HA# AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXI

1 #OVLIS-2 +GOSTOS,2013
Wa3r` Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii
Qristoneakan Dastiarakovfyan Kydron

DJOVAROVFYAN WRA# I}!ANOVFIVN

Ty[i k<ovnyna3 Coryq]abfi 5 #ovnis, 2013-in,a5av=tyan jamu` 10.00-in,
Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii ^Սողոմոնեան» srahin me\;
*Bolor +riordnyr yv tikinnyr hravirova7 yn nyrka3 gtnovylov;

}NORHAKALOVFIVN Ter yv Tik. !oren yv Azniv Arapa8yan untaniqin,
oronq hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 26 Ma3is, 2013-in, qarozi
pa]tamovnqen ytq;
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(#akobov 1.1-5)
A3s=rovan unfyrxanovfivnu myr ov]adrovfivnu ku hravire, qristoneakan apryla2yvin me\, hastatovylov yv zarganalov; #akob ir
fov[fu ku sksi kyanqi himnakan skzbovnqow. ^Piti ovnynanq
djovarovfivnnyr, saka3n ovra1 y[eq_; Incpe:s karo[ ys ovra1 ullal yrb
djovarovfivnnyrov me\ ys; A3s hatova7in me\i banalin` ^gitnal_ ba5n
e; #ovnaren lyzovi me\, ovnynal` ambo[\akan yv baxar2ak gitovfivn ku
n]anake; #akob myzi k<use, fe` petq e ovra1 ullanq, orowytyv ban mu
ka3 or gitynq;
Mynq gitynq, fe havatqin 4or2a5ovfivnu hambyrovfivn ku nyrgor7e;
Hytyvabar myr kyxova7qnyru, myr haskaxo[ovfivnnyrovn arta3a3tovfivnnyrn yn; Harxyrov unfaxqin ovra1 ullalu, parzapes, drakan
mta7o[ovfivn ovnynal ci n]anakyr; Krnas djovarovfivnnyrov yv
harxyrov unfaxqin ovra1 ullal, orowhytyv ka3 ban mu or gitys, ka3
ban mu or ku hasknas yv ka3 gitovfivn mu or ku 2yvakyrpe yv k<azde qov
bnavorovfyan ov kyxova7qid wra3;
A3lyvs ku hasknas, fe Astova7 karo[ e wat pa3mannyred no3nisk` bari
ov lav ban kataryl; Anor hamar al #akob ku gre. ^Y[ba3rnyr,
bolorowin ovra1ovfyan arjani ban sypyxeq, yrb kyrp kyrp
4or2anqnyrov me\ i3naq_ (#akobov 1.2);
Siiryliny<r,
na1ord hatova7u wyr3i]ylow
ku
nkatynq a3n
8]martovfivnu, fe djovarovfivnu an1ovsa4yli e; Nkatynq, or yrkrord
hamarin me\ an c<usyr. ^yfe< 4or2anqnyrov me\ i3naq_, a3l` ^yrb kyrp
kyrp 4or2anqnyrov me\ i3naq_; Ovsti 4or2anqnyrov me\ i3nalu
untrovfivnow ce; Yfe djovarovfivnnyr covnis, ovrymn mardka3in

