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  Աստուածաշունչի Ընթերցումներ 
 

  ՊՕՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԿՈՂՄԷ  

 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐՈՒՆ  

ԳՐՈՒԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԱՄԱԿԷՆ (1.1-12) 
 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԷՆ 

ԸՍՏ  ՂՈՒԿԱՍԻ  (14.12-24) 
 

Les lectures de la Bible d'aujourd'hui 
2 THESSALONICIENS: 1.1-12 

LUC: 14.12-24 
 
 

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

Հոգեւոր Հովիւ 
 

Célébration et l’Homélie 
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 Bedrossian 
 

     Chœur “Gomidas” 
 
 



 

2 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 1.1-12 
1Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, Թեսաղոնիկեցիներու եկեղ-եցիին՝ Հայր Աստուծմով ու Տէր 
Յիսուս Քրիստոսով. 2շնորհք եւ խաղաղութիւն ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, ու Տէր Յիսուս 
Քրիստոսէ: Ամէն ատեն շնորհակալ կ՚ըլլանք Աստուծմէ՝ ձեր բոլորին համար, յիշելով ձեզ մեր 
աղօթքներուն մէջ, 3անդադար յիշելով ձեր հաւատքին գործը, սիրոյ աշխատանքը, եւ մեր 
Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի յոյսին համբերութիւնը՝ Աստուծոյ ու մեր Հօր առջեւ, 4գիտնալով՝ 
սիրելի եղբայրներ՝ թէ Աստուած ընտրեց ձեզ: 5Որովհետեւ մեր աւետարանը քարոզուեցաւ 
ձեզի ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, Սուրբ Հոգիով ու լման վստահութեամբ: Դո՛ւք 
ալ գիտէք թէ ի՛նչպէս կեցանք ձեր մէջ՝ ձեզի համար, 6եւ դուք նմանեցաք մեզի ու Տէրոջ, 
ընդունելով խօսքը շատ տառապանքի մէջ՝ Սուրբ Հոգիին ուրախութեամբ: 7Հետեւաբար 
դուք տիպար եղաք բոլոր հաւատացեալներուն՝ որ Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ են, 
8որովհետեւ ո՛չ միայն Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ հռչակուեցաւ Տէրոջ խօսքը ձեզմէ, այլ 
նաեւ ամէն տեղ տարածուեցաւ Աստուծոյ վրայ ձեր ունեցած հաւատքը, այնպէս որ պէտք 
չունինք որեւէ բան խօսելու. 9քանի որ իրենք իրենցմէ կը պատմեն մեր մասին, թէ ինչպիսի՛ 
մուտք ունեցանք ձեր մէջ, եւ ի՛նչպէս դուք կուռքերէն դարձաք Աստուծոյ՝ ապրող ու ճշմարիտ 
Աստուծոյ ծառայելու համար, 10եւ երկինքէն սպասելու անոր Որդիին՝ որ ինք մեռելներէն 
յարուցանեց, այսինքն Յիսուսի, որ կ՚ազատէ մեզ գալիք բարկութենէն: 
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14.12-24 
12Զինք հրաւիրողին ալ ըսաւ. «Երբ ճաշ կամ ընթրիք կը սարքես, մի՛ կանչեր բարեկամներդ, 
ո՛չ ալ եղբայրներդ. ո՛չ ազգականներդ, ո՛չ հարուստ դրացիներդ, որպէսզի անոնք ալ 
փոխարէնը չհրաւիրեն քեզ՝ ու հատուցում չըլլայ քեզի: 13Հապա երբ կոչունք կը սարքես՝ 
հրաւիրէ՛ աղքատները, պակասաւոր-ները, կաղերը եւ կոյրերը, 14ու երանելի՛ պիտի ըլլաս, 
որով-հետեւ անոնք չեն կրնար փոխարէնը հատուցանել քեզի. արդարեւ արդարներուն 
յարութիւն առած ատե՛նը փոխարէնը պիտի հատուցանուի քեզի»: 
15Հետը սեղան նստողներէն մէկը, երբ լսեց ասիկա, ըսաւ անոր. «Երանի՜ անոր, որ հաց 
պիտի ուտէ Աստուծոյ թագաւորութեան մէջ»: 
 
