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«Նոր Երգ երգեցէ՛ք Տէրոջը, ո՛վ բոլոր երկիր, երգեցէ՛ք Տէրոջը: 
Երգեցէ՛ք Տէրոջը, օրհնեցէ՛ք անոր անունը: Օրէ օր անոր 
փրկութիւնը քարոզեցէ՛ք: Անոր փառքը ազգերուն մէջ 
պատմեցէ՛ք ու անոր հրաշքները՝ բոլոր ժողովուրդներուն մէջ»: 
(Սաղմոս 96: 1-3) 
 
 
 
Բովանդակութիւն 
Յունուար 6        - Հայ Աւետ. Բեթէլ Եկեղեցիի Ս. Ծննդեան Պաշտամունք 
Յունուար 15 - Վերապատուելի Համայնքապետին այցը Հալէպի Հայ    
                                     Ծերունիներուն 
Յունուար 27  -Միջ-Համայնքային  Աղօթքի Միաբանութեան Պաշտամունք 
Փետրուար 3  - Միջ- Համայնքային  Վարդանանց Տօնակատարութիւն 
Փետրուար 4-19      - Վեր. Սելիմեան կը մասնակցի Նախագահական Հաւաքի 
Փետրուար  8-         - Վեր. Սելիմեանի այցը Հայ Դատի Կեդրոնական  
                                     Գրասենեակ 
Փետրուար 13-        - Վեր. Սելիմեանի Արտակարգ Ժողովները  
                                    Միացեալ Ազգերէն  Ներս 
Փետրուար 10-  - Վեր. Յ. Սելիմեան Կ՛այցելէ Ամերիկայի Հայ Աւետարան-  
                                     չական Ընկերակցութիւնը  
Փետրուար 10-        -Հանդիպում՝ Արք. Օշական Չոլոյեանի հետ 
Փետրուար 17   - Ք.Ջ. Օր 
Մարտ 6   - Կանանց Համաշխարհային Աղօթքի Օր 
Մարտ 31   - Ս. Յարութեան Տօնին Նուիրուած Երաժշտական Համերգ 
Ապրիլ  21   - Ոգեկոչում Ապրիլեան Մեծ Եղեռնին 
Ապրիլ 24   - Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միացեալ Ոգեկոչման   
                                      Պաշտամունք 
Ապրիլ 26   - Հայ Աւետարանական «Արմիս» Երաժշտանոցի   
                                      Աշակերտական Համերգ 
Ապրիլ 28   - Մանուկներու Համաշխարհային Աղօթքի Օր 
Մայիս 12   - Մայրերու Օրուան Նուիրուած Պաշտամունք 
Մայիս 15   - Մայրերու Օրուան Նուիրուած Տիկնանց Միացեալ  
                                      Պաշտամունք 
Յունիս 9   - Կիրակնօրեայ Դպրոցի եւ Պատանի-Ասպետներու  
                                      Շրջանաւարտից Պաշտամունք 
Յունիս 23   - Հայ Աւետ. «Բեթէլ» Բուժ Կեդրոնի բացում 
Յունիս 29   - Հայ Աւետ. «Արմիս» Երաժշտանոցի Ամավերջի Հանդէս 



Յուլիս 7   - Հայ Աւետ. Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի Նուիրման     
                                      եւ   Շրջանաւարտից Հանդիսութիւն  
1 Յուլիս – 2 Օգոս.   – Ամառնային Ս. Գրոց Վարժարան 
13 Օգոստոս    - Գնահատական Երեկոյ 
13 Հոկտեմբեր    - Թարգմանչաց Տօնակատարութիւն 
17-19 Նոյ.    - Տիկնանց Ցուցահանդէս – Վաճառք 
30 Նոյ.-1 Դեկտ.        – Ամանորի Ցուցահանդէս -Վաճառք  
25 Դեկտ.     - Երաժշտական Համերգ 
29 Դեկտ.      - Ընտանեկան Ճաշկերոյթ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HA#  AVYTARANAKAN BYFEL YKY{YXII 
S. &NNDYAN PA}TAMOVNQ 

Kiraki 6 #ovnovar, 2013-in, Sovrb &nndyan kirakn=rya3 pa]tamovnqu ty[i 
ovnyxav a5av=tyan jamu` 10.00-in, nyrka3ovfyamb` yky[yxiin jo[owovrdin my7 
my7amasnovfyan, kirakn=rya3 dproxi 4oqriknyrovn yv Q.|. yritasardax 
1ovmbin; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Tiar Samovel Mnceryan` 
4a5abanovfyan yrgyrow, 6-rd 4o1asax unfyrxovmow yv a[=fqow; Pa]ta-
movnqin` irynx masnakxovfivnu byrin mynyrgow` Tik. Balik Galemqeryan-
B=b=wa, da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani, yrgca1ovmbow` 
kirakn=rya3 dproxi 4oqriknyrovn, da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf 
Sylimyani; Pa]tamovnqi yrgyrovn miaxan novagow` Tik. Sivzan Abardyan yv 
Tik. }o[akaf Sylimyan; Qarozu matovx howivu nivf ovnynalow` ^&novndu` 
Astov7o3 Anpatovm Pargyvu_ (B. Kornf. 9.15); Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv howivin a5aqylakan =rhnovfyan 
a[=fqow; Apa Wyrapatovyli Hama3nqapytu ]norhavorovfivnnyr undovnyx 
Ha3 Avytaranakan Hama3nqapytarani dahli8en nyrs kes=r jamu` 12.00-2.00; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՎԵՐԱՊԱՏՈՒԵԼԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏ  ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԵԼԻՄԵԱՆԻ ԱՅՑԸ 
ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅ ԾԵՐՈՒՆԻՆԵՐՈՒՆ 

 

Յատկանշական եւ սրտառուչ էր՝ Վեր. Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանի 
հովուական այցելութիւնը Հալէպի Հայ Ծերունիներուն (այժմ Կիւլպէնկեան 
Մայրանոցէն Ներս) Երեքշաբթի 15 Յունուար, 2013-ին: Վերապատուելին լսելով 
անոնց դժուարութիւնները յուսադրեց զանոնք իրենց դիմագրաւած 
դժուարութիւններէն, խրախուսելով զանոնք, որ կարենան յոյսի եւ լոյսի նշոյլ 
մը տեսնել գալիք օրերու բարի ակնկալութեամբ:  
Իբրեւ հաւատացեալներ տրամադրենք մեր կամեցողութենէն, երիտասար-
դական կարողութենէն, մարդկային հոգեւոր հարստութենէն ու գիտութենէն, 
այսինքն՝ իբրեւ մարդ մեր ամբողջական էութեան մէջ, ինչ բան ունինք 
տրամադրելու Աստուծոյ, ծերունիին եւ կարօտեալին... մարդուն բարօրութեան 
համար:  
Մենք մեր ստացածով մեր ապրուստը կը շինենք, սակայն մեր տուածով 
կեանքեր կը կերտենք: Ուրեմն, կեանք մը կերտելու համար, առանց խնայելու  
պիտի տանք: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

YKY{YXINYROV MIABANOVFYAN A{+FQI }ABFOVAN 
MI|- HAMA#NQA#IN PA}TAMOVNQ 

Kiraki 27 #ovnovar, 2013-in, Ha3 Yryq Hama3nqapytyrov na1agahovfyamb, 
ty[i ovnyxav mi\-Hama3nqa3in pa]tamovnq, kes=re ytq jamu` 4.00-in, Ha3 
A5aqylakan Astova7a7in Yky[yxiin me\; A[=fqi miabanovfyan 
pa]tamovnqu k<undgrker yrkov bajinnyr` Yryko3yan jamyrgovfivn, 
yky[yxinyrov Miovfyan hamar a[yrsanq; Apa Ha3 yryq Hama3nqapytyr` 
Wyrapatovyli #arovfivn Sylimyan, Arhiapativ` Ter Pytros Arq. 
Miriafyan yv Gyra]norh` Ter }ahan S. Ypiskopos Sargisyan matovxin 



patgam a3s a5fiv; Pa]tamovnqu wyr\ gtav Terovnakan a[=fq ^Ha3r Myr_-i 
yrgyxo[ovfyamb yv Ha3 Yryq Hama3nqapytyrov a5aqylakan =rhnovfyan 
a[=fqow;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
MI|- HAMA#NQA#IN WARDANANX T+NAKATAROVFIVN 
Kiraki 3 $ytrovar, 2013-in, Halepi Ha3 yryq Hama3nqapytyrov 
howanavorovfyamb ty[i ovnyxav  Wardananx T=nakatarovfivn Srbo3 
Wardananx T=nin a5ifow, kes=r jamu` 12.30-in, Ha3 Avytaranakan Byfel 
Yky[yxiin me\; Ty[i ovnyxav gy[arovystakan kokik 3a3tagir` yrg`  ^L5yx 
Ampyru_, ^Plpovln Avara3ri_ yv ^!orhovrd Wardananx_ kataro[ovfyamb` 



Tik. Balik Galemqeryan -B=b=wa3i yv Da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. 
}o[akaf Abardyan-Sylimyani; Ha3 Kafo[ike Hama3nqi !=squ 4o1anxyx` 
Arh. T. Pytros Arq. Miriafyan, A5a\nord` Ha3 Kafo[ike Hama3nqi; Ha3 
Avytaranakan Hama3nqi 1=squ 4o1anxyx` Wyr. #arovfivn Sylimyan, 
Hama3nqapyt` Sovrio3 Ha3 Avytaranakan Hama3nqi; Ha3 A5aqylakan 
Hama3nqi 1=squ 4o1anxyx` Gyr]. T. }ahan S. Yps. Sargisyan, A5a\nord` 
Byrio3 Fymi Ha3 A5aqylakan Hama3nqi; Pa]tamovnqu wyr\ gtav Terovnakan 
a[=fq ^Ha3r Myr_-i yrgyxo[ovfyamb yv Halepi Ha3 yryq Hama3nqapytyrov 
a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow;  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



ՎԵՐ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԵԼԻՄԵԱՆ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ Ա.Մ.Ն.-Ի 
ՀԱՒԱՔԻ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ 

Վերապատուելի Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեան տուաւ արտակարգ 
այցելութիւն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ, 4-19 Փետրուար, 2013-ին, 
ընդառաջելով Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու իշխանութեան կողմէ ուղղուած 
հրաւէրին: Վերապատուելին մասնակցեցաւ Ա.Մ.Ն.-ու Նախագահի եւ 
Ծերակուտականներու ներկայացուցիչներու հետ միասին, National Prayer Breakfast-ի 7 
Փետրուար, 2013-ին, առընթեր, այդ կեդրոնական հանդիսութեան, նաեւ 
մասնակցեցաւ Միջին Արեւելքը ընդհանրապէս եւ Սուրիան յատկապէս՝ յուզող 
ընկերաքաղաքական իրադարձութիւններու քննարկումներու հանդիպումներու: Վեր. 
Համայնքապետը պաշտօնապէս պահանջեց առաւել զգաստութիւն եւ 
շրջահայացութիւն, յատկապէս՝ հայ քրիստոնեայ փոքրամասնութեան նկատմամբ, 
ուշադիր ըլլալով անոնց օգտաշատ ու կենսունակ ներկայութեան, որը նպաստած է 
նաեւ Միջին Արեւելեան պատմամշակութային կեանքի հոլովոյթին: Վեր. 
Համայնքապետը դիտել կու տայ, որ հարցերուն նկատմամբ առարկայական ըլլալու 
համար, պէտք է ծանօթ ըլլալ տեղւոյն բոլոր մանրամասնութիւններուն եւ մասնակցիլ 
քաղաքացիական խաղաղութիւն հաստատելու գործընթացին, հիմնաւորուելով 
երկխօսութեան եւ համակեցութեան, անզիջելի սկզբունքներուն վրայ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Գրասենեակ Կեդրոնական դատի Հայ Այցը Սելիմեանի. Յ. Վեր 

Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան ընդառաջելով Washington-ի Հայ Դատի 
Կեդրոնական գրասենեակի Տնօրէն՝ Տիար Արամ Համբարեանի եւ տեղւոյն 
Կեդրոնական Կոմիտէութեան հրաւէրին, որ տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 8 Փետրուար, 
2013-ին: Փոխադարձ սիրոյ ողջոյնի բարեմաղթութիւններու փոխանակումէն ետք, 
Վեր. Յ. Սելիմեան կատարեց համապարփակ ներկայացում Սուրիոյ իրավիճակին 



եւ յատկապէս՝ Սուրիահայ իրականութեան հետ առնչուած տխրահռչակ 
իրականութիւններու: Այս առիթով Սուրիահայութեան անունով յատուկ 
շնորհակալութիւն յայտնեց Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ գտնուող հայ 
Միութիւններու անխտիր, որոնք ցայսօր կը միտին նիւթական հանգանակութիւն 
կատարել, ամոքելու նեղութեան մատնուած Սուրիահայութեան: Վերապատուելին 
դիտել տուաւ, թէ՝ պատերազմային ճգնաժամային օրերը աւարտելէն ետք (ինչ 
որտեղ մօտալուտ ապագային պիտի շօշափենք), պէտք է շարունակել 
մասնացկութիւն եւ ներդրում ունենալ Սուրիահայ իրականութեան վերականգնումի 
խիստ կարեւոր աշխատանքին մէջ: Նաեւ այս առիթով տեղի ունեցաւ հայ 
ժողովուրդի հայրենիքի եւ սփիւռքի տարբեր ցամաքամասերու վրայ տարածուած 
հայորդիներու համընդհանուր տագնապներուն եւ նուաճումներուն մասին 
զեկոյցներու փոխանակում, որը մեզ ազգովին պահելու է միշտ առաւել արթուն եւ 
զգաստ պատնէշի վրայ, իբրեւ արդար դատի իրաւատէր ժողովուրդ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՎԵՐ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԵԼԻՄԵԱՆ Կ՛ԱՅՑԵԼԷ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ 
ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 

