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Øºð Ú²ðàôÂÆôÝÀ

ÎÁ ÷³÷³ùÇÝù Ññ³ßùÝ»ñ ï»ëÝ»É áñ
Ñ³õ³ï³Ýù: Æ¯Ýã ëù³Ýã»ÉÇ µ³Ý ÙÁ
ÏÿÁÉÉ³Û »ñµ ÑÇõ³Ý¹ ÙÁ ³ÕûÃùáí
ÏÁ µÅßÏáõÇ »õ Ï³Ù ³ÝÏ³ñ»ÉÇ
µ³Ý Û³ÝÏ³ñÍ Çñ³Ï³Ý ÏÁ
¹³éÝ³Û: ²Ù»Ý¿Ý Ù»Í Ññ³ßùÁÙ¿ÏÁ Ù³ÑáõÁÝ¿ Ï»³ÝùÇ
í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÝ ¿: ÚÇëáõëÇ
Ù»Í Ññ³ßùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ
Ô³½³ñáëÁ Ï»Ý¹³Ý³óÝ»ÉÝ ¿ñ:
ÎÁ Ï³ñ¹³Ýù ÚáíÑ. 12: 9-11–Ç Ù¿ç áñ
Ðñ»³Ý»ñ¿Ý ß³ï ÅáÕáíáõñ¹ (ÚÇëáõëÇ) ÑáÝ ÁÉÉ³ÉÁ
ÇÙ³ó³Ý áõ »Ï³Ý á°ã ÙÇ³ÛÝ ÚÇëáõëÇÝ Ñ³Ù³ñ, Ñ³å³
áñå¿ë ½Ç Ô³½³ñáëÝ ³É ï»ëÝ»Ý, áñ Ù»é»ÉÝ»ñ¿Ý
Û³ñáõó³Ý³Í ¿ñ: ÆëÏ ù³Ñ³Ý³Û³å»ïÝ»ñÁ ËáñÑáõñ¹
ÁñÇÝ, áñ Ô³½³ñáëÝ ³É Ù»éóÝ»Ý. ì³ëÝ ½Ç
Ðñ»³Ý»ñ¿Ý ß³ï»ñ ³Ýáñ å³ï×³éáí Ïÿ»ñÃ³ÛÇÝ áõ
ÏÁ Ñ³õ³ï³ÛÇÝ ÚÇëáõëÇÝ:
´áÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ Ñ³õ³ùáõ¿ñ ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
áã ÙÇ³ÛÝ Ññ³ßù ·áñÍáÕÁ Ñ³å³ ³Û¹ ³ÝÓÁ áñáõ
å³ï³Ñ³Í ¿ñ Ññ³ßùÁ : Îÿáõ½¿ÇÝ ï»ëÝ»É áñ Ô³½³ñáë
Çñ³±õ Û³ñáõÃÇõÝ ³é³Í ¿ñ:
Þ³ï»ñ »Ï»Õ»óÇ Ïáõ ·³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ÚÇëáõëÇ Ñ³Ù³ñ,
We, at the Armenian Evangelical Church of Toronto, exist
as a church to glorify our God and Savior Jesus Christ by:
- Teaching and preaching the Word of God.
- Reaching the Armenian community with the
gospel of Jesus Christ.

Ñ³å³ ï»ëÝ»Éáõ ½³ÝáÝù áñáÝó Ñ³Ù³ñ ÏÿÁëáõÇ
Ã¿ ÚÇëáõë ³ÝáÝó Ï»³Ýù»ñÁ ÷áË³Í ¿, Ã¿ ÚÇëáõë
³ÝáÝó Ýáñ Ï»³Ýù ïáõ³Í ¿: Îáõ ·³Ý ï»ëÝ»Éáõ
Ú³ñáõó»³É øñÇëïáëÁ, µ³Ûó ³õ»ÉÇ Ïÿáõ½»Ý ï»ëÝ»É
Ù»ñ øñÇëïáëáí Û³ñáõÃÇõÝ ³é³Í ÁÉÉ³ÉÁ:
Â»ñ»õë ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ÇÝ Ô³½³ñáëÇ ¦Ù»½Ç å³ïÙ¿°,
Ç±Ýã ¿ñ ùáõ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ¹, Ç±Ýã ½·³óÇñ »ñµ
áÕçÝó³ñ »õ ï³Ï³õÇÝ ùáõ Ù³ñÙÇÝ¹ ÷³ÃÃáõ³Í ¿ñ:
Ø³ñ¹ÇÏ ·Çï»Ý Ù»ñ ³Ýó»³ÉÁ, Ù»ñ
ïÏ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ºñµ Ù»Ýù ÏÿÁë»Ýù Ã¿ Ýáñ
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇÝù, »õ Ã¿ ÚÇëáõë Ù»ñ
Ï»³ÝùÁ ÷áË³Í ¿, Ïÿáõ½»Ý ³Ýå³ÛÙ³Ý ï»ëÝ»É áñ
Ù»Ýù Ù»ñ ËûëùÇÝ ï¿±ñÝ »Ýù:
Ô³½³ñáë ÚÇëáõëÇ ÃÇõ Ù¿Ï Ï»Ý¹³ÝÇ ù³ñá½ÇãÝ
¿ñ: Ø»Ýù ³É ÝáÛÝÁ ÁÉÉ³Éáõ »Ýù, »Ã¿ øñÇëïáëáí Ýáñ
Ï»³Ýù áõÝÇÝù: ÆÝù½ÇÝùÝÇë ã»Ýù ÏñÝ³ñ ½ëå»Éª ÏÁ
íÏ³Û»Ýù: Ô³½³ñáë å¿ïù ãáõÝ¿ñ µ³Ý ÙÁ Ëûë»Éáõ,
Çñ í»ñ³åñÇÉÁ ³ñ¹¿Ý Ù»¯Í ÷³ëï ÙÁÝ ¿ñ: ÆÝù Ýáñ
Ï»³Ýù ÙÁ ëï³ó³Í ¿ñ, »õ áõñÇßÝ»ñ ³É ÏÁ íÏ³Û¿ÇÝ
Çñ Ù³ëÇÝ:
öÇÉÇëá÷³Û ÙÁ ³Ûëå¿ë Áë³Í ¿.- ¦ºÃ¿
øñÇëïáÝ»³Ý»ñ Ïÿáõ½»Ý áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³õ³ï³Ý
øñÇëïáëÇ, å¿ïù ¿ áñ ³õ»ÉÇ Û³ñáõÃÇõÝ ³é³Í
Ï»³Ýù»ñ ³åñÇÝ§:
Ø³ñ¹ÇÏ Ïÿáõ½»Ý ï»ëÝ»É Ù»ñ Û³ñáõÃÇõÝÁ:
Îÿáõ½»Ý øñÇëïáëÇ Ñ³õ³ï³É áõ íëï³ÑÇÉ Çñ»Ýª
ï»ëÝ»Éáí Ù»ñ ÷áËáõ³Í Ï»³Ýù»ñÁ:
øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç Ù»é»Éáó
úñÑÝ»³É ¿ Ù»ñ Ú³ñáõÃÇõÝÁ øñÇëïáëáí:
ì»ñ. ê³Ùáõ¿É ²Éå³ñ»³Ý
Armenian Evangelical Church of Toronto

2600 14th Avenue Markham, Ontario L3R 3X1 Canada
Phone: 905-305-8144, Fax: 905-305-8125
Email: church@hayavedtoronto.com
Website: hayavedtoronto.com
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On December 17, 2011 our church hosted a Christmas
banquet for the congregation and their guests. It was a
joyous evening of song, celebration, food and resolution.
The evening was centered around the theme of the first
Noel. It started with the Sunday school presentation with a
digital slideshow of Bible verses regarding Jesus’ love for
His children and His command of obedience juxtaposed
with paintings and drawings created by students in the
older grades. Then guests listened to the older students
recite the story of the Nativity, which was followed by
more Bible verses about Jesus’ love, and then a skit about
the internal feelings of some of the characters present at the
nativity scene. The children’s presentation ended with the
primary class parading into the gym while drumming to the
beat of a medley of different versions of the “The Little
Drummer Boy”.
A delicious dinner was prepared and more than 180
guests were served. After dinner we enjoyed games, viewed
a video presentation of our church life in 2011 and
acknowledged the Lord blessing us with the gift of babies.
The youth presented a skit about the real gift of
Christmas. Santa arrived and brought gifts to children who
were eager to sing and perform for him.
The evening ended with a message from our pastor and
Christmas caroling.
Special thanks to all who served on the organizing
committee, the helpers in the kitchen and the different
ministry teams
that worked hard
to make this a
memorable Christ
-centered event
for everyone.
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Ciel Abdalian was born on February 6,
2012. Congratulations to Dr. Ropoft &
Maral Abdalian, Soleil and Sassoun .

