G. Tari Fiv 1

PATANIIN A{+FQU
O<w Ter, 4a5q kov tam qyzi, or dovn myr Ha3rn ys,
ku hogas, ku sirys yv ku nyrys myz;
Ha<3r, ]norhakal ym, or dovn in7i untaniq tova7
ys, tova7 ys ma3r ov ha3r, or ku hogan in7i; Tova7
ys yky[yxi, or pa]tynq qyz;
Nyre< in7i Ter, orowhytyv ys ]at my[qyr gor7a7
ym; Dovn pahe< a3s qa[aqu caren, manavand ha3
azgu qov 2y5qyrovd me\ pahe<;
#isovs Qristosi anovnow ku 1ndrym,
Amen;
Gryx` My[ri Miqa3elyan
7-rd karg

G7yx` Wahram !acatovryan
7-rd karg
Յանձնախումբի անդամներ
Դալար Մարաշլեան, Սեւան Չիրիշեան, Սեւան Քէլէշեան, Նազանի
Մնչէրեան, Մարիա Ակիշեան եւ Անժելլա Տաղլեան:

HOWIVIN @A#NU
*]marit ardarovfivnu Ter #isovsi Fagavorovfyan me\ petq e
gor7adrovfyan drovi kyanqi tarbyr gor7ovneovfivnnyrovn me\;
Matf. 6. 1-4 hamarnyrovn me\ ku handipinq 8]marit
tovcovfyan masin; A[qatin =gnylu, a[=fqi kyanqu yv
7omapahovfivnu karyvor kargapahakan ararqnyr ein
$arisyxinyrovn hamar; Ter #isovs c<anargyx a3s kargapahovfivnu, saka3n An zgov]axovx myz, or wyrana3ovm unynq
myr srtin o:vr ullalovn masin, yrb nman gor7ovneovfivnnyrov me\
ullanq;
$arisyxinyr noviratovovfivnu
ku ]ahagor7ein pativ yv
4a5q ]ahylov hamar, inc orty[ s1al ]arja5if ku nkatovi;
Tova7id qanaku inc or e, takavin 4rkovfivn karyli ce gnyl
anow, wasnzi 4rkovfivnu Astov7o3 pargyvn e (Y4ys. 2.8-9);
}arovnakabar, mardox wyragrova7 4a5qin hamar aprilu
3ima5ovfivn e, orowhytyv mardovn 4a5qu yrkar kyanq covni (A.
Pytros 1.24);
Iskovfyan me\ inc or arjeq ovni yv mna3ovn e, Astov7o3
wyragrova7 4a5qn ov pativn e; Myr tkar yv my[avor bnovfivnu
a3nqan i]1o[ e, or no3nisk yrb bari gor7 unynq za3n
k<anpatove, myr me\ 3a5a\axnylow s1al ]arja5if; Karyvoru
a3n e, or myr ]arja5ifu ulla3 maqovr yv ardar, hog ce fe yrb
kov tanq ga[tni kam 3a3tni kyrpow; Ba5nabas` ir ho[u
7a1yx yv 3a3tn=ren anor govmaru
a5aqyalnyrovn byrav
(Gor7q 4.34); Yrb or Yky[yxii andamnyru irynx novernyru
a5aqyalnyrovn otqyrovn qow ku dnein, ga[tni cein unyr, amen
mard ku tysnyr, ba3x anonx ]arja5ifu maqovr er yv ardar;
Hytyvabar, a3s=r Yky[yxin karyvor e or imana3, fe` yrb kovta3
ga[tni kam 3a3tni kyrpow, ta3 maqovr yv ]itak ]arja5ifow
ov 2yvow;
Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

Nyrke< hytyvyal patkyru;
^Inco:v hamar o[\u my5ylnyrovn hyt ku 4nt5eq.
hos ce an, hapa 3arovfivn a5av_;
{ovkas 24:5-6

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ
ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ՄԻԱՄՍԵԱՅ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

GITAKAN NOVA*OVMNYR

*

Աստղագիտակներ վերջերս
միլիոնաւոր մոլորակներու մէջ
նշումներ գտնել:

հաստատեցին, թէ
կարելի է կեանքի

*

Գիտնականներ իրենց կատարած սերտողութիւններով
հաստատեցին, թէ չամիչ ուտելը կը նպաստէ մարդու
կեանքի ընթացքը երկարելու:

*

Երաժշտութիւնը կը թեթեւցնէ ճնշուածութիւնը
վիրաբուժական գործողութեան ընթացքին:

* Ճաշի զօրաւոր հոտը կը նպաստէ կշիռքի նուազեցման:
* Քաղցկեղի ենթարկման հիմնական պատճառներէն
մէկն է ծխախոտի գործածութիւնը:

Փառք կու տանք Աստուծոյ, որ այս ամիս եւս փոքրիկներ ամէն
Կիրակի առաւօտեան ժամը՝ 9:30-ին, հաւաքուեցան Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի Սողոմոնեան սրահէն ներս, Աստուծոյ
ներկայութիւնը վայելելու, փառաբանելու եւ շնորհակալութիւն
յայտնելու անոր շնորհած բոլոր բարիքներուն համար: Կիրակնօրեայ Դպրոցի պաշտամունքներու առաջնորդութիւնը կատարեց
Օր. Դալար Մարաշլեան՝ հրաւիրելով փոքրիկները զԱստուած
պաշտելու եւ փառաբանութեան երգեր երգելու: Սորվեցան
անգլերէն եւ արաբերէն լեզուով փառաբանութեան երգեր, լսեցին
Սուրբ գրային պատմութիւններ պաստառի վրայ նկարներու
ցուցադրութեամբ, ունեցան նաեւ աղօթքի պահեր փոքրիկներու
մասնակցութեամբ, ետքը կը բաժնուէին իրենց դասարանները եւ
ուսուցչուհիներու առաջնորդութեամբ կը սերտէին իրենց համար
պատրաստուած նիւթերը՝ «Աստուած Մեզ կը Սիրէ», «Աստուած
Պատուիրեց Որ Զիրար Սիրենք», «Ի՞նչ է Աղօթքը», «Յիսուսի
Յաղթական Մուտքը Երուսաղէմ», «Տէր Յիսուսի Հրաշափառ
Յարութիւնը»: Ունեցան նաեւ ձեռային աշխատանքներու պահեր,
ուր մատուցուած դասերը աւելի կը տպաւորուէր իրենց մտքերուն
մէջ: Սորվեցան 100-րդ սաղմոսը եւ մրցումներ կատարեցին
թանկարժէք նուէրներ ստանալով եւ ամսուան երրորդ կիրակին
եկեղեցիի պաշտամունքին մասնակցելով ներկայացուցին իրենց
սորվածներէն բաժին մը:

Zargaxi<r yv Zargaxovr …

M+R TGY{ @Y%QYRU…
Amen tari yrb garovn kov ga3 yv ma3ryrov t=nu ku m=tyna3, my7
ovra1ovfivn mu ku pate sirts ov hogis; Saka3n no3n jamanak
ku wyr3i]ym patmovfivn mu, or ku 3ovze dar2yal sirts ov hogis;
A3s tari 3ovzmovnqis pat8a5 dar2o[ patmovfivn mu k<ovzym
kisovil;
Patmovfivnu ku patme, fe` =r mu Sarin anovnow a[\nak mu
kar; A3s a[\kan ma3ru my7 hogatarovfyamb ov sirow ku
1namer ir a[\kan` Sarinin; M=r 2y5qyru saka3n tgy[ ein ov
kn85ot; Sarinin unkyrovhinyru mi]t ku 7i7a[ein ir m=r
2y5qyrovn tgy[ yv kn85ot ullalovn hamar, or pat8a5 ku
da5nar anor anhangstovfyan; O<c meku giter a3d 2y5qyrovn
patmovfivnu;
Yrb =r mu ma3ru ku tysne, fe Sarin k<ovze hy5anal m=rmen, a3d
al ir 2y5qyrovn pat8a5ow, stipova7 ku sksi patmyl usylow
^A[\iks, yrb dovn ]at manovk eir, qov kyanqd 4rkylov hamar
a3ra7 yn a3s 2y5qyru»;
Sarin yrb a3s 1=sqyru ku lse, ]at ku 3ovzovi yv 3ovzovmen ku
sksi lal ov nyro[ovfivn ku 1ndre m=rmen;

-Sovrb Girqu ku ba[kana3 2 ktakarannyre` Hin
yv Nor Ktakaran;
-Ovni 66 girqyr; 39 Hin Կtakaranin me\, isk 27
Nor Կtakaranin me\;
-Qristos 1acin wra3 6 jamyr mnax;
-#isovs Qristos gyryzmanin me\ 3 =r mnax;

Kazme< Hytyvyal @y5a3inu…
-Ktre< mkrati n]an ovnyxo[ gi7yru, orpeszi
stanas ka[apar (1) yv ka[apar (2);
-Govnavor fov[f mu me\ty[en 7ale; Na1untra7
ka[apard di<r 7alova7 govnavor fov[fin wra3,
a3npes or fov[fin 7alova7 masu yv ka[aparin
7a3ri ketyrow gi7u irarov wra3 ullan;

-Ktre< ka[aparu hast gi7yrovn wra3en yv
hy5axo<vr bolor ]y[aki gi7yr ovnyxo[ bajinnyru;
-Govnavor fov[fu bax, orpeszi stanas ktra7
ka[aparid hamapatas1an #arovfyan t=ni
govnavor havkif mu;

Ov a3spes amen tari ma3ryrov t=nin hyt miasin ku 3i]ym a3s
patmovfivnu ov ku mta7ym, fe` orqan ma3ryr kan, or irynx
zavaknyrovn hamar ku zohovin, ba3x a3d bolor ma3ryrn al
Sarinin m=ru pes ba1tavor y:n, irynx zavaknyru ku
gitakxi:n irynx m=r ura7 zoho[ovfivnnyrovn;
Astova<7 im, ku 1ndrym or bolor zavaknyru ullan hpart yv
ovra1 irynx ma3ryrow, ullan anonq gy[yxik kam kn85ot
2y5qyrow;
Gryx` Na3iri Miqa3elyan
6-rd karg

(1)

(2)

