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+r. Syvan Cercyan
Yv
Z=hrap Ser1=]yan
Kiraki 31 Mart, 2013
Ha3 Avyt. Byfel yky[yxiin howivin yv Miaxyal jo[owin ko[me` 1orin
]norhavorovfivn yv Astova7a3in =rhnovfivn;

«ԲԵԹԷԼ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺԻՇԿՆԵՐՈՒ
ՑԱՆԿ ԵՒ ԺԱՄԵՐ

ANXYALEN NYRKA# $ARISYXINYROVN
DATAPARTOVMU
({ovk. 18:9-14)
Ter #isovs yrkov makardaki 7a5a3ovfivnnyr ovner, a5a\inu` ta8arinn
er, a3sinqn` ta8ari yv k[yrakan dasov hyt. isk yrkrordu`
jo[owrdakan;
Ta8ari 7a5a3ovfyan masin ]at banyr cyn hasa7 myzi. parzapes, mi
qani ty[yr ku kardanq, fe Ter #isovs ta8ar ku mtner sorwyxnylov
hamar, 1=sq k<a5ner ov a3d mi\oxow` unfyrxanovfyamb yv qarozovfyamb
hogyvor 3y[a4o1akan mitqyr k<arta3a3ter ov ku 4o1anxer; Minc a3d
dovrsu jo[owovrdu a3nqan ku po5fkar, or no3nisk yrbymn zInq
davadrabar gahawej ly5en war hrylov 4or2u k<unein, orpeszi An
i3nar yv my5ner; Hytyvabar, yrbymn a3d 7a5a3ovfivnnyrovn ardivnqu
wtangavor k<ullar;

اﻟﻘﺲ ھﺎروﺗﯿﻮن ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن
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Halep-Sovriա

Ter #isovs Qristosi jo[owrdakan 7a5a3ovfyan masin ]at avylin
gitynq, orowhytyv An undhanrapes jo[owovrdin hyt er; Yrb
4o[oxnyrovn me\ ku 1=ser, ku qarozer, hivandnyru ku bj]ker, hra]qnyr
ku gor7er, yv ^Astov7o3 fagavorovfivnu m=tyxa7 e_ k<user, mardik
harx kov ta3in Iryn` 3atkapes 4arisyxinyru, oronq an1on\ \anqow
inqnardaraxovmi me\ ein;
({ovkas 7:40)-in me\ #isovs Simonin ku patas1ane
usylow.
^Simon, qyzi ban mu ovnim usylov_; Simon k<use. ^ Use<, Wardapyt_, yv
An ku patme. partqu chatovxo[ an2in patmovfivnu, i mti ovnynalow
4arisyxinyru; Ter #isovs a3sty[ ku dataparte partqi

