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ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ – ՆՈՅԵՄԵԲԵՐ – ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ՍԻՈՆ 357
469

«ՍԻՈՆ»Ի ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ՍՈՒՐԲ ԳՐԱԿԱՆ
«ՍԻՈՆ»-ի խմբագրութիւնը կը փորձէ ամբողջացնել և արդիականացնել բաժանորդներու
ցանկը: Բաժանորդագրուեցէ՛ք Նոր շրջանի «ՍԻՈՆ»-ին, զոր կրնաք ստանալ նամակատան
ԵՂԻՇԷ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
միջոցաւ և կամ այցելելով մեր կայքէջը:
Հաճեցէք ներքեւի կտրոնը յստակ և գլխագիր տառերով ամբողջացնել և փութով մեր
E-mail: sionjournal@yahoo.com հասցէին ղրկել:

ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
(ԲԵԹՂԵՀԷՄ ԵՐԹԱԼ
ՉՈՒԶՈՂ
ՀՈՎԻՒԸ)
ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅՈՑ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՍԻՈՆԻ
Հրեշտակներն
ու երկնային
զօրութիւնները լոյսերով ու քաղցր երգեցողութեամբ
Անուն, Մականուն.
_____________________________________________
երկինքը կենդանացնելէ վերջ, մեկնած էին: Հովիւները լոկ, իրենց ոչխարներուն հետ
____________________________________________________
կեցածՏիտղոս.
տմոյն աստղի
լոյսին տակ, տակաւին կը նայէին հեռուն, բլուրներէն անդին,
ուր մեծ
աստղ մը ինքզինքը
կ’այրէր: Անոնց աչքերը մութին մէջէն կրակ կ’առնէին,
Կազմակերպութիւն.
____________________________________________
հեռուներէն տակաւին բխող մեղեդիներուն թեւովը:
___________________________________________________________

«Բեթղեհէմ երթանք, ըսաւ հովիւներէն տարէցը, տեսնելու համար այս հրաշալի
Հասցէ. _____________________________________________________
իրողութիւններուն
արդիւնքը, զոր երկինքը կը բանայ մեր աչքերուն առաջ այս գիշեր,
արդարութեան,
բարութեան,
սիրոյ և խաղաղութեան պատգամներուն կենդանակերպը
___________________________________________________________
աշխարհ ղրկելով, աստղերու եւ հրեշտակներու միաձոյլ հանդէսի մը մէջ, յորդումի
Կայքէջ. ______________________ E-mail address _________________________
հանելու
չափ այս գիշերը, իր անհունասփիւռ սաղաւարտով»:
Տարեկան
բաժանորդագրութիւն՝
$150
Դաւթի
քաղաքը,
հեռուն, բլուրի
մըUSD
բարձունքին՝ կը ցնծար, նորանշոյլ աստղի
շողերովը պատմուճանուած: Անայց խորերէն մոգեր եւ արքաներ ճամբայ կ’իյնային,
ստաշխով ու ոսկիով բեռնաւոր, խուզարկելու համար ծնող մանկան վայրը:

:

Հովիւները կը պատրաստուէին
մեկնելու,
սակայն անոնցմէ մին, որ Ամովս կը
NOTICE TO
SUBSCRIBERS
կոչուէր, կռթնած իր գաւազանին, լուռ եւ անտարբեր, չէր ուզեր շարժիլ: «Երթանք,
ըսաւ The
հովիւներէն
տարէցը,
տեսէքisահա
լոյսը
շատնայ
վրայ,
Armenian ամենէն
Patriarchate
of Jerusalem
driving
up aկը
new
updatedքաղաքին
list to its official
periodical
SION.
To
ensure
that
your
name
is
on
the
list,
you
are
kindly
requested
to
fill
the
պատռելով հորիզոնը, եւ աստղերու ոսկի փոշին կը բարձրանայ արքայավար inերիform belowսմբակներուն
and send it backվերեւ»:
to us, with your remittence as soon as possible. You can also write
վարներու
to our E-mail: sionjournal@yahoo.com.
Սակայն Ամովս ժխտական շարժեց իր գլուխը եւ չուզեց ընկերանալ մեկնելու
պատրաստ
Name, հովիւներուն:
Surname. ___________________________________________________
Յետոյ,
յանկարծ, լսուեցաւ քաղցր ու խորունկ ձայն մը, երկնքէն ու երկրէն
Title. ____________________________________________________________
բխող, որ կ’ըսէր. «Այսօր մարդոց համար Փրկիչ մը ծնաւ Դաւթի քաղաքին մէջ, եւ
Անոր Organization.
փառքն է որ _____________________________________________________
կը շողայ երկնքին վրայ»:
Address. _________________________________________________________
«Երթանք,
ըսին հովիւները Ամովսին, չե՞ս լսեր հրեշտակին ձայնը որ նոր Փրկչին
ծննդեան բարի լուրը կ’աւետէ մեզի»:
_________________________________________________________________
«Ոչինչ կը լսեմ ես, ըսաւ Ամովս, հոգիս լուռ է եւ անարձագանք, ամառուան
Annual Subscribtion $ 150 USD
երկնքին պէս»:
Սրտմտեցաւ տարեց հովիւը ընկերոջ այս անտարբերութեան համար, ու ըսաւ.
Send your checks to: Armenian Patriarchate of Jerusalem P.O.Box 14235 Jerusalem, Israel
«Դուն աչքերովդ տեսար երկնային զօրութիւնները եւ ականջներովդ լսեցիր անոնց
քաղցր համերգը, որոնք Տիրոջ փառքը կ’երգէին բարձունքներու մէջ եւ երկրի վրայ»:
Հովիւներէն ուրիշ մը հեգնանքով ըսաւ. «Որքան ատեն որ երկինքը չէ փլած եւ
Tel:կը
+972
(0)2-6282331
լեռները
պահեն
իրենց տեղը, Ամովս պիտի չուզէ համոզուիլ եղածին: Անիկա աւելի
+972 (0)2-6264861
մեծ ուFax:
եղերական
ապացոյց մը կ’ուզէ, քան Աստուծոյ ձայնը»:
E-mail: sionjournal@yahoo.com

