիւզան Աբարդ-
եանի բացման ու ողջոյնի խօսքով, ուրտեղ անդրադարձաւ սոյն ձեռնարկի 
պատեհ ու բարեբաստիկ առիթին, ապա Օր. Սեւան Չիրիշեան սահիկներով 
ներկայացուց՝ Տիկ. Անի Չոլագեանի 34 ամեայ ծաւալած գործունէութիւնները 
Ճինիշեան Յիշատակի Ձեռնարկի աշխատանքներու հետ կապուած: 
Սահիկներու ցուցադրութենէն ետք Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան այս առթիւ 
մատուց գոհաբանական աղօթք: Ապա Տիար Խաչիկ Աբրիկեան (Ճ.Յ.Ձ.-ի 
Խորհրդատու Մարմնի Ատենապետ), Տիկ. Թալին Թօփալաքեան (Ճ.Յ.Ձ.-ի 
նորանշանակ Տնօրէնուհի) եւ Բժ. Պետրոս Տարագճեան (Հաուըրտ 
Գարակէօզեան Հիմնարկի Տնօրէն) բաժնեցին վկայութիւններ Տիկ. Ա. 
Չոլագեանի 34 ամեայ անձնուէր ծառայութեան իբրեւ Տնօրէն Ճինիշեան 
Յիշատակի Ձեռնարկի, մաղթելով յաջողութիւն իր ապագայ ծրագիրներուն: 
Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան ողջունելէ ետք ներկաները, 
անդրադարձաւ երեք հիմնական կէտեր՝ Տիկ. Ա. Չոլագեանի ունեցած պատ-
րաստուածութեան իր մասնագիտական ծիրէն ներս 1.Աստուածաշնչական  
պատրաստուածութիւն 2. Ակադեմական պատրաստուածութիւն 3. Գործին 
վերահսկելու բարձր տրամադրութիւն: Վերապատուելին իր խօսքը 
աւարտելէն ետք,  Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան Նախագահին՝ Վեր. Մկրտիչ Գարա-
կէօզեանի, Մ.Ա.Հ.Ա.Ե.Միութեան Կեդրոնական Մարմինի ատենապետին՝ Վեր. 
Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանի ու Համայնքային Գործադիր Մարմինի 
ատենապետին անունով պատուեց Տիկ. Ա. Չոլագեանը արծաթեայ ափսէ 
յուշանուէրով: Ապա բեմ հրաւիրուեցան Հայ Աւետարանական Համայնքի 
Համայնքապետ, հովիւներ, ժողովներ եւ Տիկ. Ա. Չոլագեան՝ հատելու օրուան 

յատուկ կարկանդակը: Ձեռնարկը վերջ գտաւ Վերապատուելի Համայնքապետ 
Յարութիւն Սելիմեանի առաքելական օրհնութեան աղօթքով: 
 

Q.|. YRITASARDAX A. !OVMBI PA}TAMOVNQ 
Kiraki 18 No3ymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx +r. Maria Aki]yan` yrgyxo[ovfyamb, sa[mosi unfyr-
xovmow, hogyvor 1orhrda7ovfivnow yv a[=fqow: +rovan hogyvor nivfu` 
^}norhakalovfivn_, nyrka3axovx +r. Lovsi Movtarikyan; An 
xovxadryx ^}norhakalovfyan T=nu_  1orhrdan]o[ tysayriznyr, 
orme ytq andradar2av ^}norhakalovfyan_ =rovan 7agovmin yv 
soworovfivnnyrovn; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, 
Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; 
 

TIKNANX  PA}TAMOVNQ  
Coryq]abfi 21 No3ymbyr, 2012-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx Tik. Silwa Gabrielyan` yrgyxo[ovfyamb, S. Gra3in hamarnyrov 
unfyrxovmow, 121-rd sa[mosu 4o1adar2abar kardalow yv hogyvor 
1orhrda7ovfivnow` ^Incpe:s Dimavoryl Myr Teru_ 1oragrow, himnova7` Ybr. 
10:27; An andradar2av a[=fqi karyvorovfyan masin yv usav. ^S. Hogiin 
nyrka3ovfivnu havataxyalin kyanqin me\ himnakan e yv karyvor; Orpes 
havataxyal kancova7 ynq andadar a[=fq unylov, arfovn yv patrast 
ullalov Ter #isovs Qristosu dimavorylov_; Apa ty[i ovnyxav a[=fqi pah; 
Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv 
Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv 
hivrasirovfivn So[omonyan srahin me\; 
 

}NORHAKALOVFYAMB STAXA& YNQ 
NOVIRATOVOVFIVNNYR  NO#YMBYR  AMSOVAN  UNFAXQIN 

²ÜàôÜ Üä²î²Î 
Ter yv Tik. !acik Abrikyan Kar=tyal ovsano[nyrov` Tik. Ani Colagyani 

My7aranqi Undovnylovfyan A5fiv 
Tik. Janef Partag8yan Yky[yxiin` Tik. Ani Colagyani My7aranqi 

Undovnylovfyan A5fiv 
Ter yv Tik. #owhannes 

Mansovryan 
Yky[yxiin` Ha3 Avytaranakan Byfel 

Yrkrordakan Warjarani wyranorogova7 
Mankapartezi baxman a5fiv 

Mi omn Yky[yxiin 
Tik. Ani Halla8yan yv untaniq Yky[yxiin` hangovxyal Tiar Pargyv 

Halla8yani mahovan 3i]atakin 
Ter yv Tik. #arovf Anov]yan ,, 

 


