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ADVERTISING	OPPORTUNITIES:	
We	 are	 pleased	 to	 announce	 that	 you	 can	 now	 place	 an	 ad	 in	 St.	 Kevork’s	
quarterly	newsletter.	Please	contact	Kevork	 Isikbay,	k.isikbay@gmail.com,	 if	 you	
would	 like	 to	place	an	ad	 in	 the	upcoming	 issues	of	Havadk.	 	 This	will	 help	us	
cover	the	costs	of	printing	and	mailing	our	beautiful	publication.	

Thank	you	in	advance	for	your	support.	

Սիրելի	Հաւատացեալներ,	

Կ՛ուզենք	տեղեկացնել	ձեզի	որ	 յառաջիկայ	 «Հաւատք»-ի	թիւերուն	մէջ	մենք	
պիտի	 կարենանք	 անձնական	 յայտարարութիւններ	 և	 գովազդներ	 դնել:	
Կրնաք	 դիմել	 Գէորգ	 Իշիկպէյին	 վերը	 յիշատակուած	 email-ի	 հասցէով,	
որպէսզի	ապահովէք	ձեր	տեղը	յառաջիկայ	թիւին	մէջ:		

Այս	 յայտարարութիւններուն	 հասոյթը	 պիտի	 յատկացուի	 պարբերաթերթիս	
տպագրութեան	ծախսերուն:		

Շնորհակալութիւն

COST	
	Half	Page:									$50	
		Full	Page:								$100	

$50 $100

Calendar	 
Գլխաւոր Տօներ 

  January - Յունուար 
	 	 	 	 	

January 1. New Year’s Day – Նոր Տարի 
January 5. Eve of the Nativity and Theophany – Ճրագալոյց  
January 6. Nativity & Theophany – Ս. Ծնունդ և Աստուածայայտնութիւն 
January 7. Memorial Day – Յիշատակ Մեռելոց 
January 13. Feast of the Naming of Jesus Christ – Տօն Անուանակոչութեան 

February – Փետրուար 

     February 14. Presentation of Jesus Christ to the Temple – Տեառնընդառաջ 
February 16. Feast of St. Sarkis – Ս. Սարգիս 
February 28. Feast of Sts. Vartanants – Վարդանանց Տօն 

March – Մարտ 

March 3. Eve of Great Lent – Բուն Բարեկենդան 
March 4. First Day of Great Lent – Ա. Օր Մեծ Պահոց 
March 10. Sunday of the Expulsion – Արտաքսման Կիրակի 
March 17. Sunday of the Prodigal Son – Անառակի Կիրակի  
March 24. Sunday of the Steward – Տնտեսի Կիրակի 
March 27. Mid-Lent – Միջինք 
March 31. Sunday of the Judge – Դատաւորի Կիրակի

mailto:k.isikbay@gmail.com
mailto:k.isikbay@gmail.com
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I hereby apply for membership in the St. Kevork Armenian Apostolic Church of Portland, 
Oregon, and I attest that I have been baptized and/or Chrismated in the Armenian Church, 
and that I accept the doctrines, hierarchical authority, cannons, and rites thereof, and that I 
am not a member of another church. I promise to attend church, and faithfully fulfill my 
obligations to the church and to adhere to the By-Laws of the Western Diocese of the 
Armenian Church of North America. I also understand that any information that I have 
provided here may be used by the Diocese for their record keeping and for 
communication with parishioners. 

X___________________________________________________________________________ 

St. Kevork Armenian Church, 9215 SE Church Street, Clackamas, OR 97015

ST. KEVORK ARMENIAN CHURCH OF OREGON

                                             MEMBERSHIP  APPLICATION (please print & submit with $50 
payment)TODAY’S DATE:

NAME: FIRST MIDDEL LAST 

ADDRESS: OCCUPATION:

ADDRESS: SKILLS:

ADDRESS: E-MAIL:

CELL PHONE: HOME PHONE:

DIOCESE NEWSLETTER  Opt In: YES / NO

RENEWING YES / NO $50 ENCLOSED YES / NO

if no, then please fill below

NEW MEMBERS ONLY

BAPTISM DATE BIRTH DATE 

BAPTISM CHURCH  BIRTH PLACE

BAPTISM  LOCATION WEDDING DATE

OFFICIAL CHURCH USE ONLY

APPROVED BY

SIGNED BY X 
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Քրիստոսի Ծնունդը Եւ 
Աստուածայայտնութիւնը 

Ամէն տարի Յունուար 6-ին Հայ Առաքելական 
Ե կ ե ղ ե ց ի ն Ք ր ի ստ ո ս ի Ծ ն ո ւ ն դ ն ո ւ 
Աստուածայայտնութիւնը կը տօնէ: Քրիստոսի 
Ծնունդը Առաքելական Եկեղեցւոյ հինգ 
տաղաւարներէն մէկն է: Յունուար 5-ին 
Ճրագալոյցի պատարագ կը կատարուի և 
հաւատացեալները օրհնուած վառ մոմերով 
տուն կ՛երթան խթման գիշերը Քրիստոս 
խորհրդանշող լոյսը իրենց տուները տանելու և 
Քրիստոսի Ծնունդը դիմաւորելու համար: Իսկ 
Յունուար 6-ին Ծննդեան պատարագի 
արա ր ո ղ ո ւ թ ե ն է ն ետք , Ջ ր օ ր հ ն է ք ի 
արարողութիւնը տեղի կ՛ունենայ Քրիստոսի 
մկրտութեան և Աստուածայայտնութեան տօնին 
առիթով: Յունուար 6-ին աշխարհի քրիստոնեայ 
եկեղեցիները մեծամասնութեամբ կը տօնեն 
մկրտութեան տօնը: Մկրտութեան տօնը  կը 
կոչուի նաև Աստուածայայտնութեան տօն, 
որովհետև Քրիստոսի մկրտութեան ժամանակ 
Սուրբ Երրորդութիւնը միաժամանակ այնտեղ կը 
գտնուէր: Քրիստոս՝ Երրորդութեան երկրորդ 
դէմքը, երբ կը մկրտուէր Յովհաննէս Մկրտիչի 
ձեռքով, Սուրբ Հոգին՝ Երրորդութեան երրորդ 
դէմքը, աղաւնակերպ իջաւ անոր վրայ իսկ Հայր 
Աստուած՝ Երրորդութեան առաջին դէմքը, իր 
ձայնով հաստատեց հետևեալը. «Դուն ես իմ 
սիրելի Որդիս, որուն հաւներ եմ:» Մարկոս 1:11: 
 Մօտաւորապէս 2000 տարիներ առաջ կոյս մը 
Սուրբ հոգիէն յղացաւ և աշխարհ եկաւ մանուկ 
մը որ կոչուեցաւ Էմմանուէլ՝ այսինքն 
«Աստուած մեզի հետ»: Ծննդոց գիրքի 
սկզբնաւորութեան կը տեսնենք թէ ինչպէս 
Աստուած երկինքը, երկիրը, բնութիւնն ու 
կենդանի արարածները ստեղծելէն ետք 
ստեղծեց մարդ արարածը իր պատկերին 
համաձայն և անոր տուաւ բոլոր կենդանիներուն 
վրայ տիրելու իշխանութիւնը: Սակայն Ադամի և 
Եւայի մեղանչումէն ետք Աստուած Եդէմէն 
վռնտեց զանոնք և մահուան դատապարտեց 
ամբողջ մարդկութիւնը: Այդ օրուընէ սկսեալ 
տառապանքը մաս կազմեց մարդկութեան 
կեանքին: Մարդ արարածը բաժնուեցաւ 
Աստուծմէ և կորսնցուց անոր օրհնութիւնը, 
որովհետև Աստուած իր սրբութեամբ, 