PALM SUNDAY

Ì³ÕÏ³½³ñ¹

GOOD FRIDAY
SERVICE

Worship Service April 6, 2012 at 7 p.m
April 1, 2012,
at 11:00 a.m.

²ô²¶ àôð´²Â
ä²Þî²ØàôÜø

1 ²åñÇÉ 2012, Å³ÙÁ
11-ÇÝ

6 ²åñÇÉ 2012
Ï.». Ä³ÙÁ 7-ÇÝ

ä³ßï³ÙáõÝù

RESURRECTION SUNDAY

Ú²ðàôÂº²Ü ÎÆð²ÎÆ
April 8, 2012
8 ²åñÇÉ, 2012
Worship Service @ 11:00 a.m
ä³ßï³ÙáõÝù Å³ÙÁ 11-ÇÝ
Breakfast @ 9:30 a.m.
Ü³Ë³×³ß Å³ÙÁ 9:30–ÇÝ
If you would like to donate Easter Lilies
to the Church please contact the Church
office 905.305.8144
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For the past year we have seen the Lord bringing together
several groups of young adults around Bible studies, and we
have seen growth in the desire to study God’s Word.
Friday nights, a study in Revelation led by Peter
Nigoghossian continues to attract students who come prepared
to do an exhaustive study of the Book of Revelation. On
Thursday nights Sam Katchikian leads a College and Career
group Bible study which has allowed for many young men and
women find the kind of warm fellowship they are looking for
around the truth of God's Word. The ALPHA ministry has
opened our doors to men and women who have come and
stayed around the teaching of the Word. Over the past years we
have seen God working greatly through this ministry.
On January 6th, 2012 these three groups came together at
Badveli's house for an Armenian Christmas (Potluck)
celebration, and a time of fun and fellowship. It was great to see
these groups come together and get a sense of the bigger picture
of what happens in the church. We would like to thank God for
the ministry of his Word in our church. We look to Him for
how best to grow these ministries in future.

Rev. & Mrs. A. K. Jizmejian Seminarians
Scholarship

Ages 4-12
$70/child

Please contact church office @905-305-8144

ELIGIBILITY –
Assistance for full time Theological Seminary and 4th year
undergraduate students, who intend to continue their
education in theology and serve their community as
Ministers, Youth Leaders etc…
Factors of financial need, academic accomplishment, future
leadership potential and good character references.
Must submit proof of enrollment at a seminary or a
university.
Scholarship checks will be issued to the Academic
Institutions only.
DEADLINE
June 30th for the 2012-2013 academic year.
All correspondence to be addressed to:
Mr. Mihran Jizmejian, Committee Chairman,
Armenian Evangelical Church of Toronto
2600 14th Ave, Markham, ON, L3R 3X1, CANADA
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“She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save

his people from their sins.” - Matthew 1:21

On December 24, 2012 (Christmas Eve), a few
members of our church's youth group volunteered to go
around the city and herald the wonderful news of the birth of
Jesus by singing Armenian and English carols. Although we
only had six people participating (Khatchig Ohannessian,
Bedross Moskovian, Koko Kassabian, Sam Katchikian, Sevan
Bederian, and I), we still had a wonderful time! I would like to
thank Pastor Sam Katchikian and Ms. Sevan Bederian for
driving us around. I hope and pray that more people would
join us next year because I know that I would want to go
again. Blessings to you all in 2012! Avedis Zeitunilian

Youth Lock-In &
Detroit trip
On November 11, following
our Bible study, we had a lockin at church. This was organized
as part of our Saturday morning
trip to Detroit to take part in a
one-day retreat organized by the
Armenian Congregational
Church of Greater Detroit.
In total, nine of us attended this retreat (seven teens and two
leaders). Following our arrival to Detroit on Saturday
afternoon, we had some fellowship time with the youth group
of our sister church and a Bible study session led by Pastor Ara
Jizmejian. In the evening, we went out for dinner. After dinner,
we came back to church and played games.
On Sunday morning, we attended service in Detroit and had
lunch with the youth. We also had the time to visit the Great
Lakes Crossing Outlets in Auburn Hills on our way back on
Sunday evening.
I would like to thank God for giving us the wonderful
opportunity to travel to Detroit and take part in this one-day
retreat.
I would also like to thank Pastor Makarios Darawi and the
youth group of the Detroit church for hosting us.
Finally, I would like to thank our leaders and drivers for the
weekend, Sam Katchikian and Vatché Otajian.
Edward Arabian

YOUTH CHRISTMAS PARTY
On December 9th, 2011 the youth got together for their
annual Christmas party. This year’s edition was hosted
by Mr. and Mrs. Vartan Balian. We ate dinner, played
some games, had a gift exchange, and sang Christmas
carols. Also, Pastor Sam Katchikian led a devotional on
John 3:16 “The love of God in Jesus Christ: The starting
point of the gospel.” We had a wonderful time in fellowship with one another on that Friday night. From all the
youth group members, we would like to thank Vartan
and Taleen for their friendliness and hospitality.

Tavit Kalaydjian
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YOUTH SKI WEEKEND
On Friday February 17, 2012, the Armenian Evangelical Church of Toronto
Youth group took a trip to Blue Mountain (Collingwood) for their annual
Family Day weekend ski trip. In total, we had a group of 13 people, youth and
leaders, sharing the cottage we called home for the weekend. During our time
there we had worship sessions, led by Peter Adourian, and three Bible Study
sessions. Our first session on Saturday evening was led by Vatché Otajian who
spoke about idolatry and the 3 Ps of manhood (Priest, Provider, and Protector),
Our second session on Sunday morning was led by Pastor Samuel Katchikian
who spoke about the importance of Scripture-fed, Spirit-led prayer. Following
his session, we split into small group for a time of prayer. Our third and final
session was led by Taniel Kalaydjian
who spoke about Missions and
Evangelism.
Some of our youth spent their free time on Saturday skiing and snowboarding,
while others stayed back and played video games. We even organized an NBA Jam
and Street Fighter tournament on Super Nintendo which created a fun and
competitive atmosphere within our group. Speaking of more competition, we also
had the opportunity to play several board games like Risk and Monopoly. On
Sunday afternoon, a large number from our group took a nature walk through a
scenic ravine near our cottage while embracing God's beauty and creation.
I thank God for providing our youth group with the opportunity to go to Blue
Mountain and to worship his name, in fellowship and friendship. I am also grateful
to God for giving me the opportunity to share His most precious word with the
group through the guidance of the Holy Spirit. I am greatly encouraged by those
who attended our ski weekend, and my hope and prayer is that they continue to
grow in His light.
He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation. (Mark 16:15)
Taniel Kalayjian