16Ինք ըսաւ անոր. «Մարդ մը սարքեց մեծ ընթրիք մը, ու հրաւիրեց շատ մարդիկ: 17Ընթրիքի 
ժամուն՝ ղրկեց իր ծառան, որպէսզի ըսէ հրաւիրեալներուն. “Եկէ՛ք, որովհետեւ արդէն ամէն 
բան պատրաստ է”: 18Բոլորն ալ միաբերան սկսան հրաժարիլ: Առաջինը ըսաւ անոր. “Ես 
արտ մը գնեցի, եւ հարկ է որ մեկնիմ ու տեսնեմ զայն. կը խնդրեմ քեզմէ, հրաժարած նկատէ 
զիս”: 19Միւսը ըսաւ. “Հինգ զոյգ եզ գնեցի, եւ կ՚երթամ որ փորձարկեմ զանոնք. կը խնդրեմ 
քեզմէ, հրաժարած նկատէ զիս”: 20Միւսը ըսաւ. “Կնոջ մը հետ ամուսնացայ. ուստի չեմ կրնար 
գալ”: 21Ծառան եկաւ ու պատմեց իր տիրոջ այս բաները: Այդ ատեն տանուտէրը բարկացաւ 
եւ ըսաւ իր ծառային. “Շուտո՛վ դուրս ելիր՝ դէպի քաղաքին հրապարակներն ու փող-ոցները, 
եւ հո՛ս բեր աղքատները, պակասաւորները, կաղերն ու կոյրերը”: 22Ծառան ալ ըսաւ. “Տէ՛ր, 
կատարուեցաւ ինչ որ հրամայեցիր, բայց տակաւին տեղ կայ”: 23Տէրը ըսաւ ծառային. 
“Դո՛ւրս ելիր դէպի ճամբաներուն գլուխներն ու ցանկապատերը, եւ հարկադրէ՛ գտածներդ՝ 
որ հոս մտնեն, որպէսզի տունս լեցուի”: 24Որովհետեւ, կ՚ըսեմ ձեզի, այդ հրաւիրուած 
մարդոց-մէն ո՛չ մէկը պիտի ճաշակէ իմ ընթրիքէս»: 

 
2 Thessaloniciens 1.1-12 

 
1Paul, et Silvain, et Timothée : à l'Eglise des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père, 
et en [notre] Seigneur Jésus-Christ; 2Que la grâce et la paix vous soient données de la 
part de Dieu notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. 3Mes frères, nous devons 

http://biblehub.com/1_thessalonians/1-1.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-2.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-3.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-4.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-5.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-6.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-7.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-8.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-9.htm
http://biblehub.com/1_thessalonians/1-10.htm
http://biblehub.com/luke/14-12.htm
http://biblehub.com/luke/14-13.htm
http://biblehub.com/luke/14-14.htm
http://biblehub.com/luke/14-15.htm
http://biblehub.com/luke/14-16.htm
http://biblehub.com/luke/14-17.htm
http://biblehub.com/luke/14-18.htm
http://biblehub.com/luke/14-19.htm
http://biblehub.com/luke/14-20.htm
http://biblehub.com/luke/14-21.htm
http://biblehub.com/luke/14-22.htm
http://biblehub.com/luke/14-23.htm
http://biblehub.com/luke/14-24.htm
https://saintebible.com/2_thessalonians/1-1.htm
https://saintebible.com/2_thessalonians/1-2.htm
https://saintebible.com/2_thessalonians/1-3.htm


 

toujours rendre grâces à Dieu à cause de vous, comme il est bien raisonnable, parce que 
votre foi s'augmente beaucoup, et que votre charité mutuelle fait des progrès. 4De sorte 
que nous-mêmes nous nous glorifions de vous dans les Eglises de Dieu, à cause de votre 
patience et de votre foi dans toutes vos persécutions, et dans les afflictions que vous 
soutenez; 
 
5Qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu; afin que vous soyez 
estimés dignes du Royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. 6Puisque c'est une 
chose juste devant Dieu, qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent; 7Et [qu'il vous 
donne] du relâche à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lorsque le Seigneur Jésus 
sera révélé du Ciel avec les Anges de sa puissance; 8Avec des flammes de feu, exerçant 
la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu, et contre ceux qui n'obéissent 
point à l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ; 9Lesquels seront punis d'une perdition 
éternelle, par la présence du Seigneur, et par la gloire de sa force; 10Quand il viendra 
pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être rendu admirable en tous ceux 
qui croient; parce que vous avez cru le témoignage que nous vous en avons rendu. 
11C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, que notre Dieu vous rende dignes de 
[sa] vocation, et qu'il accomplisse puissamment [en vous] tout le bon plaisir de sa bonté, 
et l'œuvre de la foi. 12Afin que le Nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en 
vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ. 
 

 
Luc 14.12-24 

12 Il disait aussi à celui qui l'avait convié : quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite 
point tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins; de peur qu'ils ne te 
convient à leur tour, et que la pareille ne te soit rendue. 13Mais quand tu feras un festin, 
convie les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles; 14Et tu seras bienheureux 
de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre la pareille; car la pareille te sera rendue en la 
résurrection des justes. 15Et un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces paroles, 
lui dit : bienheureux sera celui qui mangera du pain dans le Royaume de Dieu. 
 
16Et [Jésus] dit : un homme fit un grand souper, et y convia beaucoup de gens. 17Et à 
l'heure du souper il envoya son serviteur pour dire aux conviés : venez, car tout est déjà 
prêt. 18Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : j'ai 
acheté un héritage, et il me faut nécessairement partir pour l'aller voir; je te prie, tiens-
moi pour excusé. 19Un autre dit : j'ai acheté cinq couples de bœufs, et je m'en vais les 
éprouver; je te prie, tiens-moi pour excusé. 20Et un autre dit : j'ai épousé une femme, 
c'est pourquoi je n'y puis aller. 21Ainsi le serviteur s'en retourna, et rapporta ces choses 
à son maître. Alors le père de famille tout en colère, dit à son serviteur : va-t'en 
promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, et les 
impotents, et les boiteux et les aveugles. 22Puis le serviteur dit : Maître, il a été fait ainsi 
que tu as commandé, et il y a encore de la place. 23Et le maître dit au serviteur : va dans 
les chemins et le long des haies, et [ceux que tu trouveras], contrains-les d'entrer, afin 
que ma maison soit remplie. 24Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été 
conviés ne goûtera de mon souper.   
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     ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՂՕԹՔ     

ԱՐՁԱԿՈՒՄ 

(Մեղքերու թողութիւն, որ 

կ'ըսէ քահանան) 

Թող ամենազօր Տէրը ողորմի քեզի 
 եւ թողութիւն շնորհէ քու բոլոր յանցանքներուդ  

եւ թէ՛ մոռցածներուդ:  
Իսկ ես՝ քահանայական կարգիս իշխանութեամբ 

 եւ աստուածային հրամանին համաձայն՝ թէ «ինչ որ 
երկրի վրայ արձակէք՝ երկինքի մէջ ալ  

արձակուած պիտի ըլլայի,  
Հօրը, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին անունով  

կ'արձակեմ քեզ՝ մտածումով, խօսքով ու գործգով 
կատարած բոլոր մեղքերէդ,  
եւ վերստին քեզ կը յանձնեմ  

սուրբ Եկեղեցւոյ խորհուրդներուն,  
որպէսզի ինչ բարիք որ գործես՝ Աստուծոյ քով 

բարեգործութիւն նկատուի քեզի համար  
եւ հասնիս յաւիտենական կեանքի փառքին. Ամէն: 

 

Absolution 

(Donnée par le prêtre) 

Que Dieu ami des hommes, te fasse miséricorde 

et t’accorde la rémission et te pardonne toutes tes 

transgressions, celles que tu as confessées 

comme celles que tu as oubliées. Et moi, en vertu 

de mon ordination au ministère sacerdotal, 

conformément au commandement divin : <ce que 

tu délieras sur terre sera délié dans les cieux », je 

te délie de toutes les péchés commis en pensée, 

en paroles et en actes, au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit et je te remets aux saints mystères 

de l’Eglise afin que toutes les bonnes actions que 

tu accompliras dorénavant contribuent à ton salut 

et à ta gloire dans la vie éternelle. Amen. 