The Feast of Nativity and 
Theophany 

Every year on January 6, the Armenian Apostolic 
Church celebrates the Feast of Nativity, signifying 
the holy birth of our Lord Jesus Christ, and 
Theophany, which signifies the revelation of the 
Holy Trinity, symbolized by the baptism of Jesus 
Christ. This holiday is one of the five major 
feasts (also called tabernacle feasts - 
‘Daghavar’)) of the Armenian Church. On January 
5, Candlemas (Jrakalouyts) is conducted at church, 
where believers take home with them blessed 
burning candles to enlighten their homes with the 
light of Christ throughout the year. On January 6, 
after Badarak Service, blessing of the water 
(Jrorhnerk) is conducted to celebrate Theophany, 
symbolizing the baptism of Christ. Theophany in 
Greek means “Revelation of God”.  
During the baptism of Christ, the Triune God 
manifested as ‘God the Father’, 'God the 
Son’ (Jesus) and ‘God the Holy Spirit’ were all 
present. The Bible indicates in Mark 1:11 the voice 
of 'God the Father', proclaiming from heaven, 
saying: “You are my Son, whom I love; with you I 
am well pleased.” The act of Christ’s baptism and 
the descending of the Holy Spirit upon him is today 
our identification with Christ and the acceptance of 
the Holy Spirit in our hearts. 
About 2000 years ago, a virgin gave birth to a child. 
He was conceived by the Holy Spirit and was called 
Immanuel, which means “God is with us”. God 
planned the arrival of this child after the fall of 
mankind. In the book of Genesis, we see that after 
God created the heavens, the earth, all other 
creations, and all living creatures, he created 
mankind in his own image, and he gave them 
authority to rule over all living creatures. However, 
after the fall of Adam and Eve in the garden of 
Eden, sin entered human life. Since God is holy, 
pure, righteous and intolerant of sin, mankind was 
separated from God. However, God loved us so  
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առաքինութեամբ ու անբծութեամբ չէր կրնար 
հանդուրժել մեղքն ու չարը: Սակայն Աստուած 
այնքան կը սիրէր մարդկութիւնը, որ որոշեց իր 
միածին որդին ղրկել անոր փրկութեան համար: 
«Վասնզի Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, 
մինչև իր միածին Որդին տուաւ, որպէսզի ամէն 
ո՛վ որ անոր հաւատայ՝ չկորսուի, հապա 
յաւիտենական կեանք ունենայ:» Հովհաննէս 
3:16: Ուստի Ադամի և Եւայի մեղանչելէն 
անմիջապէս ետք Աստուած ծրագրեց աշխարհ 
ուղարկել իր միածին որդին: Ծննդոց գիրքին 
երրորդ գլխուն մէջ առաջին անգամ ըլլալով 
Աստուած սատանան ջախջախելու և փրկիչը 
ղրկելու խոստումը տուաւ: Ան օձը, որ չարն ու 
սատանան կը խորհրդանշէր, անիծեց ըսելով: 
«Քու ու կնոջ միջև, քու սերունդիդ ու անոր 
սերունդին միջև թշնամութիւն պիտի դնեմ: Ան 
քու գլուխդ պիտի ջախջախէ և դուն անոր 
գարշապարը պիտի խայթես:» Ծննդոց 3:15: 
Իսկապէս, Քրիստոս աշխարհ եկաւ Սուրբ 
Հոգիէն յղացած կոյսէ մը: Ան իր վրայ 
մարդկութեան բոլոր մեղքերը վերցնելով 
խաչուեցաւ ու իր անմեղ արիւնը թափեց, 
որպէսզի Աստուծոյ և մարդուն միջև 
հաշտութեան միջնորդ դառնար և երկնքի 
արքայութեան դռները բանար անոր դիմաց: 
Այսպէս՝ Յիսուսի զոհաբերութեամբ և 
միջամտութեամբ, մարդկութիւնը կործանելու 
սատանային ծրագիրը ձախողեցաւ: 
Ծննդոց գիրքին տասնըերկրորդ համարին մէջ 
անգամ մը ևս կը գտնենք մարդկութիւնը 
փրկելու Աստուծոյ խոստումը: Ան Աբրահամին 
ընտրեց որպէս Քրիստոսի նախահայրը և 
հետևեալ խոստումը տուաւ անոր. «Քեզ մեծ ազգ 
պիտի ընեմ ու քեզ պիտի օրհնեմ և քու անունդ 
պիտի մեծցնեմ ու դուն օրհնեալ պիտի ըլլաս: 
Քեզ օրհնողները պիտի օրհնեմ ու քեզ 
անիծողները պիտի անիծեմ ու երկրի բոլոր 
ազգերը քեզմով պիտի օրհնուին:» Ծննդոց 
1 2 : 2 - 3 : Ղ ո ւ կ ա ս ի և Մ ա տ թ է ո ս ի 
Աւետարաններուն մէջ յիշատակուած 
Քրիստոսի ազգատոհմին մէջ կը տեսնենք, որ 
Աբրահամ իսկապէս Յիսուսի նախահայրն էր: 
Աստուծոյ խոստումին համաձայն աշխարհի 
բոլոր ազգերը օրհնուեցան և փրկուեցան 
Աբրահամի յաջորդին՝ Քրիստոսի ճամբով: 

much that he planned for our salvation and sent his 
only son Jesus to fulfill his plan. “For God so 
loved the world that he gave his one and only 
Son, that whoever believes in him shall not perish 
but have eternal life” John 3:16. In Genesis, 
chapter 3, God promised to send a savior, to crush 
satan and to save humanity from the bondage of 
sin. He said to the serpent (satan), “I will put 
enmity between you and the woman, and between 
your offspring and hers; he will crush your head, 
and you will strike his heel” Genesis 3:15. Jesus 
was the promised offspring who came into this 
world, took upon himself the sin of humanity, was 
crucified, shed his innocent blood and died on the 
cross for the atonement of our sins, in order to 
restore a lasting relationship with God and 
safeguard eternal life for all. By doing so, Jesus 
crushed satan and foiled his plan of damnation for 
humanity.  
Throughout the Old Testament, and the beginning 
of time, we see that God foretold the coming of the 
Savior. First, he promised Abraham. God chose 
Abraham to become the forefather of Jesus Christ, 
and he promised to bless all nations through him. 
He said to Abraham: “I will make you into a great 
nation, and I will bless you; I will make your name 
great, and you will be a blessing. I will bless those 
who bless you, and whoever curses you will curse; 
and all peoples on earth will be blessed through 
you” Genesis 12:2-3. Indeed, according to the 
genealogy written in the gospel of Luke 3:23-37, 
Abraham was the forefather of Jesus.  
Later, the Prophet Isaiah prophesied about the birth 
of Christ by a virgin. “Therefore, the Lord himself 
will give you a sign: The virgin will conceive and 
give birth to a son and will call him Immanuel” 
Isaiah 7:14. We see the fulfillment of this prophecy 
in the Gospel of Luke when Mary, who was a 
virgin, accepted the will of God for her to be 
conceived by the Holy spirit. The angel said to 
Mary: “Do not be afraid Mary, you have found 
favor with God. You will conceive and give birth 
to a son, and you are to call him Jesus. He will be 
great and will be called the Son of the Most High” 
Luke 1:31-32.  
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Քրիստոսի ծնունդէն 700 տարիներ առաջ Եսայի 
մարգարէն արդէն մարգարէացած էր անոր 
ծնունդը Սուրբ Կոյսէն: «Անոր համար Տէրը ինք 
նշան պիտի տայ քեզի. Ահա կոյսը պիտի յղանայ 
ու որդի պիտի ծնանի և անոր անունը Էմմանուէլ 
պիտի կոչուի:» Եսայի 7:14: Յետագային, 
Աստուծմէ ղրկուած Գաբրիէլ հրեշտակը 
Մարիամ անունով կոյսի մը երևելով ըսաւ: «Մի 
վախնար, Մարիամ, վասզի Աստուծմէ շնորհք 
գտար: Ահա պիտի յղանաս ու որդի մը պիտի 
ծնանիս և անոր անունը Յիսուս պիտի դնես: 
Անիկա մեծ պիտի ըլլայ ու Բարձրեալին Որդի 
պիտի կոչուի:» Ղուկաս 1:31-32: Այսպէս, Սուրբ 
Կոյս Մարիամ Սուրբ Հոգէին յղանալով ծնաւ 
մանուկ մը որ կոչուեցաւ Յիսուս: 
Երբ Մարիամ յղի էր , Հռոմի կայսրը 
մարդահամարի հրաման արձակեց: Անոր 
համաձայն կայսրութեան ենթակայ բոլոր 
ժողովուրդները արձանագրուելու համար պէտք 
է երթային այն քաղաքները ուր իրենց 
ընտանեկան տոմարները կը գտնուէին: 
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Ուստի, Յովսէփ իր նշանածին Մարիամին հետ 
Նազարէթ քաղաքէն Բեթլէհէմ գնաց 
արձանագրուելու համար: Այնտեղ Մարիամ 
ծնունդ տուաւ Յիսուսի: Այսպէս իրականացաւ 
Աստուծոյ խոստումը որ Միքիայի հինգերորդ 
գլխուն մէջ կը գտնենք. «Եւ դուն, ո՛վ Բեթլէհէմ 
Եփրաթա, Թէև Յուդայի հազարաւորներուն մէջ 
պզտիկ ես, բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ 
Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի ըլլայ: Ու անոր ելքը 
Հինէն, յաւիտենական օրերէն է:» Միքիայ 5:2: 
Յիսուսի ծնունդէն ետք՝ արևելքէն երեք մոգեր 
փայլուն աստղ մը տեսան: Անոնք  այդ աստղին 
հետևեցան այն յոյսով որ պիտի գտնեն 
հրեաներուն խոստացուած նորածին արքան: 
Վերջապէս աստղը եկաւ ու կեցաւ այն 
քարայրին վրայ ուր Յիսուս մանուկ ծնած էր: 
Անոնք իրենց հետ բերած ընծաները, ոսկի, 
կնդրուկ և զմուռս դնելով Յիսուսի դիմաց 
երկրպագեցին անոր: Այս աստղին մասին 
գրուած է Հին Կտակարանի Թուոց գրքին մէջ. 
«Զանիկա պիտի տեսնեմ, բայց հիմա չէ. 
Զանիկա պիտի զննեմ, բայց մօտերս չէ. 
Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագի, ու Իսրայէլէն 
իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէ…» 
Թուոց 24:17:  
Իսկ Ովսեայ գրքին մէջ Աստուած կը 
յայտարարէ: «Երբ Իսրայէլը մանուկ էր, զանիկա 
կը սիրէի, ու իմ որդիս Եգիպտոսէն կանչեցի:» 
Ովսեայ 11:1: Այս մարգարէութիւնն ալ Յիսուսի 
ծնունդէն վերջ իրականացաւ երբ Հերովդէս 
թագաւոր մոգերէն լսեց հրեաներու թագաւորին 
ծնունդը և փորձեց գտնել Յիսուս մանուկը զայն 
սպաննելու համար: Աստուծոյ հրեշտակը 
Յովսէփին երազին մէջ գալով յանձնարարեց որ 
ան Յիսուս և իր մայրը առնելով Եգիպտոս 
փախի: Հերովդէսի մահէն ետք Յովսէփ 
ընտանիքով Նազարէթ վերադարձաւ: 
Յիսուս Քրիստոս՝ Աստուծոյ որդին, Աստուծոյ 
ծրագրին համաձայն աշխարհ եկաւ և որպէս 
Աստո ւ ծ ո յ գառ ը ՝ զ ո հա բ ե ր ո ւ ե ցա ւ 
մարդկութեան մեղքերը քաւելու համար: Այսպէս 
ան մարդ արարածին վերամիացուց Աստուծոյ  