Yonge Street Mission
On February 10th, our youth group took a break from their weekly Bible studies
to go to the Yonge Street Mission center to meet and serve youth who were less
fortunate than us. We were given the responsibility of setting up for dinner,
serving food, cleaning up and washing dishes. We were also given the chance to
talk to the youth and play basketball with them. Sam took the opportunity to
introduce our group, briefly discuss the fact that we were there to serve our
Heavenly Father and also to have a word of prayer before eating. This was an
opportunity for us to demonstrate Christian love
and live out the gospel, as we were informed that
not all the youth who were present there came
from Christian backgrounds. James 2:26 reminds us that “faith without works is dead” and
if we are truly new creations in Christ, it will be evident by our love, and in turn by our
actions towards others. It was a great experience for our group to leave the comfort of our
church to go out into the world to serve others. I was reminded of Jesus’ ministry on earth,
and how he willingly went out of his way to care for those who were in need. From
meeting sinners, to washing the feet of his disciples, to dying on the cross, our Saviour’s
every move was rooted in his unending love for his children. Following in his footsteps
and being able to serve with the youth group was an unforgettable experience, and I hope
we can continue to ‘serve one another in love’ (Galatians 5:13).
Sevan Bederian
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ºñ»ÏáÛ ÜáõÇñáõ³Í Ð³Û
îå³·ñáõÃ»³Ý 500-³Ù»³ÏÇÝ
Ð³Û Ùß³ÏáÛÃÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ ÙÁÝ ¿ 1512
Ãáõ³Ï³ÝÁ: ²ñ¹³ñ»õ ïå³·ñáõÃ»³Ý Ù»ù»Ý³ÛÇ ·Çõï¿Ý -1460³Ï³Ý Ãáõ³կ³ÝÝ»ñáõÝ -ßáõñç 50-60 ï³ñÇÝ»ñ »ïùª 1512-ÇÝª
ï»ëÉ³å³ßï »õ ÏáñáíÇ Ñ³Ûáñ¹Ç ÙÁª Ú³Ïáµ Ø»Õ³å³ñïª
áñáõÝ Ù³ëÇÝ ·ñ»Ã¿ áãÇÝã ·Çï»Ýùª Û³Ý¹·Ý»ó³õ »õ Û³çáÕ»ó³õ
ÉáÛë ÁÝÍ³Û»Éª ì»Ý»ïÇÏÇ Ù¿çª Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõáí ³é³çÇÝ
ïå³·ñ»³É ·ÇñùÁª àõñµ³Ã³·Çñù í»ñÝ³·ñáվ:
Èáõë³õáñáõÃ»³Ý ³Ûë Ýáñ áõÕÇÝª Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõáí ·Çñù»ñáõ
»õ Ã»ñÃ»ñáõ ïå³·ñáõÃÇõÝÁª ßáõïáí Ð³Û ëï»ÕÍ³·áñÍ ÙÇïùÁ
³é³çÝáñ¹»ó ÇÙ³ó³Ï³Ý եւ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ýáñ áõ Ù»Í
Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõ »õ µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõ áñáÝù Ç í»ñçáÛ Û³Ý·»ó³Ý
ÄÂ ¹³ñáõ Ð³Û ÷³é³õáñ áõ ÙեÍ ¼³ñÃûÝùÇÝ:
àñå¿ë Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ ³Ûë å³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³·áñÍáõÙÇ 500-³Ù»³Û ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ýª Ýß»ÉÇ 2012-ÇÝª
Ð³Û ²õ»ï. ºÏ»Õ»óõáÛ È»õáÝ ü»ñÙ³Ý»³Ý ¶ñ³¹³ñ³ÝÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ-óáõó³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ
ÝáõÇñáõ³Í å³ïÙ³Ï³Ý µÝáÛÃ áõÝ»óáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µ³óÇÏÝ»ñáõª áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Þ³µ³Ã, 1 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ, 2011-Ç
»ñ»ÏáÛ»³Ýª ÂáñáÝÃáÛÇ Ð³Û ²õ»ï. ºÏ»Õ»óիին Ù¿ç: Ð³Û
Ùß³ÏáÛÃáí Ñ»ï³ùñùñáõáÕÝ»ñáõ ÁÝïñ³ÝÇ µ³½ÙáõÃÇõÝ ÙÁ
Ý»ñÏ³Û »Õ³õ ³Ûë Ó»éÝ³ñÏÇÝ:
ºñ»ÏáÝ ëÏë³õ Ý³Ë³Ýáõ³·áí ÙÁ áñáõÝ ³ÝÙÇç³å¿ë
Û³çáñ¹»ó È»õáÝ ü»ñÙ³Ý»³Ý ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ í³ëï³Ï³õáñ
·ñ³¹³ñ³Ý³å»ï ØÇÑñ³Ý ÖÇ½Ù¿×»³ÝÇ µ³óÙ³Ý ËûëùÁ: ²Ý
å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ÏÇñ× ³ÏÝ³ñÏáí ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó Ð³Û ·ÇñùÇ
ïå³·ñáõÃ»³Ý ÍÝáõÝ¹Á »õ ³å³ ³ñÅ»õáñ»ó »õ ÇÙ³ëï³õáñ»ó
ïå³·ñáõÃ»³Ùµ ·áÛáõÃÇõÝ ³é³Í Ð³Û ·ÇñùÝ áõ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
ºñ»ÏáÝ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ýûñ¿Ý Ñ³Ù»Ù»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É
ÂáñáÝÃáÑ³Û ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÁ.- È»õáÝ ¶³É»Ùù»ñ»³Ýª
Ù»Ý»ñ· (àí Ø»Í³ëù³Ýã ¸áõ È»½áõ), êáÝ³ Úáíë¿÷»³Ýª Ù»Ý»ñ·
(Ð³õáõÝ, Ð³õáõÝ), ÈÇÉÇÃ êÙµ³ï»³Ýª ¹³ßÝ³ÙáõñÇ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝ »õ Ýáõ³·: Æñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñÇÝ
Ý³»õ ï³Õ³Ý¹³õáñ å³ï³ÝÇÝ»ñ, È»Ý³ î³ñ³·×»³Ýª
³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝ (¶Çñù Ð³Û»ñ¿Ý) »õ ð¿ÙÇ ÎÇñÏÇ½ª
³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝ (Ð³Ûáó È»½áõÝ):
Ò»éÝ³ñÏÇ ·ÉË³õáñ µ³Ý³õáñ »ÉáÛÃÁ í»ñ³å³Ñáõ³Í ¿ñ
ØáÝÃñ¿³É¿Ý ³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ Û³ïÏ³å¿ë Ññ³õÇñáõ³Í
ä»ñ× êí³×»³ÝÇÝ, áñáõÝ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
ÑÙïáõÃÇõÝÁª Ï»¹ñáÝ³ó³Í Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³óÇÏÝ»ñáõ íñ³Ûª
ØáÝÃñ¿³ÉÇ Ð³Û Ð³Ù³ÛÝùÁ áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ Ñ»ï»õ³Í »õ
·Ý³Ñ³ï³Í ¿ ³ÝóÝáÕ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñáõÝ: ²ñ¹³ñ»õ ³Ý
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »ñÏáõ ³éÇÃÝ»ñáí Çõñ³Û³ïáõÏ Ï»ñåáí
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ²ï³Ý³ÛÇ æ³ñ¹Á (1909) »õ 1915-Ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁª ÑÇÙÝáõ³Í µ³ó³é³å¿ë µ³óÇÏÝ»ñáõ íñ³Û:
²Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ³É ä»ñ× êí³×»³Ý ßáõñç 45
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óáõó ³ÛÉ»õ³ÛÉ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
µ³óÇÏÝ»ñª áõß³·ñ³õ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ »õ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí: Բացիկները՝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÕñÏáõ³Í ÄÂ
¹³ñáõ í»ñç»ñÁ »õ Æ ¹³ñáõ ëÏÇ½µն»ñÁ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ñ³Û³ÑáÍ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý áõÝÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ïáõ»³ÉÝ»ñáí É»óáõÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ: òáõó³¹ñáõ³Í
µ³óÇÏÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñ Ëáñ Ûáõ½áõÙáí ï»ë³Ý Ý³»õ ³ÛÝ
³ñÇõÝáï Ã³ßÏÇÝ³ÏÁ áñ ÏÁ å³ïÏ³Ý¿ñ µ³Ý³ËûëÇÝ Ù»Í Ñûñª
Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í 1909-Ç ²ï³Ý³ÛÇ æ³ñ¹ÇÝ: ´³óÇÏÝ»ñÁ ³é
Ñ³ë³ñ³Ï ¹Çïáõ»ó³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ »õ áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ
»õ µ³Ý³ËûëÇÝ ïáõ³Í ÑÙáõï ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÝÏÝ¹ñáõ»ó³Ý ç»ñÙ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí:
ºñ»ÏáÝ ÷³Ïáõ»ó³õ »Ï»Õ»óիին ÑáíÇõ՝ ì»ñ. ê. ²Éå³ñ»³ÝÇ
ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëûëùáí »õ ³ÕûÃùáí:
²å³ Ý»ñÏ³Ý»ñ ÑÇõñ³ëÇñáõ»ó³Ý ì»ñ. ¸áÏï. Ø.
Ö³Ýå³½»³Ý êñ³ÑÇÝ Ù¿ç áõñ ³ÝáÝù ³éÇÃ áõÝ»ó³Ý
³ÝÓÝ³å¿ë Ëûë»Éáõ µ³Ý³ËûëÇÝ Ñ»ï »õ ³ÝÏ¿ ëï³Ý³Éáõ
Û³õ»É»³É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ »ւ Éáõë³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ:
ê³ñ·Çë Ð³ÙåáÛ»³Ý
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Թորոնթոյի
ՄիջՄիջ-Յարանուանական
Մարմնի
Կազմակերպութեամբ
Սրբոց Վարդանանց Տօնի
Յիշատակութիւն
Հինգշաբթի,16 Փետրուար, 2012 երեկոյեան ժամը 8-ին՝
տեղի ունեցաւ Վարդանանց Յիշատակութիւնը Սբ.
Երրորդութիւն Հայց. Եկեղեցիի մէջ: կազմակերպուած
ԹորոնթոյիՄիջ-Յարանուանական Մարմնին այս երեկոյին
ներկայ էին քաղաքիս չորս եկեղեցիներուն Հոգեւոր
Հովիւները, եւ այլ կղերականներ: Հայր Մեղրիկ Ծ.
Վարդապետի առաջնորդութեամբ եւ հաւաքական
Տէրունական աղօթքով սկսաւ յայտագիրը եւ ապա օրուան
յարմար Ս. Գրային ընթերցումներ կատարեցին՝ Ս.
Աստուածածին Եկեղեցիէն Ռաֆֆի Սրկ. Տէմիրճեան, Ս.
Երրորդութիւն Եկեղեցիէն Նուրհան Սրկ. Իփէքեան, եւ Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցիէն Մովսէս Սրկ. Հայիթեանի
կողմէ:
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի Հովիւ՝Վեր. Սամուէլ
Ալպարեան առաջնորդեց հաւաքական Վարդանանցի
աղօթքը: Օրուան յայտագրին գեղարուեստական բաժնին
մէջ իր մասնակցութիւնը բերաւ Թորոնթոհայութեան
ծանօթ «Նայիրի» Երգչախումբը, Սարգիս Համպոյեանի
ղեկավարութեամբ, երգելով՝ «Նորահրաշ»ը ժողովուրդին
մասնակցութեամբ, «Լռեց Ամպեր»ը մենակատարութեամբ
Մովսէս Հայիթեանի: Ապա, Զարուկեան Վարժարանի
ուսանողուհի՝ Սիմա Մարկոսեան խոր ապրումով
արտասանեց «Վարդանանց Տօն»ը: Երգչախումբը
շարունակեց յայտագիրը՝ խմբերգելով «Հայուն Երգ»ը եւ
«Կարմիր Վարդան»ը դաշնակի ընկերակցութեամբը Լիլիթ
Սմբատեանի:
Միջ-Յարանուանական Մարմնի ատենապետ՝ Յակոբ
Ճանպազեան հանգամանօրէն ներկայացուց օրուան
բանախօսուհին՝ բանասէր Տիկ. Ռօզա Տէր Յարութիւնեանը
որ ծնած է Թեհրան եւ վկայուած Երեւանի Պետական
համալսարանի բանասիրական բաժինէն: Եղած է թղթակից
եւ յօդուածներ ստորագրած Թեհրանի «Ալիք» թերթին եւ այլ
հանդէսներու ինչպէս «Թորոնթոհայ» ամսաթերթին մէջ:
Հեղինակն է «Անաղարտ Պահենք Մայրենին» գիրքին: Այժմ
Ֆրանսերէնի ուսուցչուհի է Թորոնթոյի դպրոցներու մէջ:
Բանախօսուհին՝ իրեն տրուած ժամանակամիջոցին մէջ
հակիրճ կերպով անդրադարձաւ Վարդանանց
Պատերազմը կանխող պատմական դէպքերուն՝ Հայոց
ազգովին Քրիստոնէացման եւ Հայ Գիրերու հրաշափառ
գիւտին ինչպէս նաեւ կարեւոր երեք դէմքերու որոնք
ճակատագրական դեր ունեցած են մեր պատմութեան մէջ.Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Ս. Մեսրոպ Մաշտոց եւ Քաջ
նահատակ Սպարապետ՝ Վարդան Մամիկոնեան: 451
թուականը հայ հոգիին արտայայտութիւնն է որուն նայելու
են մեր նոր սերունդները գիտակից Հայեր ըլլալու համար:
Իր փակման խօսքով Զարեհ Ա. Քհն. Զարգարեան
հրաւիրեց ներկաները նորոգելու Վարդանանց Ուխտը եւ
անմահ պահելու անոնց յիշատակը, վառ պահելով մեր
ազգային արժէքները: Մէկ ժամ տեւող այս շատ կոկիկ
հաճելի յայտագիրը իր աւարտին հասաւ Հայր Եղիա Ծ.
Վարդապետ Գիրէջեանի պահպանիչով եւ Հ. Մեղրիկ Ծ.
Վարդապետի Բարիքեանի օրհնութեամբ:
Այս ձեռնարկի աւարտին բոլոր ներկաները
հրաւիրուեցան Մակարիոս Արթինեան Սրահ, վայելելու Ս.
Երրորդութիւն Եկեղեցիի Տիկնանց Օժանդակ Մարմնի
աւուր պատշաճի ճոխ հիւրասիրութիւնը:
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Î²Ü²Üò ØÆúðº²Ú Ð²Ø²¶àôØ²ð
êûÝ³ ¶³½³Ý×»³ÝÇ Ñ»ï
24-25 ö»ïñáõ³ñ, 2012

