G. Tari Fiv 3

PATANIIN A{+FQU
O<w Ha3r myr,
}norhakal ym, or myr a[=fqnyru ku lsys ov ku
patas1anys; O՛w Տer, =gne myzi, or mi]t ]itak
oro]ovmnyr a5nynq, oronq k<ovra1axnyn yv ku
ha8yxnyn qyz;
#i]e< a[qatnyru yv anonx al ]norhe<; #i]e<
an=finyru, oronq ovtyliqi ku kar=tin;
O<w Ter, ku 1ndrym or a3s a]1arhu satana3in
car hnarqnyren pahys yv =gnys, or qov 1=sqd lsynq
ov katarynq, orpeszi 3avitynakan kyanq
ovnynanq;
Gryx` Na3iri Miqa3elyan
6-rd karg
G7yx` *or8 !acatovryan
5-rd karg

Յանձնախումբի անդամներ
Դալար Մարաշլեան, Սեւան Չիրիշեան, Սեւան Քէլէշեան, Նազանի
Մնչէրեան, Մարիա Ակիշեան եւ Անժելլա Տաղլեան:

HOWIVIN @A#NU
(#owh. 17:1-26)
Yrb cors Avytarannyru nyrda]nakynq meku mivsin hyt, 3stak=ren
piti tysnynq, fe` Ter #isovs Ir a]akyrtnyrovn hyt mekty[ wyrnatan me\ ku katare a[=fqnyrovn my7ago3nu;
A3s a[=fqen ytq 3a\ord =ryrovn unfaxqin inc or al patahyxav Ter
#isovsi (hala7anq, 2yrbakalovfivn, 1acylovfivn) mek ban 3stak er,
or An 3a[fo[ Tern er; Hytyvabar, An a[=fyx na1 Ir masin, ovrty[
Astov7o3 7a5an Ir kra7 carcaranqnyrn ov 7anrovfivnu Astov7o3
4a5qin hamaz=r irakanovfivn sypyx; Yv a3d 4a5qu ambo[\apes
piti marmnaxover 1acin wra3 Ir ambo[\axa7 gor7ow;
Ter #isovs a[=fyx jamanakin hasa7 ullalovn masin; Anika k<aprer
a]1arhi wra3 Astova7a3in jamanakahatova7in me\, Sa[mos 31:15
^Im jamanaknyrs qov 2y5qd yn. 4rke< zis f]naminyrovs 2y5qen ov zis
hala7o[nyren_; Orme ytq Ter #isovs a[=fyx 6-12 hamarnyrovn me\ Ir
a]akyrtnyrovn masin, or Ha3ru Ir anovnin me\ pahe ov pahpane
zanonq;
Astova7a]ovncin me\ anovnu nayv ku matnan]er bnovfivn, orowhytyv
trova7 anovnnyru undhanrapes irynx me\ k<ovnyna3in n]anakovfivn
yv mardyr k<azdovein ov k<arta3a3tovein irynx trova7 anovnnyrov
n]anakovfivnow; Anor anovnu ^#isovs_, or ku n]anaker ^$rkic_,
piti 4rker ov pahpaner Ir a]akyrtnyru ov anonx undme\en nyrka3
ov apaga3 yky[yxin` carin ov satana3in azdyxovfynen; Ter #isovs
a3s a[=fqow 3a3tararyx angam mu yvs, or Astov7o3 jo[owovrdu orpes
pargyv trova7 e Ordi Astov7o3 2y5qyrovn me\; A]akyrtnyru
sty[7agor7ovfyamb yv ov1tow ku patkanein H=ru, saka3n hima
anonq ku patkanin Ordiin;
I:nc bo3f or yrbymn ku mta7ynq, fe` Teru myz mo5xav, piti 3i]ynq or
Anika myzi hamar k<a[=fe ov myz ku pahpane Ir anovnin me\;
A[=fqin zargaxovmu ku 3angi 11-rd hamarin me\, yrb Ter #isovs Ir
yky[yxiin hamar ku xanka3, or anonq ullan miaban ov mek;
Nor Ktakaranu yrbyq c1=sir a5an2naxa7 havataxyalnyrov masin,
ovrty[ or ku handipinq Sovrbyrov, ku handipinq anonx` ha[ordakxovfyan me\, orowhytyv Astov7o3 jo[owovrdu zirar ku lraxnyn;
A3d no3n wyrnatan me\ er, or Ter #isovs Ir a]akyrtnyrovn otqyru
lovax anonx sorwyxnylow irarov 7a5a3ovfivn unyl; A3dty[ anonq
sorwyxan, fe` mia3n kariqnyr lraxnylov hamar ce, miabanovfyan
fyladrovfivnu, hapa ny[ovfyan jamanak irarov qa\alyranq ullalov
hamar e yvs; Hytyvabar my7 pahqi =rhnyal yky[yxakan a3s ]r\anin
me\ myr apahowovfivnu yv hogyvor kargapahovfivnu paha7 ullalow
mi]t piti 3i]ynq, or mynq Ter #isovs Qristosi anovnin me\
pahpanova7 ynq; }arovnaky<nq myzme aknkalova7 a]1atanqu mi]t
pahpanova7 ullalov gitakxovfyamb;
Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