hamakargen dovrs yllylov 4or2ovfyan matnova7 k<ullas; Djovarovfivnnyru kyanqi 8]martovfivnnyrn ov anbajan mek masn yn;
Djovarovfivnnyru ansto3g yv angov]ak yn; Yfe` ^kyrp kyrp_ ba5u
ov]adir kardanq piti nkatynq, or mardov ovnyxa7 djovarovfivnnyru
7ragrova7 cyn ullar yv hazovadep ku patahi, or djovarovfivnnyru
karynanq na1atysyl; A3spes =rinak` cynq na1atysyr hivandovfivnnyr, snankovfivn, 2a1o[ovfivnnyr yv mardka3in 3arabyrovfyan me\
anhavatarmovfivnnyr ovnynal, saka3n anonq ku patahin` oc
aknkalyli jamanakin me\;
Myr djovarovfyan harxyru lov7ylov hamar karyvor yryq ga[a4arnyr ov
mitqyr krnanq =gtagor7yl; Na1`
Ovra1ovfivnu. ^…ovra1ovfyan
arjani ban sypyxeq…_; S1al chasknanq, #akobos a5aqyal cusyr, or
inc al patahi 2yzi, fo[ jpitu anpakas ulla3 2yr demqyren; Mynq cynq
ovra1anar djovarovfivnnyrov hamar, a3l k<ovra1ananq djovarovfivnnyrov me\;
+gtagor7yliq mitqyrovn yrkrordu 1ndryln e, a3l 1=sqow a[=fyl; Amen
jamanaknyrov me\ yv amen bani hamar, djovarovfivnnyrov me\ yv
djovarovfyne dovrs;
(#akobov 1.5), k<use. ^isk yfe 2yzme meku
imastovfyne paksa7 ulla3, fo[ 1ndre< Astov7me` or amynovn
a5atapes kovta3 ov ci na1atyr` yv anor piti trovi_;
Siryliny<r, yrrord yv ]at kynsakan mitqu wstahiln e; Wstahe
Astov7o3, orowhytyv Anika karo[ e qov bolor wi8aknyrovd ov
djovarovfivnnyrovd me\ lavago3nu tal qyzi; Astova7 a3dqan my7 e,
orovn karo[ ys wstahil. ^Ba3x a5anx havatqi anhnar er Astov7o3
ha8yli ullal. wasn zi an or Astov7o3 ku m=tyna3, petq e or havata3
fe Astova7 ka3 yv fe war2ahato3x k<ulla3 anonx, or zinq ku 4nt5yn_
(Ybra3yxis 11.6);
Siryliny<r, fyryvs myzme ]atyr my7 djovarovfivnnyrov a5\yv yn a3s=r,
saka3n k<ovzym usyl yv 3i]yxnyl or Astova7 ku hoga3 ir zavaknyru; Ku
tysne anonx carcaranqnyru yv djovarovfivnnyru, yv An gite qov
kyanqin me\ pataha7nyru; Avylin` Astova7 ovni z=rovfivnu =rhnylov,
srbagrylov yv bary4o1ylov, orowhytyv An, kyanqid hamar, ambo[\akan
yv baxar2ak npatak ovni;
Astova7 avyli hytaqrqrova7 e qov nkaragirow, qan qov hangistow.
ovsti, ovra1 y[i<r, Anke 1ndre yv wstahe< amynakaro[ Astov7o3,
orowytyv Anor 2y5qyrovn me\n e a]1arhu, mardkovfivnu, yv a3d
mardkovfyan hansgtaxnylov karo[ovfivnu;

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

TIKNANX PA}TAMOVNQ
Coryq]abfi 29 Ma3is, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx
Tik. Sivzan Abardyan` yrgyxo[ovfyamb, 91-rd sa[mosi unfyrxovmow,
a[=fqow yv 86-rd sa[mosu 4o1adar2abar kardalow, a[=fqow apa
nyrka3axovx hogyvor 1orhrda7ovfivn himnova7` Y4ys. 3:1-21 ^#isovs
Qristos Ser e_ 1oragrow; An usav. ^Havataxyalu` kancova7 e
Qristosi sirow lyxovylov, havatqow spasylov, Ir kamqin hnazandylov,
feyv djovar yv ansto3g =ryrovn me\, qa\ gitnalow, fe` Teru ku hoga3_;
Apa tikinnyr` Nora Hyqimyan, %ozin Car1utyan, Alis Saryan yv
Kivlen Ser1=]yan bajnykxyxan =rhnovfivnnyr, or staxa7 yn irynx
a5=rya3 kyanqin unfaxqin; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow,
3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin ty[i ovnyxav
ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_ srahin me\;

Kirakn=rya3 Dproxi
Yv
Patani-aspytnyrov

}r\anavartix Handisovfivn
Kiraki 9 #ovnis, 2013, a5av=tyan
jamu` 10.00-in, Qarozi pa]tamovnqi unfaxqin;
}NORHAKALOVFYAMB STAXA& YNQ
NOVIRATOVOVFIVNNYR APRIL YV MA#IS AMSOVAN
UNFAXQIN
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Tik. Hovri Movsa +[li
Tik. Balik Galemqeryan
+r. Nensi {azaryan yv
untaniq
Tiar Wardan Gapa3yan yv
untaniq

Q.|. Unkyrakxovfyan
Yky[yxiin
Hangovxyal` Tik. }aqe {azaryani mahovan
3i]atakin
Yky[yxiin` Hangovxyal` Tik. Mari Gapa3yani yv
hngx. Tiar #arovfivn Gapa3yani mahovan
3i]atakin
Yky[yxiin` Wyr. #arovfivn Sylimyani 7nndyan
T=nin ovra1 a5fiv

Tiar Pyr8 Sanosyan
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HAMBYROVFYAN OVJU

(#AKOBOV 5.7-12)
#akob ku 1=si ta5apyal Sovrbyrovn, yrb k<use. ^Hambyro[ Y[eq_; A3s
ir 1orhovrdn er skizben i wyr yv mnax no3nu namakin wyr\avorovfyan;
Astova7 bolor s1alnyru ]itaki piti c4o1e mincyv Ter #isovs
Qristosi yrkrord Galovstu; Yv mynq havataxyalnyrs hambyrovfivnow
piti spasynq yv aknkalynq galiqu;
Ty[i k<ovnyna3 Coryq]abfi 12 #ovnis, 2013-in,a5av=tyan jamu` 10.00-in,
Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii ^Սողոմոնեան» srahin me\;
*Bolor +riordnyr yv tikinnyr hravirova7 yn nyrka3 gtnovylov;