Տպաւորութիւններս՝ Տիկնանց Համագումարէն

Միայն կրնամ երեւակայել թէ Տէրը որքան կուրախանայ, երբ կը տեսնէ Իր զաւակները համագումարի մը հաւաքուած մէկ
հոգով եւ մէկ ձայնով Իր Անունը կը պաշտեն: Որքան երախտապարտ եմ Տէրոջը որ Սոնա Գազանճեանի միջոցով մեր բոլորիս
սրտերին խօսեցաւ:
Համագումարին նյութը մեծամասնօրեն Հռութի գիրքից էր, եւ բան մը որ սրտիս շատ խօսեցաւ ան էր, որ երբ Նոյեմիին արտը
պիտի ծախուեր, գնողը պետք էր նաեւ Հռութի հետ ամուսնանար եւ եթէ զաւակ մը ունենային՝ այդ զաւակը պիտի ժառանգ մը
ըլլար:
Առաջին ազգականը հրաժարուեց Հռութը առնելու՝ ըսելով.- «Չըլլայ որ իմ ժառանգությունս աւրեմ»: Բայց Բոոս Հռութը առաւ եւ
իրենց զաւակը Ովբեդը ժառանգորդ ըրաւ:
Որքան քաջալերւած եմ որ Յիսուս այս առաջին ազգականին պես չէր եւ չըսաւ. չըլլայ որ իմ ժառանգությունս աւրեմ՝ հապա
ինչպես որ Բոոս գնեց Հռութը, անպես ալ Յիսուս՝ իր թանգագին արիւնով գնեց մեզ եւ իր Թագաւորութեանը ժառանգորդներ ըրաւ:
Երկրորդ պատգամը որ սրտիս շատ խօսեցաւ Մարկոսի Աւետարանի 2 գլխի 1-8 համարներեն վերցուած էր ուր գրուած էր.Դարձեալ Կափառնայում մտաւ քանի մը օր ետք, եւ լսուեցաւ թէ ան տան մը մէջ է: Իսկոյն շատ մարդիկ հաւաքուեցան, այնքան՝
որ ա՛լ տեղ չկար, ո՛չ իսկ դրան շուրջ, ու կը քարոզէր անոնց Աստուծոյ խօսքը: Մարդիկ եկան իրեն՝ բերելով չորս հոգիով
փոխադրուած անդամալոյծ մը. բայց տեսնելով որ բազմութենէն չէին կրնար մօտենալ անոր, քակեցին տան տանիքը՝ ուր կը
գտնուէր Յիսուս, ու ծակ մը բանալով՝ վար իջեցուցին մահիճը, որուն վրայ պառկած էր անդամալոյծը: Յիսուս տեսնելով անոնց
հաւատքը՝ ըսաւ անդամալոյծին. «Որդեա՛կ, մեղքերդ ներուած են քեզի»: Քանի մը դպիրներ, որ հոն նստած էին, իրենց սիրտերուն
մէջ կը մտածէին. «Ինչո՞ւ այս մարդը կ՚ըսէ այսպիսի հայհոյութիւններ. ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել՝ բացի Աստուծմէ»: Մարկոս
2:8: Յիսուս իսկոյն ըմբռնելով իր հոգիին մէջ՝ որ անոնք այդպէս կը մտածեն իրենք իրենց մէջ, ըսաւ անոնց. «Ինչո՞ւ այդպէս կը
մտածէք ձեր սիրտերուն մէջ»:
Տէրոջը ներկայությունը այս տան մեջ էր՝ Քրիստոս ինքը հոն էր: Եւ ամէն մէկը որ հոն կը գտնուէր ներկայ էր տարբեր
նպատակներով: Մենք ալ այսօր տարբեր նպատակներով կուգանք եկեղեցի: Եկեք նմանինք անոնց, որ եկած էին Քրիստոսին
մտիկ ընելու, անոնց՝ որոնք եկած էին իրենց ընկերը Քրիստոսի բերելու որ բժշկուի, անոնց՝ որոնք եկած էին Աստուծոյ Որդիի
ներկայութիւնը վայելելու եւ Նրան պաշտելու:
Բայց նաեւ զգուշանանք որ չըլլանք այն դպիրներուն պես՝ որ եկած էին քննադատելու, սխալ մը գնտելու, չար
մտքեր ունենալու: Չլլայ որ Քրիստոս մեզի ըսէ «Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք ձեր սիրտերուն
մէջ» Մարկոս 2:8: Եթե սխալ նպատակներով եկեղեցի
երթանք ապա աւելի դատապարտված տուն պիտի
վերադառնանք:
Եկե՛ք, միայն Տէրը պաշտել ըլլա՝ եկեղեցի երթալու բոլորիս
միակ նպատակը:

Արմինե Թորունեան
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¦Êñ³Ëáõë³Ï³Ý ø³ç³É»ñáõÃÇõÝ§
ºÕÇ³ÛÇ »õ ºÕÇë¿Ç ÏáÕÙ¿ (´.)
²Ù¿Ý µ³Ý ²ëïáõÍáÛ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ¿: (God is in
control) ºÕÇ³ »õ ºÕÇë¿ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñ ³åñ»ó³Ý ß³ï
¹Åáõ³ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç: ºñÏñÇÝ Ù¿ç ë³ëïÇÏ
ëáí Ï³ñ, áõñ ß³ï»ñ Çñ»Ýó í»ñçÇÝ ÁÝÃñÇùÁ ÏÿÁÝ¿ÇÝ
³é³Ýó ·ÇïÝ³Éáõ Ã¿ Û³çáñ¹ÇÝ áõï»ÉÇù åÇïÇ
áõÝ»Ý³Ý Ã¿ áã: ²Û¹ ëáíÁ »õ ³Ýáñ Û³çáñ¹áÕ ëáíÁ
µáÉáñÁ î¿ñáçÁ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ¿ÇÝ:
à±õñ ¿ ùáõ Ï»³Ýù¹ ³Ûëûñ, Ï³Ý³ã Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñáõ
Ù¿çª Ã¿ ¦êáíÇ ßñç³ÝÇ§ Ù¿ç áõñ ùáõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ¹ »õ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ¹ ÉáõÍáõÙÁ
ã»ë ÏñÝ³ñ ï»ëÝ»É: ØÇ íÑ³ïÇñ, ÙÇ Ûáõë³Ñ³ïÇñ,
ÇÝãå¿ë ³Ýó»³ÉÇÝ ³Ûëûñ ³É ²ëïáõÍáÛ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý
ï³Ï »ë: ¦ê³Ï³ÛÝ ·Çï»Ýù áñ ³Ù¿Ý µ³Ý»ñÁ µ³ñÇÇ
·áñÍ³ÏÇó ÏÿÁÉÉ³Ý ³ÝáÝó áñ ½²ëïáõ³Í ÏÁ ëÇñ»Ý,
áñáÝù ³Ýáñ Ý³Ë³ë³ÑÙ³ÝáõÃÇõÝáí Ï³Ýãáõ³Í »Ý:§
ÐéáíÙ. 8:28: ÆÝãå¿ë ²ëïáõ³Í Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç ¦êáí§
ÙÁ ¹ñ³Í ¿ »õ Ï³Ù ¦Ù»ñ »ñÃ³Éáõ ×³Ùµ³Ý ß³ï »ñÏ³ñ
ÁÉÉ³Û »õ ¹Åáõ³ñ§ ÝáÛÝ ²ëïáõ³ÍÁ í»ñç ÙÁ åÇïÇ ¹Ý¿,
¦ëáíÇÝ§ Ï³Ù ¦¹Åáõ³ñÇÝ ×³Ùµáñ¹áõÃ»³Ý§: Â»ñ»õë
Ù»Ýù ³É ³Ûëûñ ³Ï³Ý³ï»ë åÇïÇ ÁÉÉ³Ýù ²ëïáõÍáÛ
Ññ³ßùÇÝ ÇÝãå¿ë ºÕÇë¿Ç ûñáí ¦ø³Ý½Ç î¿ñÁ ³Ûëå¿ë
ÏÿÁë¿. Ñáí åÇïÇ ãï»ëÝ¿ù áõ ³ÝÓñ»õ åÇïÇ ãï»ëÝ¿ù,
µ³Ûó ³Ûë Ñ»Õ»Õ³ïÁ çñáí åÇïÇ É»óáõÇ, »õ åÇïÇ
ËÙ¿ù ¹áõù áõ Ó»ñ Ñûï»ñÁ áõ Ó»ñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÁ:§ 4ñ¹
Â³·. 3:17: Ø»ñ ¦×³Ùµáõ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý§ Ï³Ù
¦ëáí§ÇÝ ã·³Ý·³ïÇÝù, ãÿíÑ³ïÇÝù ³ÛÉ ³õ»ÉÇ ²ëïáõÍáÛ
Ï³éãÇÝù, íëï³ÑÇÝù ÉÙ³Ý Çñ»Ý Û³ÝÓÝáõ»Éáí, ù³ÝÇ
²ëïáõ³Í ÝáÛÝÝ ¿ »ñ¿Ï, ³Ûëûñ »õ Û³õÇï»³Ý »õ Ù»Í áõ
ëù³Ýã»ÉÇ ·áñÍ»ñ ÏÿÁÝ¿ »õ åÇïÇ ÁÝ¿: ¦²ëïáõ³Í Çñ
Ó³ÛÝáíÁ ëù³Ýã»ÉÇ Ï»ñåáí Ïÿáñáï³Û, áõ ³ÛÝåÇëÇ Ù»Í
µ³Ý»ñ ÏÿÁÝ¿ª ½áñáÝù Ù»Ýù ã»Ýù ÏñÝ³ñ Ñ³ëÏÝ³É§ Úáµ.
37:5 ²ÏÝÏ³É¿ ³ÝÏ³ñ»ÉÇÝ:
Ø»Ýù ÙÇßï áñáß ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÏÁ íëï³ÑÇÝù
Ï³ñ· ÙÁ ³ÕµÇõñÝ»ñáõ.- ·áñÍ³ï¿ñÇ ÙÁ, ÁÝï³ÝÇùÇ
³Ý¹³ÙÇ ÙÁ, Ñ³Ý·ëï»³Ý Ãáß³ÏÇ Ï³Ù ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñáõ:
ê³Ï³ÛÝ Ù³ñ·³ñ¿Ý áõñÇß å³ï·³Ù áõÝÇ Ù»½Ç ³Ûëûñ.
å³ïñ³ëï »ÕÇñ ï»ëÝ»Éáõ ²ëïáõÍáÛ Ýáñ »õ Ññ³ß³ÉÇ
·áñÍ»ñÁ.-

•à±í ÏñÝ³ñ Ùï³Í»É Ã¿ ²ëïáõ³Í Çñ (ºÕÇ³)

Ù³ñ·³ñ¿Ý Ñ³óáí »õ ÙÇëáí åÇïÇ Ï»ñ³Ïñ¿ñ
³·é³õÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ 3ñ¹ Â³·. 17: 2-6

•à±í ÏñÝ³ñ Ùï³Í»É Ã¿ áñµ»õ³ÛñÇ ÙÁ Çñ ½³õÏÇÝ
í»ñçÇÝ ×³ßáí åÇïÇ ÏñÝ³ñ »ñ»ù Ñá·ÇÇ ×³ß
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»É ³ÙµáÕç ï³ñÇ ÙÁ: 3ñ¹ Â³·. 17: 12-16

•à±í ÏñÝ³ñ Ùï³Í»É Ã¿ Ññ»ßï³ÏÇ ÙÁ ïáõ³Í Ù¿Ï

×³ßÁ µ³õ³ñ³ñ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ 40 ûñ»ñ
×³Ùµáñ¹»Éáõ: 3ñ¹ Â³·. 19: 5-8
²Ûë ûñ»ñë »ñµ Ï³ñÍ»ë É³õ Éáõñ»ñ ãÏ³Ý, ³ÛÉ ·¿ß
Éáõñ»ñ ÏÁ Û³çáñ¹»Ý Ûáé¿·áÛÝáí, ÇÝãá±õ ãÿ³Ýë³Ýù
Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñáõÝª ºÕÇ³ÛÇ »õ ºÕÇë¿Ç å³ï·³ÙÝ»ñáõÝ
»õ Ù»Í Ññ³ßùÝ»ñ ³ÏÝÏ³É»Ýù ²ëïáõÍÙ¿: ¦²ñ¹ ³Ýáñ
áñ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ïáõÃ»³Ùµ ÁÝ»É ³Ù¿Ý µ³Ý»ñ¿Ý
³õ»ÉÇª ½áñ Ù»Ýù ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ï³Ù ÏÁ ËáñÑÇÝù…§
º÷»ë³óÇë 3:20
Ä³Ù³Ý³ÏÝ ¿ áñ Ù»Ýù ÷áË³Ý³Ï Ù»ñ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý
»õ Ï³ñáÕáõÃ»³Ý Ï³éã»Éáõ ³õ»ÉÇ, ²ëïáõÍáÛ
íëï³ÑÇÝù »õ Û³ÝÓÝáõÇÝù: ¦øáõ µáÉáñ ëñïáí¹ î¿ñáçÁ
³å³õÇÝ¿, »õ ùáõ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý¹ ÙÇ íëï³ÑÇñ: øáõ
³Ù¿Ý ×³Ùµ³Ý»ñáõ¹ Ù¿ç ½³ÝÇÏ³ ×³ÝãóÇñ: àõ ³ÝÇÏ³
ùáõ ß³õÇÕÝ»ñ¹ åÇïÇ áõÕÕ¿:§ ²é³Ï³ó 3: 5-6
ê³ÕÙáë»ñ·áõÝ ÏÿÁë¿ Ù»ñ ´³ñÇ ÐáíÇõÁ…¦ê»Õ³Ý ÏÁ
å³ïñ³ëï»ë ÇÙ ³éç»õë ÇÙ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáõë ¹ÇÙ³ó ÇÙ
·ÉáõËë ÇõÕáí ÏÿûÍ»ë, ÇÙ µ³Å³Ïë ËÇëï É»óáõÝ ¿:§
ê³ÕÙáë 23: 5: Ø»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ Ù³ñ¹ Ï³Ù ·³½³Ý ã»Ý
³Ýå³ÛÙ³Ý, Ñ³å³ ÏñÝ³Û ÝÇõÃ³Ï³Ý Í³Ýñ ÉáõÍ ÙÁ
ÁÉÉ³É, ³Ý·áñÍáõÃÇõÝ, ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ, Ï³Ù ³ÛÉ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ áñ Ù»½ ÏÁ ×Ýß¿, µ³Ûó ³ëáÝóÙ¿ áã
Ù¿ÏÁ ãÇ ÏñÝ³ñ Ï³ë»óÝ»É Ù»ñ ²ëïáõÍáÛÝ
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²éáõ³ÏÁ
ÏñÝ³Û ãáñÝ³É µ³Ûó ²ëïáõÍáÛ çñÑáñÁ ÏÁ Ûáñ¹Ç
µ³ñÇùÝ»ñáí: Î»³ÝùÁ ³ÝÇõÇ ÙÁ ÝÙ³Ý ¿ áñ Çñ í»ñ»ÉùÁ
»õ í³Ûñ¿çùÁ áõÝÇ, »Ã¿ Ý»ñÏ³ÛÇë Ï»³ÝùÇ í³Ûñ¿çùÇ Ù¿ç
»ë, ÙÇ Ûáõë³Ñ³ïÇñ, Ñ³õ³ï³Û »õ íëï³Ñ¿ Ã¿ í»ñ»ÉùÁ
Ùûï ¿, »Ã¿ Ù»Ýù ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÇÝ Ù¿ç »Ýù »õ
Ïÿ³åñÇÝù Æñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏñÝ³Ýù
íëï³Ñ ÁÉÉ³É Ã¿ª ·Çß»ñáõ³Ý Ë³õ³ñÇÝ, ³Ýå³ÛÙ³Ý
³ñß³ÉáÛëÁ åÇïÇ Û³çáñ¹¿:
². Èáõë³ñ³ñ»³Ý