 

ՏՕՆԵՐ 
Շաբաթ, 5 Դեկտեմբեր 2019  
Ս. ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԶՄԻՒՌՆԱՑԻ ՍՔԱՆՉԵԼԱԳՈՐԾԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ 
 
Ս. Նիկողայոս Հայրապետը ծնած է Փոքր Ասիոյ Լիկիա 
գաւառի Բաթարա քաղաքին մէջ (ներկայիս Անթալիայի 
մօտակայքը): Փոքր հասակին կը կորսնցնէ 
մեծահարուստ եւ բարեպաշտ ծնողները եւ կը մեծնայ իր 
մօրեղբօր` Նիկողայոս Երեց եպիսկոպոսի խնամքին 
տակ: Աւետարանական պատգամը` <<Վաճառիր 
ունեցուածքդ եւ  բաժնէ աղքատներուն>> (հմմտ. Մտթ. 
ԺԹ 21), իր կեանքի նշանաբանը կը դարձնէ` խնամելով աղքատները, 
հիւանդները, բանտարկեալ-ները եւ որբերը: Ժողովուրդին կամքով կը 
դառնայ Զմիւռնիոյ եպիսկոպոսը: Հալածանքներու ընթացքին կ'աքսորուի, 
սակայն չի դադրիր ամենուր Աւետա-րանը քարոզելէ: Խաղաղութիւն 
վերահաստատուելուն պէս կը վերադառնայ իր աթոռը, մասնակցած է 325 
թուականին Նիկիոյ Տիեզերաժողովին:  
Ան մահացած է 326 թուականին: Ընդհանրական Եկեղեցւոյ ամենասիրուած 
սուրբերէն է` առաւելաբար յայտնի Սանտա Կլաուս անունով: 
Հայ Առաքելական Եկեղեցին Ս. Նիկողայոս Զմիւռնացի Սքանչելագործ 
հայրապ-ետին յիշատակութեան տօնը կը նշէ երկու անգամ՝ Ս. Խաչի 
տասներորդ Կիրակիին յաջորդող շաբաթ օրը եւ Յիսնակի երկրորդ 
Կիրակիին յաջորդող Շաբաթ օրը: 
 

 
 
Կիրակի, 6 Դեկտեմբեր 2019 
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Ս. ՅԱԿՈԲԻ ՊԱՀՔԻ  
Բարեկենդան կը կոչուի շաբաթապահքերուն եւ Մեծ 
Պահքին նախընթաց օրը: Բարեկենդանին կը թոյլատրուին 
չափաւոր վայելքներ, խրախճանքներ, խաղեր եւ 
ուտեստեղէններ` ի հետեւութիւն Եղիային ուղղուած 
հրեշտակի խօսքին. «Ելիր, կեր, որովհետեւ երկար ճամբայ 
պիտի երթաս» (Թագ. 19:7): «Բարեկենդան» բառացի 
իմաստով կը նշանակէ կենդանութիւն, բարի կեանք: Իսկ 
յաջորդ օրէն կը սկսի պահքը, որ կը տեւէ Երկուշաբթիէն 
մինչեւ Ուրբաթ: 

 

 
 

  



 

 

      
ԿԱՐԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ 

 
     Ս. ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 

 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ, ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ    

     ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 
Արդեօք Գիտէի՞ք թէ.-  

Որո՞նք են Ս. Մկրտութեան նախատիպերը Հին Կտակարանին 

մէջ: 
 

4.Կարմիր ծովէն հրեաներուն անցնիլը: Հրեաները Կարմիր ծովէն 

անցնելով, փրկուեցան եգիպտական գերութենէն: Այս անցնումը կը 

խորհրդանշէ մեղքի ծառայութենէն փրկութեան անցնիլը, ուստի Ս. Պօղոս 

առաքեալը կ'ըսէ.  

«Եղբայրնե՛ր, չեմ ուզեր, որ անգիտանաք, որ մեր հայրերը բոլորն ալ ամպին 

առաջնորդութեան տակ էին, եւ բոլորն ալ ծովէն անցան, եւ բոլորը, հետեւելով 

Մովսէսին, մկրտուեցան ամպին եւ ծովին մէջ» (Ա Կորնթ. 10. 1-2): Ըստ 

Յովհաննէս Երզնկացի Պլուզի՝ ծովը այստեղ կը խորհրդանշէ Աւազանին 

ջուրը, ամպը՝ Ս. հոգին, գաւազանն ալ խաչը, 

Հեսու Նավէի առաջնորդութեամբ հրեաներուն անցնիլը Յորդանան գետէն 

(Հեսու 3.15-17): Ս. Յովհան Օձնեցին եկեղեցւոյ հիմնարկեքին նուիրուած 

ճառի մէջ զուգահեռ կերպով ի գործ կը դնէ եկեղեցւոյ հիմքին մէջ դրուող 12 

քարերուն, Իսրայէլի 12 ցեղերուն եւ Յորդանանի անցնումէն ետք զետեղուած  

յիշատակութեան 12 քարերուն միջեւ: Ըստ անոր՝ 12 քարերը Տիրոջ 12 

առաքեալներն են, որոնց Տէրը Ս. Մկրտութեան խորհուրդով  պատուիրեց՝ 

բոլորին մկրտելու Ս.  Երրորդութեան անունով: 

Նեեման Ասորիի բժշկումը: Եղիսէ  մարգարէի յորդորով Նեեման Ասորին եօթը 

անգամ թաթխուեցաւ Յորդանան գետին մէջ եւ մաքրուեցաւ բորոտութենէն 

(Դ Թագ. 5.14): Աստուածաշունչի Եօթանասնից թարգմանութեան մէջ 

այստեղ օգտագործուած է յունարէն να βαπτίσει բայը, որ մեր Ս. 

Թարգմանիչները թարգմանած են « մկրտել» բառով: Ըստ Ս. Եփրեմ Ասորիին 

(306-373) եւ Տէրտուղիանոսին (2-3-րդ դդ.)՝ այս հատուածին մէջ կ'ակնարկուի 

հեթանոսներու մկրտութեան մասին: 

 

Ո՞րն է Ս. Մկրտութեան նախատիպը Նոր Կտակարանին մէջ: 
 

Ս. Յովհաննէս Մկրտիչին կատարած մկրտութիւնները ապաշխարութեան 

համար են: Ան միայն Յորդանան գետին մէջ մկրտեց Յիսուսին: Ըստ Սրբազան 

Աւանդութեան՝ ինչպէս Քրիստոս ծնաւ Յունուար 6-ին Բեթղեհէմի մէջ, 

այնպէս ալ 30 տարի ետք՝ նոյն օրը մկրտուեցաւ: Այս է պատճառը, որ Հայոց 

Եկեղեցին, հաւատարիմ մնալով Վաղ Եկեղեցւոյ Աւանդութեան, դարեր 

շարունակ Յունուար 6-ին կը նշէ Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Ս. Ծննդեան եւ 

Աստուածայայտնութեան տօնը, իսկ Ս. Պատարագի վերջաւորութեան կը 

կատարէ ջրօրհնէք՝ ի յիշատակ Յորդանանի մէջ Տիրոջ Մկրտութեան: 

 

 

 

 



 

  

   

        

 

Եթէ ձախողիս, խոնարհ եղիր, որոշում կայացուր 
հնազանդ ըլլալ Աստուծոյ կամքին, այնուհետեւ ոտքի 

կանգնէ եւ շարունակէ: 
Ս. Հայր Պիո 

If you fail, be humble, decide to obey God's will, then 
stand up and continue. 