 

When Mary was pregnant with Jesus, Joseph, her 
fiancé, took her from the town of Nazareth to 
Bethlehem, to be registered for the census that was 
ordered by the Caesar of Rome, ruler of Israel at the 
time. In Bethlehem Mary gave birth to Jesus, 
therefore fulfilling the prophecy proclaimed by the 
Prophet Micah: “But you, Bethlehem Ephrathah, 
though you are small among the clans of Judah, out 
of you will come for me one who will be ruler over 
Israel, whose origins are from of old, from ancient 
times” Micah 5:2. 
In Numbers 24:17 it is written and prophesied about 
a star that would come out of Israel. “I see him, but 
not now; I behold him, but not near. A star will 
come out of Jacob; a scepter will rise out of Israel.” 
In the Gospel of Matthew, we see that after Jesus 
was born, three magi from the east saw a star appear 
on the sky which indicated that a king was born. 
They took gifts of gold, frankincense and myrrh 
with them and went to see the new born child. The 
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հետ և յաւիտենական կեանք պարգևեց անոր: 
«Վասն զի մեզի մանուկ մը ծնաւ, մեզի որդի մը 
տրուեցաւ, և իշխանութիւնը անոր ուսին վրայ 
պիտի ըլլայ: Անոր անունը պիտի կոչուի 
Սքանչելի, Խորհրդակից, Հզօր Աստուած, 
Յաւիտենականութեան Հայր, Խաղաղութեան 
Իշխան: Դաւիթին աթոռին վրայ ու անոր 
թագաւորութեանը վրայ, անոր իշխանութեանը 
մեծնալուն ու խաղաղութեանը սահման չկայ, 
որպէսզի այդ օրէն մինչև յաւիտեան իրաւունքով 
ու արդարութիւնով հաստատէ ու զօրացնէ 
զ ա ն ի կ ա : Զ օ ր ք ե ր ո ւ Տ է ր ո ջ ը 
նախանձախնդրութիւնը պիտի ընէ ասիկա:» 
Եսայի 9:6-7: Ամէն: 
      
 Ծովինար Ղազարեան 

 

star went ahead of them and stopped at the manger 
where Jesus was born. They presented their gifts 
and worshiped the king of the Jews. 
In Hosea 11:1 God declares, “When Israel was a 
child, l loved him, and out of Egypt I called my 
son.” In Matthew 2:13-14 we see that Joseph and 
Mary took baby Jesus and escaped to Egypt 
because king Herod sought to kill Jesus after he 
had heard from the magi about the birth of the king 
of the Jews.   
Jesus, the son of God and the second person of the 
Holy Trinity, came to this world according to 
God’s plan to unite God with His children. He 
came as the lamb of God, and was sacrificed, in 
order to bring peace onto earth and 'open the 
doors’ of eternity to all who believe in him. “For 
us a son is given, and the government will be on 
his shoulders; and he will be called Wonderful 
Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince 
of Peace. Of the greatness of his government and 
peace there will be no end. He will reign on 
David’s throne and over his kingdom, establishing 
and upholding it with justice and righteousness 
from that time on and forever. The zeal of the Lord 
Almighty will accomplish this” Isaiah 9:6-7. 
Amen. 
Zovinar Gazarian 
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Ինչու՞ Անհրաժեշտ է 
Աստուածաշունչ Կարդալը 

Ամէն երկիր ու ազգ, ամէն կառոյց ու 
կազմակերպութիւն, ամէն հաստատութիւն ունի 
իր կանոնագրութիւնը, որ կը ճշդէ, թէ ինչպէս 
իրեն անդամ կամ հպատակ եղող անձ մը պէտք 
է ապրի ու գործէ: Ահա նոյնպէս ալ քրիստոնեայ 
աշխարհը ունի իր Աստուածապարգև 
կանոնագրութիւնը՝ Աստուածաշունչը: Արդարև 
Աստուածաշունչը քրիստոնեայ աշխարհին 
կանոնագրութիւնն է, անոր հաւատքին աղբիւրն 
է, անոր կեանքին ուղեցոյցն է, առանց որուն 
քրիստոնեայ աշխարհը չի կրնար Աստուծոյ 
կամքը գիտնալ ու կատարել: Արդ, ինչու՞ 
անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը: Ան 
անհրաժեշտ է բազմաթիւ պատճառներով:  
1.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա մարդուն սիրտն ու հոգին 
կշտացնող կենսատու հացն է: Յիսուս ինքն իսկ 
կը վկայէ, թէ՝ «մարդ միայն հացով չապրիր, այլ՝ 
բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած է 
» (Բ. Օր.8:3, Մտ. 4:4) : Յիսուս իր այս խօսքերով, 
կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ Աստուծոյ խօսքը ի'նքն 
է, որ կ'ապրեցնէ մարդը, կը կշտացնէ անոր 
հոգին, կը յագեցնէ անոր սրտի ծարաւը: 
Աստուծոյ խօսքին աննիւթական հացը միայն 
կրնայ գոհացնել մարդուն աննիւթական հոգին: 
Յիսուս Աստուծոյ Խօսքը «հաց» կոչելով՝ մեզ կը 
հրաւիրէ ճաշակելու զանիկա, որպէսզի անով 
կենդանանանք և կենսաւորուինք:  
2.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա Սուրբ Հոգիին սուրն է, զոր 
պէտք է ամուր բռնել մեր ձեռքերուն մէջ: Պօղոս 
առաքեալ կ'ըսէ. «Առէք... Սուրբ Հոգիին սուրը 
այսինքն Աստուծոյ խօսքը» (Եփ.6:17): Ոչ ոք 
կրնայ իր հոգևոր պատերազմին մէջ յաղթել ու 
յաղթական դուրս գալ, եթէ երբեք իր ձեռքին ու 
սրտին մէջ չունի Աստուծոյ Խօսքին սուրը: 
Յիսուս իր երեք փորձութեանց ընթացքին 
Աստուծոյ Խօսքին սուրով էր որ դէմ դրաւ 
սատանային հնարքներուն: (Մտ. 4:3-10): Պէտք 
է Աստուծոյ սուրովը կռուիլ չարին հնարքներուն 
դէմ: 
3.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա Աստուծոյ քաղցր Խօսքն է ու 

