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  Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
 

ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ  

 ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ 

ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ (4.1-16 – 5.10) 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ  (18.9-14) 
 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui 
HÉBREUX 4.16-5.10 

 LUC: 18.9-14 
 

   Պատարագիչ եւ քարոզիչ՝  
   ԳԵՐՇ. Տ. ԱԲԳԱՐ ԵՊՍ. ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ 

   Առաջնորդ Գանատահայոց Թեմի 
 

 Célébration et l’homélie 
 MGR. ABGAR HOVAKIMYAN 

Primat Diocèse Armenién du Canada 

     
 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” 
 

 



 

 
ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐՈՒՆ  

ԳՐՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷՆ 4.16-5.10 
 

16 Ուրեմն համարձակութեա՛մբ մօտենանք շնորհքի գահին, որպէսզի 
ողորմութիւն ստանանք եւ շնորհք գտնենք՝ պատեհ ատեն օգնելու մեզի:  
5.1 Արդարեւ, մարդոց մէջէն առնուած ամէն քահանայապետ՝ 
նշանակուած է մարդո՛ց համար, որպէսզի Աստուծոյ մատուց-անէ 
ընծաներ ու մեղքերու համար զոհեր: 2 Ան կրնայ հասկա-ցող ըլլալ անոնց՝ 
որ անգէտ եւ մոլորեալ են, որովհետեւ ի՛նք ալ համակուած է 
տկարութեամբ. 3 եւ այս պատճառով պարտաւոր է մեղքի պատարագ 
մատուցանել՝ ինչպէս ժողովուրդին համար, նոյնպէս ալ իրեն համար: 4 Ո՛չ 
մէկը ինքնիրեն կ՚առնէ այս պատիւը, հապա միայն ա՛ն՝ որ կանչուած է 
Աստուծմէ, ինչպէս Ահարոն: 
5 Նոյնպէս ալ ո՛չ թէ Քրիստո՛ս փառաւորեց ինքզինք՝ քահանա-յապետ 
ըլլալու համար, հապա ա՛ն՝ որ ըսաւ իրեն. «Դուն իմ Որդիս ես, ա՛յսօր ծնայ 
քեզ»: 
6 Ինչպէս ուրիշ տեղ մըն ալ կ՚ըսէ. «Դուն յաւիտեան քահանայ ես՝ 
Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ»: 
7 Ան՝ իր մարմինին օրերը, սաստիկ գոչիւնով եւ արցունքով, աղերսանք ու 
պաղատանք մատուցանեց անոր՝ որ կարող էր մահէն փրկել զինք. եւ 
ընդունուեցաւ՝ իր բարեպաշտութեան պատճառով՝՝: 8 Թէպէտ ինք Որդի 
էր, հնազանդութիւն սոր-վեցաւ իր չարչարանքներէն. 9 ու երբ կատարեալ 
եղաւ, յաւի-տենական փրկութիւն պատճառեց բոլոր իրեն հնազանդող-
ներուն, 10 եւ Աստուծմէ յորջորջուեցաւ՝ Քահանայապետ Մելքի-սեդեկի 
կարգին համեմատ: 
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 18.9-14 
9 Սա՛ առակն ալ ըսաւ ոմանց, որոնք իրենք իրենց վրայ կը վստահէին թէ 
արդար են, եւ կ՚անարգէին ուրիշները. 10 «Երկու մարդ տաճարը 
բարձրացաւ աղօթելու, մէկը՝ Փարիսեցի, ու միւսը՝ մաքսաւոր: 11 
Փարիսեցին կայնած էր եւ սա՛պէս կ՚աղօ-թէր ինքնիրեն. “Ո՛վ Աստուած, 
շնորհակալ եմ քեզմէ՝ որ ուրիշ մարդոց պէս չեմ, յափշտակող, անիրաւ, 
շնացող, կամ ալ այս մաքսաւորին պէս. 12 հապա շաբաթը երկու անգամ 
ծոմ կը պահեմ, եւ ամբողջ եկամուտիս տասանորդը կու տամ”: 13 Իսկ 
մաքսաւորը հեռուն կայնած էր, ու չէր ուզեր աչքն ալ բարձր-ացնել երկինք, 
հապա՝ ծեծելով իր կուրծքը՝ կ՚ըսէր. “Աստուա՛ծ, ներէ՛ ինծի՝ մեղաւորիս”: 
14 Կը յայտարարեմ ձեզի թէ ասիկա այն միւսէն աւելի արդարացած իջաւ 
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իր տունը. որովհետեւ ո՛վ որ կը բարձրացնէ ինքզինք՝ պիտի խոնարհի, իսկ 
ո՛վ որ կը խոնարհեցնէ ինքզինք՝ պիտի բարձրանայ»: 

 
Hébreux 4.16-5.10 

16Allons donc avec assurance au trône de la Grâce; afin que nous obtenions 
miséricorde, et que nous trouvions grâce, pour être aidés dans le besoin. 
 

1Or tout souverain Sacrificateur se prenant d'entre les hommes, est établi pour 
les hommes dans les choses qui concernent [le service] de Dieu, afin qu'il offre 
des dons et des sacrifices pour les péchés. 2Etant propre à avoir suffisamment 
pitié des ignorants et des errants; parce qu'il est aussi lui-même environné 
d'infirmité. 3Tellement qu'à cause de cette [infirmité], il doit offrir pour les 
péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. 4Or nul ne 
s'attribue cet honneur, mais celui-là [en jouit] qui est appelé de Dieu, comme 
Aaron. 5De même aussi Christ ne s'est point glorifié lui-même pour être fait 
souverain Sacrificateur, mais celui-là [l'a glorifié] qui lui a dit : c'est toi qui es 
mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré.  
6Comme il lui dit aussi en un autre endroit : tu es Sacrificateur éternellement 
selon l'ordre de Melchisédec. 7Qui durant les jours de sa chair ayant offert avec 
de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait 
le sauver de la mort et ayant été exaucé de ce qu'il craignait, 8Quoiqu'il fût le 
Fils [de Dieu], il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. 
9Et ayant été consacré, il a été l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui 
obéissent; 10Etant appelé de Dieu [à être] souverain Sacrificateur selon l'ordre 
de Melchisédec; 

 
 

Luc 18.9-14 
9Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes 
d'être justes, et qui tenaient les autres pour rien. 10Deux hommes montèrent 
au Temple pour prier, l'un Pharisien; et l'autre, péager. 11Le Pharisien se tenant 
à l'écart priait en lui-même en ces termes : ô Dieu! je te rends grâces de ce que 
je ne suis point comme le reste des hommes, [qui sont] ravisseurs, injustes, 
adultères, ni même comme ce péager. 12Je jeûne deux fois la semaine, [et] je 
donne la dîme de tout ce que je possède. 13Mais le péager se tenant loin, 
n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, en disant 
: ô Dieu! sois apaisé envers moi qui suis pécheur! 14Je vous dis que celui-ci 
descendit en sa maison justifié, plutôt que l'autre; car quiconque s'élève, sera 
abaissé, et quiconque s'abaisse, sera élev            
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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:  
Քրիստոսի Եկեղեցւոյ սրբակենցաղ հայրերէն Ս. Յովհան Ոսկեբերանը (347-

407) Յովհաննէսի Աւետարանի մեկնութեան համապատասխան հատուաղին 

մէջ կ'ըսէ. «Լսեցէ՛ք ամէնքդ, որ առանց Մկրտութեան էք,  զարհուրեցէ՛ք եւ 

ա3խ քաշեցէ՛ք, ահաւոր է սպառնալիքը, ահաւոր է նաեւ վճիռը, որովհետեւ 

հնար չկայ. « Ով չծնի ջուրէն եւ հոգիէն, չի կրնար երկինքի արքայութիւն 

մտնել»: Քանզի ան, ով չէ հագած անէծքներու եւ ապականութեան մահուան 

զգեստը, չէ կրած տէրունական նշանը, օտար եւ անցողիկ է, քանզի 

արքունական մատանին չունի...: Եւ եթէ Աստուած չընէ յանկարծակի մահը 

մէկուն հասնի եւ առանց յոյսի (նկատի ունի մկրտութիւնը) այստեղէմն 

երթանք, թէպետ բիւր բարիքներ ալ ունենանք, մեզի այլ բան չսպասեր, բացի 

գեհենէն, անշէջ հուրէն եւ անլուծանելի կապանքներէն: Բայց լսողներէն ոչ ոք 

այս տանջանքները  փող չպատահին: Իսկ ասկէ ազատուելու միջոցը Ս. 

Խորհուրդին արժանանալն է»: 

  … 
 

Մեր հաւատքի հայր Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին վերագրուոող 

«Յաաճախապատումի» երկրորդ ճառին մէջ, որ Ս. Երրորդութեան անձերու 

մասին, Ս. Աւազանէն վերստին ծննդեան մասին կ'ըսուի. « Այսպէս է հոգեւոր 

Աւազանէն վերստին ծննդեան մասին կ'ըսուի. «Այսպէս է հոգեւոր Աւազանին 

վերստին ծնունդը, որ Ամենասուրբ Երրորդութեան շնորհքով եւ 

մարդասիրութեամբ ախտաւոր ծնունդը վերստին կը դարձնէ առանց ախտի. 

«Որոնք ո՛չ արիւնէն եւ ո՛չ մարդու կամքէն, այլ Աստուծմէ ծնան» (Յովհ. 1.13)՝ 

որպէս առհաւատչեայ՝ Քրիստոսի ժառանգութեան մէջ: Քանզի այսպէս կը 

ծնին Աստուծոյ որդիները Աստուծոյ որդիին կերպարանքով եւ կը դառնան 

ճշմարտոթեան վկայողներ նեղութեեան եւ անդորրի մէջ, եւ ուղիղ սրտով ու 

ուղղափառ խոստովանութեամբ անսասանելի կը մնան Աստուծոյ սիրոյ մէջ, 

եւ կենդանարա Հօր որդիները անճառ շնորհքներով Երկնաւորին 

կ'ընծայուին: Եւ այնուհետեւ Աստուծոյ գործը կը կատարեն եւ Անոր կամքը 

կ'իրագործեն՝ ըստ Բարերարի երախտաիքին, եւ Արարիչին շնորհքով 

կցորդակից կ'ըլլան երկնաւոր զօրքերուն մարդկանց սպասաւորութեան 

համար, անոնց, որոնք պտի ժառանգեն յաւիտենական փրկութիւնը, որ 

Քրիստոսով է»: 

   ... 
 

 

 
 



 

Հայոց Աբգար 
թագաւորին նամակը 
Յիսուս Քրիստոսին 

 
Յիսուս Քրիստոսին ուղղուած 
Աբգար թագաւորի նամակին 
բնօրինակը կը գտնուի Հռոմի 

Պապի անձնական հաւաքածուին 
մէջ: 

Հայոց Աբգար թագաւորը, լսելով 
Փրկչի հրաշագործութիւններու 

համբաւը եւ հաւատալով, որ 
ատոնք մարդու զօրութիւններ չեն, 

այլ Աստուծոյ, իր բանբերներու 
միջոցով թուղթ` նամակ-

խնդրագիր կ՛ուղարկէ Երուսաղէմ` 
Փրկիչին, որպէսզի Ան գայ եւ բժշկէ 

զինք. շուրջ եօթ տարի թագաւորը բորոտ էր: 
Ստորեւ կը ներկայացնենք նամակին բովանդակութիւնը.  

«Աբգար Արշամէն աշխարհի իշխան, բարերար եւ փրկիչ Յիսուսիդ, որ 
Երուսաղէմի մէջ յայտնուեցար, ողջո՛յն: 

Լսած եմ քու մասին, եւ այն բժշկութիւններուն, որոնք կը կատարուին քու 
ձեռքով առանց դեղերու եւ արմատներու, որովհետեւ, ինչպէս կ՛ըսեն, 
դուն կոյրերուն տեսնել կու տաս, կաղերը կը քալեցնես, բորոտները կը 

մաքրես, չար ոգիներ ու դեւեր կը հանես, դուն նաեւ մեռածները կը 
կենդանացնես: Երբ այս ամէնը քու մասին լսեցի, միտքս դրի այս 

երկուքէն մէկը` կամ որ դուն Աստուած ես, որ երկնքէն իջած են, կամ 
Աստուծոյ որդին: Այս պատճառով քեզի գրեցի, աղաչելով, որ նեղութիւն 

կրես, գաս իմ մօտ եւ բժշկես իմ ունեցած հիւանդութիւնը: Նաեւ լսեցի, թէ 
հրէաները քեզմէ կը դժգոհին եւ կ՛ուզեն քեզ չարչարել, բայց ես փոքր ու 

գեղեցիկ քաղաք մը ունիմ, որ երկուքիս ալ բաւական է»: 
 

Աբգար կ՛արժանանայ Փրկիչի պատասխանին, ուր կ՛ըսուի, որ Փրկիչ 
պիտի ուղարկէ իր աշակերտներէն մէկը, որ պիտի գայ, «բժշկէ եւ կեանք 

շնորհէ քեզի եւ քեզի հետ եղողներուն: 
Փրիկչի համբառնալէն ետք Թովմաս առաքեալ Եդեսիա կ՛ուղարկէ 

Թադէոս առաքեալը, որ կը բուժէ Աբգարը, քաղաքի բոլոր հիւանդներն ու 
ախտաւորները, կը քարոզէ Աւետարանը եւ Եդեսիոյ եպիսկոպոս կը 

կարգէ Ադդէ անունով մետաքսագործ մը, ապա կը մեկնի, ըստ Մովսէս 
Խորենացիի, Աբգարի քեռորդիին` Հայոց Սանատրուկ թագաւորի 

արքունիք: 
Աբգար դարձի գալով` նամակներ (թղթեր) կը յղէ Հռոմի Տիբերիոս 
կայսրին, Ասորեստանի Ներսէհ թագաւորին, Պարսից Արտաշիր 

թագաւորին, «որպէսզի անոնք եւս ընդունին Յիսուս Քրիստոսը` որպէս 
Աստուծոյ Որդի եւ Փրկիչ»: 



 

Նշենք, որ Աբգար թագաւորի նամակին բնօրինակը կը գտնուի Հռոմի 
Պապի անձնական հաւաքածուին մէջ: 

Նիւթը պատրաստուած է Մովսէս Խորենացիի «Հայոց պատմութիւն» 
գիրքի հիման վրայ: 

 
Holidays  
Saturday, December 19, 2020 
 
Commemoration of St. Abgar, First Martyr of the Church and our first 
king believing in Christ 
According to the tradition St. Abgar was the first Christian king of the 1st century, the 

son of the Parthian king Arshakunie Arsham. He was also called “senior man” as he was 

the wisest of all and of genius. Historian Moses of Khoronk, Assyrian historian Labubnia 

of Yedessia, Greek historians Procopis and Yeusebius have told about the king Abgar. He 

built the city of Yedessia in the site where the Armenian army protected the ford of the 

river Euphrates from the Roman captain Casius. Later the king moved the royal palace 

and all idols from Nisibis to that city. 

It is during the period of reign of the king Abgar that Jesus Christ, the Savior of the world, 

was born. And Abgar, who was incurable, becoming aware of the wonders worked by 

Christ, believed in Christ and by means of his delegates sent a letter-petition to 

Jerusalem, to the Savior, asking Him to come and heal him. In the response letter it was 

said that Christ still had important things to do in Jerusalem, but He should send one of 

His disciples to the king to heal him. After the Ascension of the Savior Apostle St. 

Thaddeus came to Yedessia, healed the king Abgar, the sick, preached the Gospel and 

appointed Adde, the silk-weaver, to be his successor. Jesus had sent his portrait to Abgar 

and it was kept for a long time in Yedessia, and later in the churches of various cities and 

towns. 

After that the king Abgar sent letters to the king Tiberius and the king Nerseh of Assyria 

exhorting them to admit Jesus Christ as the Son of God and the Savior. The king Abgar 

passed away probably in the first half of the 1st century. 

 

Monday, December 21, 2020  
Commemoration of Sts. Abraham and Khoren, Kozma and Damianos 
St. Abraham and St. Khoren were the disciples of St. Ghevond and his companions. After 
their teachers’ martyrdom they are exiled to Assyria. As living confessors to the faith, 
they deserve the Christians’ respect. St. Khoren, being unable to suffer the hardships, 
passes away in exile. St. Abraham returns to Armenia and becomes the Bishop of 
Bznounik.  
 
