
 

 

 

  

 

ԿԻՐԱԿԻ, 27 Դեկտեմբեր 2020                       DIMANCHE, 27 Décembre 2020 

 

 

195 

Զ. Կիրակի Յիսնակի 

6-ème Dimanche de l’Avent 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ06i3idbmAhUGn-AKHVUKCpIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSylmarjanHekyatner%2Fposts%2F1627243027336884%2F&psig=AOvVaw3aXRQ3vJ0PDEnyaXUAu9im&ust=1577544508692322


 

 

  Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ  
ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 

 ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ (7.11-25) 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 
 ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ  (19.12-28) 

 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui 
HÉBREUX 7.11-25 

 LUC: 19.12-28 
 
 

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 
 

    Organist: M Vahram Sargsyan 
 

     Chœur “Gomidas” 
 

                      



 

 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 

ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ  7.11-25 
11Ուրեմն, եթէ կատարելութիւնը Ղեւտացիներու քահա-
նայութեամբ ըլլար, (քանի որ ժողովուրդը Օրէնքին տակ 
դրուեցաւ անոր ատենը,) ա՛լ ի՞նչ պէտք կար որ ուրի՛շ քահ-անայ 
մը ելլէր՝ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ, եւ չկոչուէր Ահարոնի 

կարգին համեմատ: 12Արդարեւ՝ քահանայութեան փոփոխ-
ումով՝ հարկ էր որ փոփոխութիւն ըլլար նաեւ Օրէնքին: 13Եւ 
իրաւ եղաւ, որովհետեւ ա՛ն՝ որուն մասին կ՚ըսուին այս բաները, 
կը պատկանէր ուրի՛շ տոհմի, որմէ ո՛չ մէկը մօտեցած էր 
զոհասեղանին. 14քանի որ յայտնի է թէ մեր Տէրը սերած է 
Յուդայի տոհմէն: Իսկ այդ տոհմին մասին Մովսէս ոչինչ ըսաւ՝ 
քահանայութեան վերաբերեալ: 15Ասիկա ա՛լ աւելի յայտնի է, 
քանի որ Մելքիսեդեկի նմանութեամբ ուրի՛շ քահանայ մը կ՚ելլէ, 
16որ եղած է ո՛չ թէ մարմնաւոր պատուէրի մը Օրէնքին 
համաձայն, հապա՝ անքակտելի կեանքի մը զօրութեան 
համեմատ: 
17Որովհետեւ կը վկայէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես՝ 
Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ: 
18Արդարեւ նախկին պատուէրը կը ջնջուի իր տկարութեան ու 
անշահեկանութեան համար, 19(որովհետեւ Օրէնքը ոչի՛նչ 
կատարեալ ըրաւ,) եւ անոր տեղ կը մտնէ լաւագոյն յոյս մը՝ որով 
կը մօտենանք Աստուծոյ: 20Եւ քանի որ ասիկա չեղաւ առանց 
երդումի, (որովհետեւ անոնք քահանայ եղած են առանց 
երդումի, 21իսկ ասիկա՝ երդումով, անո՛ր միջոցով՝ որ ըսաւ 
իրեն. «Տէրը երդում ըրեր է ու պիտի չզղջայ. “Դուն յաւիտեան 

քահանայ ես՝ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ”», 22Յիսուս 

երաշխաւոր եղաւ լաւագոյն ուխտի մը: 
23Ի՛րապէս շատ եղած են քահանաները, քանի որ մահը 
կ՚արգիլէր որ անոնք միշտ մնան: 24Բայց ասիկա ունի 
անփոփոխ քահանայութիւն, որովհետեւ յաւիտեան կը մնայ: 
25Ուստի կարող ալ է կատարելապէս փրկել անոնք՝ որ իրմով 
կու գան Աստուծոյ. որովհետեւ ինք միշտ կ՚ապրի՝ անոնց 
բարեխօս ըլլալու համար: 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 19.11-28 
11Երբ անոնք կը լսէին այս բաները՝ առակ մըն ալ ըսաւ, քանի 
որ ինք Երուսաղէմի կը մօտենար եւ անոնք կը կարծէին թէ 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը անմի՛ջապէս պիտի երեւնար: 
12Ուրեմն ըսաւ. «Ազնուական մարդ մը գնաց հեռաւոր երկիր 
մը՝ իրեն թագաւորութիւն ստանալու եւ վերադառնալու: 13Իր 
տասը ծառաները կանչելով՝ տասը մնաս տուաւ անոնց, ու ըսաւ 
անոնց. “Շահարկեցէ՛ք՝ մինչեւ որ գամ”: 14Անոր քաղա-
քացիները կ՚ատէին զայն, եւ պատուիրակութիւն մը ղրկեցին 
անոր ետեւէն՝ ըսելով. “Չենք ուզեր որ ասիկա թագաւորէ մեր 
վրայ”: 15Բայց երբ ան վերադարձաւ՝ թագաւորութիւնը 
ստանա-լով, իրեն կանչեց այն ծառաները՝ որոնց դրամ տուեր 
էր, որպէսզի գիտնայ թէ ո՛վ ի՛նչպէս շահագործած էր: 
16Առաջինը եկաւ եւ ըսաւ. “Տէ՛ր, քու մնասդ՝ տասը մնաս 
վաստկեցաւ”: 17Ան ալ ըսաւ անոր. “Ապրի՛ս, բարի՛ ծառայ. 
որովհետեւ ամենափոքր բանին մէջ հաւատարիմ եղար, տա՛սը 
քաղաքի վրայ իշխանութիւն ունեցիր”: 18Երկրորդը եկաւ ու 
ըսաւ. “Տէ՛ր, քու մնասդ՝ հինգ մնաս բերաւ”: 19Եւ ըսաւ անոր. 
“Դուն ալ հի՛նգ քաղաքի վրայ եղիր”: 20Ուրիշ մը եկաւ ու ըսաւ. 
“Տէ՛ր, ահա՛ քու մնասդ՝ որ կը պահէի թաշկինակի մը մէջ 
ծրարած, 21քանի որ կը վախնայի քեզմէ. որովհետեւ դուն խիստ 
մարդ մըն ես, կը վերցնես չդրած բանդ, եւ կը հնձես 
չսերմանածդ”: 22Ան ալ ըսաւ անոր. “Բերանո՛վդ պիտի դատեմ 
քեզ, չա՛ր ծառայ: Գիտէիր թէ ես խիստ մարդ մըն եմ, կը վերցնեմ 
չդրած բանս ու կը հնձեմ չսերմանածս. 23ուրեմն ինչո՞ւ չտուիր 
իմ դրամս սեղանաւորներուն, որպէսզի եկած ատենս՝ տոկոսո՛վ 
պահանջէի զայն”: 24Քովը կայնողներուն ըսաւ. “Առէ՛ք ատկէ 
մնասը, եւ տուէ՛ք անոր՝ որ տասը մնաս ունի. 25(Ըսին իրեն. 
"Տէ՛ր, ան տա՛սը մնաս ունի".) 26որովհետեւ կը յայտարարեմ 
ձեզի թէ ամէն ունեցողի պիտի տրուի, ու չունեցողին՝ ունեցա՛ծն 
ալ պիտի առնուի իրմէ: 27Բայց այդ թշնամիներս, որոնք չէին 
ուզեր որ իրենց վրայ թագաւորեմ, բերէ՛ք հոս եւ մեռցուցէ՛ք իմ 
առջեւս”»: 
 