}NORHAKALOVFIVN Ter yv Tik. #arovfivn Apa8yan untaniqin, oronq
hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 2 #ovnis, 2013-in, qarozi
pa]tamovnqen ytq;

اﻟﻘﺲ ھﺎروﺗﯿﻮن ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن

Rev. Haroutune Selimian

ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺑﯿﺖ اﯾﻞ ﻟﻸرﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ
4642450 ھﺎﺗﻒ و ﻓﺎﻛﺲ
 ﺳﻮرﯾﺔ- ﺣﻠﺐ

Armenian Evang. Bethel Church
Tel. & Fax 4642450
Aleppo-

Syria

Howiv` Wyr. #arovfivn *. Sylimyan
HA# AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXI
Hy5a2a3n` 4642450-4467528, Hy5atip` 46073330/3
Website: www.petel.org, Facebook page: Armenian Evangelical Bethel Church, Aleppo-Syria
E-mail: hselimian@gmail.com

Halep-Sovria

#akob` yrkov tarbyr tysaki banyr =gtagor7yx yv 1=syxav
hambyrovfyan masin; (#akobov 5.7-8,10) hamarnyrovn tramadrovfyan
ibryv hakak]i5 a5aqyalu ku nyrka3axne hambyrylov yv hambyrovfyan
3atovk n]anakovfivn ovnyxo[ haskaxo[ovfivn; Hambyrovfivn` a3sty[
piti n]anake hastat yv andrdovyli kyrpow ka3nil, yrb 4a1ovst
talu hnaravor e yv 4a4aqyli; Harxovmu or ov[[ova7 e havataxyalnyrovn hytyvyaln e. Incpe:s karyli e ibryv qristonyanyr a3s tysaki
hambyrovfivn ovnynal minc k<spasynq Tero\u yrkrord Galstyan; A3s
harxovmu patas1anylov hamar #akobov ku nyrka3axne yryq tysaki
qa\alyrakan =rinaknyr;
1. An wyr k<a5ne yrkragor7in hambyrovfyan =rinaku; Anhambyr
mardu karo[ ce yrkragor7 ullal; Oc mek ptov[ mek =ren ku hasovnna3
(baxi fyryvs fovnavor yv wa3ri ptov[nyru); A5avyl, oc mek yrkragor7
i]1anovfivn ovni bnovfyan =renqnyrovn wra3; Yrkragor7in ovnynaliq
wyrabyrmovnqu ir a]1atanqin yv xanqin hyt ambo[\akan hambyrovfyan irawi8ak k<ynfadre;
2. Yrkrord =rinaku margarenyrn yn, oronq Tero\u anovnow ku
1=sin yv ku gor7yn; Hrya3 jo[owovrdu piti hasknar a3s =rinaku, fe`

#akobov ku 1=si hin ktakarani margarenyrovn masin; Ter #isovs
Lyran qarozin me\ dar2yal andradar2av margarenyrovn =rinakin,
oronq kyanqi hala7anqnyrovn me\ hambyro[ y[an; Anonx hambyrovfyan
pat8a5abanyal unfaxqu Astov7o3 kamqin me\ kynalow ku bnoro]ovi;

|anixakannyr bajnyxin wka3ovfivnnyr, or staxa7 yn irynx a5=rya3
kyanqin unfaxqin; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow, Q.|.
qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;

3. #obin
hambyrovfivnu
yrrord
yv
wyr\in
=rinakn
e;
Dimadro[akanovfivnu arjeq k<ovnyna3 yrb 4or2ovfivn ga3 kyanqin me\,
orowhytyv kyanqi me\ cka3 3a[fovfivn a5anx pa3qari yv cka3
bar2rovfivn a5anx andovndi; Yfe k<ovzys stanal =rhnovfivn, petq e
patrastova7 ullas 7anrovfivn qa]ylov yv bari patyrazmu patyrazmylov; A3s tysaki hambyrovfivnu ku da5na3 npatak, 3atkapes
yrb ku gor7a7ovi myr an2yrovn ]inovfyan hamar; Wstahabar, #ob
o[orma7 yv barypa]t mard er, ba3x an anxav tagnapalix yv
4oforkalix wi8aknyre; Hytyvabar, #akobov ku qa\alyre myz ullalov
hambyro[, wi]ti yv ta5apanqi atyn yv a3s piti unyl a3n hamozovmow
yv aknkalovfyamb or Tero\u galovstu m=t e yv hambyrovfyan me\ ovj
tovo[u An e, or mardn ov tiyzyrqu Ir kamqin hamapatas1an
sty[7yx; Hnazandovfyan hraveru hambyrovfyamb ku sksi yv Qristosi
an2in me\ a8ylow yv my7nalow ku ]arovnakovi;