St. Kozma and St. Damianos who are called also “moneyless (or penniless or silver less) 
doctors (physicians)”, were born and lived in the last decades of the third century, in 
Arabia. They have been brought up and educated by their virtuous and honest mother 
and upon her advice they have always moved from one place to another and have 
treated the sick free of charge. During the period of Christians’ persecutions by the King 
Dioklethianos the brothers are imprisoned, subjected to torments and are beheaded in 
285 AD. 



 

  



 

 
 
 

 ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
 ԿԻՐԱԿԻ,  20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 

 

J;mis A5a=nord G;r,1 T1 Abgar :ps1 |owakim;ani 

թելադրանքով, :k;[;zuo\s Fowiuin4 ^.akan >orfourdin 8 
|arakiz Marminn;roun ‘a’aqow3 fog;fangst;an pa,t7n 

piti kataroui3 
 

Գանատահայոց Թեմի Անդրանիկ Առաջնորդ 
Հոգելոյս 

ԳԵՐՇ. Տ. ՎԱԶԳԷՆ ԱՐՔ. ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ 

Wa.yanman 30-rd tar;lizin a5jiu 
incphs na;u3 

:k;[;zuo\s 76man 50-rd tar;dar]in a5jiu :k;[;zuo\s mh= 
6a5a\oujiun matouza6 fog8orakan 8 a,.arfakan 

6a5a\o[n;roun3 fogin;roun i fangist 

 
 

FOG:UOR FOWIUN:ROU՝ 

ԱՐԺ. ՔՀՆՅ. ՀԱՅՐԵՐ 
ԱՐԺ. Տ. XG&N  QFN|1 CAR>OUK:ANI 

ՀՈԳՇ. Տ.  ISAFAK  ^1 WRD1 {AXAR:ANI 

ԱՐԺ. Տ.  MAMBRH A1  QFN|1 PIP:R:ANI 

ԱՐԺ. Տ. |OUSIK A1  QFN|1 N<AN:ANI 

ԱՐԺ. Տ.  {:UOND A1  QFN|1 “A”AX:ANI 

ԱՐԺ. Տ.  SAFAK A1  QFN|1 PAL:ANI 

 ՀՈԳՇ. WAXGHN  ^1 WRD1 JADO|:ANI 

ԱՐԺ. Տ.  MAMIKON  QFN|1  OSKAN:ANI 

ԱՐԺ. Տ.  BARJO{ A1  QFN|1 >RQAY:ANI 

ՀՈԳՇ. ՇՆՈՐՀՔ ՎՐԴ. ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ 
 

AXGA|IN BAR:RARN:R 
AL:QS :U MARI MANOUK:ANN:ROU 
VIRA|R :U HLIX THRWI<:ANN:ROU 

 
 
 



 