St. Father Pio 
 
 

Շատ հեռու մի նայիր, եւ եթէ ամէն օր ապրիս Աստուծոյ 
հետ եւ աղօթքով, Տէրը կ'առաջնորդէ կեանքիդ 

նաւակը եւ կ'ուղղէ այդ դէպի փրկութիւն: 
Իոանն վրդ. Կրեստյանկին 

Don't look too far, and if you live with God and pray every 
day, the Lord will lead the boat of your life and lead it to 

salvation. 
Fr. Ioan Krestyanki 

 
Խոնարհող մեղաւորները առանց բարի գործերու ալ 

կ'արդարանան, իսկ արդարները, իրենց ձեռք բերածն 
ալ կը կորսնցնեն հպարտութեան պատճառով:  

Ս. Յովհան Ոսկեբերան 
The humble guilty are also justified without good deeds, 
and the righteous lose what they have acquired because 

of pride. 
St. Hovhan Voskeberan 

 

 

 



 

 

                
               ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ 
  ԿԻՐԱԿԻ,  6 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2020 

Առաջնորդ սրբազան հօր թելադրանքով եւ նախաձեռնութեամբ 
Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւին եւ Ծխական Խորհուրդին  հոգեհանգստեան 
պաշտօն պիտի կատարուի յանուն Հայրենիքի ազատութեան տեղի 
ունեցող Արցախի ճակատամարտին մեր քաջարի զինծառայող 
հերոսներու յաւէտ յիշատակին:  
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Պահեստազորային Բաբայան Արթուր Սուրենի, ծնվ. 1982թ. 
Պահեստազորային Արզումանյան Միքայել Վահրամի,  

 ծնվ. 1996թ. 
Կամավորական Բաբայան Ռոլանդ Վոլոդյայի, 

 ծնվ. 1960թ. 
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 Հոգիներուն ի հանգիստ 
 
 
  

Տիկ. Սիրուհի Սումպուլեան 
Օրդ. Սիւզի Սումպուլեան 
Պրն. Սերժ Սումպուլեան 

Ուիլեըմ եւ Քէթրին Սումպուլեաններ 
հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր  եւ մեծ հօր՝ 
ԳԵՂԱՄ ՍՈՒՄՊՈՒԼԵԱՆԻ 
 (KEGHAM SUMBULIAN) 



 

                  Մահուան առաջին տարելիցին առիթով 

 
 

Տ. եւ Տիկ. Վարուժան եւ Սիլվա (Ճիկերեան) Մանկասարեան   
    եւ  հարազատներ՝ 

        հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց  
    սիրեցեալ եղբօր եւ ծնողաց ՝ 

                                    ՌԱՖՖԻ ՃԻԿԷՐԵԱՆԻ 
(RAFFI JIKERIAN) 

      (Մահացած Պէյրութ-Լիբանան) 
      Մահուան 40-ին առիթով: 

     Ինչպէս նաեւ՝ 
      Իրենց սիրեցեալ ծնողաց՝ 

ԴԱՆԻԷԼ ԵՒ ԵՐԱՆՈՒՀԻ  
 ՃԻԿԷՐԵԱՆ (ՍԻՒԼԻՒՔՃԵԱՆԻ) 

      (TANIEL & YERANOUHIE JIKERIAN SULUKJIAN) 
           Մահուան 21-րդ տարելիցին առիթով 

       եւ մօրեղբոր 
                                             ԶՕՐԱՎԱՐ  

ԱՐԱՄ ՍԻՒԼԻՒՔՃԵԱՆԻ 
                                               GENERAL 

 (ARAM SULUKJIAN) 
       մահուան 41-րդ տարելիցին առիթով: 

      Ինչպէս նաեւ՝ 
ՄԱՆԿԱՍԱՐԵԱՆ, ՃԻԿԷՐԵԱՆ, ՍԻՒԼԻՒՔՃԵԱՆ  

ԵՒ ՇԱՄՄԱՍԵԱՆ 
Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց 

 հոգիներուն ի անգիստ 
 
 
  

    Տիկ. Լիւսի Մղտէսեան 
    Տ. եւ Տիկ. Մկրտիչ եւ Թալին Մղտէսեան 

     եւ զաւակները՝ Նարօտ եւ Տարօն   
  Տ. եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Անի Մղտէսեան  