Kiraki 2 #ovnis, 2013-in, pa]tamovnqu a5a\nordyx +r. Lovsi
Movtarikyan` yrgyxo[ovfyamb, a[=fqow yv S. gra3in hamarnyrov
unfyrxovmow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^Drakan Kyxova7q_
1oragrow; +rovan bj]kagitakan nivfu nyrka3axovx` Bj. Sty4an
Patagyan; An nyrka3axovx ovtysty[eni fovnavorovmnyrov frfapat8a5nyrovn masin yv apa kydronaxav ^Qolera_-i hama8araki
tara7man, a1tan]annyrovn yv bovjman mi\oxa5ovmnyrovn masin, orme
ytq bji]ku a5if tovav harxovmnyrov; Pa]tamovnqu wyr\ gtav
3a3tararovfivnnyrow, Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow;

A3s e Astov7o3 patgamu ir jo[owovrdin;

Kirakn=rya3 Dproxi
Yv
Patani-aspytnyrov

}r\anavartix Handisovfivn
Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

TIKNANX PA}TAMOVNQ
Coryq]abfi 5 #ovnis, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx
Tik. Maral Warpytyan` yrgyxo[ovfyamb, 27-rd sa[mosi unfyrxovmow,
21-rd sa[mosu 4o1adar2abar kardalow yv a[=fqow; +rovan patgamu
matovx Tik. Sivzan Abardyan; An wyr a5av ^Mowses_-i kyanqu yv
3i]yx usylow, fe` Astova7 3atovk kyrpow 1=syxav Mowsesin yv a3s=r
myzi ku 1=si; Arfovn yv zgast ullalow Ir kamqin hnazandylow yv Ir
z=rovfivnu 1ndrylow krnanq ]arovnakyl myr kyanqyru, orpeszi Inq
4a5avorovi yv mynq =rhnovinq; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin
ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_
srahin me\;

Q.|. PA}TAMOVNQNYR
Kiraki 26 Ma3is, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx
+r. Syvan }ahpazyan` yrgyxo[ovfyamb, S. gra3in hamarnyrov
unfyrxovmow yv a[=fqow; Apa ty[i ovnyxav bajnykxovfyan pah;

Kiraki 9 #ovnis, 2013, a5av=tyan
jamu` 10.00-in, Qarozi pa]tamovnqi unfaxqin;

Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii Patani-Aspytnyrov
#an2na1ovmb

HAVAQO#F-*A}
Kiraki 9 #ovnis, 2013,kes=r jamu` 12.00-in,
Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxii ^So[omonyan_ srah;

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ
Kiraki 9 #ovnis, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx +r. Syvan Ciri]yan` yrgyxo[ovfyamb, S. Gra3in
hamarnyrov ընթերցումով, 92-rd sa[mosu miasnabar kardalow,
a[=fqow yv hogyvor 1orhrda7ovfivnow` ^Astov7o3 Seru Xolaxnyl
Myr }ovr\innyrovn_ 1oragrow: +rovan patgamu matovx Wyr.
Yovse/ *appovr, nivf ovnynalow` ^$or2 Yv $or2ovil_, himnova7`
(#akobov 1:12-18); Pa]tamovnqu wyr\ gtav 3a3tararovfivnnyrow,
Q.|. qa3lyrgow yv bajanman a[=fqow; Pa]tamovnqen ytq ty[i
ovnyxav ha[ordakxakan pah;

TIKNANX PA}TAMOVNQ
Coryq]abfi 12 #ovnis, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx Tik. Nora Hyqimyan` yrgyxo[ovfyamb, S. Gra3in
hamarnyrov unfyrxovmow, 31-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow yv a[=fqow; +rovan hogybanakan nivfu nyrka3axovx Tik. Silwa Mnceryan, wyr a5nylow` ^{ykawarovfivnu yv
Anor !mbavorovmnyru_, 3i]ylow anonx tysaketu, 3atkovfivnnyru
yv drakan azdyxovfivnu untaniqin, havaqakanovfyan yv
unkyra3in 7iren
nyrs; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow; Avartin
ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn ^So[omonyan_ srahin me\;
}NORHAKALOVFIVN +r. Azniv Yagovpyanin, or hivrasiryx
yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 9 #ovnis, 2013-in, qarozi
pa]tamovnqen ytq;