մեր կեանքը քաղցրացնողը. «Անգամ մը որ 
Տիրոջ Խօսքին համը առնէք, պիտի տեսնէք, թէ 
քաղցր է ան» (Ա. Պտ. 2:3): Ինչպէս որ ճաշի մը 
համը կրնանք գիտնալ միայն այն ատեն երբ 
ուտենք զայն, այնպէս ալ՝ Աստուծոյ Խօսքին 
համը կրնանք գիտնալ եթէ սերտենք ու 
ճաշակենք զայն: Դարձեալ, ինչպէս երբ 
մտերմանանք անձի մը հետ, կրնանք ճանչնալ 
անոր քաղցրութիւնը, նոյնպէս ալ, եթէ 
մտերմանանք Աստուծոյ Խօսքին հետ, այն 
ատեն միայն կրնանք տեսնել ու ճաշակել անոր 
քաղցրութիւնը: 
4.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա մեր կեանքը այլակերպելու 
զօրութիւնը ունի: Պօղոս առաքեալ խօսքը 
Տիմոթէոսին ուղղելով՝ կ'ըսէ. «Մանուկ հասակէդ 
գիտես Ս. Գիրքերը, որոնք զօրութի'ւն ունին քու 
միտքդ իմաստութեան բանալու, որպէսզի 
Քրիստոս Յիսուսի հաւատաս ու փրկուիս» (Բ. 
Տմ. 4:15): Ի՞նչ տեսակ զօրութեան մասին է որ կը 
խօսի առաքեալը. Ան կը խօսի մեր միտքը 
իմաստութեան բանալու զօրութեան մասին: 
Խօսքը սովորական իմաստութեան մասին չէ, 
այլ՝ Ս. Հոգիին պարգևած իմաստութեան մասին 
է, որ կ'օգնէ մեզի ճանչնալու Քրիստոսը ու 
հաւատալու անոր՝ նպատակ ունենալով մեր 
փրկութիւնը:  
5.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա Ճշմարտութիւնը կ'ուսուցանէ. 
«Ս. Գիրքերը օգտակար են... ճշմարտութիւնը 
ուսուցանելու» (Բ. Տմ. 3:16): Աստուածաշունչին 
խորքը կազմող աստուածային յայտնութեան 
հեղինակը Աստուած ինքն է, և Աստուած 
անսխալական ըլլալով՝ իր Գիրքն ալ 
անսխալական է: Ինչպէս մեր Տէրը ըսաւ. 
«Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնանք և 
ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ» (Յհ. 8:32): 
6.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա մեր հոգիները փրկելու 
զօրութիւն ունի: Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ, 
«Հեզութեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած 
Աստուծոյ խօսքը որ կրնայ ձեր հոգիները 
փրկել» (Յկ , 1:21): Աստուածաշունչը 
չկարդացող և անոր խօսքերը հեզութեամբ իր 
սրտին մէջ չընդունող մարդը իր փրկութիւնը 
կորսնցնելու ենթակայ է:  
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7.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա Աստուծոյ կենդանի և 
մշտնջենական Խօսքն է, որ հոգևոր ծնունդ կու 
տայ մեզի. «Աստուծոյ կենդանի և մշտնջենական 
Խօսքով վերստին ծնաք» (Ա. Պտ. 1:23): 
Ճշմարիտ ծնունդը մարմնաւոր ծնունդը չէ, այլ՝ 
հոգևոր ծնունդը: «Հոգևոր ծնունդ» ըսելով՝ կը 
հասկնանք մեղքի մէջ մեռած հոգիի մը 
վերածնունդը, այլ խօսքով՝ նորոգութիւնն ու 
արթնութիւնը Աստուծո յ կենդանի և 
մշտնջենական խօսքին միջոցաւ:  
8.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա մարդս սրբագործելու, այլ 
խօսքով՝ զայն ներքնապէս մաքրելու և 
Աստուծոյ ընծայելու զօրութիւնը ունի: Այս 
մասին մեր Տէրը կ'ըսէ. «Հա'յր, սրբագործէ 
զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, որովհետև քու 
Խօսքդ ճշմարտութիւն է» (Յհ. 17:17): Պօղոս 
առաքեալ կը հաստատէ թէ՝ «ամէն ինչ 
Աստուծոյ Խօսքով և աղօթքով կը սրբուի» (Ա. 
Տմ. 4:5):  
9.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա մեր կեանքի ճամբան 
լուսաւորող ճրա'գն ու լո'յսն է. «Քու Խօսքդ իմ 
ոտքերուս  ճրագ է ու իմ շաւիղներուս՝ լոյս» (Սղ. 
119:105): Ի՞նչու համար սաղմոսագիրքը 
Աստուծոյ Խօսքը կը նմանցնէ ճրագի: 
Քրիստոսի ժամանակ սովորութիւն էր, որ 
իւրաքանչիւր ընտանիք ձէթով վարուող ճրագ 
մը ունենար և մթննալէ ետք զայն կախէր դուռին 
մէկ անկիւնը, որպէսզի տուն վերադարձող 
տնեցին կամ իրենց քով այցելութեան եկող 
մարդո ւ ն տան ճամբան ցո յ ց տար : 
Սաղմոսագիրքը Աստուծոյ խօսքը ճրագի կը 
նմանցնէ ցոյց տալու համար, որ Աստուծոյ 
Խօսքը ի'նքն է մարդուն Աստուծոյ տան, այլ 
խօսքով՝ անոր արքայութեան ճամբան ցոյց 
տուողը. «Ոտքերուս» բառը ցոյց կու տայ, թէ 
հաւատացեալ մարդը իր ամէն մէկ քայլին 
Աստուծոյ Խօսքով է, որ պէտք է առաջնորդուի: 
Իսկ «շաւիղներուս՝ լոյս» բացատրութիւնը կը 
պարզէ թէ Աստուծոյ Խօսքը ի'նքն է, որ կը 
լուսաւորէ ու ցոյց կու տայ այն ճամբան, ուրկէ 
պէտք է քալէ հաւատացեալ մարդը:  
10.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա ունի բժշկարար ու 

ա զ ա տ ա ր ա ր զ օ ր ո ւ թ ի ւ ն , ի ն չ պ է ս 
սաղմոսագիրքը կը վկայէ. «Իր խօսքը կը ղրկէ ու 
կը բժշկէ զանոնք ու կ'ազատէ զանոնք 
կործանումէ» (Սղ. 107:20): Ամէն մարդ 
բժշկութեան կարիքը ունի: Ոմանք մարմնաւոր 
բժշկութեան կարիքը ունին, ուրիշներ՝ հոգևոր 
բժշկութեան, ուրիշներ՝ սրտի բժշկութեան, իսկ 
ուրիշներ՝ մտքի բժշկութեան: Աստուծոյ Խօսքն 
է, որ կը բժշկէ կոտրած սիրտերը: Աստուծոյ 
Խօսքն է, որ կը բժշկէ մեղքով վիրաւոր 
հոգիները: Աստուծոյ Խօսքն է, որ կը բժշկէ 
ալեկոծ կեանքերը: Աստուծոյ Խօսքն է, որ կը 
բժշկէ խզուած յարաբերութիւնները ու 
«կ 'ազատէ զանոնք կործանումէ»: Այո ', 
Աստուծոյ Խօսքը կ'ազատէ մարդը կործանումէ, 
եթէ երբեք մարդը ուշադրութիւն դարձնէ 
Աստուծոյ խօսքին ու հնազանդի անոր: Առանց 
Աստուծոյ Խօսքին առաջնորդութեան ապրող 
մարդը դէպի կործանում կ'երթայ: 
11.- Անհրաժեշտ է Աստուածաշունչ կարդալը, 
որովհետև անիկա «կենդանի է և ազդու» (Եբր, 
4:12): Կենդանի կը նշանակէ՝ ապրող, օրուան 
մարդուն անմիջական կեանքին հետ սերտ 
առնչութիւն ունեցող: Աստոածաշունչը 
անցեալին գրուած է, բայց անցեալին չի 
պատկանիր, այլ կը պատկանի բոլոր դարերուն: 
Ան կենդանի Աստուծոյ կենդանի Խօսքն է:  
12.- Յիսուս իր խօսքերը լսող և զանոնք 
գործադրող մարդը կը նմանցնէ «այն իմաստուն 
մարդուն, որ իր տունը ժայռի վրայ կը 
շինէ» (Մտ. 7:24): Յիսուս  ո'չ միայն իր խօսքերը 
լսելու, այլ նաև ու մանաւանդ՝ իր խօսքերը 
գործադրելու կարևորութեան մասին է, որ կը 
խօսի: Հաւատացեալ մարդը ոչինչով կ'օգտուի, 
եթէ երբեք Յիսուսի խօսքերը ունենայ իր մտքին 
մէջ, բայց չթարգմանէ զանոնք իր կեանքին մէջ:  
Ուսումնասիրեց՝   
Մաշտոց Քհնյ. Քէշիշեան 
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10 Year Anniversary  
Committee Report 

It is hard to believe that the year 2019 marks the 
10 year anniversary of the consecration of St. 
Kevork Church.  What a great accomplishment 
and strong display of our ‘testimony of faith’ in 
God, who has made possible for this small, but 
strong, community to celebrate this remarkable 
milestone. 

Many events and activities are planned to 
commemorate and celebrate this important year. 
We start with a wonderful gala banquet, planned 
for Saturday March 30th.  Reservation details will 
become available shortly. Please stay tuned and 
reserve your place early as tickets are expected to 
sell out quickly.

We are also celebrating this great achievement of 
the past 10 years by fundraising to pay off the 
mortgage for our building! Money raised for and 
during this event will go to paying off our Church 
building. We want to celebrate these last 10 years 
and also secure the next 100!

Please join our efforts!  There is strength in our 
corporate union, and with the help of our Almighty, 
we are confident we will accomplish our goals.  
We look forward to seeing you at the gala. 