SARKAUAGN:R 
:U 

DPRAZ DASI ANDAMN:R 
 

SIRAR"I THMIRTH&W:NI 
SOUGIAS GOUMROU|:ANI 

MKRTIC MHNHNT:ANI 
ANGINH <AQAR:ANI 
ARJ& BARS:{:ANI 

N:RSHS  :ALTEX:ANI 
VIRA|R A|WAT:ANI 

>AJOUN (JOUJIK) QH&<KHR:ANI 
SILWA VAMFAR:ANI 

~ILI" HLM&Q:ANI 
G:{AM SIMON:ANI 

W:RGIN GRIGOR:ANI 
WARDGHS PANIR:ANI 

ALIS MARA<L:ANI 
VURA|R N<AN:ANI 

|AROUJIUN JIMOUR:ANI 
KARPIS QH&SH:ANI 

GABRIHL GARIP:ANI 
MKRTIC ^ATOUR:ANI 

|OWFANNHS THR MKRTIC:ANI 
BR<1  |AROUJIUN SRK1 MASTARY:ANI 

GRIGOR GARAGA<I 
NOUPAR SOUQIAS:ANI 
ST:”AN SARA|L:ANI 

|AROUJIUN QIURQY:ANI 
VILTA ARMANII 

BR<1 ARJ& SRK1 N<AN:ANI 
BR<1 SAFAK SRK1 J&"AL:ANI 

S:LMA QHQLIK:ANI 
PARO|R &RJAINYH|:ANI 

DPRAP:T KARPIS KIRAKOS:ANI 
XAUHN ANJH”:ANI 

|AKOB J:RX:ANI 
|AROUJIUN SRK1 SRMAQH<:ANI 
DPRAP:T G:{AM <IRWAN:ANI 

DPRAP:T |AROUJIUN MANAS:ANI 
LOUSAR:U ADAM:ANI 

ARA A~GHRI 
GHORG “:LJHQ:ANI 

BR<1 &NNIK SRK1 GALOUST:ANI 
BR<1 FAMBAR}OUM SRK1 A{AXAR:ANI 

BR<1 |AROUJIUN ARJ& AUAG SRK1 QH”HQYII 
ANAFIT <I<MAN:ANI 
ARJ& MIUFHNTIS:ANI 

ALIS SWAXL:ANI 

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄԷՆԷՆՏԵԱՆԻ 
ՍԵՒԱՆ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆԻ 

 

BAR:RARN:R3 
BARS:{ TIULHQMANI 

ARCI :U ARAQSI <IRO|:ANI 
 NAXARHJ “:FLIWAN:ANI 

 KAR& SAFAK:ANI 



 

 GRIGOR GELY:ANI 
GA%NIK 8 NOUARD P:TROS:ANI 

ARJAQI P:TROS:ANI 
 T&QJ1 GRIGOR THR GHORG:ANI 

SIRANO|< :U ARTA<HS QH&RFAY:ANN:ROU 
 BABGHN <IRIN:ANI 

 :DOUARD GOU|OUMY:ANI 
LIANA GOU|OUMY:ANI 
XOUARJ QIURQY:ANI 

 BAJRIQ :U ANA|IS A~H|:ANI 
|AKOB :U MARU CILINKIR:ANI 

VIRA|R GOUND:RI 
ARAM MANOUK:ANI 

%AXMIK FAQIM:ANI 
JR~ANTA |OWFANNIS:ANI 

TIGRANOUFI JA<Y:ANI 
ARA PO|AY:ANI 

|AKOB AUAG:ANI 
NOUHR GELY:ANI 

&NNIK ALIQSAN:ANI 
FRAND BASJRMAY:ANI 

:ROUAND BASJRMAY:ANI 
|AKOB BASJRMAY:ANI 
WARDAN SHMHRY:ANI 
ԱՆԱՀԻՏ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆԻ 

|AKOB |AKOB:ANI 
MARI |AKOB:ANI 

%OPHR CILINKIR:ANI 
WI|&LHJ M:LIT&N:ANI 
LIUSI SONIA BROUT:ANI 

TIRAN BROUT:ANI 
ARAM :U XAPHL BROUT:ANN:ROU 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՓՕԼՈՍԱՃԵԱՆԻ 
ՎԱՐԴԳԷՍ ԵՒ ԱՍՏՂԻԿ ՍԱՐԱՖԵԱՆՆԻԵՐՈՒ 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆԻ 
ԻՄԱՍՏՈՒՀԻ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆԻ 

ՍԱՐԳԻՍ ՔԷՕՍԷՅԵԱՆԻ 
 

ASTOUA^A<OUNCI S:RTO{OUJ:AN 
:U 

:K:{:ZUO| ANDAM 
 

|AKOB T&{RAMAY:ANI 
NOUPAR T&{RAMAY:ANI 

 

>ACI KNQAFA|R:R3 
GRIGOR MAXMAN:ANI 
ARAM KOUTSOUX:ANI 
 Q:ROWBH PTOUK:ANI 
 LIUSI QHSJHQ:ANI 

 ARMAU:NI THMIRY:ANI 
NOUPAR SOUGIAS:AN 

 :ROUAND <I<MAN:ANI 
>ORHN T&{RAMAY:AN 

A<OT GARIP:ANI 
|AKOB QHSJHQ:ANI 



 

