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Պատանիին Աղօթքը
Ո՛վ Աստուած, շնորհակալութիւն կը յայտնեմ քեզի, որ
մեզի կեանք կը շնորհես, ամէն օր արթննալու եւ քու
լոյսը տեսնելու:
Կը խնդրեմ, որ մեր ծնողներուն առողջութիւն
պարգեւե՛ս, որպէսզի մեր կարիքները հոգան:
Կը խնդրեմ նաեւ, որ խաղաղութիւն շնորհե՛ս մեր
Սուրիական հայրենիքին, որպէսզի ուրախ եւ խաղաղ
ապրինք եւ մեր դպրոցները յաճախենք առանց վախի ու
անապահովութեան: Ամէն:
Գրեց ՝ Ռիթա Սանճեան
7-րդ karg

G7yx` Յարութ Գըլզի
4-րդ կարգ
Յանձնախումբի անդամներ
Դալար Մարաշլեան, Սեւան Չիրիշեան, Սեւան Քէլէշեան, Նազանի
Մնչէրեան, Մարիա Ակիշեան եւ Անժելլա Տաղլեան:

HOWIVIN @A#NU
Գծեց՝ Բալին Իսկէնեան

^A]akyrtu ir wardapyten avyli ce yv oc 7a5an` ir
Tiro\men_;
(Matf. 10.24)

2-րդ karg

A3s 8]martovfivnu ku wyrabyri Astov7o3 7a5anyrovn S.
Gra3in jamanaka]r\annyrovn me\; Saka3n, ovni 3atovk
hamar;
A3sty[
n]anakovfivn`
a3s=rovan
yky[yxiin
3atkan]akan ]y]tavorovmu ^mi wa1naq_-n e (Matf. 10. 26, 28,
31);
Gl1avor wa1u or Ter #isovs Qristos ku baxatre (Matf.
10.32.33)
hamarnyrovn
me\,
Qristosu
mardox
a5\yv
hraparakav davanylov wa1n e; Astova7 ga[tni 7a5a3ovfivnnyr covni a3s a]1arhin me\; Hraparakav 3a3tararovfivnu, Ter #isovs Qristosi handep ovnyxa7 havatqid,
8]marit 4rkovfyan apaxo3xn e (H5owm. 10.9-10); Kan 3stak
oro]ic pat8a5nyr Qristosu davanylov;
1.HALA&ANQN
OV
CARCARANQU
AKNKALOVA&
CARCARANQN E; Mardyr hala7yxin Ter #isovs Qristosu, yrb
a]1arhi wra3 ku qarozer; Hytyvabar, inco:v aknkalynq
tarbyr ban myr paraga3in; Mynq Anor a]akyrtnyrn ynq yv
a]akyrtu Tero\men avyli my7 ce;
2. ASTOVA& AMEN BAN LO#SI PITI HANE;
Ter
#isovsi
f]naminyru
=gtagor7yxin
ga[tni
yv
1abyba3ovfivnow lyxovn mi\oxa5ovmnyr, avytaranin haka5akylov hamar; Saka3n 8]marit havataxyalnyru bax yv
1iza1 yn irynx kyanqi yv
wka3ovfyan me\; Ocinc ovninq
7a7kylov; (#owh. 18.20)-in me\ Ter #isovs usav. ^Ys a]1arhin
3a3tni 1=syxa3 …… 7a7ovk ban mu c1=syxa3_;
A3s=r a]1arhu ku spase lsyl yky[yxiin 3stak tysilqn ov
wka3ovfyan masin; Ullanq A5a\nordin nman yv 7a5a3ynq
a]akyrti wa3yl kyanqi wka3ovfyamb;

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

Գծեց՝ Յարութ Իսկէնեան

4-րդ karg

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ
Ս. ԳՐՈՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Zargaxi<r Yv Zargaxovr …

Վայրի Մեղրին Բուժիչ Յատկութիւնները
-Անարատ մեղրը կը բուժէ աւելի քան 19 տեսակ
հիւանդութիւններ:
-Մեղրը միակ սնունդն է, որ անմնացորդ կ՛անցնի արեան մէջ:
-Անարատ մեղրը երկարակեցութիւն պարգեւող սնունդ մըն է:
Հաստատուած է, թէ աշխարհի մէջ 100 տարեկան եւ վեր
ապրողներուն մեծ տոկոսը կը կազմեն մեղուաբոյծները:
-Անարատ մեղրը հեռու կը պահէ մարդիկը վարակիչ եւ
ուռուցքային հիւանդութիւններէն:
- Մեղրը տեսողութեան զօրացուցիչ է, նաեւ՝ աչքը մաքրող:
Մեղուաբոյծները քիչ անգամ ակնոց կը գործածեն:
-Աչքի ցաւի ժամանակ փոքր կաթիլ մը գոլ մեղր կաթեցնել: Ան
կը սնուցանէ աչքը եւ կը պայքարի կարճատեսութեան դէմ:
-Ծաղիկներէն հաւաքուած մեղրը կը բարելաւէ սրտին
աշխատանքը:
-Մեղրը որոշ խառնուրդներու հետ կը բուժէ երիկամի եւ
լեղապարկի բորբոքումները, կը թափէ քարերը, կը կանոնաւորէ
արեան շրջանառութիւնը եւ ջղային համակարգը:
-Գործողութենէ
եւ
հիւանդութենէ
ելլող
անձին
կը
յանձնարարուի մեղրը, որ կ՛աւելցնէ արեան կարմիր
գնդիկներուն քանակը:

Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի ամառնային
Սուրբ Գրոց
վարժարանը տեղի ունեցաւ 2 Յուլիս, 2012 - 2 Օգոստոս 2012, Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան
Կեդրոնին մէջ: Հինգ շաբթուայ ընթացքին ամառնային
Սուրբ Գրոց
վարժարանը վայելեց եկեղեցիիս հովիւին՝ Վերապատուելի Յարութիւն
Սելիմեանի՝ հովանաւորութիւնը եւ նաեւ մեր սիրելի ուսուցիչուսուցչուհիներուն իւրայատուկ աշխատանքը: Ամառնային Սուրբ Գրոց
վարժարանը ունէր (110) փոքրիկներ (4-12) տարեկան, որոնք ամէն օր մեծ
խանդավառութեամբ կը հաւաքուէին, ունենալու առօրեայ յայտագիր, որը
կ՛ընդգրկէր՝ փառաբանութեան պաշտամունք, Սուրբ Գրային գիտելիքներ,
Անգլերէն, ֆրանսերէն, արաբերէն եւ հայերէն լեզուի դասեր, հայոց
պատմութիւն, ազգային երգեր, ընդհանուր զարգացում, նկարներու ցուցադրութիւն, խմբային խաղեր, պարեր, շարունակական պատմութիւն
եւ
ձեռային աշխատանք: Ամառնային Սուրբ Գրոց վարժարանին Սուրբ
Գրային
նիւթի
պատրաստութիւնն
ու
ներկայացումը
կատարեց
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան պատասխանատու գործիչ՝ Օր. Դալար
Մարաշլեան՝ "Իմաստուն Մարդը" վերնագրով: Հոգեւոր այս նիւթը
հիմնուած էր՝ Տէր Յիսուսի պատմած "Իմաստուն եւ Անմիտ Մարդուն"
առակին վրայ: Տասը նիւթերու ընդմէջէն փոքրիկները անդրադարձան Տէր
Յիսուսի կեանքին տարբեր հանգրուաններուն, ուր Տէր Յիսուս իմաստութեամբ կը վարուէր եւ կամ կը սորվեցնէր իմաստուն ըլլալու մասին:
Կիրակի 5 Օգոստոս, 2012-ին, առաւօտեան, եկեղեցիիս քարոզի պաշտամունքի ընթացքին, Ամառնային Ս. Գրոց վարժարանը հանդէս եկաւ
յատուկ յայտագիրով, ծնողներու ներկայութեան;

ՅԻՍՈՒՍԻ ԱՌԱԿՆԵՐԷՆ՝
« Անառակ Որդին»

Ներկէ՛ Անառակ Որդիին Առակին
հետեւեալ պատկերը …

Ղուկաս 15: 11-32

Օր մը Յիսուս առակ մը պատմեց ըսելով. «Հարուստ
մարդ մը կար, որ երկու որդի ունէր: Կրտսեր որդին
հօրը ըսաւ. «Հա՛յր, քու ունեցածէդ ինծի բաժին ինկած
ժառանգութիւնը հիմա ինծի տուր»: Եւ հայրը իր
ունեցածը բաժնեց երկու որդիներուն միջեւ: Անոնցմէ
մեծը մնաց տան մէջ՝ հօրը հետ, իսկ կրտսերը հօրմէն
առաւ իր ժառանութիւնը, օտար երկիր գնաց, եւ
անառակ կեանք ապրելով՝ իր ունեցածը վատնեց:
Այդ երկրին մէջ սովը տիրեց եւ տղան այլեւս ուտելու
ոչինչ ունէր: Որոշ ժամանակ անցնելէ ետք, տղան
խելքի եկաւ, եւ անդրադարձաւ իր վիճակին: Ան
մտածեց որ իր հօրը տունը բազմաթիւ մարդիկ
կ՛աշխատին եւ սնունդ կ՛առնեն, իսկ ինք օտար
վայրերու մէջ սովամահ կ՛ըլլայ: Ան զղջալով ելաւ եւ իր
հօրը տունը վերադարձաւ: Տունէն դեռ բաւական հեռու
էր, երբ հայրը զինք նկատեց: Ան գթաց իր որդիին,
վազեց գրկեց ու համբուրեց զինք: Որդին ըսաւ հօրը.
«Հա՛յր, յանցանք գործեցի Աստուծոյ եւ քու առջեւ, եւ
այլեւս արժանի չեմ քու որդիդ ըլլալու»: Բայց հայրը
հրամայեց իր ծառաներուն, որպէսզի խնճոյք մը
պատրաստեն ու զուարճանան: Ան ըսաւ. «Այս որդիս
մեռած էր, եւ կենդանացաւ, կորսուած էր, եւ
գտնուեցաւ»:

Անառակ որդիին նման, երբ մեղաւոր մը դարձի կու գայ, Աստուած՝
մեր երկնաւոր հայրը կ՛ուրախանայ եւ երկնքի մէջ մեծ
ուրախութիւն եւ խնճոյք տեղի կ՛ունենայ:

