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   Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ  
ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 

 ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ (13.18-25) 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 
 ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ  (22.24-30) 

 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui 
HÉBREUX 13.18-25 

 LUC: 22.24-30 
 
 

Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝  
ԱՐԺ. Տ. ԴԱՒԻԹ. ՔՀՆՅ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 

Հոգեւոր Հովիւ 

Célébrant: 
RÉV. PÈRE DAVID MARGARYAN 

Prêtre Paroissial 
 

Առաւօտեան Ժամերգութիւն -             9:30-ին 
                        Office Matines à                 9h30 

       Ս. Պատարագ- ուղիղ սփռում -            10:30-ին 
                       La Sainte Messe – En direct à           10h30 
                                 Հոգեհանգստեան 

    յատուկ պաշտօն - ուղիղ սփռում- ժամը        12:00-ին 

               Spécial Office Réquiem - En direct à          12h00 
                                

      DIACRES – ACOLYTES 
 

    Organiste: Mme Houry Manougian 
 

      Chœur “Gomidas” 

Է Կիրակի Յիսնակի 

 7-ème Dimanche de l’Avent 



 

 
    ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ  

ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 13.18-25 

18Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, որովհետեւ համոզուած ենք թէ ունինք բարի 
խղճմտանք ու կ՚ուզենք ամէն բանի մէջ վարուիլ պարկեշտութեամբ: 
19Բայց առաւելապէս կ՚աղաչե՛մ որ ընէք ատիկա, որպէսզի աւելի՛ շուտ 
վերադարձուիմ ձեզի: 
20Խաղաղութեան Աստուածը, որ մեռելներէն վեր հանեց մեր Տէրը՝ 
Յիսուսը - ոչխարներուն մեծ Հովիւը՝ յաւիտենական ուխտին արիւնով -, 
21ամէն բարի գործի մէջ հաստատէ ձեզ՝ իր կամքը գործադրելու, ձեր մէջ 
իրագործելով իր առջեւ հաճելի եղածը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով, որուն 
փա՜ռք դարէ դար՝՝: Ամէն: 
22Կ՚աղաչե՛մ ձեզի, եղբայրնե՛ր, որ հանդուրժէք այս յորդորական խօսքիս, 
որովհետեւ համառօտաբար գրեցի ձեզի: 23Գիտցէ՛ք թէ մեր եղբայրը՝ 
Տիմոթէոս արձակուած է. եթէ շուտով գայ՝ անոր հետ պիտի տեսնեմ ձեզ: 
24Բարեւեցէ՛ք բոլոր ձեզ կառավարողներն ու բոլոր սուրբերը. կը բարեւեն 
ձեզ անոնք՝ որ Իտալիայէն են: Շնորհքը ձեր բոլորին հետ: Ամէն: 
25Բարեւեցէ՛ք բոլոր ձեզ կառավարողներն ու բոլոր սուրբերը. կը բարեւեն 
ձեզ անոնք՝ որ Իտալիայէն են: Շնորհքը ձեր բոլորին հետ: Ամէն: 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 22.24-30 
24Եւ անոնց մէջ հակաճառութիւն յառաջացաւ, թէ իրենցմէ ո՛վ պիտի 
համարուի մեծագոյնը: 25Ան ալ ըսաւ անոնց. «Ազգերուն թագաւորնե՛րը 
կը տիրեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ, եւ անոնք որ կ՚իշխեն անոնց 
վրայ՝ բարերարներ կը կոչուին: 26Բայց դուք այդպէս չըլլաք, այլ Ո՛վ որ 
մեծ է ձեր մէջ, թող ըլլայ ինչպէս կրտսերը, իսկ առաջնորդը՝ ինչպէս 
սպասարը: 27Ո՞վ է մեծը՝ սեղան նստո՞ղը, թէ՞ սպասաւորը: Չէ՞ որ՝ 
սեղան նստողը:  Բայց ես ձեր մէջ եմ իբրեւ սպասաւոր: 

28Եւ դուք էք, որ իմ  փորձութիւններուս մէջ ինծի հետ կը մնայիք մինչեւ 
այժմ: 29 Եւ ես կը խոստանամ ձեզի, ինչպէս եւ իմ Հայրս ինձ խոստացաւ 
տալ արքայութիւնը, 30որ ուտէք եւ խմէք իմ սեղանէս՝ իմ արքայութեանս  
մէջ, եւ նստիք տասներկու գահերու վրայ՝ դատելու Իսրայէլի տասներկու 
ցեղերը»: 

 

https://biblehub.com/multi/hebrews/13-18.htm
https://biblehub.com/multi/hebrews/13-19.htm
https://biblehub.com/multi/hebrews/13-20.htm
https://biblehub.com/multi/hebrews/13-21.htm
https://biblehub.com/multi/hebrews/13-22.htm
https://biblehub.com/multi/hebrews/13-23.htm
https://biblehub.com/multi/hebrews/13-24.htm
https://biblehub.com/multi/hebrews/13-25.htm
https://biblehub.com/multi/luke/22-24.htm
https://biblehub.com/multi/luke/22-25.htm
https://biblehub.com/multi/luke/22-26.htm
https://biblehub.com/multi/luke/22-27.htm
https://biblehub.com/multi/luke/22-28.htm
https://biblehub.com/multi/luke/22-29.htm
https://biblehub.com/multi/luke/22-30.htm


 

Hébreux 13.18-25 
18Priez pour nous; car nous nous assurons que nous avons une bonne conscience, 
désirant de nous conduire honnêtement parmi tous. 19Et je vous prie encore plus 
instamment de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. 
 
20Or le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand Pasteur des brebis, par le 
sang de l'alliance éternelle, [savoir] notre Seigneur Jésus-Christ : 21Vous rende 
accomplis en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté, en faisant en vous ce qui lui est 
agréable par Jésus-Christ; auquel soit gloire aux siècles des siècles, Amen! 
 
22Aussi, mes frères, je vous prie de supporter la parole d'exhortation; car je vous ai écrit 
en peu de mots. 23Sachez que notre frère Timothée a été mis en liberté; je vous verrai 
avec lui, s'il vient bientôt. 24Saluez tous vos Conducteurs, et tous les Saints; ceux d'Italie 
vous saluent. 
 
25Que la grâce soit avec vous tous, Amen! 

 

Luc 22.24-30 
24Il arriva aussi une contestation entre eux, pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le 
plus grand. 25Mais il leur dit : Les Rois des nations les maîtrisent; et ceux qui usent 
d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. 26Mais il n'en sera pas ainsi de vous : au 
contraire, que le plus grand entre vous soit comme le moindre; et celui qui gouverne, 
comme celui qui sert. 27Car lequel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert? 
N'est-ce pas celui qui est à table? Or je suis au milieu de vous comme celui qui sert. 
 
28Or vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tentations. 29C'est pourquoi 
je vous confie le Royaume comme mon Père me l'a confié. 30Afin que vous mangiez et 
que vous buviez à ma table dans mon Royaume; et que vous soyez assis sur des trônes 
jugeant les douze Tribus d'Israël. 
 

https://saintebible.com/hebrews/13-18.htm
https://saintebible.com/hebrews/13-19.htm
https://saintebible.com/hebrews/13-20.htm
https://saintebible.com/hebrews/13-21.htm
https://saintebible.com/hebrews/13-22.htm
https://saintebible.com/hebrews/13-23.htm
https://saintebible.com/hebrews/13-24.htm
https://saintebible.com/hebrews/13-25.htm
https://saintebible.com/luke/22-24.htm
https://saintebible.com/luke/22-25.htm
https://saintebible.com/luke/22-26.htm
https://saintebible.com/luke/22-27.htm
https://saintebible.com/luke/22-28.htm
https://saintebible.com/luke/22-29.htm
https://saintebible.com/luke/22-30.htm


 

ՏՕՆԵՐ / HOLIDAYS 
Ուրբաթ, 1 Յունուար 2021 

Կաղանդ, Տարեմուտ  
Այժմ բոլոր քրիստոնեայ ազգերը 

Տարեմուտը կը տօնեն Յունուար 1-ին: 

«Յունուար» բառը կը նշանակէ ծնունդ: 

Մինչեւ Քրիստոսի աշխարհ գալը ամբողջ 

մարդկութիւնը գերի էր չարի իշխան-

ութեան: Քրիստոսի ծննդեամբ եւ Տիրոջ երկրային կեանքի փրկար-

ար  առաքելութեամբ քանդուեցաւ դժոխքը, մարդկութիւնը ազատ-

ուեցաւ յաւիտենական մահէն եւ հնարաւուրութիւն ունեցաւ Երկինքի 

արքայութիւնը ժառանգելու: Այդ պատճառով Յունուարը դարձաւ 

ամիսներու սկիզբ: Յունուար 1-ը մեր Փրկչին ծննդեան թուականին 

առաջին ամսուան առաջին օրն է: Յունվար 1-ին բոլոր եկեղեցիներուն մէջ 

Սուրբ Պատարագ կը մատուցուի: 

Տօնը կը կոչուի Կաղանդ, որ կը նշանակէ ամսագլուխ: Հայերը այդ 

կ'անուանեն Ամանոր, որ բուն հայկական բառ է, «ամ» կը նշանակէ տարի, 

այսինքն՝ նոր տարի: Ըստ ժողովրդական սովորութեան՝ Ամանորին 

Կաղանդի կամ Ս. Ծննդեան ծառ կը զարդարեն, որ Դրախտի Կենաց 

ծառին խորհուրդը ունի:  

    ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ 

Friday, January 1, 2021 
New Year 
Presently all Christian churches celebrate the New Year on January 1. The word “January” 
means “birth”. Before Christ’s coming to the world mankind was the captive of hell and 
constrained by eternal death. Being born in January Christ destroyed the hell, saved the 
mankind from eternal death and leads to the Kingdom of Heaven. That’s why January 
became the months’ beginning.  January 1 is the first day of the first month of the year of 
birth of our Lord Jesus Christ.  On January 1 a Divine Liturgy is celebrated in all churches.  
According to the folk tradition on January 1 people decorate the New Year tree 
symbolizing the Tree of Life of Eden.   
 

Չորեքշաբթի, 5  Յունուար 2021 

Սուրբ Ծննդեան Ճրագալոյցի Սուրբ 

Պատարագ  

Ճրագալոյցի Սուրբ Պատարագ տարուայ 

ընթացքին կը մատուցուի երկու անգամ  ̀

Սուրբ Ծննեյան եւ Սուրբ Յարութեան 

տօներուն: Ըստ Հայ եկեղեցւոյ՝ Սուրբ 

Ծննդեան նախորդող մէկ շաբաթը 

պահոց շրջան է: Դեկտեմբեր 30-էն մինչեւ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ecolur.org%2Fhy%2Fnews%2Fdialog-with-officials%2F1883%2F&psig=AOvVaw0NUotUHvPJagX-evt7AgBw&ust=1609364339957000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPizz82T9O0CFQAAAAAdAAAAABAu


 

Յունուար 5-ի երեկոյեան մարդիկ պահք կը պահեն: Այդ ընթացքին 

կ'օգտագործուի բացառապէս բուսական ծագում ունեցող սնունդ: Սուրբ 

Ծննդեան տօնը կը սկսի Յունուարի 5-ի երեկոյեան եւ կը շարունակուի 

կէսգիշերէն ետք: 

Յունուար 5-ի երեկոյեան բոլոր եկեղեցիներուն մէջ կը մատուցուի 

Ճրագալոյցի Սուրբ Պատարագ: «Ճրագալոյց» կը նշանակէ ճրագ՝ մոմ, 

վառել (լուցանել): Այդ օրը երեկոյեան, մարդիկ եկեղեցւոյ մէջ վառած 

ճրագները իրենց հետ տուն կը տանին: Այդ կը խորհրդանշէ 

աստուածային լոյսն ու օրհնութիւնը: Ճրագալոյցը կը խորհրդանշէ նաեւ 

բեթղեհեմեան աստղին լոյսը, որ առաջնորդեց մոգերը դէպի Յիսուս Մա 

նուկը: 

 

2021-01-05  
Eve of Feast of the Holy Nativity and Theophany of Our Lord Jesus Christ, 
Candlelight (Lucernarium) Divine Liturgy  
As according to the Church the day is changed at 17:00 p.m., after the evening service, the 
feast of the Holy Nativity and Theophany of Our Lord Jesus Christ starts on the eve, in the 
evening of January 5, and is continued after the midnight, on January 6. On the eve a 
solemn Candlelight Divine Liturgy is celebrated. Following the conclusion of the Liturgy, 
the assembled faithful take lit candles and lamps home symbolizing the divine light and 
the blessing of the Church. Lighting lamps symbolizes the light of the Bethlehem Star which 
guided the way of the magi to the baby Christ. 
 
 
 

                     

 

 

 

 

 

 
                 
 
 
 

 
 

  



 

 
 
                     ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

  ԿԻՐԱԿԻ,  3 Յունուար 2021 
 

       Տ. եւ Տիկ. Կարօ եւ Սիլվա Նազիրկանեան եւ        
          զաւակները՝ Արին եւ Տարօն 

        Տ. եւ Տիկ Պերճ եւ Մարօ Գոգորեան եւ զաւակները՝     
       Արա եւ Քրիս 

              հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  
                               իրենց սիրեցեալ ծնողաց եւ մեծ ծնողաց՝ 

                                   ՌՕԶ ԳԱԶԱԶԵԱՆԻ 
         (ROSE KAZAZIAN) 
                      ԵՒ 

                           ՓԱՌԱՄԱԶ ՆԱԶԻՐԿԱՆԵԱՆԻ 
                                               (PARAMAZ NAZIRGANIAN) 
                                                 Հոգիներուն ի հանգիստ 

             Ինչպէս նաեւ 

             ԳՈԳՈՐԵԱՆ 
            Գերդաստանի համայն ննջեցելոց  

            հոգիներուն ի հանգիստ: 
 

                                   

                                             

        

 
 
 

 

Կեանքը Քրիստոսով սկիզբ առաւ: «Ես եմ յարութիւնը եւ կեանքը: Ով որ կը 

հաւատայ Զիս, թէպէտ եւ մեռնի, կ'ապրի: Իսկ ով որ ողջ է եւ կը հաւատայ Զիս, 

յաւիտեան չի մեռնիր» (Յովհ. 11:25-26): 

‘’Jésus lui dit : je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, encore 

qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais’’ 

(Jean 11 :25-26). 



 

  

      
ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

 
     Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 

 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ    

     ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

Ի՞նչ կ'ըսեն Եկեղեցւոյ հայրերը Ս. Մկրտութեան Խորհուրդի 

անհրաժեշտութեան եւ նշանակութեան մասին: 
 

Ս. Գրիգոր Տաթեւացին «Ոսկեփորիկ» դաւանաբանական 

աշխատութեան մէջ Ս. Մկրտութեան օգտակարութեան մասին 

կ'ըսէ. 

•  «Առաջին՝ որովհետեւ կը բանայ երկինքը, ինչպէս Քրիստոսի 

Մկրտութեան ժամանակ երկինքը բացուեցաւ: 
 

• Երկրորդ օգուտը՝ որովհետեւ Մկրտութեամբ մարդ Աստուծոյ 

Հոգիին տաճառ կը դառնայ, ինչպէս Քրիստոսի Մկրտութեան 

ժամանակ Ս. Հոգին աղաւնակերպ իջաւ: 
 

• Երրորդ օգուտը՝ որովհետեւ Մկրտութիւնը մարդուն Աստուծոյ 

որդի կը դարձնէ, ուստի Քրիստոսի մկրտութեան ժամանակ Հօր 

ձայնը հնչեց. «Այ՛ս է Իմ սիրելի Որդին»: 
 

• Չորրորդ օգուտը՝ որովհետեւ կը բուժէ հոգեւոր հիւանդութիւնը, 

ինչպէս Եղիսէն մաքրեց Նեեման Ասորին՝ Յորդանանի մէջ լուալով 

բորոտութենէն, որ հոգիին մեղքերը կը խորհրդանշէր: 
 

• Հինգերորդ օգուտն է, որ սատանային բոլոր գործերը կը խափանէ, 

քանզի կախարդները, որոնք մարդու կերպարանքը ոչ թէ ըստ 

էութեան, այլ երեւութապէս կը փոխեն էշու կամ շան, երբ ջուրին 

մէջ կը մտնեն, կը բժշկուին եւ մարդու կերպարանք կը ստանան: 
 

• Վեցերորդ օգուտը՝ որովհետեւ Աւազանին ջուրը կը մարէ դժոխքի 

կրակը անկէ, ով որ կը մկրտուի, ինչպէս ջուրը՝ այս կրակը: 
 

• Եօթերորդ օգուտը՝ որովհետեւ ինչպէս ջուրը կ'ընկղմէ մարդը, 

նմանապէս Մկրտութեան ջուրը՝ սատանային, ինչպէս 

փարաւոնին ծովին մէջ ընկղմեց: 
 

• Ութերորդ օգուտը՝ որովհետեւ ջուրը կենդանութիւն կու տայ 

բոյսերուն եւ տունկերուն, այդպէս ա Աւազանին ջուրը մեղքերով 

մեռածներուն հոգիով կը կենդանացնէ, որոնք կը մկրտուին ի փառս 

Քրիստոսի՝ մեր Աստուծոյ»: 

 

 
 

 



 

  



 

      



 

SWEET POTATO KIBBEH  
Kibbeh is a savory Middle Eastern mainstay. This vegan Sweet 

Potato Kibbeh follows a classic method and features onions, 

cumin, paprika, and cilantro. Gluten-free option, too. 

Ingredients 
2.5lbs (or a little over 1kg) of sweet potatoes 

1¼ cups fine bulgur wheat (sometimes labeled as #1) 

1 medium onion, thinly sliced 

1 small onion, grated 

2 teaspoons sea salt 

1 teaspoon cumin 

½ teaspoon paprika 

¼ teaspoon red pepper flakes 

¼ teaspoon black pepper 

1 clove garlic, minced 

⅓ cup finely chopped cilantro 

¼ cup flour 

¼ cup olive oil 

Instructions 
First you'll want to cook the sweet potatoes. I prefer baking them, but you can also 

boil them. While the potatoes are cooking, prepare the bulgur wheat by soaking it in 

lukewarm water for 20 minutes, then drain it in a sieve and let all excess water drip 

away. 

Prepare your baking pan by adding 1 Tablespoon of olive oil and arranging the sliced 

onion pieces in a single layer on the bottom of the pan. 

Preheat oven to 400°F. Mash the sweet potatoes with a masher or rice them with a 

potato ricer until smooth. Combine them and the drained bulgur in a very large bowl 

with the grated onion, salt, cumin, paprika, red pepper flakes, black pepper, garlic, 

cilantro, and flour. Combine everything thoroughly with a large spoon or spatula. 

Now plop large spoonfuls of this mixture evenly over the sliced onions in the pan. Use 

a spatula to spread the mixture evenly over the entire surface. You want an even level 

of this mixture. 

Use a knife to score diamond shapes (or any pattern you like) into it, going almost all 

the way through. Evenly pour the ¼ cup of olive oil over the entire surface of the 

kibbeh and swirl it around to coat. Bake for around 50 minutes or until it is golden 

brown. I like to bake it on a lower shelf in the oven. 

If after 50 minutes it doesn't brown sufficiently, use the oven's broiler function for a 

minute or two to brown it. (This is preferable to baking it longer and drying it out too 

much) Remove from oven and let it sit for 5-10 minutes to cool down slightly. Now you 

can re-score any cuts that may have sealed over. Use a spatula to remove pieces of the 

kibbeh, making sure you scrape up the delicious caramelized onions on the bottom. 

Notes 

This recipe makes enough for one baking pan of kibbeh. The pan used is a 12-inch 

round pan. The size of the pan will determine how thick or thin your kibbeh will be, 

but it will always be yummy. 



 

  

     

Սարկաւագագիրք 
  

Երբ օճախիդ մէջ դնես եղեւնին, մշտադալար 

անմահութիւնը յիշէ, որ քու եկանքդ մտաւ Յիսուսի 

Ծնունդով: 
 

Երբ աստղը շողայ ծառի գագաթին, յիշէ՛ մեծ 

աստղը Բեթղեհէմի, որ ցոյց կու տար Փրկութեան ուղին: 

 

Երբ Կաղանդի Ծառէն կախես գունդերը կարմիր, 

գունդ-գունդ արիւնը Քրիստոսի յիշէ, որ վար կը յորդէր 

փրկութեան խաչէն՝ ի գին քու կեանքիդ: 

 

Երբ շէմքդ զարդարես պսակով ծաղկեալ, յիշէ՛ 

չարչարանքի պսակը փուշէ, որուն հետ թագադրուեցաւ 

Արքան գթութեան: 

 

Երբ հրեշտակ կախես տանդ անկիւնը, յիշէ՛ հրեշ-

տակներուն, որ աւետեցին սկիզբը Փրկութեան եւ «Փառք 

ի բարձունս»: 

 

Երբ նուէրներդ բաշխես բոլորին, յիշէ՛ մոգերուն, 

որ Արեւելքէն ընծաներ բերին՝ երկրպագելով Նորածին 

Փրկիչին: 

 

            Ու երբ որ ուրախ կոչես ամենուն՝ 

«Շնորհաւոր ըլլայ...», յիշէ՛ ՇՆՈՐՀ'ՔԸ այն, որ  

Սուրբ   Ծնունդով շնորհուեցաւ ամենուն՝  

ինծի, քեզի, աշխարհին: 

                                  Սուրբ Ծնունդ 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.manuk.am%2F9361-large_default%2F%25D5%25A1%25D6%2580%25D5%25B0%25D5%25A5%25D5%25BD%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25B6-%25D5%25BF%25D5%25B8%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25AE%25D5%25A1%25D5%25BC.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.manuk.am%2F%25D5%25BF%25D5%25B8%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25AE%25D5%25A1%25D5%25BC%25D5%25B6%25D5%25A5%25D6%2580%2F%25D5%25A1%25D6%2580%25D5%25B0%25D5%25A5%25D5%25BD%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25B6-%25D5%25BF%25D5%25B8%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25AE%25D5%25A1%25D5%25BC-4832.html&docid=Imo9-x2bHnYdfM&tbnid=JGe5on0gLY_MaM%3A&vet=10ahUKEwit-vPD4dbmAhWxpFkKHTiSBwoQMwhVKAIwAg..i&w=398&h=425&bih=681&biw=1600&q=%D5%BF%D6%85%D5%B6%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%BC&ved=0ahUKEwit-vPD4dbmAhWxpFkKHTiSBwoQMwhVKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.copypaste.am%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2Fstar1-540x400.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.copypaste.am%2F2012%2F05%2F14%2F%25C2%25AB%25D5%25B4%25D5%25A5%25D5%25AE-%25D5%25BD%25D5%25A5%25D6%2580%25D5%25A8%25C2%25BB%25D5%25B0%25D5%25A5%25D6%2584%25D5%25AB%25D5%25A1%25D5%25A9%2F&docid=rhUUohNLkYk5dM&tbnid=YpVp2sbZCCrEvM%3A&vet=10ahUKEwj2r6n24dbmAhXttlkKHUA9DgUQMwhDKAcwBw..i&w=300&h=282&bih=681&biw=1600&q=%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B2&ved=0ahUKEwj2r6n24dbmAhXttlkKHUA9DgUQMwhDKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.manuk.am%2F14184-large_default%2F%25D5%25A1%25D6%2580%25D5%25B0%25D5%25A5%25D5%25BD%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25B6-%25D5%25BF%25D5%25B8%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25AE%25D5%25A1%25D5%25BC.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.manuk.am%2F%25D5%25BF%25D5%25B8%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25AE%25D5%25A1%25D5%25BC%25D5%25B6%25D5%25A5%25D6%2580%2F%25D5%25A1%25D6%2580%25D5%25B0%25D5%25A5%25D5%25BD%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25B6-%25D5%25BF%25D5%25B8%25D5%25B6%25D5%25A1%25D5%25AE%25D5%25A1%25D5%25BC-7788.html&docid=mB29Hc6AmBlymM&tbnid=KEOcWdkYlkL6QM%3A&vet=10ahUKEwjQ_pes4tbmAhUBq1kKHZUpCxIQMwhlKAkwCQ..i&w=398&h=425&bih=681&biw=1600&q=%D5%BF%D6%85%D5%B6%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%BC&ved=0ahUKEwjQ_pes4tbmAhUBq1kKHZUpCxIQMwhlKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.navak.am%2Fnavak%2Fimages%2Fproducts%2FsAsCm3zF_img1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.navak.am%2Fproducts%2Ftag-tghayi-oskegouyn&docid=nJMVgPzDGhluyM&tbnid=InX-ErisR_4iNM%3A&vet=10ahUKEwia5bf649bmAhUs2FkKHdP1CRkQMwi6ASgHMAc..i&w=648&h=648&bih=681&biw=1600&q=%D5%A9%D5%A1%D5%A3&ved=0ahUKEwia5bf649bmAhUs2FkKHdP1CRkQMwi6ASgHMAc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Farmazon.am%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Ffb-team-arts-collection-hreshtak.momakalov-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Farmazon.am%2Fproduct%2F%25D5%25B0%25D5%25B8%25D6%2582%25D5%25B7%25D5%25A1%25D5%25B6%25D5%25BE%25D5%25A5%25D6%2580-%25D5%25B0%25D6%2580%25D5%25A5%25D5%25B7%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF-%25D5%25B4%25D5%25B8%25D5%25B4%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25AC%25D5%25B8%25D5%25BE-f-b-team-arts-collection%2F&docid=Pex3rRh-RVMWbM&tbnid=PGa0Qfdg9CKKZM%3A&vet=10ahUKEwjE2o2p5NbmAhVChOAKHffZCxsQMwiNASgjMCM..i&w=500&h=500&bih=681&biw=1600&q=%D5%B0%D6%80%D5%A5%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%AF&ved=0ahUKEwjE2o2p5NbmAhVChOAKHffZCxsQMwiNASgjMCM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fveipd.org%2Fearlyintervention%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2Fgift.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fveipd.org%2Fearlyintervention%2F2015%2F12%2F15%2Fthe-family-gives-you-a-gift-what-do-you-do%2F&docid=tXSwIa6xCJSicM&tbnid=jhiMK9w_7nMxfM%3A&vet=10ahUKEwim5d3o5NbmAhUuxVkKHS8-BR8QMwh6KAMwAw..i&w=938&h=1000&bih=681&biw=1600&q=gift%20images&ved=0ahUKEwim5d3o5NbmAhUuxVkKHS8-BR8QMwh6KAMwAw&iact=mrc&uact=8


 

   



 

 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  