ÆÝÃÁñÝ¿ÃÇ íñ³Û Ðá·»õáñ Ð³Û»ñ¿Ý ºñ³ÅßïáõÃÇõÝ
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Va l e n t i n e ’ s C o u p l e s D i n n e r
On the evening of Sunday, February 12th, an
intimate group of couples gathered at Santorini
to celebrate Valentine’s Day. In a cozy room
upstairs with beautifully decorated tables, we
enjoyed a delicious three-course Mediterranean
dinner service.
Throughout the course of the evening, we
participated in several fun games, which
provided the guests with light-hearted fun and
social mingling. Our first game was to guess
the names of famous couples—from history
and fiction—which were displayed on a board. A
brave group of couples then participated in a contest to guess their
spouses’answers to questions posed by Zela Sarmazian. The objective was to see
how well the couples knew each other (quite interestingly, the most recently
married couple won the game!). This game was followed by another amusing
contest to see which husband could best deliver a romantic poem to their
spouse.
Pastor Sam then took the platform to deepen our understanding of
celebrating Valentine’s Day. He suggested that we reflect upon our marriage
vows, by especially focusing on those areas which could be improved. He
brought up the example of the rose. While being
an object of beauty and a symbol of love, its
thorns symbolize a relationship’s various
challenges. All the couples were
asked to make a champagne toast to
each other, promising to remember
their original marriage vows and
work on strengthening their
relationship with the Lord's help.
We concluded the evening with a
heartfelt prayer, and left with a
renewed strength and determination
towards enhancing our relationships.
Roubina Yeghoyan

I have been on the
journey of learning
about, trusting, and
loving Jesus and having
Him dwell in my heart since
June of 2006 after the end of a serious
relationship. It was at that time that a Christian friend’s
support, Vivienne Donabedian, her invitation to attend a
church service and her gift of a Bible that I started to
consider turning my monotheist faith into one centered
around Jesus Christ as my personal saviour, comforter,
protector, counselor, teacher and Lord.
However, it wasn’t until a crisis in my life that led me to
fully surrender to Jesus. I had just left a teaching position
after believing that I was not capable of continuing. I put
myself under a lot of pressure before and during it, so much
so that I burned out. After a night of fits of despair in
September of 2008 I fully accepted Jesus as God my
Saviour and Heavenly Father with the support of my
roommate at that time.
Since then, it seems as though my childhood innocence
has been restored. I feel that I have been cleansed and that

things in the past that I used to shamelessly engage in or
accept I find detestable now. Thus, God’s grace, love
and mercy, in my experience, are sufficient to eliminate
and cure addictions and illnesses. I trust that he is the
best doctor and that with the help of the Holy Spirit I
can become more healthy and, to quote the Apostle
Paul, more loving, joyful, patient, gentle, good and
faithful, in addition to having self-control and peace in
my life. My relationship with God, leading a Christcentered life, being more like Him and obeying his
commandments has become my priorities. Thus, my
reason for being baptized. In the Bible, Jesus’
instructions the apostles to teach and to baptize in the
name of God the Father, the Son and the Holy Spirit.
Therefore, I must die to myself, as Jesus died, be buried,
or be immersed in water, and be resurrected as He was.
I proclaim Jesus Christ as my Lord and God, the one
who came to Earth to pay the price for my sins. He is
my friend, my adoration, and the love of my life. I take
my problems to Him as He is my counselor, and
controller. I love Him and want to serve Him for the rest
of my life.
Hera Yuzbasiyan

Page 10

È ñ³ ï áõ

Volume 48 Issue 1

ՍԻՐԱՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ
Տիպար Մայրը եւ Տիպար Երէցկինը
1926 - 2012
Իմ առաջին
հանդիպումս Սիրան
Ճիզմէճեանի հետ
պատահեցաւ 1954
թիւին երբ Հալէպ
Գոլէճի
երգչախումբին հետ
Լիբանան գացած էի:
Աբրահամ
հօրեղբորորդիս
Կենաց վարժարանի տնօրէնն էր եւ ես այցելեցի զինք:
Ան անմիջապէս զիս ղրկեց իրենց տունը, խոստանալով
որ ինք ալ շուտով կուգայ: Սիրան քոյրիկը երբ իմացաւ
թէ ես Դանիէլ Ճիզմէճեանի տղան էի, լայն բացաւ իրենց
տան դուռը եւ սիրով ընդունեց զիս: Այդ թուականէն
ասդին, վայելած եմ իր սէրն ու խանդաղատանքը եւ
իրենց տան դուռը միշտ բաց եղած է մեր առջեւ:
Սիրան Պէզիրկանեան Ճիզմէճեան ծնած է Պէյրութ,
Լիբանան 9 Դեկտեմբեր 1926 ին Սեդրակ եւ Մարիձա
(ծնեալ Եագուպեան) Պէզիրկանեան ընտանիքին մէջ: Ան
չորս զաւակներուն երկրորդն էր եւ հասակ առած էր
քաղաքին Էշրէֆիէ թաղամասին մէջ:
Ան իր նախնական ուսումը ստացաւ Էշրէֆիէի Հայ
Աւետարանական Կեդրոնական Վարժարանին եւ ապա
Էքոլ Տէ Իմմագիւլէ Գոնսէբսիոնի մէջ: Իր երկրորդական
եւ գոլէճական ուսումը ստացաւ British Syrian Training
College-ի՝ 1947-ին ճանչցուած որպէս British College for
Women, որ ներկայիս սակայն կը կոչուի Lebanese
American University. Ան լաւ մարզիկուհի մը ըլլալով
Վոլիպոլի, Պասքէթպոլի եւ այլ խաղերու կը մասնակցէր:
Միաժամանակ լաւ երաժիջտ մըն էր եւ երգած տարբեր
երգչախումբերու մէջ եւ մասնակցած Տոքթ. Տիգրան
Քասունիի (Sacred Music Singers) երգչախումբին: Ան իր
դաշնամուր եւ երգեհոն նուագելու տաղանդը ի սպաս
դրած է ուր որ կարիք մը նկատած է:
Մինչ Սիրան որպէս ուսուցիչ կը ծառայէր Պէյրութի
Կենաց Դպրոցին մէջ, կը հանդիպի իր ապագայ
ամուսինին՝ Կրթական Մշակ եւ Հայ Հոգեւոր
Եղբայրութեան քարոզիչ՝ Աբրահամ Ճիզմէճեանին:
Անոնց կ՛ամուսնանան 28 Հոկտեմբեր, 1949-ին եւ
ընտանիքը կ՛օրհնուի 7 զաւակներով եւ 9 թոռներով: 1949
-ին հայրս նամակ մը ստացաւ Աբրահամ ամմօյէս, ուր
ան ուրախութեամբ կը պատմէր Աստուծոյ հրաշալի
կարգադրութեան մասին թէ՝ ինչպէս որ Աստուած Հայր
Աբրահամի համար խոյ մը պատրաստած էր որ զոհէր
իր Իսահակ տղուն տեղ, նոյնպէս ալ Սիրանը
պատրաստած էր իրեն համար որպէս կեանքի կողակից:
Մայր եւ Երէցկին Սիրան բառին իսկական առումով
ապրեցաւ սիրոյ եւ զոհաբերութեան կեանք մը իր
զաւակներուն համար ինչպէս նաեւ իր ծառայած
եկեղեցիներուն մէջ համայնքի զաւակներուն, միշտ բաց
դուռ մը ըլլալով եւ հասնելով շատերու անմիջական
կարիքներուն:
Սիրան գործօն կերպով Աստուծոյ կը ծառայէր Նոր
Մարաշի եւ Արեւմտեան Պէյրութի եկեղեցիներուն մէջ:
Ան մեծ ջանք թափեց որ իր զաւակները լաւ
քրիստոնեաներ ըլլան եւ ամբողջական կրթութիւն
ստանան: Ան՝ քաջածանօթ էր իր հիւրասիրութեամբ եւ