- 10 Year Anniversary Committee Members

Տասնամեակի 
Տօնակատարութեան      

Յանձնախումբի Տեղեկատւութիւն  

Տասը զեղուն և արդիւնաբեր տարիներ անցած են 
այն օրէն երբ մեծ շուքով Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ օծումը 
տեղի ունեցաւ: Պէտք է ընդունիլ որ աննախնթաց 
երևոյթ մըն է որ այսպիսի փոքրիկ գաղութ մը 
յաջողեցաւ ունենալ իր սեփական եկեղեցին: Սիրելի 
հաւատացեալներ, այս իրագործումը կը պարտինք 
մեր հաստատակամութեան, միասնականութեան և 
Աստուծոյ հանդէպ ունեցած մեր հաւատքին: 

Այս տասնամեակը նշելու համար զանազան 
ձեռնարկներ տեղի պիտի ունենան այս տարուան 
ընթացքին: Առաջին և գլխաւոր ձեռնարկը պիտի 
ըլլայ տասնամեակի ճաշկերոյթը, որ տեղի պիտի 
ունենայ Շաբաթ Մարտ 30, 2019-ին: Ձեռնարկին 
մ ա ն ր ա մա ս ն ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ը շ ո ւ տ ո վ պ իտ ի 
տեղեկացնենք ձեզի: Կը խնդրենք որ հետամուտ 
ըլլաք մեր ղրկելիք յայտարարութիւններուն, որպէսզի 
ձեր տոմսերը կարենաք ժամանակին ապահովել: 

Տասնամեակի տօնակատարութեան առիթով նաև 
տեղի պիտի ունենայ հանգանակութիւն մը եկեղեցւոյ 
շ է նք ի ն պարտամո ւ ր հակը լ ր ի ւ փակե լ ո ւ 
առաջադրութեամբ: Կը հաւատանք որ այս պարտքը 
փակելը պիտի դառնայ տասնամեակը տօնախմբելու 
լաւագոյն ձևը: Եկէ՛ք միասնաբար տօնենք մեր 
եկեղեցւոյ առաջին տասնամեակը, և ապահովենք 
անոր ապագայի գոյատևումը, որպէսզի մեր 
զաւակները օր մըն ալ կարենան տօնել անոր 
հարիւրամեակը:

Աստուծո յ օգնո ւթեամբ և մեր համայնքի 
անդամներուն միասնական ճիգերով կարելի պիտի 
ըլլայ հասնիլ մեր նպատակին: Սիրով կը հրաւիրենք 
ձեզ և կը ցանկանք որ բոլորդ ներկայ գտնուիք Ս. 
Գ է ո ր գ Ե կ ե ղ ե ց ւ ո յ տ ա ս ն ա մե ա կ ի 
տօնակատարութեան: 

Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Տասնամեակի 
Տօնակատարութեան Յանձնախումբ



PORTLAND / VANCOUVER JAN  FEB  MAR  2019

 

HAVADK �14

FUNDRAISER GOAL 2019 - $200,000

2 Corinthians 9: 7-8
 Each of you should give what you have decided in 
your heart to give, not reluctantly or under 
compulsion, for God loves a cheerful giver. And 
God is able to bless you abundantly, so that in all 
things at all times, having all that you need, you will 
abound in every good work.

On the occasion of our ’10 Year Anniversary,’ let us 
pay off the mortgage for our building by raising 
200,000 this year !!! 

We are excited to report that we are closer than 
anticipated!

On November 30th, 2018,  under the auspices of 
his Eminence, Archbishop Hovnan Derderian, 
Primate of the Western Diocese, the Godfathers 
and original sponsors of St. Kevork Church 
gathered together at Ani Ranian’s Home for a 
fundraising reception and were able to raise in 
donations and pledges  a total of $83,500. 

A BIG THANK YOU TO ALL WHO GAVE SO 
GENEROUSLY!!!

WE CAN DO IT!!! 

Let us raise the difference together as we watch the 
Lord multiply all blessings - small or large. 
We know , that when we give with a grateful heart, 
God promises to in turn bless 1000 fold!

Տասնամեակի հանգանակութեան նպատակակէտ - 
200,000 տոլար 

Սիրելի Հաւատացեալներ, 

Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ տասնամեակին ուրախ առիթով 
կոչ կ՛ուղղենք եկեղեցւոյ բոլոր անդամներուն որ 
միասնական ճիգերով փորձեն վճառել եկեղեցւոյ 
շէնքին պարտամուրհակը, որուն գումարը շուրջ 
200,000 տոլար է:  

Այս ուղղութեամբ ուրախութեամբ կը յայտարարենք 
որ պատկառելի գումար մը ապահոված ենք արդէն: 
Արդարև, Նոյեմբեր 30, 2018-ին Արևմտեան Թեմի 
Ա ռա ջ ն ո ր դ Յ ովնա ն Ա ր ք . Տ է ր տ է ր ե ա ն ի 
հովանաւորութեամբ հանգանակութիւն մը տեղի 
ո ւ նեցաւ Անի Րանեանի տան մէ ջ , որո ւ ն 
մասնակցեցան եկեղեցւոյ հիմնադիր կնքահայրերն ու 
բ ա ր ե ր ա ր ն ե ր ը : Ա յ ս հ ա ն գ ա ն ա կ ո ւ թ ե ա ն 
նուիրատւութիւններուն գումարը հասաւ 83,500 
տոլարի:  

Շ ն ո ր հ ա կ ա լ ո ւ թ ի ւ ն կ ը յ ա յ տ ն ե ն ք բ ո լ ո ր 
բ ա ր ե ր ա ր ն ե ր ո ւ ն ի ր ե ն ց ս ր տ ա բ ո ւ խ 
նուիրատւութիւններուն համար:  

Մեր հանգանակութեան նպատակակէտին կարելի է 
հասնիլ բոլոր անդամներուն մասնակցութեամբ և 
Աստուծոյ օրհնութեամբ: Աստուած կը բազմացնէ մեր 
լումաները երբ մենք սրտաբուխ և սիրայօժար կերպով 
կը նուիրենք: 

«Իւրաքանչիւրը ինչպէս իր սրտովը կը յօժարի՝ թող 
ա յ նպէս տա յ , ո ' չ թ է չ կամո ւ թ եամբ կամ 
պարտաւորուած. Վասն զի Աստուած յօժարակամ 
տուողը կը սիրէ: Եւ Աստուած կրնայ ամէն պարգև 
տալ ձեզի առատօրէն, որպէսզի միշտ ալ ունենաք 
այնքան՝ որքան պիտի բաւէր ձեր բոլոր կարիքներուն 
և աւելնար՝ ամէն տեսակի բարի գործեր կատարելու 
համար:»  
Բ. Կորնթացիներուն 9:7-8 

  Ս.	 Գէորգ	 Եկեղեցւոյ	 Տասնամեակի	
Տօնակատարութեան	Յանձնախումբ	
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Տիկին Սիրան Իսայիի 
Պատրաստած Հաւով Փիլաւի 

Ուղեցոյցը 
Տիկին Սիրանին մեր այցելութեան ընթացքին ան 
մեզի հիւրասիրեց շատ համեղ «սաֆրան»-ով 
պատրաստուած պարսկական ճաշ մը, որ 
մածունով և աղցանով կարելի է ուտել: Ստորև 
կը գտնէք այս ճաշին պատրաստութեան կերպը: 

Հաւուն պատրաստութեան կերպը 

Այս ճաշը պատրաստելու համար պէտք է 
օգտագործել լման հաւ մը: Հաւը լաւ մը լուալ, 
չորցնել և աղով ծեփել: Ապա մեծ սոխ մը մանրել 
և տարածել կաթսայի մը  յատակը: Հաւը սոխին 
վրայ զետեղել: Շատ քիչ ջուր աւելցնելով եփել 
միջակ կրակի վրայ մինչև որ լաւ մը եփի 
(մօտաւորապէս կէս ժամէն 40 վարկեան): Ապա 
անջատել ոսկորը միսէն: 

Փիլաւի պատրաստութեան կերպը 

Հետևեալ Փիլաւին չափը երկու հոգի կերակրելու 
չափ է: Մէկ գաւաթ «պասմաթի» բրինձ լաւ մը 
լուալ: Ապա փրինձին տոպրակին վրայ գրուած 
չափով ջուր դնել կաթսային մէջ, աւելցնել քիչ մը 
աղ և եռացնել զայն: Բրինձը աւելցնել եռացած 
ջուրին մէջ և կէս եփ բերելէ ետք պաղ ջուրով 
լուալ:  

Հաւով Բրինձի պատրաստութեան վերջին 
հանգրուան  

Կափարիչով կաթսայի մը յատակը ծածկել 
ձէթով: Երեք հատ բարակ և կլոր-կլոր շերտուած 
(1/4-1/2 ինչ հաստութեամբ) գետնախնձորներ 
զետեղել կաթսային յատակը, վրան դնել կէս 
եփած բրինձին կէսը, անոր վրան հաւն ու սոխը 
դնել, հաւուն վրայ աւելցնել բրինձին մնացեալը, 
ապա մէկ կաղապար կարագի կտորներ զետեղել 
տեղ-տեղ բրինձին մէջ: Ծածկել կաթսան 
կափարիչով և սկիզբը միջակ կրակի վրայ եփել  

Pilaf with Chicken 
By Mrs. Siran Issai 

Digin Siran recently prepared a meal for us at her 
lovely apartment that included this delicious Iranian 
dish with a delicate flavor of saffron. It pairs 
wonderfully with madzoun and salad. Enjoy! 