Կիրակի 10 Փետրուար 2013-ին, երեկոյեան ժամը՝ 5:00-ին, Վեր. Յարութիւն 
Սելիմեան ընդառաջելով՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
հրաւէրին, կատարեց լուսաբանական բանախօսութիւն՝ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան Կեդրոնէն ներս, Ա.Մ.Ն. Նիւու Ճըրզի 
Նահանգին մէջ: Ներկայացման ներկայ էին՝ աւելի քան 60 անհատներ: 
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն՝ Պրն. 
Լեւոն Ֆիլեան,  ներկայացուց Վեր. Յարութիւն Սելիմեանը, որ իր գոհունա-
կութիւնը յայտնեց Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
նուիրական աշխատանքին, ներդրումին ու կատարած օժանադակութիւններուն 
Սուրիահայութեան:  
 
Վեր. Յ. Սելիմեան  իր ներկայացումը սկսաւ հակիրճ ձեւով անդրադառնալով 
այն գիտելիքներուն մասին, որոնք կը հաղորդուին լրատուամիջոցներով եւ թէ՝ 
ինչպէս կը տարբերուի ճիշդ եւ ակներեւ լուրը իրարմէ: Ան խօսեցաւ կարգ մը 
գործառնութիւններու մասին, որոնք ոչնչացուած են եւ այն ընտանիքներուն 
մասին, որոնք տեղահանուած են իրենց տուներէն: Ան բացատրութիւն տուաւ, 
թէ՝ ինչպէս երեխաները իրենց դասերը կը սորվին ծածկոցներ օգտագործելով եւ 
մոմերու լոյսի տակ, որովհետեւ ոչ ելեկտրականութիւն եւ ոչ ջերուցիչներ 
գոյութիւն ունին բնակարաններէն ներս:   
 
Վեր. Յ. Սելիմեան քաջալերեց ներկաները իրենց նիւթական աջակցութիւնը 
բերելու Սուրիահայութեան, որովհետեւ նուի-րատուութիւնները պիտի օգնեն 
հաստատութիւններու գոյութեան եւ դպրոցները բաց պահելու:   
Հանդիպումին կիզակէտը հանդիսացող Սուրիահայութիւնը, շահագրգռեց բոլոր 
ներկաները եւ ներկաներուն հետաքրքրութիւնը տեղեկատուութիւն ստանալէ 
անդին անցնելով յայտնեցին իրենց պատրաստակամութիւնը օգնութեան ձեռք 
երկարելու Սուրիաբնակ հայ Սուրիացիներուն:  
 
Սոյն բանախօսութեան յաջորդեց ընդունելութիւն Աւետարանչականի կեդրոնէն 
ներս: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Հանդիպում՝ Արքեպիսկոպոս Օշական Չոլոյեանի Հետ 
(Նիու Եօրքի Հայ Առաքելական Առաջնորդարանի Թեմակալ Առաջնորդ) 

 
Կիրակի 10 Փետրուար, 2013-ին, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
Գործադիր Տնօրէն՝ Տիար Լեւոն Ֆիլեան եւ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի 
Համայնքապետ՝ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան, հիւրընկալուեցան 
Գերաշնորհ՛ Տէր Օշական Արք. Չոլոյեան կողմէ եւ հաղորդակցութեան առանցքը 
դարձաւ Սուրիոյ դիմագրաւած Սուրիահայ ժողովուրդին տիրութիւն ընելու 
պարտաւորութիւնը: Սրբազան Հայրը իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց ոչ մէկ 
ջանք խնայելու, օգտակար ըլլալու Սուրիաբնակ Սուրիահայութեան վիճակը 
մեղմացնելու: Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր 
Տնօրէն՝ Տիար Լեւոն Ֆիլեան, իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնեց իր հիւրընկալ 
զգացողութեան համար եւ այս առթիւ վերանորոգուեցաւ համագործակ-ցութեան 
տրամադրութիւններն ու հասկացողութիւնը զոյգ եկեղեցիներուն միջեւ:      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Սուրիոյ  Համայնքապետ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի Արտակարգ 
Ժողովները Միացեալ Ազգերէն Ներս 

 
Վեր. Յարութիւն Սելիմեան կատարեց ազցելութիւն Միացեալ Ազգերու 
գրասենեակներէն՝ Սուրիոյ եւ Հայաստանի դեսպաններուն՝ Դոկտ. Պաշշար Ալ-
Ճաաֆարիի եւ Տիար Կարէն Նազարեանի, 13 Փետրուար, 2013-ին, որոնց հետ 
քննարկեց Սուրիահայ ժողովուրդին տիրութիւն ընելու իրաւունքը, 
առանձնաշնորհում սեպելով, չխնայել ոչ մէկ ջանք, ներկայացնելով համոզիչ 
բացատրողականներ եւ մեկնաբանութիւններ, լուսարձակելով հայ քրիստոնեայ 
ժողովուրդի կողմէ պատմութեան ընթացքին բերուած ու ասկէ անդին բերելիք 
կրթամշակութային տնտեսական, առեւտրական եւ այլ բնագաւառներու մէջ խիստ 
օգտաշատ ներդրումը, ի պայծառութիւն միջին Արեւելեան երկիրներու 
ժողովուրդներուն: Միացեալ Ազգերու Ընդհանուր քարտուղարի գրասենեակի այն 
ենթաբաժանումը, որ ներկայիս կը զբաղուի Սուրիական հարցերով, բարձր 
գնահատեց Վեր. Համայնքապետին կողմէ տրուած լուսաբանութիւնները: Սելիմեան 
պահանջեց, առաջին առիթով եւ անյապաղ դադրեցնել հրեշային 
արիւնահեղութիւնը, գործադրուած Սուրիացի քաղաքացիներու վրայ, որուն թիրախ 
դարձաւ Սուրիաբնակիչները առանց ազգային, կրօնի ու դաւանանքի 
խտրականութեան: Վեր. Յ. Սելիմեան դիտել տուաւ, թէ՝ ինչ որ կը պատահի 
Սուրիոյ մէջ համայն մարդկութեան դէմ գործադրուած ոճիր է, եւ այս ընթացքը կը 
տկարացնէ ժողովրդավարական սկզբունքներու յայտարարութիւնները, ինչպէս 
նաեւ ժողովուրդներու մօտ խղճի եւ մտքի ազատութեան պահանջքը, միշտ յօդուած 
խաղաղութեան կապով: Առ այդ, կողմեր համաձայնեցան միասնակամ 
աշխատանքի, նպաստելով՝ Սուրիոյ խաղաղութեան, վերադարձնելով անոր 
եղբայրսիրութեան ու ներողամտութեան հոգին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
QRISTONEAKAN  |ANIX  +R 
Kiraki 17 $ytrovar, 2013-in, yky[yxii qarozi pa]tamovnqu ivra3atovk er 
Q.|. ]arjovmin 132-rd tarydar2in a5ifow; |anixakannyr stan2nyxin 
qarozi pa]tamovnqen bajinnyr; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx 
Prn. Hrac Pcaq8yan` yrgyxo[ovfyamb,  sa[mosi unfyrxovmow yv 27-rd 4o1asax 
unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow; Apa Astova7a]ovnci unfyrxovmu 
kataryx +r. Anjylla Ta[lyan, himnova7` (H5owm. 12:3-12); Q.|. 2012 
tary]r\ani ty[ykagiru unfyrxyx +r. +r. Marina Arapaflyan; Q.|. 1ovmbu 
hramxovx yrkov yrgyr, da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani; 
Pa]tamovnqi unfaxqin Tik. Balik B=bowa kataryx yrkov mynyrgnyr, 
da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. }o[akaf Sylimyani; +rovan patgamu 
matovx Prn. Samovel Mnceryan, wyr a5nylow` Wyr. #arovfivn Sylimyani 
qaroznyren` ^Q.|. }arjovmin N]anabanu_ nivfu; Pa]tamovnqu wyr\ gtav 
novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow, Terovnakan a[=fq ^Ha3r Myr_-i 
yrgyxo[ovfyamb yv Tiar Samovel Mnceryani a[=fqow; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANANX HAMA}!ARHA#IN A{+FQI +RU ty[i ovnyxav Coryq]abfi 6 

Mart, 2013-in, a5av=tyan jamu` 10.00-in, Ha3 Avytaranakan Byfel 

Yky[yxiin me\; Hama]1arha3in a[=fqi =rovan nivfn er` ^+tarakan Ei yv 

Zis Nyrs A5iq_, himnova7` Matf. 25:31-40, or patrastova7 er ?ransa3i 

Hama]1arha3in a[=fqi =rovan 3an2na1ovmbin ko[me; Pa]tamovnqu sksav 

Tik. Hovri Movsa +[lii bari galovsti yv o[\o3ni 1=sqow; Pa]tamovnqu 

k<undgrker Astova7a]ovnci unfyrxanovfivn, yrgyxo[ovfivn yv a[=fqi pahyr; 

#a3tagrin wra3 irynx masnakxovfivnu byrin Ha3 yryq Hama3nqnyrov Tiknanx 

Miovfivnnyr; +rovan patgamu matovx Arhapati<v Ter Pytros Arq. 

Miriafyan, A5a\nord` Byrio3 Fymi Ha3  Kafo[ike Hama3nqi; &anovxovmnyru 

yv novirahavaqovmu katarovyle ytq, pa]tamovnqu wyr\ gtav ^Ter O[ormya_ 

]arakani yrgyxo[ovfyamb yv Wyrapatovyli Hama3nqapytin A5aqylakan 

=rhnovfyan a[=fqow; Apa nyrkanyru hivrasirovyxan Ha3 Avytaranakan 

Byfel yky[yxii Tiknanx Warcovfyan ko[me yv ovnyxan ha[ordakxakan pah; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Սուրբ  Յարութեան  Տօնին  Նուիրուած 
Երաժշտական  Համերգ 

Կազմակերպութեամբ՝ Հայ  Աւետարանական  Բեթէլ  Եկեղեցիի, հովանա-
ւորութեամբ՝  Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեանի,  Կիրակի  31 Մարտ, 2013-ին,  կէսօր  ժամը՝       12:30-ին,  Հայ  
Աւետարանական Բեթէլ  Եկեղեցիին  մէջ տեղի  ունեցաւ  երաժշտական  Համերգ, 
կատարողութեամբ՝  Մեցցօ  սօփրանօ՝  Տիկ.  Բալիկ  Գալէմքէրեան-Բօբօվայի, ղեկա-
վարութեամբ եւ դաշնակի  ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-
Սելիմեանի, ջութակի ընկերակցութեամբ՝ Օր. Լիլա Սահակեանի, մասնակցութեամբ՝ 
«Երախտիք» Մանկապատանեկան երգչախումբի: Սուրբ  Յարութեան  տօնին  
նուիրուած  համերգին  իրենց  ներկայութիւնը  բերին, հոգեւոր հովիւներ, բարե-
սիրական հաստատութիւններու եւ միութիւններու ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ 
հաւատացեալ ու  երաժշտասէր  հանրութիւն: Բծախնդրօրէն ընտրուած ցանկը 
կ՝ընդգրկէր շարականներ եւ երաժշտութիւններ,  որոնք  յօրինուած  եւ կամ  
մշակուած էին՝ Տիկ.  Շողակաթ  Աբարդեան-Սելիմեանի  կողմէն: Երաժշտական 
համերգը  վերջ  գտաւ  Վեր.  Յարութիւն  Սելիմեանի փակման խօսքով եւ առա-
քելական  օրհնութեան  աղօթքով: 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
     
 

 
 
 
 
 
ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻՆ 
Հայ Աւետարանական  Բեթէլ  Եկեղեցւոյ  կիրակնօրեայ դպրոցը, Քրիստոնէական  
դաստիարակութեան  կողքին, մանուկներուն եւ պատանիներուն իմացակա-նութեան 
մէջ կը սերմանէ  ազգային   եւ  հայրենասիրական  գիտակցութեան  ոգին: Առ այդ, 
Կիրակի  21  Ապրիլ 2013–ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցւոյ  կիրակնօրեայ 
դպրոցը, օրուան  ծրագիրը  ամբողջովին  նուիրած  էր  Ապրիլեան  նահատակներու  
ոգեկոչման  98-րդ  ամեակին:  Առաւօտուն,  մանուկները  համախմբուեցան  Ապրիլ-
եան  նահատակներուն  նուիրուած  յուշակոթողին  առջեւ, ուր  Օր. Նազանի 
Մնչէրեան, թարմացուց հայոց  պատմութեան  հերոսական փառապանծ էջերէն   ու 



յորդորեց  զանոնք, որպէս հայ ազգի  յաջորդականութիւն, հայ ժողովուրդի  
գոյատեւման  ի  խնդիր, պարտին  գիտակցիլ,  սերտօրէն  կառչիլ  ու պահել  ազգային 
բարքերն ու արժէքները: Ապա բոլորը միաձայն աղօթք մատուցեցին առ Աստուած 
նահատակներուն  անմեռ յիշատակին: Որմէ ետք փոքրիկներ ուղղուեցան 
«Սողոմոնեան» սրահ շարունակելու իրենց ծրագիրը: Պաշտամունքը վերջ գտաւ  
յայտարարութիւններով եւ բաժանման աղօթքով: 
 
 

 

 

 

 

 

 

HA# AVYT. YKY{YXINYROV MIAXYAL OGYKOCMAN PA}TAMOVNQ 
M.A.H.A.Y. Miovfyan Kydronakan Marmini Sovrio3 Bajni howanavorovfyamb, 
Coryq]abfi  24 April, 2013-in, a5av=tyan jamu` 10.30-in, ty[i ovnyxav 
Ha3kakan xy[aspanovfyan 98-rd amyaki novirova7 ogykocman Miaxyal 
pa]tamovnq, Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxiin me\; Pa]tamovnqi 
a5a\nordovfivnu kataryx Pat. Simon Ter Sahakyan` yrgyxo[ovfyamb yv 
a[=fqow; Astov7o3 1=sqin patgamu matovx Wyrapatovyli Syrob 
Mkrticyan, himnova7` Markos 4:35-41; An ir 1=sqin me\ ]y]tyx, fe` Ter #isovs 
piti 1a[a[yxne myr kyanqyru, yrb ambo[\apes ku wstahinq iryn, incpes 
4oforiku 1a[a[yxovx yrb a]akyrtnyru irme 1ndryxin hra]qi mu katarovmu, 
sastylow howu yv 7owu; A3s=r An 1a[a[ovfivn piti pargyve nayv Aspn\akan 
Sovriakan ha3ryniqin; Apa nyrkanyru ov[[ovyxan depi 3ov]akofo[, ovr Wyr. 
#arovfivn Sylimyan ir 1=sqin undme\en ]y]tyx, fe` hytaqrqrovfivn  ov ser 
arfnxnylov ynq ha3 lyzovi ov m]ako3fi harazat =gtagor7man masin yv 
wyr\apes havatqu ar7ar7ynq, a3n havatqu or ku havatanq, fe` myr ha3ryrn 
ov my7 ha3ryrn ov ma3ryru ovnein ov dy5 mynq ovninq mincyv a3n =ru yrb amen ha3 
hasni ov azgu ambo[\ tirana3 ir ardar datin arjanavor hatovxovmin; An 
yzra4akyx usylow. ^}arovnaky<nq gor7unfaxu pahan\atirovfyan; 
}arovnakynq a3s angam aprylow yv sty[7agor7ylow ov myr 
karo[akanovfivnnyrn ov ta[andnyru gor7a7ylow; Apri<nq qristoneakan 
havatqu ov Astov7o3 srbovfivnu myr me\ pahylow; Apri<nq ibryv 3arovxyal 
azg, #arovfyan ov Anor z=rovfyan havataxo[ jo[owovrd; Apri<nq ov 3i]ynq yv 



3i]ylow 3i]yxnynq or Astova7 ir ardarovfyamb  myzi hyt e_; Pa]tamovnqu 
wyr\ gtav Wyr. Hama3nqapytin a[=fqow;  
 

 

 

 

 

 

 

 

Հայ Աւետարանական “ Արմիս” Երաժշտանոցի Աշակերտական Համերգ 
Հայ Աւետարանական “Արմիս” երաժշտանոցը, 2012-2013 տարեշրջանը սկսաւ 
“Արմիս” երաժշտանոցի տնօրէնուհի՝ տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեանի 
տնօրինութեամբ եւ սոյն ուսուցչակազմին աշխատանքներով՝ սոլֆէժ` տիկ. 
Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեան, դաշնամուր՝ Տիկ. Սիւզան Աբարդեան, տիկ. 
Պէթթի Հաթէմ, տիկ. Ալին Մոմճեան, օրդ. Թամար Սողոյեան, ֆլոյթ՝ օրդ. Լիզա 
Սահակեան, ջութակ՝ պրն. Ճորճ Մուպայետ, կիթառ՝ պրն. Յարութ Արըքեան:           
“Արմիս” երաժշտանոցը կը շարունակէ իր ծրագիրներն ու աշխատանքները: 
Ապրիլի 26-ին երաժշտանոցը ունեցաւ աշակերտական ներքին համերգ՝ 
քաջալերանք, ոգեւորութիւն եւ ինքնավստահութիւն ներշնչելու երաժշտանոցի 
աշակերտներուն սրտերուն եւ հոգիներուն մէջ: Համերգի ընթացքին երաժշտանոցի 
աշակերտները հանդէս եկան, իրենց ձեռք բերած ու ստացած երաժշտական 
ստեղծագործութիւններով: 
 
         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANOVKNYROV HAMA}!ARHA#IN A{+FQI +R 
Kiraki 28 April, 2013-in, Yky[yxiis pa]tamovnqu ivra3atovk er; 
Pa]tamovnqu novirova7 er` Manovknyrov Hama]1arha3in A[=fqi =rovan; 
Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu kataryx Tiar Samovel Mnceryan` sa[mosi 
unfyrxovmow, yrgyxo[ovfyamb yv a[=fqow; Hama]1arha3in a[=fqi =rovan 
nivfn er` ^+tarakan ei yv Zis Nyrs A5iq_, himnova7` Matf. 25:32-46-i, or 
patrastova7 er ^?ransa3i_i Hama]1arha3in a[=fqi =rovan 
3an2na1ovmbin ko[me; So3n pa]tamovnqin Yky[yxiis kirakn=rya3 dproxi 
4oqriknyr ovsovxcakazmin a5a\nordovfyamb` nyrka3axovxin 3atovk 3a3tagir;  
Ty[i ovnyxav yrgyxo[ovfyan pah, orme ytq nyrkanyru 7an=faxan ?ransa3i 
masin sahiknyrov mi\oxav; !ovmb mu 4oqriknyr irynx bajinu byrin a[=fqnyrov 
yv sa[mosnyrov unfyrxanovfyamb; Apa nyrka3axovyxav fatron, himnova7` 
{ovkas 10:25-37, ^Bari Samaraxiin A5aku_; +rovan patgamu matovx 
yky[yxiin howivu, nivf ovnynalow` ^ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ_; Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 
3a3tararovfivnnyrow, Terovnakan  a[=fq ^Ha3r Myr_-i yrgyxo[ovfyamb yv 
howivin =rhnovfyan a[=fqow; Pa]tamovnqen ytq ty[i ovnyxav hivrasirovfivn 
yv ha[ordakxakan pah;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՄԻԱՑԵԱԼ ՏԻԿՆԱՆՑ 
ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  
Coryq]abfi 15 Ma3is, 2013-in, Ha3 Avytaranakan yky[yxinyrov Miaxyal 
Tiknanx 3an2na1ovmbin kazmakyrpovfyamb, ty[i ovnyxav Miaxyal 
pa]tamovnq, novirova7` ^Ma3ryrov t=n_in, Ha3 Avytaranakan Byfel 
Yky[yxii ^So[omonyan_ srahen nyrs; Pa]tamovnqu a5a\nordyx Tik. Silwa 
Mnceryan` yrgyxo[ovfyamb, S. Gra3in hamarnyrov unfyrxovmow, 28-rd 
4o1asax unfyrxova7u 4o1adar2abar kardalow yv ^Ma3ryrov +rovan_ 
7agovmu 1orhrdan]o[ 1orhrda7ovfivnow;  Gy[arovystakan bajnow ylo3f ykan 
Ha3 Avytaranakan Byfel Yrkrordakan Warjarani a]akyrtnyr` Lovsine 
Sazyan asmovnqow, S=si Warpytyan yv Famar Zovmolovmyan zovgyrgow; 
=rovan patgambyrovhin` Tik. Hovri Movsa +[li, wyr a5av ^&a5a3o[ 



Untaniq_ 1oragiru kro[ nivf mu;  An ]y]tyx, fe` untaniqi hamyra]1ovfivnu 
ka1yal e a3r yv kno\ haskaxo[ovfynen, 3atkan]ylow Prsiki[a3i tv Akiv[asi 
kyanqu, oronq 7a5a3ovfyamb ov zoho[ovfyamb irynx novirovmu yv nyrdrovmu 
byrin Astov7o3 gor7in hamar; Apa koc ov[[yx nyrkanyrovn, or 
an2naqnnovfyan yv hy5atysovfyan ynfarkyn irynx kyanqyru, fe orqanow 
Qristosi nyrka3ovfyan me\ yv Astov7o3 z=rovfyamb k<aprin; Patgamen ytq 
Tik. Sivzan Abardyan Ha3 Avytaranakan yky[yxinyrov Miaxyal Tiknanx 
3an2na1ovmbin anovnow 4o1anxyx 3ov]anover mu =rovan bana1=sovhiin; 
Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow yv 
Terovnakan a[=fqow; Avartin nyrkanyru hivrasirovyxan Miaxyal Tiknanx 
#an2na1ovmbin ko[me; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MA#RYROV +ROVAN NOVIROVA& PA}TAMOVNQ 
Kiraki 12 Ma3is, 2013-in, Yky[yxiis pa]tamovnqu ivra3atovk er; 
Pa]tamovnqu novirova7 er` Ma3ryrov =rovan; Pa]tamovnqi a5a\nordovfivnu 
kataryx Tiar Samovel Mnceryan` sa[mosi unfyrxovmow, yrgyxo[ovfyamb yv 
a[=fqow; Pa]tamovnqin unfaxqin yky[yxiis patani-aspytnyr 
nyrka3axovxin gy[arovystakan 3a3tagir; Yrg` Mkrtic Nyrsesyan, ^Ys Lsyxi 
Mi Anov] @a3n_, Zovgyrg` Famar Zovlovmyan yv S=si Warpytyan ^Ma3rik_, 
Asmovnq` Paro3r Syvaken` ^M=r @y5qyru_, kataro[ovfyamb` Lovsi Ti]o3yani, 
#owhannes }irazen` ^K]y5q_, kataro[ovfyamb` Lovsine Sazyani; Apa 
nyrka3axovyxav yrkov mynyrgnyr` kataro[ovfyamb` Tik. Balik Galemqeyan-
B=b=wa3i, ^Yrb Ma3rs K<a[=fer_, ^Ha3ox Kana3q_, da]naki unkyrakxovfyamb` 
Tik. }o[akaf Sylimyani; +rovan patgamu matovx yky[yxiin howivu, nivf 
ovnynalow` ^Srbaxa7 Kyndani Ta8arnyr_, himnova7` Y4ysaxis 4:17-32; 
Pa]tamovnqu wyr\ gtav novirahavaqovmow, 3a3tararovfivnnyrow, Terovnakan  
a[=fq ^Ha3r Myr_-i yrgyxo[ovfyamb yv howivin =rhnovfyan a[=fqow;  
             
             
             
             



             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
 
 
 

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 patani-aspytnyrov ]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;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 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:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հայ  Աւետարանական “ Արմիս”  Երաժշտանոցի  Ամավերջի  
Երաժշտական  Հանդէս 

Հովանաւորութեամբ՝ Հայ Աւետարանական Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեանի եւ կազմակերպութեամբ՝ Հայ Աւետարանական  «Արմիս» 
երաժշտանոցի Տնօրէնութեան, Շաբաթ  29  Յունիս, 2013,  Հայ Աւետարանական  
“Արմիս” երաժշտանոցը  ունեցաւ  ամավերջի  աշակերտական  հանդէս,  
ներկայութեամբ՝  Վերապատուելի  Համայնքապետ  Յարութիւն  Սելիմեանի,   
ծնողներուն  ու  երաժշտասէր  հանրութեան: “Արմիս”  երաժշտանոցի  Տնօրէնուհի՝ 
Տիկ. Շողակաթ  Աբարդեան-Սելիմեան  իր  բացման  խօսքով  ողջունեց  ներկաները,  
ապա հակիրճ կերպով ներկայացուց 2012-2013 տարեշրջանին “Արմիս”  
երաժշտանոցի  նախաձեռնած  ծրագիրներն  ու մասնաւորաբար՝ հակառակ 
քաղաքիս դժուարին պայմաններուն, ուսուցիչներուն բծախնդիր ու գնահատելի 
աշխատանքը, որ սատար հանդիսացաւ երաժշտական տարեշրջանը յաջողութեամբ 
աւար-տելու:  Համերգներուն  ընթացքին  երաժշտանոցի  աշակերտները  իրենց 
շնորհուած աստուածատուր երաժշտական կարողութիւններն ու ձիրքերը եւ իրենց 
ուսուցիչ–ուսուցչուհիներուն ժրաջան աշխատանքին որպէս ապացոյց՝ 
ներկայացուցին երաժշտական իւրօրինակ կտորներ  (հայ  ու  օտար  երաժիշտներու  
յօրինումներ): Անհատական ելոյթներէ  ետք աշակերտները հանդէս եկան  
երգչախումբով, ըստ  դասարանային  բաժանմունքներու: Ներկաները մեծ հաճոյքով, 
հիացմունքով, բաւարարութիւնով եւ քաջալերական արտայայտութիւններով 
հետեւեցան  երկու ժամուան տեւողութեամբ  մատուցուած յայտագրին: Հանդի-
սութեան աւարտին Վերապատուելի Համայնքապետը   շնորհաւորեց  երաժշտանոցի  
Տնօրէնութիւնն ու  ուսուցչակազմը,  բարձր գնահատելով  բծախնդրօրէն  պատ-
րաստուած  ու ներկայացուած   յայտագիրը:  Հանդիսութեան աւարտին ուսուցիչները 
գնա-հատուեցան աշակերտներուն կողմէ ծաղկեփունջերով: Հանդիսութիւնը վերջ 
գտաւ Վերապատուելի Համայնքապետ Յարութիւն Սելիմեանի առաքելական 
օրհնութեան աղօթքով: 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA# AVYT. BYFEL YRKRORDAKAN WARJARANI MI|NAKARG YV 
YRKRORDAKAN BAJINNYROV AMAWYR|I HANDISOVFIVN YV NOVIRMAN 

PA}TAMOVNQ 90 AMYAKI A%IFOW 
 

Kiraki  7  #ovlis, 2013-in, y[av a3n 3atovk =ru Ha3 Avytaranakan Byfel 
Warjarani patmovfyan me\; A3n Warjaranin` or 90 tarinyr a5a\  7novnd 
a5av Halepi Hamitiei hiv[avanin me\ ta1taka]en srahi mu me\, ovr ku 
]arovnake ir gor7ovneovfivnu mincyv a3s=r;  Ha3 Avyt. Byfel Yrkrordakan 
Warjarani 90 amyakin novirova7 pa]tamovnqu ty[i ovnyxav a5av=tyan 
jamu` 10.00-in, Ha3 Avyt. Byfel Yky[yxiin me\; Ovsovxcakazmn ov ]r\anavart 
a]akyrtnyru movtq gor7yxin yky[yxi Wyrapatovyli hama3nqapytin 
ov[ykxovfyamb; Pa]tamovnqu a5a\nordyx Prn. Samovel Mnceryan` 
yrgyxo[ovfyamb; Gy[arovystakan bajnin me\ a]akyrtakan yrgca1ovmbu 
bajin byrav yrgyxo[ovfyamb, hing ]r\anavartnyr ov[yr2nyrow, orme ytq Wyr. 
Syrob Mkrticyan matovx novirman a[=fq; +rovan patgamu matovx Wyr. 
#arovfivn Sylimyan, wyr a5nylow` ^Nor Martahravernyrov Symin_ nivfu, 
himnova7` A5akax 1:7, {ovkas 2:2; Pa]tamovnqi unfaxqin  Tik. Balik 
Galemqeryan hramxovx yrkov mynyrgnyr, da]naki unkyrakxovfyamb` Tik. 



}o[akaf Sylimyani; Pa]tamovnqu wyr\ gtav Terovnakan a[=fq ^Ha3r Myr_i 
yrgyxo[ovfyamb yv howivin a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow; Pa]tamovnqen 
ytq ty[i ovnyxav Ha3 Avytaranakan Byfel Yrkrordakan Warjarani 
mi\nakarg bajini 7-rd hovn2qi yv yrkrordakan bajini 4-rd hovn2qi amawyr\i 
handisovfivnu, ^$=latyan_ srahen nyrs; Handisovfyan skizbu 
Hama3nqapyt` Wyr. #arovfivn Sylimyan 4o1anxyx 9-rd yv  12-rd kargi 
]r\anavartnyrovn ]r\ani 4o1anxman wka3agryr; Gnahatyli hamadrovm er` 
artasanovfivnu, fatronu, 1mba3in yrgyxo[ovfivnn ov paryru, oronq 
novirova7 ein` Ha3 Avyt. Byfel yrkrordakan Warjarani 90 amyakin;  
Handisovfyan avartin Wyr. #. Sylimyan kataryx 4akman 1=sq` 
]norhavorylow ]r\anavartnyrn ov anonx 7no[nyru; Handisovfivnu wyr\ gtav 
Wyrapatovyli Hama3nqapytin a5aqylakan =rhnovfyan a[=fqow; Ku 
]norhavorynq Krfakan !orhovrdu yv Warjarani Tn=renovfivnu, ]r\anavart 
a]akyrtnyrn ov ovsovxcakan kazmu, irynx katara7 a]1atanqin yv 
nyrdrovmin hamar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 yra1-
tapartovfivnu 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_;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Թարգմանչաց   Տօնակատարութիւն 
Հայ ժողովուրդի ինքնութիւնը պահող, նկարագիրը ճշդող եւ էութիւնը 
հաստատող հիմնական կռուանն է հայ լեզուն: Սփիւռքահայութիւնը 
չունենալով հայրենի հողին ուժը, իր միակ հոգեկան աւիշն ու սնունդը կը 
ստանայ մայրենիէն: Հայ մշակոյթի փառաւոր պատմութիւնը յետագայ 
սերունդներուն ժառանգելու միակ միջոցն է՝ հայ լեզուն: Այս բոլորին գիտակից 
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական վարժարանի աշակերտութիւնը 12 
Հոկտեմբեր 2013-ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիէն ներս 



համախմբուեցաւ՝ նշելու համար մեր ազգային մեծ տօնը՝ Թարգմանչացը: 
Տօնակատարութիւնը սկիզբ առաւ պատմական այս կարեւոր իրադարձութեան 
դերակատարներուն՝ Մ. Մաշտոցի, Ս. Պարթեւ կաթողիկոսի եւ Վռամշապուհ 
թագաւորի մասին կենսագրական նկարագրութեամբ նախակրթարանի 
աշակերտներուն կողմէ: Միջնակարգի աշակերտները իրենց մասնակցութիւնը 
բերին հայ լեզուին նուիրուած տաղերու գեղեցիկ մեկնաբանութեամբ: Խումբ մը 
աշակերտներ հայերէն ազգային երգերով մեր հոգիները սլացուցին: Ապա 
երկրորդական կարգի աշակերտները լուսարձակի տակ առնելով այդ օրերուն 
կատարուած պատմական մեծ դէպքը՝ զայն  կենդանի պատկերով 
ներկայացուցին: Օրուան պատգամը մատուց Վեր. Յարութիւն Սելիմեան, վեր 
առնելով՝ «Թարգմանութիւնը՝ Ազգային Պահպանութեան Երաշխիք» նիւթը, 
հիմնուած՝ Բ. Տիմ. 3:14-17: Պաշտամունքը վերջ գտաւ նուիրա-հաւաքումով, 
ծանուցումներով, Տէրունական աղօթք` «Հայր Մեր»ի երգեցողութեամբ եւ 
եկեղեցւոյ հովիւին առաքելական օրհնութեան աղօթքով:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՏԻԿՆԱՆՑ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ –ՎԱՃԱՌՔ 
Հակառակ երկրիս դիմագրաւած ճգնաժամային ու դժուարին պայմաններուն, 
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի Տիկնանց Վարչութիւնը Հօր Աստուծոյ 
նախախնամութիւնը խնդրելով  ու ապաւինելով Անոր առաջնորդութեան, այս 
տարի եւս նախաձեռնեց Տիկնանց ցուցահանդէս – վաճառք Ամանորի եւ Ս. 



 

Ծննդեան զոյգ առիթներով: Բացումը տեղի ունեցաւ Կիրակի 17 Նոյեմբեր, 
2013-ին, ներկայութեամբ՝ Սուրիոյ Հայ Աւետ. Համայնքի Համայնքապետ՝ Վեր. 
Յարութիւն Սելիմեանի, հոգեւոր հովիւներու, Հայ Աւետ. Վարժարաններու 
Տնօրէնութիւններու ու ուսուցչակազմերուն, Մշակութային Միութիւններու 
ներկայացուցիչներու, բարեսիրական հիմնարկներու եւ հոծ բազմութեան: 
Ցուցահանդէսը բաց յայտարարեց Վեր. Յարութիւն Սելիմեան, գնահատելով 
Տիկնանց վարչութեան ստեղծագործական ու բծախնդիր աշխատանքները 
ցուցահանդէսի յաջողութեան ի խնդիր, որմէ ետք ան մատուց գոհաբանական 
աղօթք:  Երեք օրերու ընթացքին վաճառուեցան յատուկ ձեռայիններ եւ 
ուտեստեղէններ, որոնք մեծ խնամքով ու բծախնդրութեամբ  պատրաստուած 
էին Տիկնանց Վարչութեան կողմէ: Աստուծոյ փառք կու տանք այս պատեհ 
առիթին համար:  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMANORI YV S. &NNDYAN A%FIV XOVXAHANDES - WA*A%Q 
Amanoru yv S. &novndu ovra1ovfivn yv xn7ovfivn k<un7a3yn bolorin 
srtyrovn ov hoginyrovn, manavand yrb miasnabar hama1mbovinq ov 2y5q 
2y5qi talow 7novnd tanq nor 3a\o[ovfivnnyrov yv 2y5qbyrovmnyrov; 
Halep-Gole8 A[\kanx bajni }r\anavartix Miovfyan 
Na1a2y5novfyamb ty[i ovnyxav yrkrord xovxahandes-wa8a5q mu 
Amanori yv S. &nndyan zo3g a5ifnyrow, Ha3 Avyt. Byfel Yrkrordakan 
Warjarani «$=latyan» srahin me\; Nyrka3 ein` Halepi 
Nahangapytu, barysirakan hastatovfivnnyrov yv M]akovfa3in 
Miovfivnnyrov nyrka3axovxicnyr yv հոծ բազմութիւն; Xovxahandesu bax 
3a3tararyx` Wyr. #arovfivn Sylimyan, bar2r gnahatylow 
xovxahandesi a5fiv katarova7 a]1atanqu apa Halepi 
Nahangapytu ir yra1tagitovfivnn ov ]norhakalovfivnu 3a3tnyx Wyr. 
Hama3nqapyt #arovfivn Sylimyanin yv xovxahandesu kazmakyrpo[ 
ko[min, bar2r gnahatylow katarova7 3atovk a]1atanqu 3atkapes` 
Sovriakan ha3ryniqin dimagrava7 a3s tagnapalix =ryrovn me\ an 
ma[fyx 1a[a[ovfivn yv aryv]atovfivn aspn\akan Sovrio3; 
Xovxahandesin` wa8a5ovyxan ovtysty[ennyr եւ 3atovk 2y5a3in 
a]1atanqnyr; $a5q kov tanq Astov7o3 a3s patyh a5ifin hamar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YRAJ}TAKAN HAMYRG 
Coryq]abfi 25 Dyktymbyr, 2013-in, Ha3 Avytaranakan Byfel Yky[yxii 
howanavorovfyamb, ty[i ovnyxav yraj]takan hamyrg, S. &nndyan T=nin 
a5fiv, kataro[ovfyamb` Tik. }o[akaf Abardyan-Sylimyani ([ykawarovfivn 
yv da]naki unkyrakxovfivn), Tik. Balik Galemqeryan-B=b=wa3i (Myxx= 
S=4ran=), Sringi unkyrakxovfyamb` +r. Liza Sahakyani, \ovfaki 
unkyrakxovfyamb` +r. Lila Sahakyani yv Kifa5i unkyrakxovfyamb` Tiar 
Etovart Farzii; Hamyrgin  nyrka3 ein` Sovrio3 Ha3 Avytaranakan 
Hama3nqi Hama3nqapyt` Wyr. #arovfivn Sylimyan, Gyra]norh< Ter }ahan 
Srb. Ypiskopos Sargisyan, A5a\nord Ha3ox Byrio3 Fymi,  Arhapati<v Ter 
Pytros Arq. Miriafyan, A5a\nord Kafo[ike Ha3ox Byrio3 Fymi, H.H. 
Gl1avor Hivpatos` Tiar Karen Grigoryan, Pytakan Bar2rasti8an 
an2navorovfivnnyr, nyrka3axovxicnyr` ha3kakan m]akovfa3in miovfivn-nyrov, 
barysirakan himnarknyrov, Ha3 Avytaranakan yky[yxinyrov jo[owovrd yv 
ho7 bazmovfivn; Hamyrgin` novaga1ovmbn ov mynyrgo[` Tik. Balik 
Galemqeryan-B=b=wa nyrka3axovxin yraj]takan ardi myknabanovfyamb 
1namova7 yv m]akova7 S. &nndyan 11 yrgyr, 4o1anxylow jo[owovrdin Ter 
#isovs Qristosi hra]ali 7novndin patgamu; Hamyrgi avartin 
Wyrapatovyli Hama3nqapytu o[\ovnyx ov ]norhavoryx nyrkanyru, apa koc 
ov[[yx Ter #isovs Qristosi 7novndow myzi hasa7 4rkovfyan avytisu bajnylov 
mardkanx hyt; Wyrapatovylin 3atovk ]norhakalovfivn 3a3tnyx [ykawarin, 
mynyrgo[in yv novaga1ovmbi andamnyrovn, oronq \anq c1na3yxin so3n 2y5narki 
3a\o[ovfyan i 1ndir; @y5narki avartin Gyra]norh< Ter }ahan Srb. 
Ypiskopos Sargisyan matovx =rhnovfyan a[=fq;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNTANYKAN *A}KYRO#F NOVIROVA&` YKY{YXVO# 90 AMYAKIN 
Yky[yxiis himnadrovfyan 90 amyakin a5ifow ty[i ovnyxav untanykan 
8a]kyro3f, Kiraki 29 Dyktymbyr, 2013-in, kes=r jamu` 1.00-in, Ha3 
Avytaranakan Byfel Warjarani wyranorogova7 srahin me\; O[\o3ni 1=sqow 
8a]kyro3fu bax 3a3tararyx Tiar Atovr Posno3yan; *a]kyro3fu k<undgrker 



gy[arovystakan 3a3tagir, Yrg` Prn. Georg Qateh8yani, da]naki unkyrak-
xovfyamb` Tiar %opyrf !acatovryani, oronq matovxin ha3rynasirakan 
yrgyr, fatron` 1ovmb mu pataninyrov yv \anixakannyrov kataro[ovfyamb ov 
a5a\nordovfyamb` +r. Azniv Yagovpyani; Gy[arovystakan bajinen ytq, Wyr. 
#arovfivn Sylimyan yv jo[owakannyr bym hravirovyxan, orpeszi hatyn 
yky[yxvo3 himnadrovfyan 90 amyaki karkandaku; A3s patyh a5ifow Wyr. 
#arovfivn Sylimyan bajnykxyxav yky[yxiis me\ ty[i ovnyxa7 ardivnavet 
7a5a3ovfivnnyru 90 tarinyrov unfaxqin yv 4a5q tovav Astov7o3 yky[yxiin 
kyanqin ov anor bazmapisi 7a5a3ovfivnnyrovn hamar; Wyrapatovyliin 
1=sqen ytq Ka[and Papovkin a3xylovfivnu yvs 1andawa5yx mfnolortu, 
3atkapes 4oqriknyru; *a]kyro3fu wyr\ gtav howivin a5aqylakan 
=rhnovfyan a[=fqow;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կը գոհանանք Աստուծմէ Իր անսահման օրհնութիւններուն համար, ու այն 
շնորհքին եւ տեսիլքին՝ ծառայելու մեր ժողովուրդին այս տարածաշրջանի 
մէջ: Վերեւ յիշուած գործունէութիւններն ու ձեռնարկները բացառիկ առիթներ 
են անգամ մը եւս Աստուծոյ շնորհակալութիւն յայտնելու, Իր սիրոյն եւ 
հոգածութեան համար, նաեւ վերանորոգուելու եւ ապագայ 
գործունէութինները ծրագրելու Իր պատուական անունով: Ամէն: 
 