Hébreux 7.11-25 
11Si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature Lévitique, 
(car c'est sous elle que le peuple a reçu la Loi) quel besoin était-il après 
cela qu'un autre Sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédec, et 
qui ne fût point dit selon l'ordre d'Aaron. 12Or la Sacrificature étant 
changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de Loi. 13Car 
celui à l'égard duquel ces choses sont dites, appartient à une autre 
Tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel; 14Car il est évident que notre 
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Seigneur est descendu de la Tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse 
n'a rien dit de la Sacrificature. 15Et cela est encore plus incontestable, 
en ce qu'un autre Sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédec, est 
suscité; 16Qui n'a point été fait [Sacrificateur] selon la Loi du 
ommandement charnel,  mais selon la puissance de la vie impérissable. 
17Car [Dieu] lui rend [ce] témoignage : tu es Sacrificateur ternellement, 
selon l'ordre de Melchisédec. 
18Or il se fait une abolition du commandement qui a précédé, à cause 
de sa faiblesse, et parce qu'il ne pouvait point profiter. 19Car la Loi n'a 
rien amené à la perfection; mais [ce qui a amené à la perfection], c'est 
ce qui a été introduit par-dessus, [savoir] une meilleure espérance, par 
laquelle nous approchons de Dieu. 20D'autant plus même que ce n'a 
point été sans serment. Or ceux-là ont été faits Sacrificateurs sans 
serment; 21Mais celui-ci l'a été avec serment, par celui qui lui a dit : le 
Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira point : tu es Sacrificateur 
éternellement selon l'ordre de Melchisédec. 
22C'est [donc] d'une beaucoup plus excellente alliance [que la remière], 
que Jésus a été fait le garant. 23Et quant aux Sacrificateurs, il en a été 
fait plusieurs, à cause que la mort les empêchait d'être perpétuels. 
24Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, il a une Sacrificature 
perpétuelle. 25C'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux 
qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder 
pour eux. 
 

Luc 19.11-28 
12Il dit donc : un homme noble s'en alla dans un pays éloigné, pour se 
mettre en possession d'un Royaume, mais dans la vue de revenir. 13Et 
ayant appelé dix de ses serviteurs, il leur donna dix marcs d'argent et leur 
dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. 14Or ses citoyens le 
haïssaient : c'est pourquoi ils envoyèrent après lui une députation, pour 
dire : nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. 15Il arriva donc 
après qu'il fut retourné, et qu'il se fut mis en possession du Royaume, 
qu'il commanda qu'on lui appelât ces serviteurs à qui il avait confié [son] 
argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. 16Alors 
le premier vint, disant : Seigneur, ton marc a produit dix autres marcs. 
17Et il lui dit : cela va bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en 
peu de chose, aie puissance sur dix villes. 18Et un autre vint, disant : 
Seigneur, ton marc en a produit cinq autres. 19Et il dit aussi à celui-ci : et 
toi, sois établi sur cinq villes. 20Et un autre vint, disant : Seigneur, voici 
ton marc que j'ai tenu enveloppé dans un linge; 21Car je t'ai craint, parce 
que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as point mis, et tu 
moissonnes ce que tu n'as point semé. 22Et il lui dit : méchant serviteur, 
je te jugerai par ta propre parole : tu savais que je suis un homme 
sévère, prenant ce que je n'ai point mis, et moissonnant ce que je n'ai 
point semé; 23Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque, et 
à mon retour je l'eusse retiré avec l'intérêt? 24Alors il dit à ceux qui 
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étaient présents : Otez-lui le marc, et donnez-le à celui qui a les dix. 25Et 
ils lui dirent : Seigneur, il a dix marcs. 26Ainsi je vous dis, qu'à chacun qui 
aura, il sera donné; et à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté. 
27Au reste, amenez ici ces ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse 
sur eux, et tuez-les devant moi. 
28Et ayant dit ces choses, il allait devant [eux], montant à Jérusalem. 
 

 

Երեքշաբթի, 29 Դեկտեմբեր 2020 

Բարեկենդան  Սուրբ  Ծննդեան  
պահոց 
Սուրբ Ծննդեան պահքի Բարեկենդանը 
անփոփոխ կը նշուի Դեկտեմբեր 29-ին, 
այսինքն՝ Սուրբ Ծնունդէն 7 օր առաջ: Սուրբ 
Ծննդեան պահքը իր մէջ կ'ընդգրկէ նաեւ Նոր 
Տարուայ տօները մինչեւ Յունուար 5.ը՝ 
Ս.Ծննդեան Ճրագալոյցը: 
 

Tuesday, December 29, 2020 
Eve of the Fast of Holy Nativity and Theophany of Our Lord Jesus Christ (Fast 
of Christmas) 

Eve of the Fast of Christmas is always celebrated on December 29, that is - 7 

days before the Feast of Holy Nativity and Theophany of Our Lord Jesus Christ 

(Christmas) and is ended on January 5, the eve of the feast. 