Prepare chicken – Take one whole chicken, with 
giblets removed. Rinse and pat dry. Chop one large 
onion and spread on the bottom of a heavy pan with 
a well-fitting lid. Salt the chicken lightly and place it 
on top of the onion. Add a very small amount of 
water if you wish. Cook on medium on top of the 
stove until fully cooked (about ½ hour to 40 
minutes). By the time the chicken is cooked, liquid 
will be evaporated. Remove bones and set aside. 

Prepare rice – The amount of rice cooked for this 
recipe depends on the size of the group. For two 
people, take 1-1/2 cups of uncooked basmati rice. 
Boil the amount of water given on the package and 
add salt. Taste the water. It should be salty, but not 
too salty. Rinse rice and add to the boiling salted 
water and cook until about halfway done. Pour rice 
into a colander and run cold water over it. 

Layer pilaf ingredients and complete cooking – In a 
2-3-quart heavy pan with a well-fitting lid, put a 
small amount of oil to cover the bottom of the pan. 
Slice three potatoes into 1/4-1/2-inch rounds and 
spread on the bottom of the pan. On top of the 
potatoes, layer about half of the rice. Add the 
chicken and onions. Cover the layer of chicken with 
the remaining rice. Cut one stick of butter into small 
pats, make holes in the top layer of rice, and insert 
the pats of butter. Put the lid on the pan and heat on 
medium until the pilaf steams, then turn down to 
medium-low. Cook until all of the steam is out, 
approximately ½ hour or until done. The pilaf is 
then turned upside down out of the pan to serve. 
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ապա՝ ցած կրակի վրայ եփել (մօրաւորապէս կէս 
ժամ) մինչև որ ջուրը շոգիանայ և փրինձը եփի: 
Կրակը մարելէն ետք, կաթսան հակառակ 
դարձնել և պատրաստուած ճաշը պարպել բաց 
ամանի մը մէջ: 
Կ ա ր ե լ ի է կ է ս դ գ ա լ փ ո շ ի 
«սաֆրան» (պարսկական համեմ մը) կէս գաւաթ 
եռացած ջուրի մէջ խառնել, ձգել որ հանգչի 
մինչև որ կարմիրի զարնող նարնջագույն 
դառնայ ջուրը, ապա մատակարարելու 
ժամանակ բիլաւին վրայ աւելցնել: Կարելի է նաև 
«սաֆրան»ը բիլաւին եփած ժամանակը վրան 
ցանել: 

Գրեցին՝ Սուսաննա Նոր-Աշխարհեան և Ճէյն 
Կէօքճեան 
Թարգմանեց՝ Ծովինար Ղազարեան 
 

Optional: While the pilaf is cooking, grind saffron 
strings to make approximately ½ tsp. of powder (or 
use saffron powder that is already ground). Add the 
saffron to about 1/4-1/2 cup of boiling water. Allow 
to set and brew until reddish orange, and spoon over 
pilaf before serving. A variation on this is to sprinkle 
a small amount of ground saffron on the layer of 
chicken before finishing the cooking of the pilaf. 

      
 -Susan Nor-Ashkarian and Jane Goekjian 
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Poem	by	Anna	Kalan	
My	Family	

My	family	is	a	world	under	aIack.	
My	dad	is	a	cat.	

He	can	love	you	and	scratch	you	at	the	same	Jme.	
My	sister	is	a	chicken;		

Kind	of	cute	but	annoying	at	the	same	Jme.	
My	mom	is	the	neck	aIached	to	our	heads.	
She	turns	us	whichever	way	she	wants.	

My	grandpa	is	a	donut;		
You	can	never	stop	loving	him.	

I	love	my	family.	
My	family	is	a	world	under	aIack.	

You	never	know	what	will	happen	next.		
Anna	Kalan	

Poem	by	Vahan	Asadourian	
Mirror	Image	

I	look	in	the	mirror	and	my	father	looks	back	at	me.	
His	reflecJon	full	of	furrows	reflecJng	years	of	

accumulated	wisdom.	
His	forehead	a	mirror	of	uncondiJonal	love.	

Then	his	eyes	fluIer	and	the	image	disappears.	
Vahan	Assadourian

Please	share	with	everyone!	
There	are	many	members	in	our	church	and	community	who	are	giOed	with	literary	and	arJsJc	talents.	Please	
submit	a	special	poem,	short	story	or	a	beauJful	drawing	which	you	have	‘created'	to	the	commiIee,	so	it	can	
be	published	in	“Havadk”	for	everyone	to	enjoy!	Please	email	Zovinar Gazarian at (gazarian3@msn.com). 

Thank	you.	

Սիրելի Հաւատացեալներ, 

Կը խնդրենք որ բոլոր անոնք որոնք օժտուած են գրելու և գծելու ձիրքերով կապ պահեն Ծովինար 
Ղազարեանի հետ վերը յիշատակուած email-ի հասցէով,  որպէսզի իրենց ստեղծագործութիւնները 
ընդգրկուին յառաջիկայ պարբերաթերթիս թիւերուն մէջ: Ամէն տեսակի գրութիւններ կրնաք ուղարկել, 
ըլլան անոնք կարճ պատմուածքներ, բանաստեղծութիւններ կամ ուսումնասիրութիւններ: Ինչպէս նաև 
գծագրիչները կրնան ուղարկել իրենց գծագրութիւնները: 

Շնորհակալութիւն

Poem	by	Vahan	Asadourian	
Armenian	Adage	

Once	is	all	
You	should	fall		

In	the	same	old	hole.	
Even	the	Jackass	
Stupid	crass,	

Tends	to	bypass		
Repeated	traps.	

Vahan	Assadourian

mailto:gazarian3@msn.com
mailto:gazarian3@msn.com
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Ծխական Խորհուրդի 
Տեղեկատւութիւն 

Նախորդ եռամսեակին Ծխական Խորհուրդս 
հետևեալ աշխատանքները կատարած է. 
եկեղեց ւո յ այրած լ ո յ ս երը նորերով 
փոխարինուած են, Գէորգ Գունդուբէկեանի 
պատրաստած Սուրբ Պատարագի գիրքին 
էջաթիւերը համակարգիչի մը պաստառին վրայ 
ցոյց տուող ծրագիրը  գործածութեան դրուած է, 
Կրէկ Կէօքճեանը Տէր Հօր գրասենեակին մէջ 
նոր պահարաններ շինած է, Սուրբ Գէորգի 
նախօրեակին եկեղեցւոյ շրջափակը մաքրուած 
է, Գէորգ Գունդուբէկեանը եկեղեցւոյ կայքէջը 
վերադասաւորած է և կարգ մը անդամներու 
կողմէ պատրաստուած յօդուածներ աւելցուած 
են անոր: Մասնաւոր շնորհակալութիւն Գէորգ 
Գունդուբէկեանին և Կրէկ Կէօքճեանին:  
Յառաջիկայ շրջանին Ծխական Խորհուրդի 
կատարելիք գործերէն կը նշենք հետևեանլները. 
եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ լոյսեր զետեղել, 
գետնայարկի զո յգ դասարաններուն 
պահարաններուն նոր յարկեր աւելցնել, և վերի 
դասարաններուն առաստաղին վրայ գտնուող 
պահեստանոցին հասնելու համար աստիճան մը 
ապահովել: Ինչպէս նաև Տիկնանց Միութեան 
հետ խորհրդակցելով եկեղեցին յաւելեալ 
պահեստանոցներով օժտել: 
Սեպտեմբեր ամիսէն սկսեալ Տէր Մաշտոց 
ամսուան առաջին Կիրակի օրերը Սուրբ Գրային 
սերտողութիւններ սկսաւ կատարել: Տէր 
Մաշտոց նաև եկեղեցւոյ երգչախումբի փորձերը 
սկսաւ կազմակերպել: Այս սերտողութիւններուն 
և փորձերուն մասնակցողները կը գնահատեն 
Տէր Հօր տարած աշխատանքը: 
Նոյեմբեր 3-ին , Ծխական Խորհուրդս 
Յովհաննէս Թումանեան դպրոցի վարչութեան 
հետ համագործակցաբար կազմակերպեց 
դիմակահանդէսի երեկոյթ մը , որուն 
մասնակիցները շատ հաճելի ժամանակ մը 
անցուցին: 
Դեկտեմբեր 16-ին տեղի ունեցաւ Նոր Տարուայ 
տարեկան ճաշկերոյթ-պարահանդէսը, որ մեծ 
յաջողութիւն գտաւ:  

Parish Council Report 
The Parish Council completed several of the church 
improvements initiated in September, including 
replacement of indoor lights. Kevork Isikbay 
created a display for page numbers of the liturgy 
during Badarak, which is now operating. Greg 
Goekjian built doors to fit in the wall recess in the 
priest’s office. We also arranged a one-time 
landscaping clean-up before St. Kevork Day on 
September 28th, an event which was well-attended 
by our parishioners and also a large group of visitors 
from the Seattle parish. Kevork Isikbay has 
redesigned the church website, and several have 
contributed content. We plan for the website to be 
up and running very soon. Still on the agenda are 
installation of outdoor lights, construction of 
additional shelving for the storage cabinets in the 
downstairs classroom and improving access to the 
attic space. We are pursuing strategies with the 
Ladies’ Society for increasing storage space for the 
church overall. 
  