իր սեղանը միշտ բաց էր բոլոր հիւրերուն դիմաց: Նոր
Մարաջի Հայ Աւետարանական Եկեղեցին տակաւին կը յիշէ
Սիրանը որպէս տիպար Երէցկին մը:
Սիրան ընտանիքին հետ 1969-ին Գանատա
հաստատուելէն ետք 18 տարիներ հաշուապահութեան
պաշտօնով աշխատեցաւ National Life Insurance of Canada-յի
մէջ, առանց սակայն զլանալու իր ծնողական եւ Երէցկինի
մը ծանր պարտականութիւնները Թորոնթոյի Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիին մէջ: Իր անխոնջ ջանքերուն
միջոցով, Ճիզմէճեաններու տունը ջերմ եւ հիւրընկալ օճախ
մըն էր, ուր ընտանիքի անդամներու կողքին պատանիներ,
երիտասարդներ կամ տարեց այցելու հիւրերը սիրով կը
կերակրուէին: Ան յաճախ կ՛ընկերակցէր իր ամուսինին
աւետարանչական արշաւներուն եւ նոր եկեղեցիներ
հաստատելու գործին՝ Քէյմպրիճ, Վանքուվըր եւ կամ
Հոլիվուտ Քալիֆորնիա:
Իր ամուսնոյն հանգստեան կոչուելէն ետք Սիրան
շարունակեց իր ծառայութիւնները Եկեղեցիին
երգչախումբին մէջ երգելով, որպէս սարկաւագուհի
այցելելով հիւանդները եւ հանգստեան տուներու մէջ
մնացող երէցները: Իրեն համար շատ ցաւ էր եկեղեցիէն
հեռացողները եւ ան կը ջանար համոզել զանոնք որ
վերադառնան: Ան՝ որպէս տիպար Երէցկին մը
հաւատարիմ գործակիցը եղաւ իր ամուսինին մինչեւ անոր
մահը 1992-ին: Յիսուս Քրիստոսի վրայ իր ունեցած
հաստատ հաւատքին հետեւանքով՝ ան սիրեց իր հայ
ժողովուրդը եւ ամբողջութեամբ նուիրուեցաւ Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիին կոչումին եւ առաքելութեան:
Սիրան սիրող մայր մը եղաւ իր 7-ը զաւակներուն,
փեսաներուն եւ հարսերուն: Անի՝ ամուսինը Լէս Ուիլք,
Մարիա՝ Վեր. Նշան Պագալեան, Արփի՝ Արթըր
Քէօշքէրեան, Յասմիկ՝ Ժան Աբրահամեան, Լիտա, Գէորք
Արի, եւ Հրակ՝ տիկինը՝ Էրիքա Սալէհ: Իւրաքանչիւր
ամուսնութեան եւ ծնող թոռներուն հետ ան աւելի լայն
բացաւ իր սիրտը: Սիրուած մեծ մայր մըն էր իր թոռներուն:
Յովնաթանին՝ տիկինը Էլիզ, Քրիսին՝ Տէնիէլա,
Անդրանիկին, Նայիրին՝ ամուսինը Արէգ Մաղաքեան,
Արմէնին, Քէրիին, Սեւակին, Նարեկին եւ Մէլօտիին:
Վերջերս իր ֆիզիքականը վատթարացաւ եւ իր վերջին
օրերը հիւանդանոցի մէջ մնաց: Սիրան իր սիրած Փրկչին
միացաւ 85 տարեկան հասակին Շաբաթ, 7 Յունուար 2012ին: Իր մեծ եղբայրը Մովսէս՝ մահացած էր 1994-ին:
Ներկայիս կը մնան իր 2 քոյրերը Տիկ. Մայտա Շնորհօքեան
(Բարիզ) եւ Տիկ. Արաքս Կիզիրեան (Սան Ֆրանչիսկօ)
իրենց ընտանիքներով որոնք պիտի զգան իր
բացակայութիւնը:
Իր սիրոյ եւ ծառայութեան անհատնում օրինակները
երկար ատեն պիտի յիշուին բոլոր անոնց կողմէ որոնք
վայելած են իր սէրն ու հիւրասիրութիւնը:
Թող Տէրը օրհնէ Իր սիրելի աղախինին՝ Սիրանի
յիշատակը եւ անոր աշխատանքին պտուղները օրհնէ
Յիսուս Քրիստոսի փառքին համար:

Խօսուած՝ Երէցկին Սիրան Ճիզմէճեանի
յուղարկաւորութեան պաշտամունքին, Հինգշաբթի 12
Յունուար, 2012-ին Թորոնթոյի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիին մէջ:
Միհրան Ճիզմէճեան