TIRAN &FANNHS:ANI 
:{IA| JOSOUN:ANI 
KARAP:T AYHM:ANI 

 
^>AKAN >ORFOURDI3 

|OWFANNHS GOYA|:ANI 
  {AXAR PALJAY:ANI 
:DOUARJ GASAP:ANI 

 NAXAR :AXEY:ANI  
“&L MOURAT:ANI  

 WARDAN <H~J:RI 
 |AKOB JAGUOR:ANI 

WARDGHS DE<>O|:ANI 
|AKOB XAUXAUAJY:ANI 

KA|^AK &{IK:ANI 
&NNIK PHRPHR:ANI 

ANDRANIK JAUOUQY:ANI 
WAFH ALJOUN:ANI  
WARDGHS PARONI 

XAR:F ARSLAN:ANI 
 &NNIK PAL:ANI 

 T&QJ1 |AKOB GARAKH&XI 
GHORG YANGOULI 

MISAQ KOUTSOUX:ANI 
WAFH QHJLII 

FRAC FIUS:ANI 
FA|K SOUMPOUL:ANI 

S&NIA GARAKH&X:ANI 
|AKOB ANKALAJ:ANI 
ANAFIT THMIRY:ANI 
NOUPAR A{AXAR:ANI 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՊՈՒՏԱՔԵԱՆԻ 

ՍԻԼՎԱ ՄԸԽՃԱՒԱՔԵԱՆԻ 

ԿԱՐՊԻՍ ՖԵՐԱՀ 

ԳՐԻԳՈՐ ՄԵՐԱՔԵԱՆԻ 
 

 ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ՝ 
 :UNIKH GARIP:AN 

 S&~I PHLKIN 
ISKOUFI FAXAR:AN 

FA|KOUFI  KOUTSOUX:AN 
ANNIK ADAM&{LOU 
SIRAN MANOUK:AN 

HLIX JA<Y:AN ARAP:AN 
<OU<AN BROUT:AN 

AR<AKO|S  MOURAT:AN 
LIUSI ":LJHQ:AN 

M:RS:THS SARA~:AN 
LIUSI GAMPOUR:AN 

XAROUFI FARMANTAR:AN 
%:P:QA JA<Y:AN 

WARDOUFI FAYIGEX:AN 
ARAQSI KRH|S <IRO|:AN 

SIUXAN HSSHN 
%&X JAJIK:AN 

ANNA P:TIR:AN-P:T:U:AN 



 

MANNIK M:LIQ:AN 
MA|TA ZN^AL:AN 

ANGINH <AQAR:AN 
ANAFIT JAJHOS:AN 
AR”INH CILINKIR:AN 
F%I”SIMH QH<I<:AN 

LIUSI QHSJHQ:AN 
W:RGINH GRIGOR:AN 

SIRANO|< QH&RFAY:AN 
MAQROUFI MEKER:AN 

ARM:NOUFI M:LQON:AN 
ALIS P:TROS:AN 

S:DA KOUTSOUX:AN 
B:RKROUFI CH&MLHQYI&{LOU 

ALIS GARAGA< 
FA|KANO|< KHRIQ:AN 

M:LINH <IRIN:AN 
MAJILT GARIP:AN 
ARAQSI KAX:R:AN 

NATIA B&LAJ 

GOFARIK J:RX:AN 
ANAFIT MINAS&{LOU 
FA|KOUFI GAXAX:AN 

ՄԱՔՐՈՒՀԻ ԿՈՉԵԱՆ 
ԹԷՓՕՐԱ ԹԱԹՈՒԼԵԱՆ 
ԺՈՒՍԹԻՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆ 
ԱՐԱՔՍԻ ԳՕՃՈՅԵԱՆ 
ՄԱՐԻ ԳԱՒՈՒՔՃԵԱՆ 
ՍԻՐԱՆ ՍԻՄԻԹԵԱՆ 
ՎՐԷԺ ԴԱՐՊԱՍԵԱՆ 

ՔԸՄՔԸՄԵԱՆ 
ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՃԱՆՔՈՒԼ 
ՍՕՆԱ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ 

ԻՄԱՍՏՈՒՀԻ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ 
ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՐԷՆՍԷԼ 
ԹԱԳՈՒՀԻ ՇԻՐԻՆԵԱՆ 

ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՄԷՆԷՆՏԵԱՆ 
ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՔԻՄԵԱՆ 

ՍԻԼՎԱ ՄԸԽՃԱՒԱՔԵԱՆԻ 
ՄԱՐԻ ՏԷՄԻՐՃԻՕՂԼՈՒ 

  
 