Der Mashdots’ monthly Bible studies and regular 
choir practices began in September.  Both are much 
appreciated by those who are able to take part. 

The Council, along with the School Board, helped 
support the costume party and game night on 
November 3rd, a popular event which was also 
well-attended. Finally, the annual Christmas Party 
on December 16th, sponsored and organized by the 
Parish Council, was again a success, with a 
delicious meal and excellent music. Special thanks 
are due to Nara Kirakosyan-Kalan, who with 
several other members of the community outdid 
themselves to create a lovely, highly-praised, and 
profitable event. It was attended by 175 community 
members, and much enjoyed by all. Kevork 
Demirjian was given the “Hye” Spirit Award for the 
year, and he received much well-deserved  
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Շուրջ 175 անդամներ մասնակցեցան այս 
ձեռնարկին, ուր անոնք վայելեցին համադամ 
ճաշեր և հաճելի երաժշտութիւն: Այս առիթով 
մեր յատուկ շնորհակալութիւնը կուզենք յայտնել 
Նարա Կիրակոսեան-Քալանին և իր հետ 
գ ո ր ծա կ ց ո ղ անդամնե ր ո ւ ն , ո ր ո ն ք 
կազմակերպած էին այս ձեռնարկը: Այդ օր 
Գէորգ Սարկաւագ Տէմիրճեանը առաջնորդ 
Սրբազան հօր կողմէ ղրկուած «Հայ Ոգի» 
գնահատագիրով պարգևատրուեցաւ եկեղեցւոյ 
մատուցած իր երկարատև ծառայութեան 
համար: Այս առիթով կը շնորհաւորենք Գէորգ 
Սարկաւագը և կը գնահատենք մեր եկեղևոյ մէջ 
ունեցած իր կարևոր ներդրումը:  
Այս տարի Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւո յ 
տասնամեակին առիթով, Ծխական Խորհուրդս 
ն ի ւ թ ա կ ա ն հ ա ն գ ա ն ա կ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր 
կազմակերպելու աշխատանքներուն լծուած է, 
նպատակ ունենալով եկեղեցւոյ շէնքին պարտքը 
լրիւ վճառել : Այս աշխատանքներուն 
կազմակերպութեան համար Ծխական 
Խորհուրդս գոյացուցած է յանձնախումբ մը, 
որուն ատենապետուհին է Անի Րանեանը: Այս 
Յանձնախումբին մնացեալ անդամներն են. Քրիս 
Այզուքեանը, Գէորգ Գունդուբէկեանը, 
Ծովինար Ղազարեանը և Նելլի Աբրամովան: 
Հանգանակութեան ձեռնարկներուն առաջինը՝ 
ընթրիքի հիւրասիրութիւն մըն էր, որ տեղի 
ունեցաւ Նոյեմբեր 30, 2018-ին Անի Րանեանի 
տան մէջ: Այս ձեռնարկին մասնակցեցան 
եկեղեցւոյ հիմնադիր կնքահայրերը, ինչպէս նաև 
Ծխա կ ա ն Խ ո ր հ ո ւ ր դ ի և Տ ի կ ն ա ն ց 
Յանձնախումբի վարչութեան անդամները:  
Եկեղեցւոյս տասնամեակի տօնակատարութեան 
ու Հանգանակութեան գլխաւոր ձեռնարկը տեղի 
պիտի ունենայ Մարտ 30, 2019-ին: Մեր 
նպատակն է այս տասնամեակը տօնախմբել 
ծ ո ւխ ի ս բ ո լ ո ր անդամներ ո ւ ն հ ետ : 
Շնորհակալութիւն բոլոր անոնց, որոնք անցնող 
տասնամեակին ծառայեցին մեր եկեղեցւոյ և 
սատարեցին անոր բարգաւաճման: 
Գրեց՝ Ճէյն Կէօքճեան 

Թարգմանեց՝ Վարուժան Ղազարեան 

congratulation and applause for his many 
contributions to the community. 

Finally, the Parish Council has been working on 
fundraising this year in conjunction with our 
celebration of the 10th Anniversary of the 
Consecration of St. Kevork Armenian Apostolic 
Church. The Parish Council has formed an 
Anniversary Committee to organize the fundraising 
events. The committee members are: Ani Ranian, 
Chris Ayzoukian, Kevork Isikbay, Zovinar Gazarian 
and Nelli Abramova. Ani Ranian, chair of the 
committee, working on the anniversary activities 
with the committee members and in conjunction 
with the Parish Council, held a fund-raising dinner 
at her lovely home on November 30th. Parish 
Council members, Ladies’ Society Board members, 
Godfathers and benefactors of St. Kevork Church 
were present at this fundraising event. The 
Anniversary committee and the Parish Council are 
deep in preparation for the celebration of the 
anniversary, to be held on March 30th, 2019. It has 
been a wonderful 10 years, and we look forward to 
celebrating our church’s anniversary in the company 
of our fellow parishioners! Thank you for your 
continued support of St. Kevork!  
    Jane Goekjian 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Տիկնանց Յանձնախումբի 
Տեղեկատւութիւն 

Տիկնանց Յանձնախումբը 2018 տարին բոլորեց 
գերազանց յաջողութեամբ իր գործունէութեան 
բոլոր բնագաւառներուն մէջ` ըլլայ իր 
կազմակերպած ձեռնարկներով, ըլլայ եկեղեցւոյ 
մատուցած իր նիւթական օժանդակութեամբ, և 
ըլլայ եկեղեցւոյ անդամները քով-քովի բերելու 
իր ընծայած առիթներով:  
Սեպտեմբեր 28-ին, Սուրբ Գէորգի օրուան 
տօնակատարութեան մեծ թիւով անդամներ 
մասնակցեցան, որոնց միացան յատկապէս այս 
առիթով Սիաթըլի Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցիէն 
եկած հաւատացեալներու մեծաթիւ խումբ մը 
իրենց հովիւին՝ Տէր Վազգէն Պոյաճեանի 
գլխաւորութեամբ: Ներկաները վայելեցին 
Տիկնանց Յանձնախումբի պատրաստած 
մատաղ խաշը և համեղ աղցանները: Մասնաւոր 
շնորհակալութիւն տիկին Կարինէ Էքսուզեանին՝ 
խ ա շ ի պ ա տ ր ա ս տ ո ւ թ ե ա ն 
պատասխանատւութիւնը ստանձնելուն համար:  
Այդ օր զոյգ ծուխերու անդամները հայերէն 
երգերով և հայկական պարերով տօնական 
մթնոլորտի մէջ միասին հաճելի ժամանակ 
անցուցին: 
Նախորդ տարուան Տիկնանց Յանձնախումբի 
կազմակերպած վերջին մեծ ձեռնարկը 
Գոհաբանութեան օրուան ճաշկերոյթն էր, որ 
տեղի ունեցաւ Նոյեմբեր 25-ին: Մեծ թիւով 
հաւատացեալներ վայելեցին մեր տիկիններուն 
պատրաստած համադամ ճաշերը՝ յատկապէս 
հնդկահաւն ու հայկական ղափաման: 
Սեպտեմբեր ամիսէն սկսեալ Տիկնանց 
Յանձնախումբէն տիկիններ սկսան այցելել 
գաղո ւ թ ի ս տարեց անդամներո ւ ն և 
հիւանդներուն: Անցնող ամիսներու ընթացքին 
տիկինները այցելեցին հինգ անդամներու: Այս 
այցե լ ո ւթի ւնները այսո ւհետև պիտի 
շարունակուին մշտական կերպով: 
2018-ի տարեշրջանին Տիկնանց Յանձնախումբը 
իր տարած աշխատանքներուն շնորհիւ 
11,805.00 տոլարի շահ մը ապահովեց: Տիկնանց 
Յանձնախումբը Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւոյ օծման 
տասնամեակին առիթով՝ Նոյեմբեր 30-ին տեղի 