gitakxovfivnu covnyxo[ a3n 4arisyxin, or partq k<a5ne, ba3x ci
w8aryr yv inqzinq ardaraxnylov \anqin me\ ku mna3;
A3s 4arisyxiin mek yrysn e; An` yrkrord, yrrord yv no3nisk corrord
yrysnyr ovni; Ter #isovs, ({ovkas 14: 7-17)-in me\ a5ak mu ku patme, ovr
ku ]y]te, or a5a\in kargi bazmoxnyrov wra3 nstylov untrovfivnu s1al
e; A3sty[ dar2yal Anor myknaketu k<ullan 4arisyxinyru, oronq irynq
zirynq lavago3n an2yrov dasen nkatylow` lavago3n ty[yru gravylov
hamar ku pa3qarin;
Wyr\apes, t1ovr bajinu 4arisyxiin, Ter #isovsin acqin` orpes
1abyba3 yryviln er; Anor 1abyba3ovfivnu i 3a3t kov ga3 yrb kardanq yv
andrada5nanq anor a[=fqin yv a[=fa7 pahovn` fyri, an3a\o[ ov
baxasakan wi8akin;
Siryliny<r, karyvor ce, fe mynq` myr 1=sqyrow, warmovnqow, ararqnyrow yv
qnnadatovfyamb zirar ku 1abynq, fe o<c; Karyvoru a3n e, fe mynq inco:v
yv incpe:s a3spes ku warovinq yv i:nc e a3s iradar2ovfivnnyrovn me\i
s1al ketu;
S1alu` ky[7avorovfivnn e; !ostowanovfivnu yv 1a[a[ovfyan zgaxovmi
iravovnqu myrn e, siryliny<r, saka3n nyrovm ov 4rkovfivn ]norho[ ko[mu
yrkinqn e, yv oc fe yrkri wra3 apro[ mardox sy4akanovfivnu;
Ter #isovs 4arisyxinyrovn hyt, mna3ovn kyrpow, a3s harxu ovner; A3s=r
al, siryliny<r, mynq` myr havaqakan 3arabyrovfivnnyrovn, yky[yxakan
7a5a3ovfivnnyrovn yv undhanrapes qristoneakan kyanqin me\ no3n
djovarovfivnnyrovn, my[qyrovn yv fyrovfivnnyrovn me\ k<i3nanq; Ovrymn,
a3s=rovan patgamu orqanow a3jmeakan er 2000 tari a5a\, no3nqan
a3jmeakan e 21-rd dara]r\anin me\;
Siryli havataxyalny<r, inqnardaraxman jamanak ov]adi<r piti
ullanq, or 3ankar7 dimaxinnyrovn s1alnyru matnan]ylow, zanonq
anargylow cnovastaxnynq` y<v irynx, y<v myr an2yrovn arjaniqnyrn ov
bar2r arjeqnyru;
Astov7o3 acqin a5a\ amenqs al havasar ynq; An myz sira7 yv orpes
zavak undovna7 e, hytyvabar myzi k<=gne, or mi]t Iryn da5nalow yv Ir
]norhqin apavinylow a3s 4or2u a5nynq yv a5a\ taninq;
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I Tern Nn\yx hangovxyal`
Tik. Azatovhi Ovr/alyan – Apa8yan
(&nyal 1940, Halep)
#ov[arkavorovfyan pa]tamovnqu ty[i ovnyxav Coryq]abfi 31
#ovlis, 2013-in, kes=r jamu` 12:30-in, Ha3 Avytaranakan Byfel
Yky[yxiin me\; A3s t1ovr a5fiv Yky[yxiis howivin yv yky[yxiin
Miaxyal Jo[owin anovnow xavakxovfivn ku 3a3tnynq yv Sovrb Hogiin
m1ifarovfivnu ku ha3xynq anor harazatnyrovn yv hama3n
Ovr/alyan yv Apa8yan untaniqnyrovn;

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՒԻՒՆՆԵՐ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ
ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ՝ Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Մանկապարտէզը իր դռները կը բանայ 2013-2014 տարեշրջանին Հայ
աշակերտներու յառաջ, գեղատես եւ մանկավարժական արդի սարքաւորումով (սրահ ու դասարաններ) ու դաստիարակչական բովանդակ
ծրագիրը՝ ժամանակակից չափանիշներով:
Ուստի, յատուկէն կոչ կ՛ընենք բոլոր հայ ծնողներուն, որ օգտուին Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի ընծայած առիթէն եւ
դիմեն վարժարանիս Տնօրէնութեան:
Վարժարանին ընդունման տարիքային պայմաններն են՝
1. Բողբոջ դասարան՝ 2010-ի, Յունուար 2011-ի ծնունդ:
2. Առաջին դասարան՝ 2007-ի, Յունուար 2008-ի ծնունդ:
Ծանօթ՝ կրթաթոշակի արտակարգ նպաստ բոլոր հայ աշակերտներուն:
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Պատ. Սիմոն Տէր Սահակեանին եւ Օր. Սեւան
Քէլէշեանին, որոնք հիւրասիրեցին եկեղեցիին ժողովուրդը Kiraki 28 #ovlis,
2013-in, qarozi pa]tamovnqen ytq, իրենց նշանախօսութեան ուրախ
առիթով: Շնորհակալութիւն նաեւ Տ.Տ. Կարօ Գրիգորեան ընտանիքին, որոնք
hivrasiryxին yky[yxiin jo[owovrdu իրենց դուստրին՝ Լարայի եւ որդւոյն՝
Մովսէսի Պաքալորիայի եւ Պրովէի պետական քննութիւններէն յաջողելուն
ուրախ առիթով;