                                      
                                                        Քաթերինա Լորի 

                 հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ  
                                                  իր սիրեցեալ մօրաքրոջ՝ 

                           ԷԶՄԵՐԱԼՏԱ ԹՈՐԳՈՄԵԱՆԻ 
(ESMERALDA TORKOMIAN) 
 Մահուան 40-ին առիթով: 

                                             Պրն. Ալեքս Աթասունձեւ 



 

                                             Օրդ. Անահիտ Աթասունձեւա 

հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն                                                
իրենց սիրեցեալ հօր՝ 

                                ԱԼՊԵՐ ԱԹԱՍՈՒՆՁԵՒԻ 
   (ALBERT ATASSOUNTSEV) 

 Մահուան առաջին տարելիցին առիթով:  

 

 

 
 

«Թող Քրիստոսի խօսքը բնակի ձեր մէջ առատապէս, որ 
կատարեալ իմաստութեամբ ուսուցանէք եւ խրատէք 
զիրար՝ սաղմոսներով, օրհներգութիւններով, հոգեւոր 

երգերով եւ երախտագիտութեամբ օրհնելով Աստուծոյ՝  
ձեր սիրտերուն մէջ» (Կողս. 3:16): 

 
‘’Que la parole de Christ habite en vous abondamment en 

toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre 
par des Psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, 

avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur’’  
(Colossiens 3 :16).



 

       

          
   



 



 

A FESTIVE TREAT FOR THE SEASON 
PISTACHIO & CRANBERRY BISCOTTI  
Ingredients 
4 cups all-purpose flour 
2 cups granulated sugar  
2 teaspoons baking powder 
½ teaspoon salt 
2 cups dried cranberries 
2 teaspoons orange zest 
4 tablespoons freshly squeezed orange juice 
8 tablespoons unsalted butter softened 
4 large eggs room temperature 
1 teaspoon pure vanilla extract 
1.5 cups shelled unsalted pistachios toasted and chopped coarsely 
Instructions 

With the rack in the middle position, preheat the oven to 350°F. 
Line two baking sheets with parchment paper and set aside. 
Remove enough zest from one large orange to make 2 teaspoons, set aside. 
Squeeze the orange to obtain 4 teaspoons of orange juice. In a microwaveable bowl, 
combine the cranberries with the orange juice and microwave for about 45 seconds. 
Set aside. 
In a medium bowl, whisk together the flour, 1 cup of sugar, baking powder and salt. 
Set aside. 
In the bowl of your stand mixer (fitted with the paddle attachment), beat the butter 
and orange zest with the remaining cup of sugar for about 3 minutes on medium 
speed until butter is fluffy. 
Add the vanilla, then the eggs, one at a time beating after each egg. 
Reduce mixer speed to low and add the dry ingredients, mix on low to combine and 
then and add the cranberries and pistachios and mix until the ingredients are 
incorporated into the batter, do not over beat. 
Divide the dough into 4 parts. 
Turn the dough out onto a lightly floured surface and using your hands shape the 
dough into logs. Pat the dough so it’s about two inches wide. 
Place logs onto lined baking sheet, spacing them 3 inches apart, you may need to use 
two baking sheets unless you own a very large sheet. 
Bake for 14 minutes, rotate the tray and bake for another 14 minutes or until logs are 
light golden brown and beginning to crack on top. 
Remove from the oven and let cool on sheet for 10 to 15 minutes. 
Lower the oven temperature to 325°F. 
Place one biscotti log at a time onto a cutting board and using a sharp serrated knife, 
slice the logs on a diagonal into ½ to ¾-inch-thick slices. 
Return the sliced biscotti, cut side down on the baking sheet and bake for 7 to 8 
minutes or until pale golden, flip the biscotti and bake for approximately 7 minutes 
more. 
Transfer the biscotti onto a rack and let cool completely before serving or storing in an 
airtight container. 
 
Notes 
To toast pistachios, preheat the oven to 350 °F. Spread the shelled unsalted pistachios on a rimmed baking 
sheet. Toast for 4 to 5 minutes, stir pistachios and toast for 2 to 3 minutes more until pistachios are fragrant 

and lightly browned. It shouldn't take more than 8 minutes to toast the pistachios. 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 