 
Չորեքշաբթի,  30 Դեկտեմբեր 2020 
 

Ս.  Ծննդեան  պահք 
Ս. Ծննդեան նախորդող մէկ շաբաթը պահոց 
շրջան է:  
Դեկտեմբեր 29-ի երեկոյէն մինչեւ Յուն-ուար 
5-ի երեկոյ մարդիկ պահք կը պահեն: Այդ 
ընթացքին կ'օգտագործուի բացառ-ապէս 
բուսական ծագում ունեցող սնունդ: 
 
Պահեցողները պահքի շրջանէն դուրս կու գան Յունուար 5-ի երե-կոյեան, 
երբ եկեղեցւոյ մէջ կը  մատուցուի Ս. Ծննդեան Ճրագալոյցի Պատարագ եւ 
կը տրուի Ս. Ծննդեան Աւետիսը:  
Մարդիկ զիրար կ'ողջունեն «Քրիստոս Ծնաւ  եւ Յայտնեցաւ,  
Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի»:  
  

https://saintebible.com/luke/19-25.htm
https://saintebible.com/luke/19-26.htm
https://saintebible.com/luke/19-27.htm
https://saintebible.com/luke/19-28.htm
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdopjxtMPfAhUJSN8KHRlVDxwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.photolure.am/photoset/5001&psig=AOvVaw2zQ2NI_PHgxs2g4kU-dech&ust=1546117016944493
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUv9ynz5nYAhWDnOAKHR8OA1sQjRwIBw&url=http://hddfhm.com/clip-art/christmas-clipart-dividers.html&psig=AOvVaw1eupzSvQdfsu8idY_BNL9A&ust=1513894636360607


 

 

 
                     ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 

 ԿԻՐԱԿԻ,  27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 
 

                             Օրդ. Լիլիան Քիւփէլեան 
                 հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ  

                                                       իր սիրեցեալ հօր՝ 
                                  ՊԵՐՃ ՔԻՒՓԷԼԵԱՆԻ 

        (BERDJ KUPELIAN) 
                                  Մահուան առաջին տարելիցին  առիթով: 

 

                                             

       Տիկ. Ասթրիտ Գալանեան 

                                               Պրն. Ֆրէտէրիք Գալանեան 

     Օրդ. Մելանի Գալանեան 

      Տօքթ. Նայիրի Գալանեան եւ ընտանիք 

հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն                                                
իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ եղբօր՝ 

                                     ՖՐԻԿ ԳԱԼԱՆԵԱՆԻ 
  (FRIG KALINIAN) 

 Մահուան առաջին տարելիցին առիթով:  
 

 
 

«Օրհնեա՜լ է Աստուած եւՀայրը  մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որ իր 

առատ ողորմութեամբ վերստին ծնաւ մեզի կենդանի յոյսի մը 
համար՝ մեռելներէն Յիսուս Քրիստոսի յար  

ութեամբ »   (1 Պետրոս 1:3): 
 

‘’Béni [soit] Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
par sa grande miséricorde nous a régénérés pour avoir une 

espérance vive, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 
morts’’ (1 Pierre 1 :3). 

  



 

  

      
ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

 
     Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 

 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ    

     ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

 

Ի՞նչ կ'ըսեն Ընդհանրական եւ Հայոց Եկեղեցիներու հայրերն ու 

վարդապետները վերստին ծննդեան մասին:  
 

Երզնկայի դպրոցի դպրոցի նշանաւոր րաբունապետ Յովհաննէս 

Երզնկացի Պլուզը (1293) «Խրատ հասարակաց» կարեւոր 

աշխատութեան մէջ Ս. Մկրտութեան փրկարար խորհուրդի մասին 

կ'ըսէ. «Քրիստոնէութեան սկիզբն ու գլուխը Մկրտութիւնն է, որ 

ժողովրդական խօսքով «կնունք» կը կոչուի: Իսկ թէ ի՞նչ է 

Մկրտութիւնը՝ վերստին եւ հոգեւոր ծնունդ է, ինչպէս Քրիստոս ըսաւ. 