G7yx` A5n= Sylimyan
Corrord dasaran

G7yx` Talita A]uqyan
A5a\in dasaran

Siryli Manovknyr,
K<ovze:q imastovfyan ga[tniqu gitnal yv imastovn ullal;
Ovrymn 2yr anovnnyru ar2anagryxe<q Ha3 Avytaranakan
Byfel Yky[yxii Ama5na3in S. Grox Warjaran, sorwylov
hamar fe` ^IMASTOVN MARDU_ i:nc k<une yv ir kyanqu
incpe:s k<apri;

Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii Ama5na3in S. Grox
Warjaranu ty[i piti ovnyna3 2 #ovlis-3 +gostos, 2012in, Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii Qristoneakan
Dastiarakovfyan Kydronen nyrs;

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ
ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ՄԻԱՄՍԵԱՅ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
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:
Մայիս ամսուան ընթացքին սերտեցին հետեւեալ նիւթերը՝ «Յովսէփի
Կեանքը», «Յիսուսի Համբարձումը», «Բարի Սամարացիին Առակը» եւ
«Իմաստուն եւ Անմիտ Մարդուն Առակը»: Ունեցան նաեւ ձեռային
աշխատանքներու պահեր, ուր մատուցուած դասերը աւելի կը
տպաւորուէր իրենց մտքերուն մէջ: Կիրակի 13 Մայիս, 2012-ին, Մայրերու
Օրուան առիթով կիրակնօրեայ դպրոցէն եւ պատանի-ասպետներէն
խումբ մը պատանիներ իրենց բաժինը բերին առաւօտեան քարոզի
պաշտամունքին ասմունքով եւ երգեցողութեամբ: Փառք կու տանք
Աստուծոյ Իր առաջնորդութեան համար:

Zargaxi<r yv Zargaxovr …

Arazin #a[fovfivnu՝ Qristosow
1. Ժամանակին
Արազ անունով
աղջիկ մը կար,
որ շատ տխուր
էր:
2. Օր մը դպրոցին մեծ չար տղան
Արազին մօտեցաւ եւ ըսաւ. «Դո՛ւն
վախկոտ աղջիկ մըն ես: Հիմա
պիտի կռուիմ քու հետ»: Եւ այս
ըսելով զարկաւ ու հեռացաւ:
3. Արազը ուզեց
դէմ դնել, բայց
չկրցաւ, որովհետեւ ան փոքր էր:
4. Գիշերը՝ քնանալէն
առաջ, Արազ սրտանց
Յիսուս պապային աղօթեց, որ իրեն օգնէ եւ այդ
մեծ չար տղան պարտուի:

-

Երկար ընթացք ունեցող ուսուցումը
կարողականութեան տոկոսը:

կ՛աւելցնէ

-

Տփեղէն միսեր ուտելը կ՛աւելցնէ քաղցկեղի հիւանդութեան
տոկոսը:

-

Գիտնականներ փաստեցին, թէ՝ մտքի կարողականութիւնը
կը սկսի նուազիլ 45 տարեկանէն սկսեալ:

-

Աշխարհի ամէնէն մէկուսացած հողամասը կը գտնուի
Ատլանտեան ովկիանոսին մէջ: Քրիսթան տա Քունիա
հրաբխային կղզին ունի 278 բնակիչ, որոնք կ՛ապրին 2500 քմ.
հեռու ամէնէն մօտիկ բնակուած վայրէն՝ Սէնթ- Հէլէն կղզիէն:

Anxyal fivin me\ hratarakova7 hama]1arha3in
wi8akagrovfyan patas1annyr;
Yfe a]1arhu ullar 100 bnakicow giv[ mu`

5. Յաջորդ օրը Արազ օգնութիւն խնդրեց
իր ընկերներէն, որ իրեն միանան եւ
երթան այդ չար տղուն մօտ: Տղան
տեսնելով, որ Արազը առանձին չէ եւ շատ
ընկերներ ունի, ջղայնացած հեռացաւ:

6. Այդ գիշեր Արազը շատ հանգիստ
քնացաւ եւ այսպիսով տխուր
Արազը դարձաւ շատ ուրախ:

G7yx yv gryx` Anna B=b=wa
Առաջին կարգ

մտքի



80 % a[qatik tovnyrov me\ piti aprein



67 % piti ckaryna3in kardal



50 % an=fi piti ulla3in



7 % Internet piti ovnyna3in



24 % Ylyktrakanovfivn piti covnyna3in



1 % hamalsaran piti 3a8a1yr



33 % 1mylov maqovr \ovr piti covnynar