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՒԻՒՆՆԵՐ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ
ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ՝ Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Մանկապարտէզը իր դռները կը բանայ 2013-2014 տարեշրջանին Հայ
աշակերտներու յառաջ, գեղատես եւ մանկավարժական արդի սարքաւորումով (սրահ ու դասարաններ) ու դաստիարակչական բովանդակ
ծրագիրը՝ ժամանակակից չափանիշներով:
Ուստի, յատուկէն կոչ կ՛ընենք բոլոր հայ ծնողներուն, որ օգտուին Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի ընծայած առիթէն եւ
դիմեն վարժարանիս Տնօրէնութեան:
Վարժարանին ընդունման տարիքային պայմաններն են՝
1. Բողբոջ դասարան՝ 2010-ի, Յունուար 2011-ի ծնունդ:
2. Առաջին դասարան՝ 2007-ի, Յունուար 2008-ի ծնունդ:
Ծանօթ՝ կրթաթոշակի արտակարգ նպաստ բոլոր հայ աշակերտներուն:
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Տէր եւ Տիկ. Ատուր Պոսնոյեան ընտանիքին, որոնք
հիւրասիրեցին եկեղեցիին ժողովուրդը Kiraki 4 Օգոստոս, 2013-in, qarozi
pa]tamovnqen ytq, իրենց դուստրին՝ Էօժէնիի Պրովէի պետական
քննութիւններէն յաջողելուն ուրախ առիթով: Շնորհակալութիւն նաեւ Տ.Տ.
Ռաֆֆի Տաղլեան ընտանիքին, որոնք hivrasiryxին yky[yxiin jo[owovrdu
իրենց դուստրին՝ Անժելլայի Պաքալորիայի պետական քննութիւններէն
յաջողելուն ուրախ առիթով;
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Astov7o3 Gor7akixnyru Da5na<nq
A. Fov[f Kornf. 3:1-13
Mynq yrbymn harx kov tanq, fe Astov7o3 tan me\ djovarovfivnu kam harxu
ovrke: ku 7agi; Ardy=q a3n an2yre:n, oronq cyn gor7yr yv ku mnan
baxasakan dirqi me\, a3sinqn ku mnan hy5ov` dito[i ov[[ovfivn mu
zargaxovxa:7; Mynq, havataxyalnyrs amyna3n parzmtovfyamb k<usynq,
fe yky[yxinyrovn me\ Astov7o3 kamqin hama2a3n gor7o[nyru =rhnyalnyr yn,
isk cgor7o[nyru` 7o3lyr; Ardy=q yky[yxinyrovn me\ cka:n 7o3l sovrbyr, oronq
srbovfyan skzbovnqnyrow k<aprin, saka3n yrb a]1atanqi piti l7ovin yt
ku qa]ovin yv ku harxnyn. ^I:nc k<aknkalovi im 7a5a3ovfivnnyres_;
P=[os a5aqyal Kornfosi yky[yxiin k<use. ^Y<[ba3rnyr, ckrxa3 1=sil 2yzi`
orpes hogyvornyrov, hapa orpes marmnavornyrov_; Ter #isovsi hamar
3stak y[ylovfivn mu ka3, or a3sty[ mardyr kan, oronq t[a3ox yn. a3l
1=sqow, oronq takavin kafow ku snanin ov ku mnan yry1a3` irynx
mta7o[ovfyan me\, yry1a3` Astov7o3 hyt irynx ovnyxa7 wyrabyrmovnqin
me\, yry1a3` depqyrov unfaxqin katarova7 wyragrovmnyrovn me\ yv yry1a3`
irynx yzra3angovmnyrovn me\; A3s yry1a3 havataxyalnyru xav ku
pat8a5yn a5aqyalin, orowhytyv a5aqyalu anonx hogyvor 7novnden ytq
a8ovm mu k<aknkale;
Myr apa]1arovfyan qaroznyru yv kirakn=rya3 pa]tamovnqnyru hogyvor
7novnd ov arfovnovfivn ku ]norhyn havataxyalin; Mynq hogykan
gohovnakovfivn ku stananq, yrb myr yky[yxinyrovn havataxyalnyru k<usyn,
fe` mynq hogyvor 7novnd staxanq; Saka3n myr ovra1ovfivnu trtmovfyan ku
wyra7ovi, yrb a3d 7nyalnyru yry1a3 ku mnan; Orqan eaka<n e hogyvor
7novndu, no3nqan al eakan e anor a8ovmu;
Mynq, Djba1tabar, yry1a3 mnalovn me\ hangist ku zganq, orowhytyv
anor ovnyxa7 a5avylovfivnnyren k<ovzynq =gtovil, yv yrb s1al mu gor7ynq,
a3d s1alu ku wyragrovi myr yry1a3 ullalovn, hytyvabar mynq 4a1ovst
tova7 k<ullanq patijen yv a3spisow, amyna3n hangstovfyamb,
ku

]arovnakynq 3a\ord s1alu gor7ylov; Isk anonq, oronq yky[yxii kyanqin me\
zgo3] cyn ullar yv 4o1anak Astov7o3 anovnow gor7yr katarylov, irynx
ambo[\ kydronaxovmu irynx an2in ov 4a5asirovfyan wra3 ku dnyn,
ahavasi<k anonq bovn mahaxov my[qu gor7a7 k<ulan;
Mynq a3spisi fyra8 hogybanovfivn petq ce ovnynanq yv a3d meku myr me\
petq ce zargaxnynq, siryliny<r, orowhytyv a3s meku hivandagin wi8aki ku
wyra7ovi yv mynq, a3s nivfin masin no3nisk qaroz lsyln angam cynq
undovnir;
Ahavasik, a3spisow yky[yxin ku tkarana3` minc an kancova7 e
hz=ranalov, ambo[\akan ullalov, irme tarbyr mta7o[n angam Astov7o3
acqin a5a\ gnahatova7 dar2nylov, iryn hamakar7iq ov hakakar7iq
y[o[nyru 3argylov yv bolorin mi\yv siro3 3arabyrovfivn m]akylov; A3s e
yky[yxiin a5an2na]norhovmu, orowhytyv na3yxeq P=[os a5aqyal i:nc k<use;
An k<use fe` mynq Astov7o3 gor7akixnyrn ynq; Astov7o3 gor7akixnyru
ullalov hangamanqu trova7 e myzi yv mynq a3d hangamanqu gor7a7ylov ynq
myr yky[yxiin yv havataxyalnyrovn bar=rovfyanu hamar;
Astov7o3 gor7akixu ullal ku n]anake myr tramadrovfivnu, \anqyru,
ovjyru, a]1atanqu yv myr ambo[\ unfaxqu 3armaryxnyl Anor
tramadrovfyan, a]1atanqin yv unfaxqin; Mynq Astov7o3 ku patkaninq,
siryliny<r, Anor m]akovfivnn ynq ov ]inovfivnu yv o<c fe mardkanx, isk yfe
untrynq mardyrov ]inovfivnu da5nal, ovrymn a3s kyanqu piti aprinq`
korsnxnylov hamar;
Yke<q, myr ovju norogylow, karynanq mynqzmyz hrahryl` a5a\ yrfalov,
orpeszi karynanq hpartovfyamb artasanyl myr a3s lovsapsak
patkanyliovfivnu;
Fo[ amynakaln Astova7 myr ovju noroge, myr haskaxo[ovfyan sahmanu
undla3ne, orpeszi Anor =rhnovfyamb ov Anor gor7akixnyru da5nalow,
noranor ]norhnyrow parovrova7, pahynq myr bar2r dirqu yv 3a[faharynq
myr dem kangno[ djovarovfivnnyrovn, ny[ovfivnnyrovn yv xavyrovn;
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ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ
ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի ամառնային Սուրբ Գրոց վարժարանը
տեղի ունեցաւ 1 Յուլիս, 2013 - 2 Օգոստոս 2013, Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Եկեղեցիի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Կեդրոնին մէջ: Հինգ շաբթուայ
ընթացքին ամառնային Սուրբ Գրոց վարժարանը վայելեց եկեղեցիիս հովիւին՝
Վերապատուելի
Յարութիւն Սելիմեանի
հովանաւորութիւնը, ընդհանուր
առաջնորդութիւնը Տիկ. Շողակաթ Աբարդեան Սելիմեանի ու մեր սիրելի

ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն իւրայատուկ աշխատանքը: Ամառնային Սուրբ
Գրոց վարժարանը ունէր (150) 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 վարժարանի ընդհանուր նիւթն
էր՝ «Տէ՛ր, Մեզի Աղօթք ընել Սորվեցուր» հիմնուած՝ Ղուկ. 11:1: Տասը նիւթերու
ընդմէջէն փոքրիկներ անդրադարձան թէ՝ Աղօթքը Աստուծոյ հետ կապի մէջ
մնալու, զԱստուած փառաբանելու եւ շնորհակալութիւն յայտնելու, մեր մեղքերը
խոստովանելու եւ Աստուծմէ ներում խնդրելու, մեր խնդրանքներն ու կարիքները
ներկայացնելու միջոց է: Աստուած միշտ չի պատասխաներ մեր աղօթքներուն,
սակայն երբ պատասխանէ կ՛ըսէ՝ Այո, ոչ, սպասէ՛: Ամէն ժամանակ եւ ամէն տեղ
կրնանք աղօթել: Մեր անձերուն համար եւ ուրիշներուն համար աղօթենք:
Խումբին մէջ աղօթելը մեր հաւատքի կեանքը կը զօրացնէ: Տէրունական աղօթքը
օրինակելի աղօթքի նմոյշ մըն է: Աղօթք ընելը փափաքիլ, սորվիլ եւ վարժուելու
ենք: Կիրակի 4 Օգոստոս, 2013-ին, առաւօտեան, եկեղեցիիս քարոզի
պաշտամունքի ընթացքին, Ամառնային Ս. Գրոց վարժարանը հանդէս եկաւ
յատուկ յայտագիրով, ծնողներու ներկայութեան;

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQNYR
Kiraki 28 #ovlis, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx
+r. Syvan Qele]yan` yrgyxo[ovfyamb, 111-rd sa[mosi unfyrxovmow,
a[=fqow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^Havatqi Kyanqi A8ovm_
1oragrow; Օրուան patgamu matovx Pat. Simon Ter Sahakyan, nivf
ovnynalow` ^Imastovn Ullanq Yv |anq Fa4ynq Astova7aha8o3 Yv
Hogyvor Npataknyrov Hamar_, himnova7` ({ovk. 16:1-17); Pa]tamovnqu
wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;
Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah ^So[omonyan_ srahin me\;
Kiraki 4 +gostos, 2013-in, Q.|. warcovfyan 7ragirow ty[i ovnyxav
kis=rya3 7ragir ^So[omonyan_ Srahin me\; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Prn. Asatovr Mnceryan` yrgyxo[ovfyamb, sa[mosi
unfyrxovmow yv a[=fqow; +rovan patgamu matovx Pat. Ilias
*appovr, wyr a5nylow` ^Lsyl yv Kataryl_ nivfu, himnova7` (#akobov
1:19-27); Patgamen ytq \anixakannyr ovnyxan havaqakan 8a], orme
ytq ovnyxan 1mba3in a]1atanq hogyvor nivfin hyt a5ncova7,
patas1anylow
patrastova7
harxovmnyrov yv nyrka3axnylow
ivraqancivr 1ovmb kar8 fatron mu; !mba3in a]1atanqen ytq
\anixakannyr ovnyxan unkyra3in 1a[yr, a5a\nordovfyamb` Prn.
Asatovr Mnceryani; Pa]tamovnq-havaqo3fu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow, Q.|.qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;
Kiraki 11 +gostos, 2013-in, pa]tamovnqu andamakan er;
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx +r. Marina Arapaflyan`
yrgyxo[ovfyamb, S. gra3in
hamarnyrov unfyrxovmow yv hogyvor
1orhrda7ovfivnow; +r. Lovsi Movtarikyan nyrka3axovx hogyvor nivf`
^Astov7o3 My7ago3n Seru_ 1oragrow; Apa +r. Maria Aki]yan
nyrka3axovx zargaxman nivf` ^Qa/e3ini +gtagor7ovmu Yv Anor
Hytyvanqnyru_ 1oragrow; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;
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ASTOVA&PA}TOVFYAMB SKSA&
*AMBORDOVFIVNU
(B.

Pytros 1:3-15)

Mardovn hamar djovar ban e ir an2in masin 1orhrda7yl, zinq sty[7o[
Astov7o3 wra3ow; Djovar e, orowhytyv mardu mna3ovn kyrpow Astov7o3
nyrka3ovfynen 4a1ovst talov 4or2ovfyan me\ e yv a3s 4or2ovfivnu` o<c
jpitnyrow, o<c al ]at hma3ic 1=sqyr arta3a3tylow karyli e 7a7kyl;
A3s meku faqovn 4or2ovfivn ov 4or2a5ovfivn e; Ivraqancivr mard, inqn
ir an2in hamar krna3 1=sil yv 3a3tnyl, fe kyanqi o:r paraganyrovn yv
wi8aknyrovn me\ Astov7me 4a1ovst tova7 e;
A3s 8]martovfivnu yv harxi irakan nkaragrovfivnu petq e
darmanovi, saka3n girqyrov yv mardkanx hivsa7 imastovfivnnyrow
karyli ce anor hango3xu qakyl; Astov7o3 !=sqin petq e wyrada5nal…
yv oro:v mi\oxow… hytaqrqrakan=ren, a3s=r a3s 1=squ myzi kov ga3
Pytros a5aqyalin ko[me;
Pytros a5aqyal a3d an2navorovfivnu cer, or 1=sa7 pahovn amen mard
zinq mtik k<uner; A3d imastovn kar7ova7, handartabaro3, Astov7o3
2a3nin hnazand yv undhanrapes Astov7o3 2y5qyrovn me\ drova7 mardu
cer;
Incpisi: an2navorovfivn mun er Pytros a5aqyal; An` a3n mardn er, or
yrb petq er kynar` wazyx, yrb petq er a[=fer` 1=syxav, yrb or
Astov7o3 hyt kapi me\ petq er mtner` qnaxav; Amen angam, or ir
kyanqi unfaxqin lav ban mu petq er or gor7er` haka5aku urav;
Pytros a5aqyal a3spisin er; Kyanqi fovlovfyan me\ unk[ma7, my[qi
4or2ovfyan me\ inka7, astova7a3in amen tysaki hnarqnyrovn dem
kyxo[ unk[ma7 mardn er. saka3n, asonx hyt mekty[, ir srtin yv hogiin
1oryren #isovsu ku sirer; Ahavasi<k, karyvorago3n masu a3s er.-

kyanqi` dajan, ampota7 ov mfaqna7 ko[mu 8a]aka7, tkarovfivnnyrov
ynfaka3 yv djba1tovfivnnyrov matnova7 er;
Hima, mardik zinqu mtik k<unyn, orowhytyv anika fe< #isovsu sirylow
Anor me\ kynal giter, yv fe< a]1arhi tkarovfivnnyru 8ancxa7,
havataxa7 ov anor me\ m1r8ova7 er; Pytros a5aqyal
^a5aqinovfivn_ ba5u k<=gtagor7e; A5aqini` ku n]anake kataryal
kam anfyri, a3sinqn` bolor lav 3atkovfivnnyru ir me\ parovnako[ yv
am4o4o1 anhat, ovrymn Pytros a5aqyal` Astov7o3 gitovfivnow, myz
4a5qi yv a5aqinovfyan ku hravire; An, o<c mek atyn k<user, or mardu
4a5q yv a5aqinovfivn ovnyxa7 e…, a3l` m]tapes hravirova<7 e
ovnynalov;
Siryli< havataxyalnyr, 3ankar7 hamar2akovfivnu covnynaq yv dovq
2yzi a5aqini, a3sinqn` kataryal ckar7eq; Mynq, haka5ak myr
fyrovfivnnyrovn`
]itak
a[bivrnyre
yv
=[aknyre
anxnylow,
astova7pa]tovfyan wyrabyryal ambo[\ gitovfivnu piti ovnynanq,
or anke ytq 4a5qin a5aqinovfyan hravirovinq;
A3s=r, mynq mardka3in zanazan gitovfivnnyr ku 4or2ynq ovnynal;
Warjaranu avartyle ytq hamalsaran ku 3a8a1ynq, bar2rago3n
ovsman ku 2gtinq, masnagitakan bajinnyr k<avartynq yv gitovfivn
ambarylov 8igin me\ 1y[dova7` Astov7o3 astova7a3in gitovfivnu ku
mo5nanq; Ku mo5nanq, or myr ambara7 mardka3in gitovfivnu ovri]in
kyanqu ka5awarylov` pahapanu, datavoru kam ov[[yxo3xu ullalov
hamar ku gor7a7ynq. saka3n astova7a3in gitovfivnu piti ga3,
orpeszi myz ]at hytaqrqrakan kyrpow ]ine yv m]ake;
A3s=rova3 myr qarozin myknaketu ^Avylxnyl_ ba5n e;
Hingyrord
hamaru yfe ]arovnakys ku nkatys, fe a5aqinovfyan wra3 piti
avylxnys gitovfivn, ytqu` jovjkalovfivn, apa` hambyrovfivn, yv i wyr\o3
a3s boloru piti yzra4akys astova7pa]tovfyan warjovfyamb;
Tqna\an a]1atanqi ov hogyvor ]inovfyan myr \anqin me\, yfe myr
bnovfyan wra3 a5aqinovfyan katarylovfivnu cavylxnynq, cy<nq krnar
Astov7o3 bnovfyan masnakix ullal;
Siryliny<r, a5aqinovfivnu mardovn hyt ci< 7nir, a3l mardovn hyt k<a8i,
ku my7na3 ov ku zargana3; Ivraqancivrs, Astov7o3 howanavorovfyamb,
]norhqnyrow yv Pytros a5aqyali 1=sqyrovn akan\ talow` a5aqini
kyanq mu aprylov hravirova7 ynq, orpeszi astova7pa]tovfyan
a5aqinovfyan wra3 ckynanq, a3l` andin anxnylow, y[ba3rsirovfyan yv
siro3 a5aqinovfivnu myr wra3 avylxnynq ov mna3ovn Astov7o3 ha8ovfivnu
wastka7 a5aqini zavaknyru da5nanq;

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

GNAHATAKAN YRYKO#
Yryq]abfi 13 +gostos, 2013-in, yryko3yan jamu` 6.00-in, ty[i ovnyxav
gnahatakan yryko3, yky[yxiis ^So[omonyan_ srahin me\; So3n
havaqo3fin hravirova7 ein yky[yxiis` Ama5na3in S. Grox warjarani
ovsovxic/ ovsovxcovhinyr, oronq 7a5a3yxin Ama5na3in S. Grox
warjaranin hing ]abfovan tyvo[ovfyamb; Havaqo3fu sksav Tik.
}o[akaf Sylimyani bari galovsti 1=sqow apa
ty[i ovnyxav
hivrasirovfyan pah; Orme ytq yky[yxiis howivu gnahatanqow
andradar2av ivraqancivr ovsovxic/ ovsovxcovhii katara7 anwyrapah
a]1atanqin ov matovxa7 7a5a3ovfyan mek amsovan ]r\anin;
Ovsovxicnyr irynx wka3ovfivnnyru bajnyxin ov irynx yra1tapartovfivnu 3a3tnyxin yky[yxiis howivin` 3atkapes a3s
tagnapalix =ryrovn, orovn howanavorovfivnu ku wa3ylynq ivraqancivr
gor7ovneovfyan yky[yxiis da]ten nyrs; Gnahatakan havaqo3fu wyr\
gtav yryko3yan jamu` 7:30-in; Nyrkanyru my7 gohovnakovfyamb
wyradar2an irynx tovnyru; A. Kornf. 15.58-in me\ k<use. ^Ovsti, im
siryli y[ba3rnyrs, hastatovn< yv an]arj< kyxeq yv amen atyn avylxe<q
Tero\u gor7in me\, gitnalow fe 2yr a]1atovfivnu parap ce Tero\mow_;

}NORHAKALOVFIVN

Տ.Տ. Նուպար Վարպետեան ընտանիքին, որոնք
hivrasiryxին yky[yxiin jo[owovrdu Կիրակի 11 Օգոստոս, 2013-ին, քարոզի
պաշտամունքէն ետք;

ՊԱՏԱՆԻ-ԱՍՊԵՏՆԵՐՈՒ PA}TAMOVNQNYR
Kiraki 28 #ovlis, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx +r. Nazani Mnceryan` yrgyxo[ovfyamb, sa[mosi
unfyrxovmow yv a[=fqow; +rovan patgamu matovx +r. Lyna
Filpyan, nivf ovnynalow` S. Girqi an2navorovfivnnyren` ^Ysfyr_i kyanqu; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, PA.
qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; Avartin ty[i ovnyxav
ha[ordakxakan pah ^So[omonyan_ srahin me\;
Kiraki 11 +gostos, 2013-in, pa]tamovnqu andamakan er;
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryxin` Lora Palapanyan
yv Nafali Movtarikyan` yrgyxo[ovfyamb, sa[mosi unfyrxovmow yv
a[=fqow; *or8 !acatovryan nyrka3axovx zargaxman nivf`
^Ardi Inqna]arjnyr_ 1oragrow; *or8 Iskenteryan nyrka3axovx
zargaxman nivf` ^Ket @ovki_-i masin; *o3s Filpyan patmyx
hogyrvor patmovfivn mu, apa unkyra3in 1a[yru a5a\nordyx
Nafali !]ova8yan; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, PA. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; Avartin ty[i
ovnyxav ha[ordakxakan pah ^So[omonyan_ srahin me\;
Kiraki 18 +gostos, 2013-in, pa]tamovnqu andamakan er;
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx` +r. Lara Grigoryan;
+rovan hogyvor nivfu nyrka3axovx` Prn. Asatovr Mnceryan, wyr
a5nylow` ^Davif_i havatqi kyanqu; Pa]tamovnqu wyr\ gtav
3a3tararovfivnnyrow, PA. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;
Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah ^So[omonyan_
srahin me\;
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IM !A{A{OVFIVNS KOVTAM @YZI
(#owh. 14.27)
A[=fqin z=rovfivnu ir harazatovfyan me\ ku ka3ana3 yv karyli ce
\yrmy5andovfyamb a[=fyl a3npisi nivfyrov masin, oronq myz cyn
hytaqrqryr; Miangama3n, karyli ce c<a[=fyl nivfyrov masin, oronq
ku wyrabyrin m=tikin, nyrka3in yv apaga3in hyt, 3atkapes a3s
=ryrovn aspn\akan myr ha3ryniqin` Sovria3in;
Havanabar, 1a[a[ovfyan baxaka3ovfivnu ast yv and yv myr 3o3su
1a[a[ovfivnu wyradar2nylov aknkalovfyamb, ardaraxi ]arja5ifnyr ku sypovin 1a[a[ovfyan hamar a[=fylov; Mardu srtanx ku
4a4aqi ovnynal 1a[a[ovfivn ir an2in yv ]r\apatin hyt, saka3n
mardka3in mi\oxa5ovmnyrow yv tpavoric kyrparnyrow karyli ce 2y5q
byryl; *]marit 1a[a[ovfivnu kovga3 Astova7a3in mi\oxa5ovmnyrow; Inc or Ter #isovs ku 3a3tarare usylow.
^… I<m
1a[a[ovfivns kovtam 2yzi, o<c fe incpes a]1arhs kovta3` ys 2yzi
kovtam …_ (#owh. 14.27);
A3s 8]marit e, yrkirnyrov yv jo[owovrdnyrov hamar fa4ova7
\anqyru nkati a5a7, incpes nayv havataxyalnyrovn go3akxovfyan
irawi8aku; !a[a[ovfyan go3a5ovmu mtqi yv ga[a4arovfyan nivfyr
ullale andin e;
Incpe:s kovga3 a3s 1a[a[ovfivnu, incpisi: pa3mannyrov me\;
1a[a[ovfivnu` wi8aknyrn ov harxyru irynx a5o[\ yv ambo[\akan

2yvin me\ dnylov hamaz=r e; ^Anika srtow imastovn yv ovjow karo[ e,
o:w anor dem ir sirtu 1staxovxyr ov 3a\o[ovfivn gtyr e_ (#ob. 9.4);
Yv wyr\apes, 1a[a[ovfivnu myr a5aqylovfivnn e, orowhytyv
Astov7o3 1a[a[ovfivnu a]1arhi 1a[a[ovfynen tarbyr e; *]marit
1a[a[ovfivnu k<irakanana3 yrb Astova7 nyrka3 k<ulla3 mardyrovn
kyanqin,
gor7yrovn
yv
arta3a3tovfivnnyrovn
me\;
Incpes
hry]taknyru avytyxin 1a[a[ovfyan I]1anin a]1arh galov bari
lovru, a3npes, a3s` yky[yxiin hravern ov martahravern e,
a]1arha3naxnylov 8]marit 1a[a[ovfivnu or Ter #isovs kovta3;
!a[a[ovfivn a]1arhi yv manavand aspn\akan Sovrio3, Astov7o3
4a5qin hamar;

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՒԻՒՆՆԵՐ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ
ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ՝ Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Մանկապարտէզը իր դռները կը բանայ 2013-2014 տարեշրջանին Հայ
աշակերտներու յառաջ, գեղատես եւ մանկավարժական արդի սարքաւորումով (սրահ ու դասարաններ) ու դաստիարակչական բովանդակ
ծրագիրը՝ ժամանակակից չափանիշներով:
Ուստի, յատուկէն կոչ կ՛ընենք բոլոր հայ ծնողներուն, որ օգտուին Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի ընծայած առիթէն եւ
դիմեն վարժարանիս Տնօրէնութեան:
Վարժարանին ընդունման տարիքային պայմաններն են՝
1. Բողբոջ դասարան՝ 2010-ի, Յունուար 2011-ի ծնունդ:
2. Առաջին դասարան՝ 2007-ի, Յունուար 2008-ի ծնունդ:
Ծանօթ՝ կրթաթոշակի արտակարգ նպաստ բոլոր հայ աշակերտներուն:

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ
Kiraki 18 +gostos, 2013-in, Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx Prn. Pargyv Apa8yan` yrgyxo[ovfyamb, S. gra3in
hamarnyrov unfyrxovmow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow; +rovan
patgamu matovx Wyr. #arovfivn
Sylimyan, wyr a5nylow`
^Havatq yv Gor7yr_ nivfu, himnova7` #akobov 2:14-26); Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv
bajanman a[=fqow;

«ԲԵԹԷԼ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲԺԻՇԿՆԵՐՈՒ
ՑԱՆԿ ԵՒ ԺԱՄԵՐ

}NORHAKALOVFIVN

Տ.Տ. Qyrob Qe]i]yan ընտանիքին, որոնք
hivrasiryxին yky[yxiin jo[owovrdu Կիրակի 18 Օգոստոս, 2013-ին, քարոզի
պաշտամունքէն ետք, a[\ik zavakow =rhnovylnovn ovra1 a5ifow, nayv
Anii` Paqalora3i Pytakan qnnovfivnnyren 3a\o[ylovn ovra1 a5ifow;