«Եթէ մէկը հոգիէն եւ ջուրէն չծնի, ապա չի մտներ Աստուծոյ 

արքայութիւնը» (Յովհ. 3.5): Նաեւ «վերստին ծնունդ» կ'ըսուի, քանի 

որ առաջին անգամ (մարդ) ըստ մամրնի կը ծնի մարմնաւոր 

ծնողներէն, որ մեղանչական ծնունդ է, երկրորդ անգամ  կը ծնի 

հոգեւոր եւ աստուածային ծննդեամբ՝ հոգեւոր ծնողներէն: Այս 

ծննդեան Հայրը Աստուած է, մայրը՝ Եկեղեցին, արգանդն ալ՝ 

Աւազանը, որ կը ծնի մանկան ջուրով եւ հոգիով»: 
 

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

անհրաժեշտութեան եւ նշանակութեան մասին: 
 

Ս. Յովհան Ոսկեբերանը կ'ըսէ. «Բոլորին կը մաքրէ Մկրտութեան 

շնորհքը, ըլլայ իգացող թէ անառակ, կռապաշտ թէ ուրիշ ոեւէ մէկ 

մեղաւոր, եւ թեկուզ իր մէջ պարունակած ըլլայ մարդկային ամէն 

չարիք, ընկղմելով մկրտութեան Աւազանը՝ ան դուրս կու գայ 

աստուածային ջուրէն աւելի մաքուր, քան արեւի ճառագայթները: Այս 

Աւազանէն դուրս գալով՝ կը դառնայ ոչ միայն մաքուր, այլեւ սուրբ եւ 

արդար, քանի որ առաքեալը պատուիրեց ոչ միայն «լուացուիլ», այլ 

նաեւ «սրբուիլ եւ արդարանալ» (Կորնթ. 6.11): ... Մկրտութիւնը ոչ թէ 

ուղղակի կը թողէ մեզի մեր մեղքերէն ու կը մաքրէ անօրէնութենէն, այլ 

մենք նորէն կը ծնինք, քանի որ այդ (Մկրտութիւնը) նորէն կը ստեղծէ 

եւ կը կազմաւորէ մեզի»: 

... 
(Շարունակելի) 

 
 

 
 



 

  



 

      



 

  

     

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 տօնածառէն 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 գոչես ամենուն՝ «Շնորհաւոր 

ըլլայ...», յիշէ՛ ՇՆՈՐՀԸ այն, որ Սուրբ Ծնունդով շնոր-

հուեցաւ 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
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CHICK PEA BURGERS WITH TAHINI SAUCE  

 

Ingredients:  

2-3 Scallions trimmed and sliced  

½ Tsp ground Cumin  

Pinch or 2 allspice  

1 Tbs Flour (optional)  

2-3 Tbs dried plain breadcrumbs  

2 Tbs extra virgin olive oil  

1/3 Cup parsley  

¼ Tsp Salt  

Pinch of Aleppo Pepper or Cayenne Pepper  

1 15 oz can Chick Peas rinsed and drained  

 

Sauce:  

1 ½ Tbs Tahini  

2-3 Tbs plain low fat yogurt  

1 Tbs lemon or more depends on your taste  

1 Tbs finely chopped parsley  

1 Garlic Minced  

Pinch of cumin  

Pinch of salt or more to your taste  

Mix the sauce ingredients and set aside.  

In a food processor place chickpea, spices, breadcrumbs, olive oil, scallions, 

parsley and pulse few times until a coarse mixture forms that will hold 

together.  

The mixture will be very moist so just wet your hand divide it into 4 and make 

patties in your hand and place it on a non stick pan bake in preheated oven at 

350 F for 10 -15 minutes till burgers get brownish …if need be gently turn 

burgers and bake the other side if its not browned to your liking but don’t 

overcook it .. it will be dry.  

Serve Burgers with salad and drizzle them with the sauce or dunk it in the 

sauce 

OPTIONS:  
*** You can place the burgers in half pita bread and slice some tomatoes and       
        lettuce on top and pour the sauce over it.  
***You can also fry them in couple TBS olive oil.  
*** If you are not fasting you can add 1 egg in the mixture while in food  
        processor 

 



 

   



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  