È ñ³ ï áõ

êÇñ»ÉÇ ´³ñ»Ï³ÙáõÑÇÇë êÇñ³ÝÇÝ
²ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÚÇß³ï³ÏÇÝ
àñù³Ý áñ Éáõñç ¿ñ Çñ íÇ×³ÏÁ, ï³Ï³õÇÝ Ùïùáí
å³ïñ³ëïáõ³Í ã¿Ç ÇñáÕáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ »õ
Ñ³ßïáõ»Éáõ Çñ Û³õ»ï Ù»ÏÝáõÙÇ ·³Õ³µ³ñÇÝ:
²×³å³ñ»óÇñ ùáÛñ ÇÙ:
²Ù¿Ý ³é³õûï ×ß¹³å³Ñûñ¿Ý ×Çß¹ Å³ÙÁ 11-ÇÝ ÏÁ
Ñ»é³Ó³ÛÝ¿ñ ÇÝÍÇ »õ ûñÁ ÏÁ ëÏë¿ÇÝù Ù»ñ µ³ñÇ
Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáí: ²÷ëá¯ë ³ÛÅÙ Éé³Í ¿ Ï³ÝãÁ »õ ¹áõÝ ÏÁ
Ù»ÏÝÇë ³é³Ýó Ñ³Õáñ¹³Ïó»Éáõ:
êÇñ³ÝÇÝ Ñ»ï Ù»ñ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ï³åÁ ëÏë³õ
ä¿ÛñáõÃ¿Ý: ¶Çß»ñûÃÇÏ ¿Ç »õ ¹åñáóÇ ÝáÛÝ ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç ÏÁ
µÝ³Ï¿ÇÝù: ²Ý ÇëÏ³Ï³Ý ùáÛñ »Õ³õ »õ ï³Ýë å¿ë ½·³É
ïáõ³õ ÇÝÍÇ: àõñ³ËáõÃÇõÝë ã³÷ áõ ë³ÑÙ³Ý ãáõÝ¿ñ »ñµ
Ù»½Ù¿ ï³ñÇ ÙÁ »ïù 1969-ÇÝ Çñ»Ýù ³É ÁÝï³Ý»ûù
ÂáñáÝÃû Ñ³ëï³ïáõ»ó³Ý »õ Ù»ñ Ï³åÁ ³õ»ÉÇ
³Ùñ³åÝ¹áõ»ó³õ:
êÇñ³ÝÁª ³Ý³ÝÓÝ³Ï³Ý, ÇÝùÝ³Ù³ïáÛó µÝ³õáñáõÃÇõÝ
áõÝ¿ñ: Æñ ¹áõéÁ ÙÇßï µ³ó ¿ñ µáÉáñÇÝ: Ì³é³Û³ë¿ñ ¿ñ:
àñ»õ¿ µ³Ý áñ ËÝ¹ñáõ¿ñ ÇñÙ¿ áã ã¿ñ Áë»ñ: ØÇßï
å³ñï³ëï ¿ñ ÇÝùÝ³ß³ñÅÇ ÷áË³¹ñáõÃÇõÝ ï³É áñ»õ¿
Ù¿ÏÁ áñ å¿ïù áõÝ»Ý³ñ »Ï»Õ»óÇÇ »õ Ï³Ù ïÇÏÝ³Ýó
å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ:
êÇñ³ÝÁ µ³ñ»å³ßï ¿ñ »õ ³ÕûÃáÕ: Ð³õ³ï³ñÙ³µ³ñ
ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ÏÿÁÉÉ³ñ µáÉáñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
å³ßï³ÙáõÝùÝ»ñáõÝ »õ ÅáÕáíÝ»ñáõÝ: ºñ³Åßï³ë¿ñ ¿ñ »õ
É³õ Solfege ·Çï¿ñ áõ É³õ ÏÁ Ýáõ³·¿ñ: ºñµ Ñá·»õáñ
»ñ·»ñ Ïÿ»ñ·áõ¿ñ »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç ÇÝù ÙÇßï ¦²ÉÃû§Ý
Ïÿ»ñ·¿ñ:
²Ý ³Ûó»ÉáÕ ¿ñ: Æñ ³ÙáõëÇÝÇÝ ì»ñ. ²µñ³Ñ³Ù
ÖÇ½Ù¿×»³ÝÇÝ Ñ»ï ÙÇßï Ñ³õ³ï³ñÙ³µ³ñ Ïÿ³Ûó»É¿ñ
ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÁ, ³Ýû·Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ: ì»ñ³å³ïáõ»ÉÇÇÝ
Ù³Ñ¿Ý »ïù ß³ñáõÝ³Ï»ó Çñ û·ï³ß³ï ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ß³µ³ÃÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ¦Leisure World§
Í»ñ³ÝáóÁ Ïÿ»ñÃ³ñ »õ ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÏÁ Ï»ñ³Ïñ¿ñ, Ý³»õ
Ïÿ³Ûó»É¿ñ ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ ÙÝ³ó³Í ³ÝÓ»ñÁ,
³Ýû·Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ »õ ÏÁ ù³ç³É»ñ¿ñ áõ Ïÿ³ÕûÃ¿ñ ³ÝáÝó
Ñ³Ù³ñ: Æñ ³Ûë µ³ñÇ µ³ñ»Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ß³Ñ³Í ¿ñ
µáÉáñÇÝ ë¿ñÝ áõ Û³ñ·³ÝùÁ:
²Ù¿Ý Ù³ñ¹ Çñ »ïÇÝ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ»ïù ÙÁ ÏÁ ÃáÕáõ:
êÇñ³ÝÁ ³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ »Õ³õ: ÚÇëáõëÇ ï³Õ³Ý¹Ý»ñáõ
³é³Ï¿Ý Ñ»ï»õóÝ»Éáí, ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù ³ÛÝ ï¿ñáç
å³ñ³·³ÛÇÝ áñ Ý³Ë ù³Ý Ñ»éáõ ï»Õ »ñÃ³ÉÁ Ï³Ýã»ó Çñ
Í³é³ñÝ»ñÁ »õ ï³Õ³Ý¹Ý»ñ µ³ÅÝ»ó ½³ÝáÝù É³õ³·áÛÝë
·áñÍ³¹ñ»Éáõ »õ Çñ»Ý ³ñ¹ÇõÝùÁ ï³Éáõ: êÇñ³Ý Çñ»Ý
Û³ÝÓÝáõ³Í ï³Õ³Ý¹Ý»ñÁ É³õ³·áÛÝë ·áñÍ³Í»ó »õ
ÚÇëáõë Áë³õ ³Ýáñ ¦²åñÇ°ë µ³ñÇ »õ Û³õ³ï³ñÇÙ
Í³é³Û, ÙïÇñ î¿ñáç¹ áõñ³ËáõÃ»³ÝÁ Ù¿ç§:
êÇñ³Ý Çñ Ï»³Ýùáí áõ ÝáõÇñáõÙáí ç³Ñ³ÏÇñ ÙÁ »Õ³õ
ßñç³å³ïÇÝ: ºÏ»Õ»óÇÇë Éáõë³ïáõ ÷³ñáëÝ»ñÁ Ù¿ÏÇÏ,
Ù¿ÏÇÏ ÏÁ Û³Ý·ãÇÝ, Ñá·»Ï³Ý Ëéáíù »õ Ûáõ½áõÙ
å³ï×³é»Éáí Ù»½Ç: Æñ Ù³Ñáí Ù»Í µ³ó ÙÁ ÏÁ ÃáÕáõ
Ù¿çë áñå¿ë ÇÙ É³õ³·áÛÝ µ³ñ»Ï³ÙáõÑÇë: Ø»ñ
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ åÇïÇ ÙÝ³Ý ÙÇßï ³Ýß¿ç:
Ð³Ý·Çëï ùáõ Ûá·Ý³ï³Ýç áõ ã³ñã³ñáõ³Í Ù³ñÙÇÝÇ¹
ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ùáÛñë, µ³ñ»Ï³ÙáõÑÇë, ·³ÕïÝ»ÏÇóë
¦Confidant§ë:
Ä³Ý¿Ã Þ³ÝÉ»³Ý
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ELBIS SABOUNJIAN
She was the loving wife of Noubar, mother of Hagop
and Kohar, and the best grandmother to Alex, Dalita and
Anna. We want to share with you some of our best
memories of her. She was a beautiful woman. As children,
we would walk every day to see her after school. We knew
every single day there would be a warm hug and a warm
meal waiting for us. After she made sure we ate every bite
of our food, we would lay our heads in Mema’s lap and feel
her fingers through our hair and her hands rubbing our
backs. On the days we were licky enough to sleep over,
Mema would set the couch for Dede and make room for us
to sleep next to her in her bed. She would give us a bath,
comb our hair, and help us recite our nightly prayer. We
would fall asleep to her kisses. I remember growing up, I
would try on my Mema’s clothes and make up. I would
look at her and say “Mema, I love your rings, your
bracelets, your earrings”. She would take them off and say
“Keep it. It’s yours now”. As if her jewelry’s value was
only in my admiration for them.
We will remember the sound of her heels on our
staircase to signify that she has come to visit. We will
remember the pots full of our favorite foods she worked to
prepare all day. We will remember wiping off the bright
red lipstick off our cheeks because Mema would spoil us
with kisses. This was Mema’s beauty. All the little things
saturated with love. Her eyes lit up when we came into the
room and that will be unforgettable.
Her disease caught up with her over time. Eventually
we moved and Mema and Dede came to live with us. We
are fortunate that even though Mema may not have known
exactly who we were all the time, she always knew we
were someone she loved. Alex had daily dates with her at
11:00 am watching Family Feud. Dede continued to take
her every evening to see her dear friend Serpouhi. When I
walked in to see her, she raised her hands to hold my face,
kiss me, and make sure I knew how beautiful I was in her
eyes. She would sit in her chair and ask when Kohar would
be finished work, staring at the clock. Before bed, every
night, Mema would say “Anoosh Koon, Pari Yeraz”.
In her final days, Mema declined physically, yet her
eyes continued to light up with every visit. I would smile at
her and she would say “Anooshig’s, Yavrig’s, Hreshdag
es”. Her strong vibrant voice became a whisper. We
would ask “Mema, Hesus baba’een gaghotesgor?” and she
would say “Anshoosht”. During Alex’s last visit, Mema
told him she was ready for God to take her with Him when
she goes to sleep. During my last visit, Mema repetitively
whispered “Park Asdoodzo” as if a record was repeating in
her thoughts. My mother would say “I love you mom” and
she would never miss telling her “I love you too”.
Though she is gone, she was, is, and always will be
beautiful to us. Though she was ill, it never affected her
value to us. She was our rock. We will remember her as a
strong, vibrant, outgoing, witty, and selfless woman. Her
love was unconditional, limitless, and it never tired. She
loved us until the day she left us and continues to love us
now. Though this world took a toll on her body, her spirit
will always be contagious. Now she can finally rest with
no more pain or suffering. We ask that everyone remember
her as the woman she was before her illness. Mema
Saboundjian deserves every tear we shed for her, every
smile, and every memory of her life.
Our life with her was irreplaceable. We love you
Mema.
Anoosh Koon Pari Yeraz.
Dalita Kerbabian
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Avydaran[agan ?racirnyrov ja,gyro3;
Missions Sunday Luncheon
Sunday, May 27, 2012 after church service
ÎÇñ³ÏÇ 27 Ø³ÛÇë 2012, å³ßï³ÙáõÝù¿Ý »ïù
Armenian Evangelical Church of Toronto

Phone: 905-305-8144
Fax: 905-305-8125
Email: aectoronto@yahoo.com

organized By: A.E.C.
Missions Committee

Family Retreat
ÀÝï³Ý»Ï³Ý Ð³Ù³·áõÙ³ñ
June 8-10 ÚáõÝÇë, 2012

JACKSON POINT
CONFERENCE CENTER