  եւ զաւակները՝  Դանիէլ, Արեք եւ Սեւանայ 
      հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց  

    սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր ՝ 
                                    ՆՇԱՆ ՄՂՏԷՍԵԱՆԻ 
                                    (NISAN MIGDESYAN 

         Մահուան 16-րդ տարելիցին առիթով: 
      Ինչպէս նաեւ՝ 

      ՄՂՏԷՍԵԱՆ, ԳԱՍԲԱՐԵԱՆ, ՓԵԼԹԷՔԵԱՆ 



 

ԵՒ ՄԻՔԷԼ 
      Գերդաստաններու համայն ննջեցելոց 

    հոգիներուն ի անգիստ 

 

 
       Տիկ. Մայտա Տէր Վարդանեան 

      Եւ զաւակները՝ Սագօ եւ Յակոբ Օրոյեաններ 
       հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն իրենց  

    սիրեցեալ ամուսնոյն եւ հօր՝ 
                                    ՎԱՐԴԳԷՍ ՕՐՈՅԵԱՆԻ 
                                      (VARTKES OROIAN) 

 (մահացած Պէյրութ-Լիբանան) 
         Մահուան 4-րդ տարելիցին առիթով: 

   

 
        Տիկ. Յասմիկ Խաչիկեան 

          հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ իր  
         սիրեցեալ հարազատներուն՝ 

   ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԻԿԵԱՆԻ 
                                (KHATCHIK KHATCHIKIAN) 

   ԱՐՄԷՆ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԻ 
                                   (ARMEN MELKONIAN) 

  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՒ ՌՕԶ  
 ԲԱՍՔԱԼԵԱՆՆԵՐՈՒ 

                       (HOVHANNES & ROSE PASKALIAN) 
         Հոգիներուն ի հանգիստ 

 

       
      Տիկ. Հանըմ Սօզքէս 

       Տ. եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մանուշակ Միրզայեան եւ ընտանիք 
Տ. եւ Տիկ. Մարտիրոս Սօզքէս Պաղտասարեան 

Եւ համայն Ճէրէճեան եւ Մանուկեան ընտանիքներ 
              հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ իրենց  

         սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝ 
     ԳՐԻԳՈՐ  

    ՍՕԶՔԷՍ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆԻ 
                        (KRIKOR SOZKES BAGHDASSARIAN) 

    Մահուան  3-րդ տարելիցին առիթով: 

 

  



 

         

   



 

 

Gluten-Free Armenian Eech 

1/2 cup extra virgin olive oil 
2 medium vidalio onions diced 
1 tsp Sea Salt 
1/2 tsp Black Pepper 
1 28 oz can organic crushed tomatoes I use Muir 
Glen 
2 cups quinoa 
3 cups water 
1/2 cup fresh squeezed lemon juice or 2 lemons 
2 red peppers chopped 
parsley chopped, to taste 
4-5 Scallions chopped 
 
Instructions  
1. In a large pot with a cover, sauté the onions in the olive oil until soft.  
2. Add sea salt, pepper, full can of crushed tomatoes, quinoa, and water.  
3. Bring to a boil, then reduce to simmer and cover.  
    Cooking time will be between 20-25 minutes, depending on your heat.  
    Mix periodically and check at 20 minutes.  
    There will still be a little liquid left. That will thicken as it cools.  
4. Transfer to a bowl to let cool to room temperature.  
    If you're in a rush, you can put in the fridge to cool.  
5. Once cooled, add the lemon juice, red peppers, parsley and scallions.  
6. This will keep in the fridge for up to a week. Great to make the night before 
to let the flavors sit.  
7. Enjoy! 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=extra-virgin-olive-oil
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=vidalio-onions
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=sea-salt
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=black-pepper
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=organic-crushed-tomatoes
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=quinoa
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=water
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=fresh-squeezed-lemon-juice
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=red-peppers
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=parsley
http://www.thecleankitchennh.com/?ingredient=scallions


 

 



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 



 

  