اﻟﻘﺲ ھﺎروﺗﯿﻮن ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن
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ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՀԱՅ ՀԱՅՐԵՐՈՒ ՏՕՆ
«Նմանապէս դո՛ւք, երիտասարդներ, հնազա՛նդ եղէք ծերերուն: Ամէնքդ իրարու
հնազանդ ըլլալով՝ խոնարհութիւն հագէք. Վասն զի Աստուած ամբարտաւաններուն
հակառակ կը կենայ, բայց խոնարհներուն շնորհք
կու տայ»: Ա. ՊԵՏՐՈՍ 5: 5
Երբեմն մարդիկ իրենց անձերը այնպէս մը կը ներկայացնեն շուրջիններուն որպէս
շատ աւելի մեծ կամ աւելի լաւ նկարագրով, քան իրենց իսկական անձերը: Եւ այդ
ինքնին մեղք է: «Մարդուն հպարտութիւնը զինք կը կործանէ, բայց հեզահոգի մարդը
փառք կը վաստկի»: ԱՌԱԿԱՑ 29: 23
Երբ դուն լաւ ես որոշ կէտերու մէջ, մի գովաբաներ դուն քեզ, որովհետեւ այդ ակնյայտ
պիտի դառնայ, այլ գովաբանէ զԱստուած անոր փոխարէն: «Արդ՝ թէ՛ ուտէք, թէ՛ խմէք
եւ թէ ի՛նչ գործ որ ընէք, ամէն բան Աստուծոյ փառքին համար ըրէք»: Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
10:31
Անձնական հպարտութիւնը շատ վատ ազդեցութիւն կրնայ ունենալ շրջապատին մէջ,
բացի երբ այդ հպարտութիւնը կ՛օգտագործենք Տէրոջը փառքին համար: Ուրիշներով
հպարտ զգալը կրնայ լաւ ձեւ մը ըլլալ՝ գովասանքի կամ հաճոյախօսութեան
վարժութեան
համար:
Օրինակ՝ «Ես հպարտ եմ քեզմով, որովհետեւ դուն լաւ գործ կատարեցիր»: Այս
հրաշալի պատկեր մըն է, ուրիշներուն ձեռքբերումներով հպարտ զգալու եւ
գովաբանելու զիրենք: Մենք իբր մարդ արարածներ
յաճախ դանդաղ ենք
գովաբանելու մեր շուրջինները: Մենք արագ ենք քննադատելու, սակայն դանդաղ
գովաբանելու:
Հպարտութիւնը ի՞նչ պէտք է ընէ Հայրերուն: Շատ բան: Հայրերուն մեծ մասը որոշակի
քանակութեամբ հպարտութիւն ունին որոշ ոլորտներու իրենց կեանքերուն մէջ: Եւ
այդ՝ լաւ տեսակի հպարտութիւն է, եթէ ուղղուած է դէպի Աստուած:
Հօր մը հպարտութիւնը կարելի է տեսնել իր կեանքի մի քանի բնագաւառներու մէջ:

1.Ան կը հպարտանայ իր երեխաներով:
2.Ան կը հպարտանայ իր գործերով ու ստեղծագործութիւններով:
3.Ան կը հպարտանայ իր հաւատքով:
I.Հպարտութիւն՝ Երեխաներով:
«Երիտասարդութեանս օրերը եղածիս պէս՝ երբ Աստուծոյ մտերմութիւնը իմ վրանիս
մէջ էր. Երբ Ամենակարողը տակաւին ինծի հետ էր ու տղաքս իմ բոլորտիքս էին»:
ՅՈԲԱՅ 29: 4-5
Մենք բոլորս չե՞նք փափաքիր Աստուծոյ մտերիմ ընկերութիւնը, օրհնելու համար մեր
տուները: Սակայն այդ չի պատահիր, երբ երեխաները տակաւին տան մէջ են:
Աստուծոյ մտերիմ բարեկամութիւնը կ՛օրհնէ մեր տուները, երբ զԻնք մեր մտերիմ
բարեկամը կ՛անուանենք, զայն ընդունելով ու հրաւիրելով մեր կեանքի բոլոր
հանգրուաններու մէջ՝ ամուսնութիւն, աշխատանք, հաղորդակցութիւն եւ
պաշտամունք:
2.Հպարտութիւն՝ Աշխատանքով:
«Չարը իր շրթունքներուն յանցանքովը որոգայթը կ՛ինայ, բայց արդարը նեղութենէ
կ՛ազատի: Մարդը իր բերնին պտուղէն բարիքներով պիտի լեցուի եւ իր գործերուն
հատուցում պիտի ընդունի»: ԱՌԱԿԱՑ 12:13-14
Ընդհանրապէս իւրաքանչիւր անձ կրնայ գտնել որոշ գոհացում իր գործին մէջ, սակայն
այդ կախեալ է թէ ինչպիսի նայուածք ունի անոր նկատմամբ: Երբ մարդ կը խորհի
զԱստուած հաճեցնելու եւ մարդոց օրհնութիւն դառնալու պայմաններուն մասին, այն
ատեն կարող կ՛ըլլայ որոշ գոհացում եւ բաւարարութիւն ունենալ իր աշխատանքին
մէջ:
3.Հպարտութիւն՝ հաւատքով:
«Տէ՛րը սիրեցէք, ո՛վ անոր բոլոր սուրբեր, Վասն զի Տէրը հաւատացեալները կը պահէ ու
ամբարտաւանութիւն ընողներուն առատօրէն հատուցում կ՛ընէ»: ՍԱՂՄՈՍ 31:2
Գնահատելի են այն հայրերը, որոնք հաւատարիմ են Աստուծոյ: Այս լաւագոյն ձեւն է
իրենց անձնական եւ ընտանեկան հաւատքը արտայայտելու եւ ցոլացնելու մարդկանց:
Եղի՛ր հաւատարիմ եւ դո՛ւն Աստուծոյ պաշտպանութիւնն ու առաջնորդութիւնը
պիտի զգաս քու կեանքիդ տեւողութեան ընթացքին:
Փառք Աստուծոյ այն հայրերուն, որոնք լրջօրէն կ՛ապրին իրենց հաւատքի կեանքը եւ
աննախընթաց ձեւով կ՛աշխատին ապրելու քրիստոնէական ճշմարիտ կեանքը:
Տէրը օրհնէ Ձեզ սիրելի հայրեր «Հայրերու Տօն» ին յատուկ առիթով:

Վեր. Յարութիւն Ճ. Սելիմեան

KIRAKN+RYA# DPROXI YV PATANI-ASPYTNYROV
}R|ANAVARTIX PA}TAMOVNQ

Kiraki 9 #ovnis, 2013-in, Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx
Tiar Samovel Mnceryan; +rovan patgamu matovx howivu, wyr
a5nylow` ^Hambyrovfyan Ovju_ nivfu, himnova7` #akobov 5:7-12;
Pa]tamovnqi unfaxqin Tik. Balik Galemqeryan-B=b=wa nyrka3axovx yrkov mynyrgnyr, da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf
Sylimyani; Apa ty[i ovnyxav kirakn=rya3 dproxi yv pataniaspytnyrov ]r\anavartix pa]tamovnqu; $oqriknyr nyrka3axovxin
3atovk 3a3tagir mu, or k<undgrker` yrgca1ovmb, wka3ovfivn, 2013
tary]r\ani kirakn=rya3 dproxi yv patani-aspytnyrov ty[ykagiri
unfyrxovm;
Apa
howivu
]r\anavartnyrovn
noviryx
astova7a]ovnc matyanu, orme ytq matovx novirman a[=fq
]r\anavartnyrovn yv 3ordor anonx 7no[nyrovn hamar; Pa]tamovnqu
wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow, Terovnakan
a[=fq` ^Ha3r Myr_-i yrgyxo[ovfyamb yv howivin a5aqylakan
=rhnovfyan a[=fqow;
Patani-aspytnyren ]r\anavart y[an` S=si Warpytyan, Famar
Zovlovmyan, Elizapef !]ova8yan, Kar= Inkilizyan yv Kar= Nasri;
Isk kirakn=rya3 dproxen ]r\anavart y[an` &a[ik Ser1=]yan.
Na3iri Miqa3elyan, *=3s Filpyan, Serli {ovkasyan, *or8 !acatovryan yv #akob Aki]yan; Ku ]norhavorynq ]r\anavartnyru yv
Astov7o3 a5a\nordovfivnu ku 1ndrynq anonx kyanqin hamar;

Q.|. YRITASARDAX PA}TAMOVNQ-HAVAQO#F
Kiraki 23 #ovnis, 2013-in, pa]tamovnqu sksav +riordnyr`
Marina Arapaflyani yv Sona Palapanyani a5a\nordovfyamb, yrgyxo[ovfyamb, sa[mosi unfyrxanovfyamb yv
a[=fqow; Apa ty[i ovnyxav 1mba3in zargaxman 1a[yr,
a5a\nordovfyamb` Prn. Asatovr Mnceryani, orme ytq
\anixakannyr ovnyxan havaqakan 8a], orovn unfaxqin ty[i
ovnyxav ha[ordakxakan pah; Pa]tamovnq-havaqo3fu wyr\
gtav 3ytmi\=rein jamu` 4:00-in;

ASTOV&O# +RHNOVFIVNU BAJNE< OV $O!ANXE<
(Matf. 14:13-21)

}NORHAKALOVFIVN Alyq, %a//i yv Falin Gapa3yan untaniqin
oronq hivrasiryxin yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 23 #ovnis, 2013-in,
qarozi pa]tamovnqen ytq hangovxyal` Tiar Georg Gapa3yani
mahovan t1ovr a5fiv; }norhakalovfivn nayv +r. %oza Manovkyanin, or
hivrasiryx yky[yxiin jo[owovrdu Kiraki 23 #ovnis, 2013-in,
hangovxyal` Sargis, Ha3k yv #owse4 Manovkyani 3i]atakin;
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Yrb Ter #is0si yv ir a5aqyalnyr0n kyanqin 0 anonx wka30fyan masin
ku lsynq, havanabar myr mtqin 7a3ren k<anxunynq, fe a3s 10mb mu mardiku
bnav ce:in 3ognir, yrb yrkri wra3 Ast07o3 fagavor0fivnu ku tara7ein yv
Anor ardar0fyan masin 1=sil ku 4or2ein;
Hogyvor yv yky[yxakan kyanqi me\ 3ogniln 0 3ogna70fivnu anund0nyli
irakan0fivn mun e; Yky[yxin 0 Ast07o3 mardu petq e mna30n ]arj0mi
me\ mna3. saka3n a3d mna30n ]arj0mu kataro[u yfe a5an2in e ku 3ogni,
3ogn0fyne ytq anpa3man hangisti kariqu ku zga3;
Yfe (Markos 6:30-31) hamarnyrovn me\ kardanq piti tysnynq, or
a5aqyalnyrovn jamyru Ast07o3 7a5a30fyan yv !=squ hamar-2ak0fyamb
qarozyl0 me\ lyx0a7 er. ^A5aqyalnyru #isovsin qow jo[wovyxan ov
patmyxin anor amen inc or urin yv inc or sorwyxovxin; Anika al usav
anonx. ^Ykeq dovq a5an2in anapat mu yv qic mu hangcyxeq_, qanzi ]atyr
kov ga3in ov k<yrfa3in yv hax ovtylov al jamanak cein 2gyr_;
Hon ku kardanq nayv Ter #is0si, Ir jo[ow0rdin handep 0nyxa7
wyrabyrm0nqin masin; Jo[ow0rdu, or k0 gar
yv hytu ir dj0ar0fivnnyrn 0 kariqnyru ku byrer; Anonx me\ an=finyr, hivandnyr,
ankaro[nyr, tkarnyr, Ast07o3 2a3nu lsyl 0zo[nyr, kyanqi me\
0[[amt0fivn yv ardaramt0fivn xankaxo[nyr ka3in; Ovri]nyr ka3in,
oronq kyanqi havasarak]50fivnu korsnx0xa7` 3ynaran mu ku 4nt5ein;
#is0s a3s bolorow ku hytaqrqr0er yv anonx kyanqi manramasn0fivnnyru
ku 10zarker, l070mnyr ku gtner, hra]qnyr ku katarer yv =gnovfyan
ku 40far; A3s boloru sira3=jar urav, orowhytyv An 1[8ax anonx wra3;
Syryliny<r, mynq a3s=r sorwyli<q banyr 0ninq Ast07me, Ter #is0s
Qristosen yv S. Hogien; Manavand ]at banyr piti sorwinq Ter #is0si
warm0nqen yv byrnen yla7 Ast0a7a3in !=sqen` myr 2y5qyr0n me\

a5at=ren yv anw8ar gtn0a7 Ast0a7a]0nc Matyani mi\oxav; O<c mek
girq krna3 4o1arinyl Ast07o3 !=sqin; Ast0a7a]0nc matyanin wra3
himnavor0a7 piti ulla3 myr yv myr havatqi kyanqi haskaxo[0fivnu,
depi jo[ow0rd myr a5aqylakan 0[[0a70fivnu yv hytyvabar =rhn0fivn
stanaln 0 za3n 4o1anxylu; +rhn0fivn, oc fe Ter #is0sen stanalow ty[i
k<0nyna3, a3l` myr staxa7u 0ri]nyr0n 4o1anxylow;
Ter #is0s hing nkanak yv yrk0 20k a5av ov jo[ow0rdin kariqnyru
tysnylow zanonq =rhnyx, a3sinqn` gohaxav Ast07me ov ]norhakal y[av
anonx hamar. ktryx yv tovav ir a]akyrtnyr0n, anonq a5in yv bajnyxin,
a3sinqn` =rhn0fivnu bazmaxovxin;
Siryli< ha3 qristonyanyr, yrb Ast07o3 havatarm0fivnu, o[orma70fivnu
yv howanavor0fivnu a5neq, za3n havatarm0fyamb` syr0nde- syr0nd
piti 4o1anxeq;
A3s=r, ivraqancivris hamar hark ce, or anpa3man myr petqyr0n hamar
Tero\men =rhn0fivn 1ndrynq, a3l karyvor e gitnal, fe myr 2y5qyr0n me\i
y[a7u i:ncov yv incpe:s ku gor7a7ynq; Fyryvs dovn my7 kariqnyr 0nis,
saka3n myr 2y5qin y[a7u yrk0 20ki hamaz=r arjeq 0ni. ovsti ku 1orhis,
or a3d 0nyxa7d q0 ny[0fivnnyr0d, dj0ar0fivnnyr0d 0 kariqnyr0d ci
bavyr 0 kyanqi havasa-rak]50fivnd ku 1a1te, ba3x yfe bajnykxil
sorwinq` myr ovnyxa7u k<avylxnynq yv myr kariqnyru ku gohaxnynq;
Ast0a7, Ir Ast0a7a3in howanavor0fyamb fo<[ pahe 0 pahpane myz,
myr
yry1anyru yv 3a\ord syr0ndnyru, orpeszi Anor imast0fyamb,
]norhqnyrow yv hoga70fyamb karynanq myr 0nyxa7u 4o1anxyl, bajnyl 0
by[mnavoryl` Ir an0an pat0akan0fyan hamar;

եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս, եկեղեցին՝ Աստուծոյ խօսքին քարոզութեան հետ
մէկտեղ պիտի մատուցանէ նաեւ բժշկութիւն: Վերապատուելին՝ վերեւ յիշած
միտքը նմանցուց Տէր Յիսուսի կատարած ծառայութիւններուն, յիշելով թէ՝ երբ
հիւանդներ ու անօթիներ կը ներկայանային Տէր Յիսուսի, Ան անմիջապէս
բժշկութիւն կը հայթայթէր անոնց, կաղերուն քալել տալով, կոյրերուն
տեսողութիւն շնորհելով եւ բորոտներուն ամբողջական բժշկութիւն շնորհելով:
Վերապատուելին ըսաւ. «Աստուծոյ եւ Անոր Որդիին Տէր Յիսուս Քրիստոսի
հետքերով, մենք այսօր ուրախութիւնը ունինք այս բուժ կեդրոնը բաց
յայտարարելու, որ անիկա մնայ ծառայութեան մէջ մեր ժողովուրդի տարբեր
դժուարութիւններուն լուծում հայթայթելով»: Վերապատուելին իր խօսքի
աւարտին խնդրեց Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ պաշտպանութիւնը մեր
ժողովուրդին կեանքին համար: Վերապատուելիին խօսքէն ետք ներկաները
այցելեցին բուժ կեդրոնը ու իրենց շնորհաւորութիւններն ու գնահատանքները
փոխանցեցին եկեղեցւոյ հովիւին եւ Միացեալ ժողովին, սոյն ծրագրի
իրագործման ի տես:

Wyr. #arovfivn *. Sylimyan

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ «ԲԵԹԷԼ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄ
Կիրակի 23 Յունիս, 2013, կէսօր ժամը՝ 12:00-ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Եկեղեցին հիւրընկալեց խուռներամ բազմութիւն մը, որոնք մեծ հաճոյքով ու
խանդավառութեամբ հաւաքուած էին իրենց քաջալերանքով մասնակից ու
ականատես
ըլլալու
Եկեղեցիիս
նուաճումներուն
ու
նուիրական
ծառայութիւններուն, որոնք պիտի սատարեն Աստուծոյ փառքին համար: Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցւոյ Հովիւ ու Համայնքապետ՝ Սուրիոյ Հայ
Աւետարանական Համայնքի՝ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան,
պաշտօնապէս բաց յայտարարեց «Բեթէլ» Բուժ Կեդրոնը, փառաբանութեան
աղօթքի մատուցումէն ետք, ան մատնանշեց թէ սոյն կեդրոնը պիտի
հանդիսանայ հայ ժողովուրդին դժուարութիւնները ամոքելու վայր,
յատկապէս այս դժուարին օրերուն մէջ երբ մեր ժողովուրդը կ՛ապրի
ֆիզիքական եւ նիւթական տագնապներ, ան շեշտեց ըսելով, թէ՝ Բեթէլ

TIKNANX PA}TAMOVNQ
Coryq]abfi 26 #ovnis, 2013-in, pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu
kataryx Tik. Sivzan Abardyan` yrgyxo[ovfyamb, 84-rd sa[mosi
unfyrxovmow, 29-rd 4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow yv
a[=fqow; Nyrkanyru a5ifu ovnyxan hytyvylov hogyvor tysayriz mu, or
ku nkaragrovi ^Mowses_ margarein kyanqu, Anor ovnyxa7
4or2a5ovfivnnyru yv apa hra]qnyru, or #isovs Qristos xo3x kov ta3
jo[owovrdin ^Mowses_ margarein mi\oxav;
Pa]tamovnqu wyr\ gtav
novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv Terovnakan a[=fqow;
Avartin ty[i ovnyxav ha[ordakxakan pah yv hivrasirovfivn
^So[omonyan_ srahin me\;