Ladies’ Society Report 
The year 2018 has been another extremely 
successful one for the Ladies’ Society, in the areas 
of events they have hosted, financial support of the 
church, and fellowship opportunities they have 
provided for the parish. 
The St. Kevork Day meal and celebration on 
September 29th was extremely well-attended, as 
usual, by both our parishioners and a large group 
from the Seattle parish. The prayer service was 
performed by Fr. Mashdots Keshishian and Fr. 
Vazken Boyajian from Seattle. The meal was 
delicious, and afterward those who attended 
appreciated traditional Armenian music and dancing 
as well. Special thanks to Karine Eksouzian who 
prepared the traditional lamb meal (madagh Khash). 
The Ladies’ Society also prepared a Thanksgiving 
feast on Sunday, November 25th, which was 
extremely well-supported by our community. 
Since the month of September, the Ladies’ Society 
has been organizing home visits to the elderly and 
the sick parishioners. They already have visited five 
parishioners until now and they plan to continue 
these visits in the future. 
At the end of December of 2018, the Ladies’ 
Society had netted a profit of $11805.00, a 
substantial benefit to our church. They also made 
$7500.00 donation to the building fund during the 
fundraising that was held on November 30th for the 
10th year anniversary of St. Kevork Church. The 
Ladies’ Society also received $300.00 donation 
from Mardiros Cesvecian to buy a new freezer. In 
the coming months, they will be obtaining new 
shelving for storage.  
In addition to their work to financially support the 
church and provide meals at large church and 
community events, the Ladies’ Society continues to 
provide a light meal with coffee and tea following 
Badarak and Armenian School every Sunday. The 
opportunity for fellowship that these ladies provide  
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ունեցած հանգանակութեան ձեռնարկին 
7,500.00 տոլար նուիրեց տասնամեակի ֆոնտին:  
Եկող շրջանին Տիկնանց Յանձնախումբը կը 
ծրագրէ պահեստի նոր դարաններ ապահովել, 
իսկ Մարտիրոս Ճէզվէճեանի նուիրած 300.00 
տոլարով սառոյցարան մը գնել: 
Տիկնանց Յանձնախումբը եկեղեցւոյ նիւթական 
կարևոր աղբիւր մը դառնալուն և տօնական 
օրերուն մեծ ճաշկերոյթներ կազմակերպելուն 
կողքին կը շարունակէ ամէն Կիրակի 
Պատարագի աւարտէն ետք թեթև ճաշով, 
սուրճով և թէյով հիւրասիրել եկեղեցի և 
Կիրակնօրեայ դպրոց ժամանած անդամները: 
Տիկինները հերթով ստանձնած են Կիրակի 
օ ր ե ր ո ւ հ ի ւ ր ա ս ի ր ո ւ թ ե ա ն 
պ ա տ ա ս խ ա ն ա տ ւ ո ւ թ ի ւ ն ը : Ա յ ս 
հիւրասիրութիւնները եկեղեցւոյ անդամներուն 
միջ և ը ն կ ե րա յ ի ն և բա ր ե կա մա կա ն 
յարաբերութիւններ մշակելու և զարգացնելու 
հրաշալի միջավայր մը ստեղծած են: Այս 
հաւաքները մեծապէս նպաստած են մեր ծուխի 
կենսունակութեան , համերաշխութեան , 
ընկերասիրութեան և այս պատճառներով ալ 
Տիկնանց Յանձնախումբը բոլորին անվերապահ 
գնահատանքն ու աջակցութիւնը կը վայելէ: 
Գրեց՝ Ճէյն Կէօքճեան 
 Թարգմանեց՝ Վարուժան Ղազարեան  

 

with generosity and harmony helps make our 
community strong and is deeply appreciated by all. 
    Jane Goekjian 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Հովհաննես Թումանյանի 
Անվան Դպրոցի 

Տեղեկատվությունը 
Սիրելի բարեկամներ, Շնորհավոր Նոր Տարի!  
Հույսով ենք ուրախությամբ դիմավորեցիք 2019 
թիվը։ Մեր աշակերտները երկու շաբաթ 
դադարից հետո, Հունվար 6–ին, վերսկսեցին 
իրենց դասընթացները։ Թող արդյունավետ 
տարի լինի այս նոր կիսամյակը մեր երեխաների 
համար։ 
Մեր դպրոցը օրըստօրե մեծանում է։  Հաճախ 
ն ո ր աշակե րտնե ր ե նք ը նդո ւ ն ո ւ մ ։  
Հետաքրքրվողները շատ են։ Հիմա ունենք 31 
աշակերտ։ Սա ողջունելի է և ուրախալի, սակայն 
միևնու յն ժամանակ դժվարություն է 
ներկայացնում այն առումով, որ փոքր և փռված 
գաղութ լինելով, նոր ուսուցիչներ գրավելու 
դժվարություն ունենք։ Եթե գիտեք անձեր 
ովքեր հայերեն դասավանդելու գիտելիքներ 
ունեն, կարող են կանոնավոր հաճախել դպրոց, 
համբերատար են երեխաների և ծնողների հետ, 
սիրում են կրթական աշխատանքը, խնդրում 
ենք դիմեք մեր դպրոցի խորհրդի կազմին։ 
Ցավոք սրտի ձեզ պետք է տեղեկացնենք, որ 
երկու շաբաթ առաջ մեր տնօրենը, Էդ 
Խաչատրյանը, հրաժարվեց իր պաշտոնից։ 
Դպրոցի խորհրդի կազմը ջանքեր գործեց, 
որպեսզի աջակցենք և նեցուկ կանգնենք իրեն և 
ինքը շարունակի իր աշախատանքը, սակայն 
Էդը իր որոշումը վերջնական էր տեսնում։ 
Արդեն չորս ամիս էր, որ Էդ Խաչատրյանը մեր 
դպրոցի տնօրենն էր։  Էդը նաև մոտ երեք ու կես 
տարի է, որ մեր դպրոցի պատմության ուսուցիչն 
էր։ Ամիսը երկու անգամ դասավանդում էր 
բարձր դասարանի աշակերտներին։  Մենք 
շնորհակալություն ենք հայտնում Էդին իր 
նվիրված աշխատանքի համար, կրթելու մեր 
երեխաներին։ Մաղթում ենք իրեն ամենաբարին։ 
Դպրոցի խորհրդի կազմը կշարունակի աջակցել 
և սերտորեն աշխատել ուսուցիչների , 
աշակերտների և ծնողների հետ, որպեսզի 
աշակ ե րտն ե ր ը շա ր ո ւ նա կ ե ն ի ր ե ն ց 
արդյունավետ և հաջողակ ուսումնական 
տարին։ 

 School Report 
Dear Community Members, Happy New 
Year!  Hope you had a wonderful start of 2019! We 
just resumed our classes on January 6th after two 
weeks of winter break. 
Our school is growing, and we keep registering new 
students throughout the year.  Currently we have 31 
students.  This is a wonderful thing for our school 
and families, however the challenge has been 
opening new classes and recruiting new teachers.  
Being a small community and widespread 
throughout Oregon and Washington, recruiting new 
teachers who can commute long distances is 
difficult. If you are interested, or know someone 
who is interested, has a passion for teaching the 
Armenian language, can attend regularly, and is 
patient with kids and parents, then please get in 
touch with our school board members.  Thank you! 
We’re sorry to let you know that two weeks ago our 
principal, Ed Khachatryan, resigned. The school 
board tried its best to assist Ed and support him so 
that he would continue his work, however his mind 
was made up and he wanted to move on.  Ed was 
our principal for the last four months.  He also was 
our history teacher for the upper grade level 
students.  He taught history twice a month for the 
last three and a half years.  We thank Ed for his time 
and effort he put into our school, educating our 
students.  We will miss him greatly.  The school 
board will continue to work closely with the 
teachers, students and parents to make sure our 
students are continuing to have a successful and 
productive school year. 
On October 27th the school had its Costume Party 
for both our students and the community at large.  
There were fun activities, games, prizes, music and 
tasty food.  Prizes were awarded for best child and 
adult costume and for the games.  The board 
members, teachers, parents, and community 
members all contributed to this event. We are 
fortunate to have such a generous community. 
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Հոկտեմբեր 27-ին մենք կազմակերպել էինք 
Դիմակահանդեսի միջոցառում, որ և թե՛ մեր 
դպրոցի երեխաների և թե՛ գաղութի երեխաների 
համար էր։ Երեխաները զվարճացան իրենց 
ընկերների հետ, խաղեր և մրցություններ եղան։ 
Նաև մրցանակներ տրվեցին լավագույն 
հագնված երեխային և չափահասին։ Մենք 
շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն 
ա ն ձ ե ր ի ց ո վ ք ե ր հ ա մե ղ և ա ռ ա տ 
ուտեստեղեններով աջակցեցին մեր ձեռնարկին։ 
Իսկ Դեկտեմբեր 9-ին կազմակերպել էինք Նոր 
Տարվա հանդես։  Երեխաները զվարճացրեցին 
իրենց ծնողներին տոնական երգերով և 
բանաստեղծություններով։ Ձմեռ Պապին էլ 
ուրախացրեց մեր բալիկներին իր անակնկալ 
այցելությամբ և իր գեղեցիկ նվերներով։ Ամեն 
տարի Ձմեռ Պապը և իր օգնականները 
կարողանում են զարմացնել մեր երեխաներին 
յուրահատուկ և իմաստալից նվերներով։ Թող 
բարի տարի լինի 2019 թիվը համայն հայության 
և բոլոր մարդկության համար! 
  Անահիտ Գունդուբեգյան 

In December we had our school Christmas 
performance.  The parents enjoyed their children’s 
singing and reciting poetry.  The program included a 
visit from Santa, who surprised our students with 
gifts and goodies.  Every year Santa and his helpers 
manage to bring something unique and meaningful 
for our children.  Thank you!   
   Anahit Kundubegian 
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